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A necessidade do ensino do
profissionalismo
Raquel Braga*

rofissionalismo pode ser definido como o nível
de competência, bom senso e cortesia esperados, em pessoas treinadas para executarem
bem o seu trabalho. Mas o que encerra o profissionalismo não se esgota nesta definição.
Há valores contidos no profissionalismo que são inatos ou fazem parte da formação pessoal, cultivada pela
educação que alguns trazem de casa. No entanto, há características do profissionalismo que têm de ser ensinadas, a par da restante aprendizagem de uma profissão, sendo para alguns a única e primeira oportunidade de potenciar determinadas qualidades do caráter
ou da atitude fundamentais ao correto desempenho da
profissão médica.
Sejam parte do curriculum formal ou do curriculum
escondido, as questões do profissionalismo, sobretudo
na área da medicina, devem ser devidamente escalpelizadas e objetivadas para que corretamente transmitidas e efetivamente apreendidas.
A par do ensino médico formal em aulas, o ensino
ombro-a-ombro, resultante do contacto com os colegas mais velhos, modelos de conduta clínica, ética e
profissional, é uma excelente forma de transmissão do
conhecimento, sendo que o profissionalismo não foge
a esta regra.1 Um bom modelo de profissionalismo
como tutor é, provavelmente, mais eficaz do que várias
aulas magistrais.
Estar inserido em instituições com práticas que cultivem o altruísmo, a responsabilidade, a excelência, a
honra, a integridade, o respeito pelos outros e o sentido de dever e de voluntariado, levam quase inevitavelmente ao contágio e aquisição destes comportamentos,
que são a essência do profissionalismo.2 Este tipo de
ambiente profissional torna-se contagiante e potencia
um círculo virtuoso. Um ambiente institucional em que
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haja falta destes valores levará inevitavelmente a um
círculo vicioso de falhas repetidas e de comportamentos desajustados.
Vejamos algumas atitudes importantes para que um
médico tenha um desempenho profissional.
Colocar os interesses dos doentes acima dos interesses dos médicos é uma postura que envolve alguma
abnegação, mas sempre necessária a uma atitude profissional. É essa atitude que leva os médicos ao esforço
e dispêndio de tempo numa permanente formação e
atualização de conhecimentos,3 a uma curiosidade incessante e um real interesse por aumentar a diversidade e quantidade de contacto com novas oportunidades
formativas, ou seja, com novos casos da prática clínica
que vêm sustentar um saber abrangente e diversificado, a que chamamos experiência clínica. É o bem maior
do interesse do doente4 que deve também potenciar a
disseminação do conhecimento científico que os médicos fazem, no ensino ombro-a-ombro e através das
atividades de investigação e divulgação científica.
Fomentar a autonomia do doente,2-3 potenciar a sua
capacitação é também parte de uma atitude profissional, em que o médico não cultiva a dependência do
doente de si próprio, ou do sistema de saúde, por motivos de egocentrismo ou de carência afetiva, mas antes cultiva a honestidade e a comunicação eficaz. Sem
paternalismos e com uma atitude centrada no doente,
uma boa transmissão da informação pode levar o doente a conseguir tomar decisões acerca do seu tratamento, com base nas informações dadas. Esta é uma forma
de altruísmo e respeito pelos outros.
Promover a justiça e equidade é outra finalidade do
profissionalismo, que visa o equilíbrio dos recursos no
atendimento e no acesso, evitando todas as formas de
discriminação, mas procurando dar mais aos que mais
precisam.
A responsabilidade profissional é uma atitude fundamental que não se limita a não ser negligente, mas
implica não ser omisso, não tentando fugir ou demitir-
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-se das responsabilidades que as atribuições do desempenho da função imputam. Procrastinar, evitar envolvimento com casos clínicos incómodos ou difíceis,
distorcer a realidade de forma a contornar os obstáculos, afastar tarefas morosas ou aborrecidas são atitudes
que revelam pouca responsabilidade profissional e até,
por vezes, pouca integridade e sentido de dever.
Existem algumas responsabilidades profissionais específicas que os médicos devem ter sempre presentes.
Uma delas é o compromisso com a competência profissional,2 que obriga à procura do conhecimento, da
atualização científica e da evicção do isolamento. Deste compromisso deriva a garantia da melhoria contínua
da qualidade dos cuidados prestados e da acessibilidade, evitando os obstáculos de acesso relacionados
com a educação, legislação, finanças, geografia, sexo,
raça, etnia, religião, promovendo a equidade no acesso. Do compromisso de justiça que promove a equidade surge o compromisso de distribuição de recursos limitados,5 prestando cuidados com uma boa relação custo-eficiência, articulando os cuidados com outros profissionais de saúde, evitando criteriosamente
exames complementares de diagnóstico e tratamentos
desnecessários. A par deste compromisso de gestão dos
processos clínicos, o profissionalismo envolve o compromisso com outras responsabilidades profissionais,
cooperando e alocando tempo para a participação na
formação dos pares, para a investigação, para a avaliação interna e externa, entre outras das múltiplas tarefas a que um médico é desafiado.
O compromisso de honestidade para com os doentes deve promover uma comunicação eficaz, com informações completas e ajustadas. A honestidade não
deve ser sinónimo de crueldade e, na ótica de uma comunicação que se quer empática, antevê-se que não
pode haver verdade sem compaixão. A honestidade
implica ainda o reconhecimento do erro médico e do
seu uso ao serviço da melhoria contínua dos processos, bem como para propósitos formativos interpares.
Outra importante responsabilidade profissional é o
compromisso de manter um relacionamento adequado com os doentes, entendendo a sua vulnerabilidade, evitando todas as espécies de abuso do poder,
mantendo uma relação verdadeiramente centrada no
doente. É neste compromisso que se deve atentar na

cortesia, uma característica que pode vir da formação
de base de um médico, mas que, em certas situações,
também tem de ser ensinada e aprendida, se não de forma observada, através, por exemplo, da transmissão de
códigos de etiqueta.
O compromisso da confidencialidade é outra importante responsabilidade ética e um dever profissional que não se esgota no sigilo médico, mas que, atualmente, gera importantes reflexões em torno dos dados
eletrónicos, com impacto na população em geral. A
Deontologia Médica é uma disciplina que aborda estes
aspetos de forma mais ou menos exaustiva nos cursos
de medicina, mas a diversidade de desafios que os sistemas de informação atualmente encerram obriga a
uma reflexão contínua e pró-ativa.
Existe uma espécie de contrato entre a profissão médica e a sociedade, que é relativamente simples e que
gera todos os compromissos atrás enunciados. A medicina tem (cada vez menos…) o monopólio sobre o uso
de um corpo de conhecimento, bem como considerável autonomia, prestígio e recompensas financeiras, no
entendimento de que garantirá competência, prestará
serviço altruísta e conduzirá a sua profissão com moralidade e integridade.2
Há ameaças ao profissionalismo, intrínsecas à personalidade de um médico, que podem passar pela ganância, desonestidade, fraude, negligência, corrupção
ou mentira. Há ainda, presentemente, outras ameaças
que são extrínsecas ao médico, ao seu entendimento do
profissionalismo e à sua vontade de atuar de forma profissional. Diretrizes profissionais, ditadas pela crise económica, fruto de más políticas de saúde, devidas a pressões económicas ou derivadas de má gestão, podem
constituir um entrave a um desemprenho médico profissional adequado e condicionar situações conflituantes. Uma ética profissional sólida, aliada à valorização
do juramento hipocrático do médico, entendido como
aquele que cura, podem defender a classe médica de
corromper o seu compromisso social, cedendo a pressões laborais, fruto de políticas economicistas, garantindo uma atitude verdadeiramente profissional, responsável e comprometida com o bem maior do doente.1,4
No que toca a profissionalismo, não há necessidade
de sermos pessimistas, uma vez que a medicina, apesar de toda a crítica, continua a ser uma profissão soRev Port Med Geral Fam 2019;35:258-60
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cialmente respeitada. Os abalos sociais ocorridos nas
últimas décadas,1 com a progressiva implementação
dos sistemas de saúde e com o declínio na deferência
pela classe médica e uma maior disposição por parte
do público em questionar decisões profissionais,5 não
têm sido suficientes para aniquilar a confiança nesta
profissão.
Todos aqueles que se dedicam ao ensino da medicina são tocados pelo compromisso e idealismo que os
estudantes de medicina revelam. Acarinhar, estruturar,
sedimentar e acalentar este idealismo é parte importante do caminho para que o profissionalismo floresça
e vingue pela vida fora.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:258-60
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Perfil de suscetibilidade aos
antibióticos na infeção urinária
dos residentes em estruturas
residenciais para idosos
Rui Passadouro,1 Raquel Fonseca,2 Felícia Figueiredo,3 Maria Tomáz,4 Isabel Craveiro5

RESUMO
Objetivo: Determinar os padrões de suscetibilidade aos antibióticos e a prevalência de enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro alargado (ESBL) dos isolados bacterianos de uroculturas positivas colhidas em estruturas residenciais para
idosos (ERPI).
Tipo de estudo: Observacional e descritivo, com uma componente analítica.
Local: ACeS Pinhal Litoral e laboratórios de análises clínicas da sua área de influência.
Amostra: Resultados de uroculturas de amostra de urina colhidas entre junho de 2014 e junho de 2016 em 51 ERPI dos concelhos de Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Leiria, Ourém, Pombal e Rio Maior.
Métodos: O isolamento, contagem e identificação das bactérias foi executado através do meio Gelose chromID CPS ou Vitek 2
(bioMérieux). Os resultados foram classificados em suscetível (S) e resistente (R). Utilizaram-se os testes estatísticos qui-quadrado (2) e o teste t. Aceitou-se um erro alfa de 0,05.
Resultados: E. coli foi a bactéria mais prevalente na amostra (48,2%), seguida pela K. pneumoniae (18,7%) e P. mirabilis (10,6%).
A percentagem de enterobactérias produtoras de ESBL foi de 27,0%. A fosfomicina apresentou elevada eficácia para E. coli (86,6%).
A amoxicilina-ácido clavulânico apresentou um nível de eficácia de 81,5% para P. mirabilis. As quinolonas apresentaram eficácia de 40,4%, 36,9% e 40,5%, respetivamente para E. coli, K. pneumoniae e P. mirabilis.
Conclusões: Foi encontrado um nível elevado de resistência aos antibióticos. No ambulatório tornam-se escassas as opções terapêuticas para o tratamento das infeções complicadas do trato urinário cujo agente infecioso seja E. coli ou K. pneumoniae.
Palavras-chave: Infeção urinária; Resistência aos antibióticos; Lar de idosos; Enterobactérias produtoras de -lactamases de largo espectro.

INTRODUÇÃO
crescente aumento da resistência aos antibióticos representa um grave problema
para a saúde pública mundial1-2 com impacto no custo dos cuidados e na segurança do doente,3 dependendo do nível de resistência, do
tipo de infeção e das alternativas terapêuticas eficazes.4
A resistência aos antibióticos é um fenómeno natu-

O

1. Médico Assistente Graduado de Saúde Pública. ACeS Pinhal Litoral, ciTechCare,
Leiria.
2. Médica Interna de Anestesiologia. Centro Hospitalar de Leiria.
3. Professora de Matemática. Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria.
4. Farmacêutica. Laboratório de Análises Clínicas Beatriz Godinho, Leiria.
5. Farmacêutica e Especialista em Farmácia Hospitalar. ACeS Pinhal Litoral, Leiria.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:262-70

ral agravado por múltiplos fatores, assumindo o consumo inadequado de antibióticos um papel determinante.2,5-7 Relativamente à sua utilização, a Europa comporta-se de acordo com um gradiente crescente norte-sul,1,8 encontrando-se Portugal entre os países com
maior consumo.1,9 Esse consumo pode produzir não só
uma maior resistência aos antibióticos a nível individual, mas também ao nível da comunidade e mesmo
da região ou do país.8
Por outro lado, as infeções do trato urinário (ITU) são
o tipo de infeção bacteriana mais frequente, sejam estas adquiridas nos hospitais, na comunidade ou nas estruturas residenciais para idosos (ERPI).10-12 A preva-
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lência das ITU não complicadas aumenta com a idade,13-14 sendo que cerca de 50 a 60% das mulheres sofrem
uma ITU durante a vida.15-16 Os gérmenes mais prevalentes nestas infeções são as bactérias aeróbias gram-negativas, sendo a E. coli a responsável por cerca de 75-90% das infeções agudas do trato urinário, seguindo-se Staphylococcus, P. mirabilis, K. pneumoniae e P. aeruginosa.17-19
Os residentes nas ERPI têm um risco acrescido de infeção e colonização por bactérias multirresistentes devido à maior prevalência de fatores de risco, nomeadamente as feridas, outras comorbilidades, hospitalizações prévias e maior consumo de antibióticos,20 sendo
as ITU as infeções bacterianas mais frequentes.11 Assim,
dos 65 aos 70 anos ocorre um aumento da incidência
de ITU entre 2 a 4%, podendo ser superior a 22% depois
dos 80 anos.21-22
Os gérmenes mais prevalentes nas ITU destes doentes continuam a ser as bactérias aeróbias gram-negativas, sendo a E. coli responsável por cerca de 64% dos casos, seguida do E. faecalis, K. pneumoniae e P. mirabilis.18,23 A taxa de resistência aos antibióticos é elevada
nos residentes em ERPI.20,23-24 A prevalência de enterobactérias produtoras de -lactamases de largo espectro
(ESBL), nomeadamente em E. coli e K. pneumoniae, situa-se entre 6,8 e 11%.25-28 Em doentes com infeção nosocomial contraída em meio hospitalar, em Portugal, foi
encontrada uma prevalência de enterobactérias produtoras de ESBL de 15,5%, sendo 3,1% de E. coli, 18,0%
de K. pneumoniae e 49,4% de E. aerogenes.29 Sabendo
que a produção de ESBL é o principal mecanismo de
resistência aos antibióticos -lactâmicos, na família das
Enterobacteriaceae, nomeadamente em E. coli e K pneumoniae,30 e atendendo à sua emergência mundial, é
fundamental a realização de estudos epidemiológicos
que a caracterizem.
Assim, a presente investigação teve como objetivos:
i) avaliar o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos dos principais agentes infeciosos das ITU adquiridas nas ERPI; ii) determinar a prevalência de enterobactérias produtoras de ESBL.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o cumprimento dos objetivos propostos optou-se por um estudo observacional e descritivo, com uma
componente analítica, no qual foram observados os re-

sultados laboratoriais das uroculturas efetuadas pelo laboratório de maior implantação na região Centro de
Portugal. A amostra é constituída por 1.044 uroculturas
positivas (> 105 unidades formadores de colónias – UFC)
de amostras de urina colhidas, em condições de assepsia, entre junho de 2014 e junho de 2016 em 51 ERPI dos
concelhos de Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Leiria, Ourém, Pombal e Rio Maior.
Considerando a definição de infeção do CDC,31 foram incluídos no estudo, apenas, os doentes com manifestação clínica da doença, de forma a afastar a condição de colonização, sendo que 3,5% eram doentes algaliados.
O isolamento, contagem e identificação de E. coli, Enterococcus, K. pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, P. mirabilis, Providencia e Morganella (Proteeae) foi executado através do meio Gelose chromID
CPS (bioMérieux), com incubação a 37 °C durante 18 a
24 horas. Quando este método não permitiu a identificação utilizou-se o Vitek 2 (bioMérieux). Os antibiogramas foram executados através do sistema automatizado VITEK 2, utilizando as cartas adequadas.32 Foram excluídas as amostras com mais do que um gérmen
identificado.
De acordo com a metodologia do European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,33 os resultados foram classificados em suscetíveis (S) e resistentes (R), sendo o resultado intermédio classificado
como resistente. A suscetibilidade aos antibióticos foi
avaliada para os cinco gérmenes mais prevalentes.
Calculou-se a probabilidade, por sexo, de falência
da terapêutica empírica, ou seja, a proporção de amostras cujos isolados bacterianos eram resistentes a determinado antibiótico no total das uroculturas.
Utilizou-se a aplicação Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para o tratamento dos dados e os
testes estatísticos qui-quadrado (2) e teste t. Relativamente à região de rejeição utilizou-se o nível de significância =0,05, com um intervalo de confiança de 95%.

RESULTADOS
A amostra foi constituída por 1.044 uroculturas positivas, sendo 683 (65,4%) colhidas em mulheres e 361
(34,6%) em homens.
A média de idades foi de 82,3 anos (±8,9), com um
mínimo de 46 e um máximo de 100 anos, sendo 83,2
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amostra, verificou-se que a sua
prevalência variava segundo o
grupo etário. No entanto, a E.
245
coli continuou a ser a mais prevalente em todos os grupos
etários, seguida da K. pneumoniae (Quadro II).
121
118
A suscetibilidade aos anti90
86
bióticos foi avaliada para as
cinco bactérias mais prevalen30
19
tes. As estirpes de E. coli foram
suscetíveis em 86,6% à fosfomicina, 97,0% à nitrofurantoí85 a 94
<75
>94
75 a 84
na, 73,2% à gentamicina, 54,3%
F M
a cefuroxima axetil e 100% ao
imipenem. Relativamente à asFigura 1. Distribuição da amostra de uroculturas positivas por grupo etário.
sociação amoxicilina+ácido
clavulânico e à ciprofloxacina,
a suscetibilidade foi de 53,79% e 40,4%, respetivamenQUADRO I. Distribuição das estirpes bacterianas por sexo
te (Quadro III).
A K. pneumoniae apresentou (Quadro III) uma perMasculino
Feminino
Total
centagem
de suscetibilidade elevada ao imipenem
Organismo
n
%
n
%
N
%
(99,5%). Apresentou suscetibilidade de 66,2% à gentaE. coli
140 27,8 363 72,2
503
48,2
micina e 89,0% à cefoxitina. O P. mirabilis apresentou
K. pneumoniae
52
26,7 143 73,3
195
18,7
uma percentagem de suscetibilidade elevada à cefotaP. mirabilis
50
45,0
61
55,0
111
10,6
xima (98,1%), à associação amoxicilina+ácido clavulâP. aeruginosa
35
55,6
28
44,4
63
6,0
nico (81,5%) e à cefuroxima (93,5%).
P. stuartii
29
53,7
25
46,3
54
5,2
A P. aeruginosa apresentou 88,7% das estirpes suscetíveis à amicacina, 88,9% à gentamicina e 47,6% à ciE. faecalis
14
37,8
23
62,2
37
3,5
profloxacina. Em relação à P. stuartii apresentou 100%
M. morganii
21
56,8
16
43,2
37
3,5
de suscetibilidade à cefotaxima e à ceftazidima, 98,1%
Outros
20
45,5
24
54,5
44
4,2
à cefoxitina e 96,3% ao imipenem. As estirpes de E. coli,
TOTAL
361 100 683 100 1.044
100
K. pneumonia e P. mirabilis apresentaram taxa de suscetibilidade de 86,6%, 67,0% e 75,7%, respetivamente,
(±8,1) nas mulheres e 80,6 (±9,9) anos nos homens
à fosfomicina (Quadro III).
[t(1.016)=4,37, p<0,01].
Calculou-se o risco de falência da terapêutica empíA distribuição da amostra de uroculturas positivas
rica das ITU dos residentes em ERPI (Quadro IV) conpor grupo etário (Figura 1) foi superior entre os 85 a 94
siderando as cinco bactérias mais frequentes: E. coli,
anos (42,2%), seguida dos 75 a 84 anos (35,7%).
K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa e P. stuartii.
A bactéria predominante foi a E. coli, com 48,2%, seVerificou-se que o risco era maior nos homens, exceto
guida da K. pneumoniae com 18,7%, P. mirabilis com
no caso do uso da ceftazidima em que a diferença não
10,6%, P. aeruginosa com 6,0% e P. stuartii com 5,2%
era significativa (p>0,05). Focando a análise nas for(Quadro I).
mulações orais dos antibióticos mais usados em amConsiderando a distribuição das cinco bactérias
bulatório verificou-se que o risco de falência da amomais prevalentes (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, P.
xicilina+ácido clavulânico era de 43,2% para as mulheaeruginosa e P. stuartii), que representaram 88,5% da
res e de 61,3% para os homens (p<0,01), da cefuroxima
309
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axetil era de 39,1% para as mulheres e de 58,4% para os homens (p<0,01) e, para a ciprofloxacina, era de 56,3% para as
mulheres e de 68,3% para os
homens (p<0,01).
A produção de ESBL foi observada em 40,6% das enterobactérias isoladas nas uroculturas, correspondendo a
36,9% das E. coli e a 50,0% das
K. pneumoniae (Quadro V ),
sendo esta diferença significativa [2(1)=9,91; p<0,01)]. Relativamente à distribuição por
sexo, 64,5% eram do sexo feminino e 35,5% do sexo masculino [2(1)=14,57; p<0,01)].
No total da amostra, a percentagem encontrada de enterobactérias produtoras de ESBL
foi de 27,0% (282/1.044).
A percentagem de bactérias suscetíveis aos antibióticos era superior naquelas não
produtoras de ESBL, quer
para a E. coli quer para a K.
pneumoniae (p<0,01), com
exceção da nitrofurantoína
para E. Coli (p>0,05) e para a
fosfomicina no caso da K.
pneumoniae (p>0,05) (Quadro V), em que não se registou
diferença significativa.

DISCUSSÃO

QUADRO II. Distribuição das estirpes bacterianas por grupo etário
Grupo Etário
< 75

75 a 84

Total

 95

85 a 94

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

E. coli

77

43,8

178

49,0

220

51,2

20

40,8

495

48,6

K. pneumoniae

36

20,5

72

19,8

77

17,9

7

14,3

192

18,9

P. mirabilis

15

8,5

42

11,6

41

9,5

7

14,3

105

10,3

P. aeruginosa

14

8,0

17

4,7

24

5,6

3

6,1

58

5,7

P. stuartii

11

6,3

14

3,9

24

5,6

2

4,1

51

5,0

TOTAL

153

86,9

323

89,0

386

89,8

39

79,6

901

88,5

QUADRO III. Percentagem de estirpes sensíveis por antibiótico
E. coli

K. pneumoniae

P. mirabilis

P. aeruginosa

P. stuartii

n=501

n=194

n=108

n=62

n=54

Ampicilina

28,5

Rn

39,8

Rn

Rn

Amoxicilina-ác.clav

53,7

41,8

81,5

Rn

Rn

Ceftazidima

65,0

54,9

95,5

66,1

100

Cefuroxima axetil

54,3

51,0

93,5

Rn

82,4

Cefotaxima

65,9

56,2

98,1

Rn

100

Cefoxitina

74,6

89,0

87,9

Rn

98,1

Imipenem

100

99,5

66,4

57,1

96,3

Gentamicina

73,2

66,2

85,6

88,9

--

--

--

--

88,7

--

Nitrofurantoina

97,0

--

Rn

--

--

Cotrimoxazol

48,1

52,4

50,7

Rn

71,0

Ciprofloxacina

40,4

36,9

40,5

47,6

33,3

Fosfomicina

86,6

67,0

75,7

--

--

Antibióticos

Amicacina

Legenda: Rn = Resistência natural; -- = não disponível; Amoxicilina-ác.clav = Amoxicilina+ácido clavulânico.

Foi possível identificar algumas limitações no presente estudo, nomeadamente
na constituição da amostra. Foi consultada a base de
dados de apenas um laboratório da comunidade; no entanto, este tem uma grande cobertura da área territorial, incidindo o estudo em 51 ERPI, onde foram colhidas 1.044 amostras de urina.
Apesar de se incluírem apenas uroculturas provenientes de ERPI e de doentes com sinais clínicos de
doenças, não foi possível identificar as comorbilidades

nem em que circunstâncias tinham sido prescritas, se
após insucesso terapêutico se previamente ao tratamento da infeção, especificamente no homem, nas infeções complicadas ou recidivantes da mulher adulta e
na pielonefrite. Não foi possível identificar há quanto
tempo se encontravam institucionalizados.
A amostra em estudo foi constituída essencialmente por mulheres (65,4%), situação concordante com a
bibliografia disponível.16,18,23
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padrões de resistência e de suscetibilidade de
uma determinada região.18,36
A E. coli apresentava, in vitro, percentagem
de suscetibilidade elevada à fosfomicina
Feminino Masculino
p-Value
(86,6%) e nitrofurantoina (97,0%). Uma vez que
Ampicilina
75,2
85,1
2(1)=10,78; p<0,01*
a nitrofurantoina exige cuidados especiais
Amoxicilina-ác.clav
43,2
61,3
2(1)=24,31; p<0,01*
quando prescrita a idosos, pode a fosfomicina
Ceftazidima
29,4
35,4
2(1)=3,48; p>0,05
representar uma opção valiosa nas ITU não
2
complicadas, atendendo à emergência das reCefuroxima axetil
39,1
58,4
 (1)=27,61; p<0,01*
sistências aos antibióticos.19 Por outro lado, a
Cefotaxima
27,7
35,3
2(1)=5,06; p<0,05*
percentagem de estirpes suscetíveis às quinoCefoxitina
16,7
24,0
2(1)=6,21; p<0,05*
lonas, representadas pela ciprofloxacina
Gentamicina
26,1
37,9
2(1)=13,53; p<0,01*
(40,4%), era inferior à encontrada noutros esNitrofurantoina
34,4
47,2
2(1)=12,77; p<0,01*
tudos,19,23 sendo considerada muito baixa, o que
Cotrimoxazol
46,7
58,3
2(1)=7,39; p<0,01*
poderá justificar-se quer pela presença de E.
Ciprofloxacina
56,3
68,3
2(1)=12,34; p<0,01*
Coli produtora de ESBL, em que o nível de suscetibilidade era apenas de 1,6%, quer por outro
Fosfomicina
21,0
28,1
2(1)=5,23; p<0,05*
tipo de resistências associadas ao seu uso exBaseado nos 5 patogéneos mais frequentes: E. coli; K. pneumoniae; P. mirabilis; P. ae- cessivo,1,9 inviabilizando a seleção das quinoloruginosa; P. stuartii.; p-Value = Teste estatístico de qui-quadrado; * = Diferença signinas para tratamento das ITU neste tipo de
ficativa; Amoxicilina-ác.clav = Amoxicilina+ácido clavulânico.
doentes. Ainda relativamente à E. coli, considerando as cefalosporinas de 2ª e 3ª geração,
verificaram-se níveis de suscetibilidade entre 54,3% (ceDas E. coli 35,5% eram produtoras de ESBL e, relatifuroxima axetil) e 78,6% (cefoxitina), sendo apenas esta
vamente à K. pneumoniae, essa proporção era de 50,0%.
última opção na terapêutica da E. coli em ERPI. Mais
A percentagem de bactérias produtoras de ESBL, na
uma vez, estes níveis de suscetibilidade poderão estar
presente amostra, foi de 27,0%. Esta prevalência foi surelacionados com a produção de ESBL, uma vez que esperior à referida na literatura consultada, que refere vatirpes produtoras de ESBL apresentam maior resistênlores entre 6,8 e 15,5%,25-26,28 mas mais próxima da encia que as não produtoras.
contrada, em 2014, em amostras colhidas de doentes
A K. pneumoniae, com uma prevalência de 18,7% nas
em salas de emergência.34
ITU, apresentava níveis de suscetibilidade baixos para
Apesar de a bactéria mais prevalente ter sido a E. coli
os antibióticos testados, com exceção da cefoxitina
(48,2%), a sua prevalência era inferior à encontrada em
(89%) e imipenem (99,5%). Estes níveis baixos de susoutras amostras colhidas em ERPI, que se situava encetibilidade, que vão no sentido do aumento da prevatre 65% e 71%.23,35 No entanto, se atendermos à sua prelência das estirpes resistentes nos últimos anos,2 parevalência no sexo feminino (72,2%), esse valor fica mais
cem estar relacionados também com a presença de esaproximado da evidência encontrada na literatura retirpes produtoras de ESBL (52,5%), já que os níveis de
ferida.
suscetibilidade eram significativamente inferiores
A K. pneumoniae (18,7%), a P. mirabilis (10,6%) e a P.
(p<0,05) relativamente às não produtoras.
aeruginosa (6%), pelo contrário, tinham uma prevalência
O P. mirabilis representava 10,6% do total dos isolasuperior à encontrada nos mesmos estudos. Esta situados, mas 14,3% acima dos 95 anos. Apresentava uma
ção tem impacto decisivo na seleção da antibioterapia
baixa percentagem de suscetibilidade à ciprofloxacina
empírica, já que esta se baseia no conhecimento da pre(40,5%), que não deve ser opção para terapêutica emvalência relativa das bactérias responsáveis pela infeção.
pírica, mas elevada suscetibilidade à amoxicilina+áciO nível de resistência aos antibióticos é outro dos fado clavulânico (81,5%) e à cefuroxima axetil (93,5%). O
tores a considerar na seleção da terapêutica, provavelP. mirabilis era suscetível à ceftazidima e à cefotaxima
mente o mais decisivo, pelo que importa conhecer os
QUADRO IV. Risco (%) de falência da terapêutica empírica
segundo o sexo
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QUADRO V. Percentagem (%) de estirpes sensíveis por antibiótico e produção de ESBL
Escherichia coli
Antibióticos
Ampicilina

Klebsiella pneumoniae
p-Value

ESBL Neg.

ESBL Pos.

n=316

n=185

44,9

0,5

2(1)=112,7; p<0,01*

p-Value

ESBL Neg.

ESBL Pos.

n=48

n=53

Rn

Rn

---

Amox-clav

74,1

18,9

 (1)=142,6; p<0,01*

71,1

12,4

 (1)=68,86; p<0,01*

Ceftazidima

98,4

8,6

2(1)=414,8; p<0,01*

96,9

13,4

2(1)=136,7; p<0,01*

2

2

Cefuroxima ax.

85,8

0,5

 (1)=341,4; p<0,01*

88,7

12,4

2(1)=112,9; p<0,01*

Cefotaxima

99,1

9,2

2(1)=419,1; p<0,01*

99,0

13,4

2(1)=144,2; p<0,01*

Cefoxitina

86,5

54,1

2(1)=63,18; p<0,01*

93,7

84,4

2(1)=4,228; p<0,05*

Gentamicina

86,4

51,4

2(1)=73,47; p<0,01*

92,8

39,2

2(1)=62,09; p<0,01*

2

Nitrofurantoina

97,8

95,7

 (1)=1,770; p>0,05

27,8

15,5

2(1)=4,376; p<0,05*

Cotrimoxazol

61,1

25,6

2(1)=41,77; p<0,01*

83,3

21,4

2(1)=54,58; p<0,01*

Ciprofloxacina

63,3

1,6

2(1)=184,1; p<0,01*

58,8

15,5

2(1)=38,95; p<0,01*

76,8

 (1)=23,77; p<0,01*

60,0

68,0

2(1)=1,273; p>0,05

Fosfomicina

92,3

2

2

Bactérias produtoras de ESBL (E. coli e K. pneumoniae) = 695; ESBL Neg. 413 (59,4%); ESBL Pos. 282 (40,6%)
Legenda: ESBL Neg. = Não produtor de ESBL; ESBL Pos. = Produtor de ESBL; AX. = axetil; Amox-Clav = amoxicilina+ácido clavulânico; n = número de
isolados; p-Value = Teste estatístico de qui-quadrado; * = Diferença significativa; Rn = Resistência natural.

em 95,5% e 98,1% dos isolados, respetivamente. Os níveis de suscetibilidade encontrados nestes doentes, residentes em ERPI, são sobreponíveis aos encontrados
em doentes da comunidade num estudo efetuado na
mesma região em 2014.18
Relativamente ao risco da falência da terapêutica empírica, segundo o sexo, verifica-se que é significativamente maior para os homens do que para as mulheres,
com exceção da ceftazidima, onde esse risco é de 29,4%
para as mulheres e de 35,4% para os homens (p>0,05).
O maior nível de resistência aos antibióticos em ITU em
idoso do sexo masculino também foi verificado noutros
estudos;23 no entanto, carece de validação externa mais
alargada devido à variabilidade das resistências segundo o local, o tipo de doentes e suas comorbilidades. Ainda assim, existe plausibilidade para o achado, se se considerarem as comorbilidades associadas aos idosos do
sexo masculino, nomeadamente as associadas ao uso
das sondas vesicais, frequentes neste grupo etário.37-40
As ESBL têm a particularidade de não serem ativas
contra as cefamicinas, de que é exemplo a cefoxitina.41
No presente estudo esta característica não se confir-

mou, nem com a E. coli nem com a K. pneumoniae,
existindo diferença significativa de suscetibilidade
(p<0,05) entre estirpes produtoras e não produtoras de
ESBL, o que supõe a existência de outros mecanismos
de resistência.

CONCLUSÕES
As bactérias mais frequentes nas ITU dos residentes
em ERPI eram a E. coli (48,2%), seguida da K. pneumoniae (18,7%) e do P. mirabilis (10,6%). A prevalência de
enterobactérias produtoras de ESBL era de 27,0%, sendo que 36,9% das E. coli e 50,0% das K. pneumoniae
eram produtoras de ESBL.
O risco de falência da terapêutica empírica das ITU,
devida a resistência, era superior nos homens, relativamente às formulações orais dos antibióticos testados e disponíveis em ambulatório, nomeadamente
amoxicilina+ácido clavulânico, cefuroxima axetil e ciprofloxacina. Por outro lado, a fosfomicina, que apresentava um risco de falência, por resistência, de 21,0%
nas mulheres, pode ser uma alternativa válida nas ITU
não complicadas.
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Em termos globais e atendendo à indisponibilidade,
no ambulatório em Portugal, de antibióticos com formulações injetáveis, são escassas as opções terapêuticas para o tratamento das ITU complicadas cujo agente infecioso seja E. coli ou K. pneumoniae, uma vez que
a percentagem de isolados suscetíveis aos antibióticos
disponíveis em ambulatório era inferior a 60,0%.
Salienta-se, ainda, que tanto a nitrofurantoína como
a fosfomicina não têm penetração parenquimatosa,
pelo que não são apropriadas ao tratamento de infeções
altas (pielonefrites) ou infeções prostáticas.
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ABSTRACT
SUSCEPTIBILITY PROFILE TO ANTIBIOTICS THAT CAUSE URINARY TRACT INFECTIONS OF THE ELDERLY IN
NURSING HOMES
Objective: This study aims to determine the susceptibility patterns in response to the antibiotics and the prevalence of Enterobacteriaceae that secrete ESBL from the bacterial isolates of positive urine cultures, collected from nursing homes residents.
Design: An observational and descriptive study, with an analytical component.
Local: ACeS Pinhal Litoral and laboratories of clinical analysis of the area of influence.
Population: Results of urine sample cultures collected between June 2014 and June 2016 in 51 ERPI of the municipalities of Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Leiria, Ourém, Pombal and Rio Maior.
Methods: Isolation, counting, and identification of the bacteria were performed through Gelose chromID CPS or Vitek 2 (bioMérieux). The results were classified as susceptible (S) and resistant (R). Used chi-square (2) and t-test. =0.05.
Results: E. coli was the most prevalent bacterium in the sample (48.2%), followed by K. pneumoniae (18.7%) and P. mirabilis
(10.6%). The percentage of enterobacteria ESBL producer was 27.0%. Fosfomycin showed high efficacy for E. coli (86.6%). Amoxicillin-clavulanic acid had an 81.5% efficacy level for P. mirabilis. The quinolones presented efficacy of 40.4%, 36.9%, and 40.5%,
respectively for E. coli, K. pneumoniae, and P. mirabilis.
Conclusions: A high level of antibiotic resistance was found. In the outpatient clinic, the treatment of complicated urinary tract
infections by E. coli or K. pneumoniae has given the available therapeutic options is difficult.
Keywords: Urinary tract infections; Antibiotic resistance; Nursing homes; ESBL.
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Passos da consulta e satisfação
do utente: estudo piloto
observacional
Ana Luísa Marques Duarte,1 Ana Rita Silvestre,1 João Luis Milheiro2

RESUMO
Objetivo: Estudar a relação entre a execução de consultas estruturadas por passos e a satisfação do utente com a consulta,
tendo como referência o modelo proposto no livro A CONSULTA EM 7 PASSOS.
Tipo de estudo: Observacional analítico.
Local: USF Andreas.
Amostra: Setenta utentes entre os 18 e os 85 anos que recorreram a consultas desta unidade entre outubro e novembro de
2016.
Métodos: Foi solicitado a cada utente, após a saída do gabinete, a resposta a um questionário sobre a satisfação com a consulta; e, ao médico, a resposta a um outro questionário relativo à sua perceção quanto ao grau de execução das diversas tarefas em consulta. Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para relacionar a pontuação total do questionário ao médico
e o grau de satisfação do utente. O mesmo teste foi utilizado para relacionar o grau de realização de cada tarefa e a satisfação.
Por fim, esta análise foi repetida separadamente por grupos definidos com base nas variáveis sexo, idade, escolaridade, tipo de
consulta, verbalização de problemas e tempo de ligação médico-utente.
Resultados: Oitenta e sete por cento dos utentes declararam estar bastante ou totalmente satisfeitos com a consulta. No total da amostra não se identificaram correlações significativas entre a pontuação total do questionário e a satisfação do utente [=-0,11 (p=0,36)]. Também não se encontraram correlações significativas entre o grau de realização de cada tarefa e a satisfação do utente. Contudo, na análise de dados separada por sexo, tipo de consulta, verbalização de problemas e escolaridade encontraram-se correlações significativas entre a realização de algumas das tarefas da consulta e a satisfação.
Conclusão: O estudo sugere que algumas tarefas do modelo de consulta em 7 passos podem ter mais impacto na satisfação
do utente com a consulta do que outras, em função das características do utente e natureza da consulta.
Palavras-chave: Satisfação do utente; Visita a consultório médico; Cuidados de saúde primários; Médico de família.

INTRODUÇÃO
prestação de cuidados de saúde primários
tem vindo a ser avaliada com base em indicadores de desempenho que traduzem insuficientemente a realidade da prática clínica
em medicina geral e familiar (MGF).1 Por outro lado, a
opinião do utente tem vindo a ser cada vez mais considerada no domínio científico e pelos vários parceiros
sociais para monitorizar a qualidade dos serviços de
saúde e avaliar a eficácia das medidas corretivas que
têm vindo a ser implementadas no Serviço Nacional de

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Andreas.
2. NOVA Information Management School.

Saúde.2 É conhecido que o grau de satisfação do utente relativamente à relação com o seu médico e aos cuidados que lhe são prestados é um importante fator na
construção de uma relação de confiança e na decisão
de aderir ou não à terapêutica, o que se traduz frequentemente em melhores resultados clínicos. Além
disso, tem influência no efeito terapêutico da própria
consulta.3
A consulta tem sido descrita como uma sucessão de
fases, cada uma com tarefas específicas.3 O livro A CONSULTA EM 7 PASSOS, de Vítor Ramos,4 foi delineado com o
propósito de ajudar os estudantes de medicina, internos e médicos de família a estruturar a sua consulta, fazendo hoje parte da bibliografia recomendada pelas
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84
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coordenações do internato de MGF em Portugal. O autor decompõe a consulta em sete passos, cada um com
pequenas tarefas, nomeadamente: 1) Preparação: rever
a situação do médico, do consultório e do próximo paciente; 2) Primeiros Minutos: chamada, cumprimento,
acolhimento, motivos de consulta e encontro de agendas; 3) Exploração: recolha, análise, contextualização de
dados e informação; 4) Avaliação: interpretação, diagnósticos, explicação, previsão e impacto na qualidade
de vida; 5) Plano: propostas, negociação e acordos de
ação, incluindo prevenção; 6) Encerramento: dúvidas,
revisão do plano e despedida; 7) Reflexão e notas finais.
Esta abordagem apoia-se no modelo clínico integrado,
o qual se baseia na premissa de que a interação clínica
e o processo terapêutico requerem uma atenção ampla
e multifocal. De um lado, o próprio médico e a autoconsciência das suas competências, limitações, bem
como de valores, crenças, atitudes, comportamentos e
práticas. Do outro lado, o doente é mais complexo que
a(s) sua(s) doença(s). As emoções, vivências e meio sociocultural têm impacto no modo como o sofrimento
e as doenças são vividas, cabendo ao doente parte da
responsabilidade nas escolhas terapêuticas.4-5 A maioria dos indivíduos que espera por uma consulta parece preferir esta abordagem centrada na pessoa,6 existindo evidência de que a mesma se associa a maior satisfação.7
Diversos trabalhos têm explorado fatores da consulta com impacto na satisfação do utente 6,8-12 como a
aproximação às expectativas do utente,8 a duração da
consulta9 e os aspetos da comunicação.10-11 No entanto,
parece não haver nenhum que tenha estudado diretamente a relação entre a estruturação da consulta por
passos e a satisfação do utente.
Assim, este trabalho pretendeu estudar a relação entre a execução de consultas estruturadas por passos,
com base no modelo definido por Vítor Ramos e a satisfação do utente com a consulta. O objetivo principal
foi verificar se o grau de aplicação de um modelo de
consulta estruturado por passos se associa a variações
na satisfação do utente com a consulta. Os objetivos secundários foram: procurar associações entre o grau de
concretização de cada tarefa deste modelo e a satisfação do utente com a consulta e estudar a eventual influência dos fatores sexo, idade, escolaridade, verbalização ou não de sintomas/problemas, tipo de consulRev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

ta e tempo de ligação médico-utente na associação entre a aplicação deste modelo e a satisfação.

MÉTODOS
Tipo de estudo: Observacional analítico.
Amostra: Amostra de conveniência constituída por
utentes com idades compreendidas entre os 18 e os 85
anos, que recorreram a consultas realizadas na Unidade de Saúde Familiar (USF) Andreas. A seleção das consultas foi feita consoante a disponibilidade dos investigadores, dos médicos e dos utentes, durante o horário de funcionamento da USF, nos meses de outubro e
novembro de 2016. Foram excluídas consultas a utentes analfabetos, com dificuldade de compreensão ou
outras limitações para o preenchimento do questionário; consultas marcadas exclusivamente para renovação
de baixa; de saúde infantil; de saúde materna, por ser
limitada à partida a aplicação do modelo de consulta
estruturada por passos nestes casos; e ainda as associadas à realização de um procedimento invasivo (e.g.,
citologia cervical), por estes procedimentos poderem
influenciar negativamente a satisfação.

Definição e operacionalização das variáveis
A satisfação do utente com a consulta foi avaliada
mediante um questionário (Anexo I), tendo sido avaliados os seguintes aspetos relativos à satisfação: 1) qualidade percebida no atendimento do médico; 2) concretização das expectativas; 3) esclarecimentos/informações obtidos; e 4) satisfação global. A medição de vários aspetos da satisfação baseou-se noutros questionários realizados para avaliar a satisfação com a consulta e teve como objetivo levar a uma maior reflexão
sobre a consulta e evitar respostas automáticas. Para
medir o grau de satisfação foi utilizada uma escala de
tipo Likert com 5 itens: totalmente insatisfeito, bastante insatisfeito, razoavelmente satisfeito, bastante satisfeito e totalmente satisfeito, os quais foram convertidos
numa escala ordinal de 1 a 5 pontos, respetivamente.
De forma a avaliar a consistência interna das questões
calculou-se o índice de  de Crohnback para a satisfação das três primeiras respostas, que foi de 0,97. Para
além disso, a associação da satisfação média nas três
primeiras questões com a média da satisfação global foi
bastante elevada (=0,96).
Neste questionário foram ainda incluídas as variá-
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Foi feito um pré-teste
numa pequena amostra de
utentes não envolvidos no
Passo
Designação das tarefas
estudo final, de forma a veri1. Preparação
1. Preparação física do médico
ficar a existência de incorre2. Preparação mental do médico
ções ou dificuldades de
3. Conhecer contexto sociocultural, familiar ou profissional
preenchimento.
4. Recapitular de problemas de saúde, terapêutica e últimas consultas
Para avaliar o grau de apli5. Preparação do gabinete
cação do modelo de consul2. Primeiros
1. Observação atenta e cumprimento inicial
ta estruturada por passos foi
minutos
2. Procurar indícios sugestivos de algum estado de espírito
elaborado um questionário
3. Questionar motivos da consulta/motivo latente
(Anexo
II) de autoavaliação e
4. Explorar ideias e expectativas
preenchimento pelo médico.
6. Relembrar problema pendente
A elaboração do questioná3. Exploração
1. Anamnese
rio baseou-se nos objetivos e
2. Identificar emoções e pontos de vista
nas perguntas-chave de cada
3. Identificar fatores de risco
passo da consulta, conforme
4. Exame físico/observação
definido no livro A CONSULTA
5. Testar hipóteses de diagnóstico
EM 7 PASSOS, bem como a ma4. Avaliação
1. Sintetizar situação geral de saúde
triz proposta no anexo 3 des2. Explicar de forma clara
te mesmo livro, tendo sido
3. Ser empático
4. Fornecer informação prognóstica/previsão
apresentado ao próprio au5. Avaliação pré-plano
tor do livro.4 Foram considerados os seis primeiros pas5. Plano
1. Pedir judiciosamente exames complementares
2. Explicar terapêutica (medidas farmacológicas e não farmacológicas)
sos da consulta e cinco tare3. Incentivar participação e envolvimento do indivíduo no plano
fas por cada passo, cuja de4. Definir objetivos claros e seguimento
signação se apresenta no
5. Prevenção oportunista
Quadro I. O grau de realiza6. Encerramento 1. Confirmar clareza e compreensão
ção de cada tarefa da consul2. Explorar dúvidas
ta foi avaliado através de
3. Esgotar agenda da pessoa
uma escala tipo Likert, com
4. Recapitular principais ações
cinco opções entre 0 e 4, em
5. Encerrar formalmente a consulta
que 0 corresponde a não ter
realizado de todo a tarefa e 4
corresponde a ter realizado totalmente a tarefa. O sétiveis: idade, sexo, escolaridade, verbalização ou não de
mo passo (reflexão e conclusões finais) não foi avaliasintomas/problemas e tempo de ligação médico-utendo, dado que decorre após a consulta e não influencia
te (mais de cinco anos ou menos de cinco anos). A ina satisfação do utente. Foi calculada uma pontuação toclusão desta variável (tempo de ligação médico-utental do questionário ao médico, somando a pontuação
te) teve como objetivo estudar o efeito da relação terarelativa à concretização de cada tarefa, obtendo-se um
pêutica e da continuidade de cuidados na associação
máximo possível de 120 pontos.
entre os passos da consulta e a satisfação. O valor de cinO questionário foi dado a conhecer previamente a toco anos foi definido tendo como base as características
dos os médicos que aceitaram participar, tendo sido
da equipa médica da USF Andreas que inclui médicos
testado previamente no final de uma consulta, por forque seguem os mesmos utentes há mais de cinco anos
ma a facilitar o futuro preenchimento e a servir como
e nos profissionais com menos tempo de trabalho (inreferência para os questionários seguintes. A cada mécluindo internos e recém-especialistas).
QUADRO I. Passos da consulta e tarefas em análise
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dico foi dada a possibilidade de discutir as questões
com o investigador de forma a detetar eventuais dúvidas. Neste questionário foi pedido ao médico para classificar o tipo de consulta em programada (CP) ou nãoprogramada, também designada consulta do dia ou
consulta aberta (CA).
De forma a validar internamente o questionário calcularam-se os índices de  de Crohnback para as pontuações de realização de cada tarefa correspondentes
a cada passo, tendo sido obtidos valores  entre 0,6 e
0,7 para os passos 2, 3 e 5; entre 0,7 e 0,8 para os passos
4 a 6 e um valor <0,5 para o passo 1.

ção de cada tarefa em particular.
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar o nível de satisfação por grupos.
Esta análise foi repetida separadamente por grupos
definidos com base nas variáveis sexo, idade, escolaridade, tipo de consulta, verbalização ou não de sintomas/problemas e tempo de ligação médico-utente.
As diferenças apuradas foram consideradas significativas se p-value < 0,05, isto é, a um nível de significância de 5%.
Os dados foram inseridos e tratados em R (versão
3.2.2).

Recolha de dados

RESULTADOS

Foi pedida previamente a participação de todos os
médicos da unidade (excluindo os autores) e pedido o
seu consentimento verbal. Ao todo participaram 13 médicos, dos quais oito especialistas e cinco internos.
Após saída do gabinete foi solicitado ao utente o consentimento informado verbal para participação no estudo e verificada a presença de critérios de inclusão ou
exclusão. A resposta ao questionário ocorreu em ambiente de confidencialidade, sendo depositada em caixa fechada. Foi igualmente solicitado ao médico que
realizou a consulta a resposta anónima ao questionário, sendo pedida a sua colocação na mesma caixa fechada, até ao final da manhã ou da tarde. O questionário do utente e do médico foram identificados com o
mesmo número para posterior análise.
A colheita foi feita diariamente durante o período de
funcionamento da unidade, nos meses de outubro e
novembro de 2016, consoante a disponibilidade dos investigadores, dos utentes e dos médicos, sendo que
cada médico foi questionado no máximo uma vez por
dia.

Foram recolhidos 95 questionários de cada tipo
(Anexos I e II), dos quais 25 foram excluídos por falta
de emparelhamento, preenchimento desadequado ou
incompleto. Para análise estatística foram considerados
70 pares de questionários (73%) (Quadro II).
Oitenta e sete por cento dos utentes revelaram-se
bastante ou totalmente satisfeitos considerando a satisfação relativa aos esclarecimentos, expectativas e satisfação global; 90% revelaram-se bastante ou totalmente satisfeitos com a qualidade do atendimento
(Quadro III).
Analisando o nível de satisfação global por grupos,
os mais insatisfeitos foram os homens, os utilizadores
da consulta programada, os que não verbalizaram queixas/problemas e os licenciados em comparação com os
outros grupos de escolaridade; no entanto, estas diferenças não foram significativas (Quadro II).
Relativamente à execução dos passos da consulta
por parte dos médicos (Anexo II) obteve-se uma média
de pontuação total do questionário de 93 pontos, com
desvio-padrão de 15, um mínimo de 61 e um máximo
de 116, indicando elevado grau de aplicação do modelo A CONSULTA EM 7 PASSOS.

Análise de dados
De forma a verificar se um maior grau de aplicação
do modelo proposto resultaria num maior grau de satisfação foi utilizado o teste de correlação de Spearman
–  (teste adequado a variáveis ordinais de natureza não
normal, cujo valor representa uma associação que será
tanto mais forte quanto mais próxima estiver do valor
1), relacionando o grau de satisfação e pontuação total
do questionário. O mesmo teste foi utilizado para relacionar as variáveis grau de satisfação e grau de realizaRev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

A. Pontuação total do questionário “passos da
consulta” e satisfação
Considerando a amostra na sua globalidade (N=70)
não se identificaram correlações estatisticamente significativas entre a pontuação total do questionário aos
médicos e os vários aspetos da satisfação: satisfação relativa à qualidade do atendimento (=-0,03, p=0,77; expectativas (=-0,11, p=0,37), esclarecimentos/informa-
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QUADRO II. Caracterização da amostra (n=70)

n (%)

Grau de satisfação
global (média)*

42 (60)
28 (40)

4,5
4,2

0,14

16 (22,9)
37 (52,9)
17 (24,2)

4,2
4,3
4,3

0,79

49 (70)
21 (30)

4,2
4,7

0,07

Sintomas/Queixas
Sim
Não

48 (68,6)
22 (31,4)

4,5
4,2

0,33

Tempo de ligação
médico-utente
Menos de 5 anos
Mais de 5 anos

51 (72,9)
19 (28,1)

4,4
4,4

0,43

12
9
16
16
3
1
11
2

4,4
4,4
4,6
4,4
3,7
5
4
5

0,22

Variável
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
18-39
40-64
 65
Tipo de consulta
Programada
Não programada

Escolaridade
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Ensino Secundário
Ensino Pós-secundário
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Significância†

ção de cada tarefa e os diferentes aspetos da
satisfação.
Na análise separada por grupos encontraram-se correlações significativas entre o
grau de realização de algumas tarefas e a satisfação, cujos resultados se apresentam seguidamente.

Sexo
Nos utentes do sexo feminino (n=42), ao
contrário do masculino, a preparação física
do médico (tarefa 1.1) associou-se de forma
positiva e significativa com a satisfação relativa à qualidade do atendimento (=0,31,
p=0,05). A maior concretização da tarefa 6.5
– encerrar formalmente a consulta procurando algum feedback do utente – relacionou-se positivamente e de forma significativa com a satisfação relativa aos esclarecimentos, o que se verificou também apenas
no sexo feminino (=0,34, p=0,03).

Tipo de consulta

Na consulta não-programada (n=21), a
maior concretização da tarefa 1.1 (preparação física do médico) e 6.5 (encerramento
formal) associou-se de forma positiva e significativa com a satisfação relativa aos esclarecimentos (Quadro III). Por outro lado,
neste grupo diversas tarefas se associaram
negativamente de forma significativa com a
Legenda: *valores de satisfação correspondentes à média numa escala de 1 a 5, em que 1
satisfação. Procurar indícios de algum estacorresponde a totalmente insatisfeito e 5 a totalmente satisfeito;† valor de p para o tesdo de espírito (e.g., medo, ansiedade) (tarete de Mann-Whitney.
fa 2.2) associou-se a menor satisfação global e das expectativas. Explicar a terapêutica (tarefa 5.2) e definir objetivos claros/seguimento (tações ( =-0,06, p=0,62) e satisfação global ( =-0,11,
refa 5.4) também se associaram a menor satisfação das
p=0,36). Fazendo esta mesma análise em grupos sepaexpectativas. Testar hipóteses diagnósticas (tarefa 3.5)
rados por sexo, idade, tipo de consulta, escolaridade,
associou-se a menor satisfação com os esclarecimentempo de ligação médico-utente e verbalização ou não
tos.
de queixas, não se encontraram relações com signifiEm contraposição, nos utilizadores da consulta procado estatístico entre a pontuação total dos questionágramada não se encontraram associações significativas
rios e a satisfação.
entre a realização das tarefas e a satisfação (Quadro III).

B. Pontuação de cada tarefa na consulta e satisfação
No total da amostra (N=70) também não se verificaram correlações significativas entre o grau de realiza-

Verbalização de queixas/problemas
Como se verificou no grupo da consulta não-proRev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84
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gramada, nos utentes que apresentaram queixas ou problemas (n=48)
encontraram-se associações positivas entre a realização da tarefa 6.5 –
encerrar formalmente a consulta e a
satisfação com os esclarecimentos
(r=0,39, p=0,01) e negativas entre a
realização da tarefa 3.5 – testar hipóteses diagnósticas e a satisfação
relativa aos esclarecimentos (r=0,32, p=0,02).

QUADRO III. Satisfação da amostra relativa aos aspetos considerados [n (%)]
Qualidade do
atendimento

Expectativas

Esclarecimentos/
Informações

Satisfação
global

Totalmente
insatisfeito

2 (2,9)

3 (4,3)

2 (2,9)

2 (2,9)

Bastante
insatisfeito

2 (2,9)

1 (1,4)

2 (7,1)

3 (4,3)

Razoavelmente
satisfeito

3 (4,3)

5 (7,1)

5 (7,1)

4 (5,7)

22 (31,4)

25 (35,7)

19 (27,1)

18 (25,7)

41 (58,5)

36 (51,5)

42 (60,0)

43 (61,4)

Bastante
satisfeito

Escalões etários

Totalmente
Na análise por escalões etários
satisfeito
(18-39; 40-65; > 65) não se encontraram associações significativas entre
a realização de cada tarefa e a satisfação dos utentes.

Tempo de ligação médico-utente

Escolaridade
Na análise por escolaridade consideraram-se dois
grupos ( 12 anos e > 12 anos de escolaridade), não tendo sido encontradas associações significativas entre a
realização de cada tarefa e a satisfação dos utentes.

Nos utentes seguidos há mais de cinco anos (n=19)
verificou-se uma associação positiva entre a realização
da tarefa 5.5 – prevenção oportunista e a satisfação com
as expectativas (=0,48, p=0,04). A realização das restantes tarefas não se associou de forma significativa
com a satisfação, quer no grupo seguido há mais de

QUADRO IV. Resultado das correlações entre a execução das diversas tarefas e satisfação, em indivíduos da consulta
programada (CP) e não programada/aberta (CA)
Aspetos da
satisfação

1.1.
Preparação
física

1.2. Procurar
indícios de estado
de espírito

3.5. Testar
hipóteses
diagnósticas

5.2. Explicar
a terapêutica

5.3. Definir
objetivos
claros

6.5.
Encerrar a
consulta

Qualidade do
atendimento
CA
CP

0,22 (0,34)
0,11 (0,47)

-0,28 (0,23)
0,00 (0,98)

-0,04 (0,85)
-0,06 (0,66)

-0,14 (0,53)
-0,05 (0,72)

-0,23 (0,32)
0,01 (0,93)

0,09 (0,71)
0,08 (0,59)

Expectativas
CA
CP

0,37 (0,10)
0,10 (0,49)

-0,45 (0,04)
0,02 (0,91)

-0,23 (0,31)
-0,08 (0,60)

-0,43 (0,05)
-0,13 (0,39)

-0,56 (0,01)
-0,12 (0,43)

0,03 (0,90)
0,04 (0,78)

Esclarecimentos
CA
CP

0,48 (0,03)
-0,02 (0,91)

-0,39 (0,08)
-0,05 (0,73)

-0,46 (0,04)
-0,13 (0,36)

-0,14 (0,56)
-0,06 (0,67)

-0,35 (0,12)
-0,04 (0,77)

0,45 (0,04)
0,10 (0,49)

Satisfação global
CA
CP

0,43 (0,05)
0,05 (0,74)

-0,52 (0,02)
-0,05 (0,74)

-0,38 (0,09)
-0,08 (0,61)

-0,31 (0,18)
-0,13 (0,38)

-0,28 (0,22)
-0,05 (0,72)

-0,02 (0,91)
0,08 (0,57)

Legenda: -coeficiente de Spearman; entre parênteses: p-value (valores significativos a negrito).
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84
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Motivos
Utente
Consulente
Características
pessoais

Problema(s) de
saúde/tipo de
consulta

Expectativas
Utente vs.
médico

Satisfação
Momento
Contexto e
circunstâncias

Satisfação

Médico
Características
pessoais, estilo
técnico e relacional

utente/
consulente

médico

Método
Estrutura/técnica
execução da consulta

Figura 1. Consulta: fatores envolvidos – expectativas e satisfação (diagrama cedido pelo Dr. Vítor Ramos).

cinco anos quer no grupo seguido há menos de cinco
anos.

DISCUSSÃO
Ao contrário do que se poderia esperar, o grau de
execução global dos passos da consulta não se mostrou relacionado com variações detetáveis na satisfação
do utente, mesmo analisando em separado os indivíduos de diferentes idades, sexo, níveis educacionais e
tipos de consulta. Também não foram encontradas associações entre o grau de execução de cada tarefa e o
grau de satisfação do utente, quando considerada a
amostra global. Estes resultados podem dever-se ao número insuficiente de indivíduos para demonstrar estas
relações, mas também aos níveis globalmente elevados de satisfação encontrados, que reduzem muito a
margem para análise discriminativa quanto a associações entre variáveis. Estes níveis elevados de satisfação
estão de acordo com diversos estudos realizados na
área da satisfação em Portugal, onde apesar de não ter
sido avaliada especificamente a satisfação com a consulta, se encontram taxas semelhantes de satisfação relativas ao atendimento médico.13-16 Por outro lado, pode
ser difícil encontrar associações quando existem inúmeros fatores no contexto de uma consulta que se interrelacionam e que influenciam a satisfação do uten-

te. São exemplos destes fatores, difíceis de controlar, as
características do médico, o(s) problema(s) de saúde
abordado(s) naquela consulta, o contexto, entre outros
(Figura 1).
Apesar de tudo, a análise separada de algumas tarefas da consulta tendo em conta o sexo, o tipo de consulta, a verbalização ou não de queixas e o tempo de seguimento revelou os resultados já descritos, que se discutem seguidamente.
Relativamente à preparação física do médico (tarefa 1.1) foram encontradas associações positivas com a
satisfação para alguns grupos analisados. A preparação
do médico pode incluir satisfazer a fome, sede, necessidades fisiológicas, gerir o stress relacionado com os
atrasos em consulta e as preocupações pessoais, sendo influenciada pelo volume e exigências de trabalho a
que o médico está sujeito. É sabido que o burnout médico se associa a piores cuidados e a uma deterioração
da relação médico-doente. Um estudo realizado nos
cuidados primários verificou que os médicos com elevados níveis de despersonalização e elevados níveis de
exaustão tinham scores mais baixos de satisfação dos
utentes.12 Por outro lado, alguns estudos têm demonstrado que as mulheres têm mais tendência a procurar
informação e a expressar conteúdo emocional nas consultas.17 Neste sentido, a preparação do médico podeRev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

277

278

estudosoriginais

rá facilitar a busca de informação e a expressão de emoções da parte do utente, que pode ser mais importante para alguns indivíduos do que para outros. Seria interessante verificar se esta associação se mantém num
estudo futuro com maior número de indivíduos.
Em relação ao tipo de consulta, os resultados ilustram diferenças entre as consultas programadas e as
não-programadas. É de esperar que as consultas nãoprogramadas sejam motivadas principalmente por sintomas específicos. Efetivamente, na amostra estudada
95% dos indivíduos da consulta não-programada apresentaram queixas/problemas, enquanto na consulta
programada apenas 57% o fizeram. Foi sugerido que as
expectativas dos utentes que se apresentam com sintomas específicos são diferentes das expectativas em
consultas de vigilância e que o cumprimento destas expectativas se correlaciona com a satisfação.8,18 A aplicação do modelo de consulta em análise inclui a identificação, a caracterização e a abordagem de queixas/problemas, pelo que consultas sem verbalização
de queixas ou problemas poderão limitar a aplicação
dos passos na sua totalidade. Na consulta não-programada, procurar indícios de algum estado de espírito
(e.g., medo, ansiedade) (tarefa 2.2) associou-se de forma significativa com uma menor satisfação, o que não
se verificou no grupo da consulta programada. Uma
possível explicação pode advir do facto de muitas das
consultas não-programadas serem realizadas por um
outro médico que, não conhecendo o utente, tem maior
dificuldade em compreendê-lo. Por outro lado, o utente pode considerar tal abordagem desadequada à sua
situação no momento. Quer nos utentes da consulta
não-programada quer nos que apresentaram queixas,
testar mentalmente hipóteses diagnósticas (tarefa 3.5)
associou-se de forma significativa a uma menor satisfação relativa aos esclarecimentos. Poder-se-á admitir
que um maior cumprimento deste passo surja em situações de maior incerteza e complexidade diagnóstica, pelo que os esclarecimentos fornecidos serão possivelmente limitados, levando a menor satisfação. Do
mesmo modo, explicar medidas terapêuticas (tarefa
5.2) e definir objetivos claros e seguimento (tarefa 5.4)
associaram-se de forma significativa a menor satisfação
em relação às expectativas. Provavelmente estes resultados devem-se a disparidades entre as propostas apresentadas e as esperadas pelo utente.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

Encerrar formalmente a consulta, procurando algum
feedback da parte do paciente (tarefa 6.5), mostrou-se
relacionado de forma positiva e significativa com a satisfação relativa aos esclarecimentos, quer nas mulheres quer nos utentes da consulta não-programada. Este
resultado pode estar relacionado com a existência de
confiança e proximidade médico-utente ou pode traduzir indiretamente uma maior preocupação do médico em relação àquele utente, à consulta realizada e às
explicações dadas.
Há evidência de que utentes que veem mais vezes o
seu médico ou que têm com ele uma relação mais longa têm níveis de satisfação mais elevados.19 Por isso, era
expectável encontrar diferenças ao analisar separadamente os grupos por tempo de ligação ao médico. Contudo, o tempo necessário para estabelecer uma relação
médico-doente pode ser difícil de definir e variável. A
inexistência de associações nesta análise vem de encontro aos dados do estudo de satisfação a nível nacional, que indicam que o tempo de maturação de uma
USF modelo B (mais cinco anos ou menos cinco anos
desde a criação) não parece ter influência na satisfação
na área dos cuidados médicos.13 O facto de a prevenção
oportunista se associar a maior satisfação com as expectativas nos utentes seguidos há mais anos pode traduzir o maior conhecimento dos utentes acerca do modelo de funcionamento do seu médico/unidade; por
exemplo, o utente pode estar habituado a realizar exames de rastreio e ter essa expectativa.
Este estudo apresenta várias condicionantes. Em primeiro lugar, o processo de amostragem pode ter induzido um viés de seleção. No entanto, a distribuição entre sexos e média de idades na presente amostra é semelhante à encontrada no estudo nacional em utilizadores dos centros de saúde em 201513 e está de acordo
com a distribuição da população na USF em estudo e
na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (RSLVT),
com ligeiro predomínio do sexo feminino. Quanto à escolaridade, os grupos têm distribuição semelhante à
população da USF Andreas e da RSLVT, havendo, contudo, uma sub-representação dos indivíduos com habilitações literárias inferiores ao 3º ciclo do ensino básico (30% na presente amostra versus os 42% da
USF/RSLVT)20 e uma sobre representação dos indivíduos com escolaridade superior, o que se poderá traduzir numa menor inclusão nesta amostra dos indiví-
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duos com menos habilitações literárias.
Sugere-se, no futuro, uma seleção aleatória prévia
das consultas a analisar de acordo com as marcações
existentes nessa semana.
Relativamente aos questionários utilizados para avaliar a satisfação do utente foram delineados em função
dos objetivos do estudo, não tendo sido validados em
nenhum estudo prévio específico para o efeito.
Existem alguns questionários para avaliar a satisfação dos utentes de cuidados de saúde primários que se
encontram validados para a população portuguesa e
que, para além de questões relativas ao atendimento
médico, envolvem questões relativas à acessibilidade,
estrutura física e atendimento não médico.13,16,21 Na versão portuguesa do questionário EUROPEP (European
Study on Patient Evaluation of General Practice Care)
são questionados aspetos relativos à componente técnica dos cuidados médicos (explicações, informações
prestadas e exame físico) e interpessoal (tempo em consulta, apoio dado pelo médico, qualidades da relação
médico-doente, envolvimento na tomada de decisões).13 O estudo da Direção-Geral da Saúde, realizado
em 2015 para monitorizar o grau de satisfação dos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde português, envolveu as seguintes questões relativas à consulta: se o
médico deu oportunidade para colocar questões e esclarecer dúvidas, se ficou esclarecido de forma clara e
percetível, se o médico envolveu o indivíduo nas decisões, se ficou satisfeito com o tempo despendido na
consulta e se considera ter sido bem atendido pelos
profissionais.14
Santos e colaboradores21 desenvolveram e validaram
um questionário de avaliação da consulta em MGF envolvendo 11 questões que abarcam as seguintes temáticas: tempo em consulta; oportunidade para falar sobre preocupações; interesse do médico; satisfação com
o exame físico e explicações relativas a problemas, exames, medicamentos e comportamentos; sendo a última questão: «Fiquei desagradado(a) com a consulta
que me realizou».
Comparativamente a estes estudos, o questionário
de satisfação em análise aborda a satisfação relativa aos
esclarecimentos e à qualidade de atendimento, temas
sempre presentes nos questionários anteriores, tendo
a vantagem de ser mais sucinto e de menor tempo de
resposta. Além destes aspetos, avalia também a satis-

fação das expectativas, as quais se têm revelado determinantes da satisfação.8 Finalmente, salienta-se a elevada coerência interna entre as questões que o envolvem e o facto de ter sido realizado o pré-teste neste estudo.
De futuro, será importante aumentar o tamanho da
letra, dado que alguns utentes não puderam participar
por dificuldades de visão. Outra forma possível de aumentar a taxa de resposta será informar o utente que
irá ser pedida a sua colaboração num estudo.
Em relação ao questionário sobre a execução dos
passos da consulta procurou-se identificar e corrigir os
principais erros, as dificuldades de preenchimento e a
correspondência com o observado na consulta numa
fase de pré-aplicação. O questionário foi elaborado tendo como base a matriz de análise já existente no referido livro, tendo sido alvo de análise por parte do próprio autor do livro A CONSULTA EM 7 PASSOS. Os índices de
de Crohnback para as tarefas que compõem cada passo revelaram consistência razoável para os passos 2, 3,
4 e 5, boa para o passo 6 e fraca para o passo 1, o que
indica necessidade de reformular as questões neste
passo, caso se pretenda futuramente utilizar estas dimensões. Para algumas das questões é difícil testar a veracidade da resposta, dado serem questões pessoais e
subjetivas do próprio médico. O estudo envolveu 13
médicos, com diferentes padrões de exigência na autoavaliação da execução dos passos da consulta, o que
pode ter influenciado os resultados.
O tempo necessário para responder ao questionário
sobre os passos da consulta pode ser perturbador face
à normal atividade do médico, o que constituiu neste
trabalho um fator limitativo na obtenção de questionários e deve ser considerado em estudos futuros.
Nestes questionários foi utilizada uma escala tipo
Likert, escala muito utilizada quando é necessário que
o entrevistado expresse uma opinião. No entanto, esta
escala pode ter induzido um viés de aquiescência – ação
de consentir ou de responder positivamente à questão
colocada. Por outro lado, a atribuição de uma pontuação de 1 a 5 pode ter diminuído o poder discriminativo. Será provavelmente necessário, no futuro, avaliar a
satisfação numa escala de Cantril (0 a 10) ou numa escala de 7 pontos ou ainda usar uma escala analógica de
faces/visual. Poderá ser importante colocar a opção de
não sei/não respondo, de forma a evitar a eliminação
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84
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de alguns questionários por défices de preenchimento, bem como controlar a possibilidade de respostas
desprovidas de significado.
Por último, não foram avaliados outros fatores com
influência na satisfação, como, por exemplo, aspetos relacionados com o estado de saúde do indivíduo e o efeito de ser atendido por outro médico que não o médico
de família, os quais poderão ser incluídos em futuro
trabalho.
Neste estudo, realizado numa amostra de conveniência de uma USF a indivíduos entre os 18 e os 85
anos, o grau de realização global dos passos da consulta não se mostrou relacionado com a satisfação do
utente, mesmo analisando em separado os indivíduos
de diferentes idades, sexo, níveis educacionais, tipos
de consulta e tempo de ligação médico-utente. Os resultados obtidos indiciam que algumas tarefas podem
ter mais impacto na satisfação do utente com a consulta
do que outras. Estas diferenças variam em função das
características pessoais de cada utente e da natureza da
consulta. Assim, a execução de umas tarefas em particular pode ter mais impacto na satisfação do que um
score total que quantifique a realização de todas as tarefas. Os resultados corroboram o alerta do autor de A
CONSULTA EM 7 PASSOS para o facto de a matriz de análise, proposta nesta obra, ter uma vocação essencialmente de análise reflexiva qualitativa, devendo acautelar-se a utilização de scores quantitativos parcelares
ou totais.4 As diferenças encontradas e alguns resultados contraditórios associados ao sexo e ao motivo/natureza da consulta ilustram a singularidade peculiar de
cada pessoa e suas circunstâncias num dado momento. Este estudo sugere que a execução de algumas das
tarefas da consulta poderá contribuir para a satisfação
de alguns utentes mais do que outros. Tipos diferentes
de utentes e diferentes motivos de consulta poderão
requerer estilos de consulta diferentes, pelo que o seguimento automático e acrítico dos passos e tarefas
propostos não parecem garantir maior satisfação. Sugere-se a realização de estudos mais focalizados que explorem cada tarefa da consulta em particular.
A satisfação do utente é apenas uma das dimensões
consideradas quando se avalia a qualidade dos serviços, não sendo, por si só, indicadora de cuidados de
saúde efetivos e de qualidade.22-23 Os benefícios da aplicação de um modelo de consulta estruturada por pasRev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

sos estendem-se eventualmente para além da satisfação do utente. Assim, considera-se importante continuar a desenvolver e a estudar este modelo de consulta, que tem servido como base de aprendizagem e treino em consulta dos médicos internos de MGF.
Este é um estudo inovador, sendo o primeiro a estudar diretamente a relação entre a estruturação da consulta por passos de acordo com o modelo do livro A
CONSULTA EM 7 PASSOS e a satisfação do utente. A análise
detalhada das diversas tarefas da consulta e atendendo a diferentes aspetos da satisfação constitui um ponto forte do trabalho, levantando questões diversas que
poderão ser estudadas futuramente. Atendendo à qualidade da amostra, qualquer generalização para a população é abusiva. Assim, pretende-se abrir caminho
para a realização de novos estudos sobre os efeitos e a
utilidade deste método, esperando que o estudo sirva
como ponto de partida para reflexão metodológica de
novos trabalhos.
Os autores esperam ter contribuído para melhorar e
aprofundar a reflexão sobre a consulta, tornando mais
claros e percetíveis os efeitos que advêm da sistematização das consultas por passos.
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ABSTRACT
A STEP APPROACH TO CONSULTATION AND PATIENT SATISFACTION: AN OBSERVATIONAL PILOT STUDY
Objective: To study the relationship between a step structured primary care consultation and patient satisfaction, based on
the model proposed in the book A CONSULTA EM 7 PASSOS.
Design: Analytical observational.
Place: Primary Health-care facility USF Andreas.
Sample: Seventy patients, between the ages of 18 and 85 years, who attended primary care consultations between October
and November of 2016.
Methods: After leaving the medical office, each patient was invited to fill a consultation satisfaction questionnaire; in its turn,
the physician was asked to complete another set of questions related to his perception about the accomplishment level of several consultation tasks. It was conducted a Spearman correlation test, to relate the family physician questionnaire score with
the patient satisfaction level. The same test was also conducted to relate the tasks accomplishment level with satisfaction. Finally, this analysis has been run on a sample of different groups separated by sex, age, education, consultation type, verbalization problems, and patient-physician relationship length.
Results: Eighty-seven percent of the patients declared to be total or highly satisfied with the primary care consultation. In the
overall sample, the findings show no significant correlation, between family physician questionnaire score and patient satisfaction level [=-0.11 (p=0.36)]. There were also no significant correlations between tasks accomplishment level and patient
satisfaction. Nevertheless, the data analyzed clustered by sex, consultation type, verbalization problems, and education, showed significant correlations between some of the performed tasks and satisfaction.
Conclusion: This research suggests that some tasks, from the 7-step primary care consultation model, may have more impact
on patient satisfaction than others, depending on the patient characteristics and consultation type.
Keywords: Patient satisfaction; Office visits; Primary health care; Family physician.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:271-84

estudosoriginais

ANEXO I
Questionário ao utente
Pense sobre esta consulta – a que teve hoje – e não sobre outras
consultas que possa ter tido nesta unidade. Pense sobre a satisfação com esta consulta em particular e não sobre a satisfação
com a Unidade de Saúde ou com a relação que tem com o seu
médico.

■
■
■
■
■

I - Idade __________ II - Sexo __________

IX - Qual o seu grau de satisfação em relação a terem sido atingidas as expectativas que trazia para esta consulta?
(Assinale com um X a quadrícula que corresponde melhor ao seu
grau de satisfação)
■ Totalmente insatisfeito
■ Bastante insatisfeito
■ Razoavelmente satisfeito
■ Bastante satisfeito
■ Totalmente satisfeito

III - Qual o nível de ensino mais elevado que completou?
■ Ensino básico 1º ciclo (atual 4º ano/antiga instrução
primária/4ª classe)
■ Ensino básico 2º ciclo (atual 6º ano/antigo ciclo
preparatório)
■ Ensino básico 3º ciclo (atual 9º ano/antigo 5º liceal)
■ Ensino secundário (atual 12º ano/antigo 7º liceal/ano propedêutico)
■ Ensino pós-secundário (Cursos de especialização tecnológica, nível IV)
■ Bacharelato (inclui antigos cursos médios)
■ Licenciatura
■ Mestrado
■ Doutoramento
IV - Há quanto tempo é seguido por este médico?
■ Mais de 5 anos
■ Menos de 5 anos
VII - Trouxe alguma queixa, algum sintoma ou algum problema
para esta consulta?
■ Sim
■ Não
VIII - Qual o seu grau de satisfação em relação à qualidade do
atendimento nesta consulta?
(Assinale com um X a quadrícula que corresponde melhor ao seu
grau de satisfação)

Totalmente insatisfeito
Bastante insatisfeito
Razoavelmente satisfeito
Bastante satisfeito
Totalmente satisfeito

X - Qual o seu grau de satisfação em relação aos esclarecimentos/informações que obteve nesta consulta?
(Assinale com um X a quadrícula que corresponde melhor ao seu
grau de satisfação)
■ Totalmente insatisfeito
■ Bastante insatisfeito
■ Razoavelmente satisfeito
■ Bastante satisfeito
■ Totalmente satisfeito
XI - Qual o seu grau de satisfação global em relação a esta consulta?
(Assinale com um X a quadrícula que corresponde melhor ao seu
grau de satisfação)
■ Totalmente insatisfeito
■ Bastante insatisfeito
■ Razoavelmente satisfeito
■ Bastante satisfeito
■ Totalmente satisfeito
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Exploração

3.

3. Procurou identificar algum fator de risco para a saúde?

2. Procurou identificar as emoções e pontos de vista do paciente em relação ao sintoma/problema e as repercussões
na sua funcionalidade/qualidade de vida?

1. Foi feita a anamnese procurando sintomas, em especial sintomas com alto valor preditivo em termos de
diagnóstico e gravidade?

5. Relembrou algum problema pendente das últimas consultas (identificado no Passo 1) e não referido pelo paciente?

4. Foram exploradas ideias e expectativas do doente em relação à consulta?

2. Procurou encontrar na pessoa algum indício sugestivo de algum estado de espírito (e.g., medo, ansiedade…)?

3. Questionou abertamente sobre os motivos da consulta, procurando inclusivamente indícios de algum motivo
latente (ou oculto) de consulta nesta fase da consulta?

2.

1. Fez uma observação atenta e cumprimento inicial, atendendo aos aspetos da comunicação verbal e não-verbal
(e.g., olhar nos olhos do doente)?

5. Em relação ao contexto/gabinete… estava em condições/preparado (e.g., tinha todo o material necessário, tinha
temperatura adequada…)?

4. Em relação ao paciente… pôde recapitular previamente os seus problemas de saúde, terapêutica, conteúdo das
últimas consultas? (ou procurou essa informação no processo?)

3. Em relação ao paciente… conhecia o seu contexto sociocultural, familiar ou profissional? (ou procurou essa
informação no processo?)

2. Em relação a si enquanto médico… estava mentalmente preparado para esta consulta? (sem interferência de
preocupações pessoais, preocupações com a equipa, com a agenda do dia…)

1. Em relação a si enquanto médico… pensou intencionalmente se estava fisicamente preparado para esta consulta?
(e.g., fome, necessidades fisiológicas…)

Questões – Tarefas

Primeiros
minutos

1.
Preparação

Passos

Questionário ao médico – «passos da consulta»

ANEXO II

0

1

2

3

Grau de realização
4
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Referenciação aos cuidados
hospitalares através de um
processo informatizado
Hugo Rocha,1 Raquel Braga,2 Carla Silva,1 Sílvia Martins,1 Sofia Faria1

RESUMO
Objetivos: Em 2003, um estudo realizado em Matosinhos, previamente à informatização do sistema, determinou uma taxa de
referenciação hospitalar de 10,1%, com referenciações maioritariamente de qualidade média e um tempo médio para a marcação de consulta de um a seis meses. Através de um processo de referenciação informatizado, este estudo pretende determinar a taxa de referenciação hospitalar de todos os médicos de família do ACeS de Matosinhos, em 2016, avaliar a qualidade das
referenciações e analisar os tempos de resposta hospitalar.
Métodos: Estudo transversal, analítico, efetuado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sendo a unidade de investigação
as cartas de referenciação dos utentes referenciados ao hospital de referência, em 2016. Amostra aleatória simples, representativa da população (n=649). Análise com recurso a estatística descritiva e analítica (Kruskall-Wallis).
Resultados: A taxa de referenciação foi de 7,7%. A idade mediana da amostra foi de 53 anos; 53,7% do sexo feminino. As especialidades mais referenciadas foram oftalmologia (18,0%), ortopedia (14,4%) e cirurgia geral (9,9%). Da amostra de referenciações, 54,1% das cartas tiveram finalidade diagnóstica; 66,3% foram de razoável e 31,1% de boa qualidade; 6,6% foram
recusadas, sendo o principal motivo «Sem critérios clínicos»; e 90,6% foram triadas em 30 dias. A qualidade das cartas de referenciação influenciou o tempo de efetivação da consulta (p=0,003).
Conclusões: Treze anos após o primeiro estudo verificam-se mudanças: maior transparência, melhoria na identificação e legibilidade da informação das referenciações. Verificou-se uma melhoria da qualidade das referenciações. Houve alterações ao nível das especialidades mais referenciadas, sugerindo que, havendo melhor oferta de cuidados, surge uma maior procura. A informatização das referenciações permitiu maior descriminação dos tempos de espera para efetivação da consulta. Foi possível
seguir todo o trajeto de marcação das consultas hospitalares, com monitorização dos tempos de triagem, agendamento e efetivação, embora com limitações inerentes a erros nos processos de agendamento e utilização do ALERT-CTH®. Trata-se de um
estudo robusto, com validade interna, sendo importante verificar em que medida é que os resultados podem ser semelhantes
noutros contextos.
Palavras-chave: Referenciação; Cuidados de saúde primários; Cuidados de saúde secundários; Hospitais.

INTRODUÇÃO
médico de família (MF) constitui o primeiro ponto de contacto do utente com o sistema de saúde, assumindo um papel primordial na avaliação clínica e resolução da
maioria dos motivos de consulta. Tem também a responsabilidade de gerir eficientemente os recursos de
saúde, coordenando a prestação de cuidados, trabalhando com outros profissionais no contexto dos cui-

O

1. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. USF Lagoa, ULS Matosinhos.
2. Médica Assistente Graduada em Medicina Geral e Familiar. USF Lagoa, ULS Matosinhos.

dados de saúde primários (CSP) e fazendo a interface
com os cuidados hospitalares, quando necessário.1 A
boa articulação entre estes dois níveis de cuidados afigura-se fundamental, no sentido de assegurar uma melhor qualidade dos cuidados prestados, garantindo a
continuidade dos mesmos e minorando os custos económicos associados. Garante uma melhor gestão das
listas de espera, reduzindo a duplicação ou sobreposição de cuidados, bem como a partilha de responsabilidade clínica entre os vários intervenientes.
De uma forma geral, excetuando situações informais
ou casos de urgência em que a solicitação de consulta
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98
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pode ser efetuada de forma verbal direta ou por meio de
contacto telefónico, o pedido de uma consulta, entendida como a solicitação de uma consulta ao nível dos cuidados hospitalares, com determinado propósito clínico,
que implica o envio de informação relevante e completa, será doravante tratado como referenciação e deve ser
feito por escrito (nota, e-mail ou carta). A referenciação
deve conter, no mínimo, os principais problemas do
doente, os principais achados e estudos efetuados, medicações prescritas e o motivo de referenciação.2
As razões para referenciar podem ser o estabelecimento do diagnóstico, o tratamento, o pedido de opinião acerca de algum achado do exame clínico ou de
resultados de exames complementares de diagnóstico
ou para tranquilização do paciente.2 O Royal College of
General Practitioners considera que a emissão de informação clínica completa, que possibilite aos médicos
dos cuidados hospitalares uma avaliação eficiente dos
problemas do doente, é um critério de uma prática clínica de qualidade, bem como o encorajamento de uma
política de transferência e tratamento da informação
que possibilite a continuidade de cuidados.3 A não explicitação do motivo de referenciação pode gerar perda de tempo em torno de investigações desnecessárias
e sobretudo respostas desadequadas por parte dos cuidados hospitalares. O motivo de referenciação deve ser
clarificado com o doente para que ele adeque as expectativas relativamente à consulta pretendida ou mesmo, em certos casos, para que não sinta a referenciação como uma rejeição por parte do MF.2
A referenciação constitui um dos processos chave
na articulação eficiente entre níveis de cuidados. Deve
ocorrer sempre que o MF perceciona uma necessidade
de cuidados de saúde que estão para além da capacidade de gestão em CSP, envolvendo a partilha de responsabilidade clínica com os profissionais de saúde
hospitalares.4 Uma referenciação incorreta pode afetar
a qualidade dos cuidados, levando à prestação de cuidados fragmentados e inapropriados, custo-inefetivos,
aumentando o risco e também a angústia do utente.5
A informação veiculada na referenciação e o tempo de espera entre o pedido efetuado pelo MF e a marcação da consulta ao nível hospitalar têm sido alguns
dos fatores apontados como tendo maior influência na
qualidade da comunicação entre os CSP e os cuidados
hospitalares.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98

Alguns estudos têm sido realizados neste âmbito,
embora ainda sejam escassos, sendo descritas taxas de
referenciação variáveis entre 5,56% e 5,87%,6-7 sendo as
especialidades cirúrgicas as mais referenciadas,7-8 com
tempos médios até à consulta variáveis entre quatro e
doze semanas.6-8
Um estudo publicado em 2006, realizado no Centro
de Saúde (CS) da Senhora da Hora (Matosinhos),9 determinou uma taxa de referenciação desta unidade aos
cuidados hospitalares, no ano de 2003, de 10,1%, tendo demonstrado que as especialidades mais referenciadas foram otorrinolaringologia, ginecologia e cirurgia geral. A maioria (65,3%) das cartas de referenciação
avaliadas foi considerada de qualidade razoável e o
tempo médio de espera entre o pedido e a efetivação
da consulta foi, na maioria dos casos, de um a seis meses, com uma informação de retorno só presente em
26,3% dos casos. Este estudo foi realizado previamente à informatização generalizada dos processos de referenciação.
Atualmente, o acesso à informação clínica contida
em diversos sistemas de informação, acessíveis através
do Registo de Saúde Eletrónico (RSE) e o sistema de referenciação ALERT-CTH®, poderão contribuir para a
melhoria da articulação entre os diferentes níveis de
cuidados, facilitando uma comunicação em rede e possibilitando acesso a informação clínica do paciente
mais detalhada.
Decorridos treze anos após o estudo realizado em
Matosinhos (Senhora da Hora)9 muitas mudanças ocorreram, quer a nível tecnológico quer a nível dos recursos humanos, das práticas clínicas e dos sistemas de informação. Importa reavaliar alguns aspetos da articulação de cuidados, comparando com os resultados encontrados no estudo prévio, relativos ao ano de 2003,
mas ampliando a população do estudo a todas as referenciações com origem no Agrupamento de Centros de
Saúde (ACeS) de Matosinhos para o principal hospital
de referência, o Hospital Pedro Hispano (HPH).
O objetivo deste estudo é determinar a taxa de referenciação do ACeS de Matosinhos, no ano de 2016; avaliar as características e a qualidade da informação enviada nos pedidos de referenciação; e analisar os tempos de resposta hospitalar às referenciações efetuadas:
tempo de espera na triagem de consultas, resposta às
solicitações, tempo de marcação de consulta e tempo
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de efetivação da consulta. É também objetivo do estudo determinar a existência de associação entre a idade
dos médicos de família e a qualidade das cartas enviadas, bem como a existência de associação entre a qualidade das cartas e o tempo de efetivação de consultas
hospitalares.

MÉTODOS
Foi efetuado um estudo observacional, transversal,
com componente analítica, tendo a recolha de dados
decorrido entre abril e agosto de 2017. A unidade de investigação é constituída pelas cartas de referenciação
enviadas por todas as Unidades de Saúde do ACeS de
Matosinhos [dez Unidades de Saúde Familiar (USF) e
quatro Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP)], que cobrem uma população de cerca de
180.000 utentes, ao HPH, durante o ano de 2016.
Para o cálculo da taxa de referenciação foi considerado o número total de referenciações recebidas no
HPH provenientes das unidades de saúde do ACeS de
Matosinhos a dividir pelo número total de consultas
efetuadas pelo mesmo ACeS, nesse mesmo ano (incluindo domicílios). Foram excluídas as referenciações
a outras instituições hospitalares, ao serviço de urgência, consultas e atos não médicos e pedidos de tratamento de medicina física e reabilitação a centros convencionados, que não o HPH.
Para caracterizar as cartas de referenciação enviadas e avaliar a sua qualidade, bem como para determinar os tempos de resposta, nomeadamente o tempo de
execução de triagem, o tempo de agendamento da
consulta e o tempo até à efetivação da consulta, minorando o impacto de erros informáticos, de classificação na resposta do triador ou dos serviços administrativos do hospital, detetados no ficheiro original retirado do programa ALERT-CTH®, procedeu-se a uma
amostragem das cartas de referenciação.
Após determinação do tamanho amostral através do
programa Epi Info® (assumindo um nível de confiança de 95%, uma margem de erro de 5% e uma prevalência esperada para um evento desconhecido de 50%)
foi efetuada uma amostragem por seleção aleatória
simples das cartas de referenciação, através do programa informático randomizelist®, tendo como base a listagem de todos os pedidos de referenciação via ALERT-CTH® realizados durante o ano de 2016 pelos MF do

ACeS de Matosinhos. A análise das cartas de referenciação (n=649, correspondendo a 2% das 30.423 cartas
de referenciação aos HPH no ano de 2016) foi efetuada
pelos autores, tendo-se definido previamente a uniformização dos critérios de recolha de dados e sua codificação num suporte informático, Microsoft® Excel 2007,
sendo os dados tratados com recurso ao Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão
21.0®. A qualidade de 5% das cartas de referenciação
foi avaliada, inicialmente, por todos os autores, tendo
posteriormente sido avaliada individualmente. Em casos de dúvida foram realizadas reuniões de consenso
entre todos os autores.
Foi utilizada estatística descritiva e inferencial, tendo sido analisada a associação entre a idade dos médicos e a qualidade das cartas enviadas, bem como a existência de associação entre a qualidade das cartas e o
tempo de efetivação da consulta hospitalar, recorrendo ao teste de Kruskall-Wallis.
As variáveis analisadas foram as seguintes: sexo e
idade dos utentes; número de utentes referenciados
pelo MF durante o ano de 2016; idade do médico referenciador; especialidade referenciada; motivo de referenciação (operacionalizado em «diagnóstico», «tratamento», «reavaliação», «segunda opinião», «motivo não
apurado», «outros»); qualidade dos pedidos de referenciação; resposta ao pedido de referenciação (operacionalizada em «recusa» ou «agendamento de consulta»); motivo de recusa do pedido («sem critérios clínicos»; «informação insuficiente»; «erro na utilização do
ALERT-CTH®»; «proposta de terapêutica/exame complementar de diagnóstico»; «referenciação para outra
especialidade»; «referenciação duplicada»; «outros»;
«não aplicável»); tempo de execução de triagem (número de dias completos entre a data de emissão do pedido de referenciação [D0] e a data de resposta ao mesmo pela triagem hospitalar [D1]); tempo de agendamento da consulta (número de dias completos entre
D0 e a data de agendamento da consulta hospital [D2]);
tempo até à efetivação da consulta (número de dias
completos entre a D0 e a data de efetivação da consulta hospitalar [D3]).
Para avaliação da qualidade de referenciação caracterizou-se cada pedido relativamente à presença de antecedentes familiares, antecedentes pessoais, medicação habitual, história da doença atual, exame objetiRev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98
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vo/exames complementares de diagnóstico, motivo de
referenciação/hipóteses diagnósticas. Posteriormente
classificou-se cada uma das referenciações em três níveis de qualidade: boa qualidade, se verificada a presença de cinco ou mais critérios, com presença obrigatória da doença atual e motivo de referenciação/hipóteses diagnósticas; qualidade razoável, se dois a quatro critérios presentes ou dois a cinco critérios, sem
doença atual descrita ou sem motivo de referenciação/hipóteses diagnósticas explícitos; e má qualidade,
se apenas presente um critério dos enunciados anteriormente.
O trabalho foi submetido à Comissão de Ética da
Unidade Local de Saúde de Matosinhos e aos Conselhos
Clínico e de Administração, tendo obtido parecer favorável à sua execução.

RESULTADOS
Realizaram-se 35.169 referenciações aos cuidados
de saúde secundários, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, sendo que 30.423 destas foram direcionadas ao HPH. No mesmo ano foram realizadas 396.153
consultas pelo ACeS, incluindo domicílios, o que corresponde a uma taxa de referenciação total aos cuidados hospitalares de 8,9% e uma taxa de referenciação
ao HPH de 7,7% para o ano de 2016.
Do total de referenciações realizadas ao HPH selecionou-se uma amostra aleatória de 649 referenciações
(2% do total de referenciações), que foram analisadas
na sua totalidade.
No Quadro I encontram-se representados dados relativos à população e amostra das referenciações do ano
de 2016, no que diz respeito a variáveis demográficas dos
utentes referenciados (idade e sexo) e número de referenciações para cada especialidade, podendo-se observar que a amostra é muito semelhante à população no
que concerne a todas as variáveis em estudo.
Verificamos que oftalmologia (18,0%), ortopedia
(14,4%) e cirurgia geral (9,9%) foram as especialidades
mais solicitadas. As três especialidades menos referenciadas ao HPH foram imuno-hemoterapia (0,5%), medicina física e de reabilitação (0,4%) e infeciologia (0,3%).

Características das referenciações
Da análise individual de cada referenciação verificou-se que o motivo mais frequente de referenciação é
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98

a orientação diagnóstica em 54,1% dos casos, seguido
da finalidade terapêutica (32,7%) (Figura 1).
A mediana de idades dos médicos referenciadores foi
de 46 anos (AIQ=22), tendo o médico mais jovem 28
anos e o mais velho 66 anos (Figura 2).
Relativamente ao conteúdo das referenciações constatou-se que a descrição da doença atual que motivou
a referenciação estava presente na maioria dos casos,
contrariamente aos dados relativos aos antecedentes
familiares e à medicação habitual (Quadro II).
Tendo em conta o conteúdo das referenciações e os
critérios definidos previamente, a qualidade das referenciações foi considerada como «Razoável» em 66,3%,
«Boa» em 31,1% e «Má» em 2,6% das cartas.
Quando avaliada a associação entre a idade dos médicos de família e a qualidade das cartas enviadas verificou-se que quanto mais jovem o médico, melhor a
qualidade da referenciação (2=16,921; p=0,000; df=2)
(Figura 3).
Quanto melhor a qualidade da carta de referenciação mais curto foi o tempo até à efetivação da consulta, com significado estatístico (2=11,520; p=0,003; df=2)
(Figura 4).

Características das respostas dos cuidados
hospitalares
Em resposta às referenciações efetuadas (n=649) foram realizados 606 agendamentos de consulta (93,4%)
e o pedido de consulta foi recusado em 43 casos (6,6%
das referenciações).
Tendo por base o número de pedidos de consulta
para cada especialidade, as três especialidades que recusaram maior número de pedidos de consulta foram
medicina física e reabilitação, cardiologia e hematologia clínica (Quadro II).
As especialidades de cirurgia geral/ambulatório, cirurgia maxilo-facial, infeciologia, endocrinologia, imunoalergologia, nefrologia, pediatria, psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência não recusaram
qualquer pedido de consulta, procedendo ao agendamento da totalidade dos pedidos.
Relativamente aos motivos de recusa, o mais comum
foi «Sem critérios clínicos» (Figura 5). Os motivos contemplados em «Outros» dizem respeito a: recusa de
consulta de obstetrícia (termo), pois o parto já tinha
ocorrido; recusa de consulta de cirurgia geral, sem des-
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QUADRO I. Dados sociodemográficos e número de referenciações por especialidade na população e amostra de
referenciações
População

Amostra

Especialidade

n

%

n

%

Oftalmologia

5.474

18,0%

Oftalmologia

127

19,6%

Ortopedia

4.380

14,4%

Ortopedia

93

14,3%

Cirurgia geral

3.018

9,9%

Cirurgia geral

68

10,5%

Otorrinolaringologia

2.541

8,4%

Otorrinolaringologia

58

8,9%

Ginecologia

2.070

6,8%

Ginecologia

41

6,3%

Dermatologia/rastreio teledermatológico

1.867

6,1%

Psiquiatria/consulta geral

31

4,8%

Psiquiatria/consulta geral

1.353

4,5%

Dermatologia/rastreio teledermatológico

30

4,6%

Urologia

1.089

3,6%

Urologia

25

3,9%

Obstetrícia

933

3,1%

Pediatria

21

3,2%

Cirurgia plástica e reconstrutiva

850

2,8%

Obstetrícia

19

2,9%

Medicina interna

812

2,7%

Medicina interna

17

2,6%

Pediatria

795

2,6%

Cirurgia plástica e reconstrutiva

16

2,5%

Pneumologia

754

2,5%

Cardiologia

15

2,3%

Neurologia

691

2,3%

Pneumologia

14

2,2%

Cardiologia

653

2,2%

Imunoalergologia

12

1,8%

Endocrinologia

566

1,9%

Neurologia

11

1,7%

Imunoalergologia

432

1,4%

Endocrinologia

9

1,4%

Psiquiatria da infância e adolescência

428

1,4%

Anestesiologia

7

1,1%

Gastrenterologia

404

1,3%

Gastrenterologia

6

0,9%

Anestesiologia

219

0,7%

Imuno-hemoterapia

5

0,8%

Cirurgia geral/ambulatório

219

0,7%

Nefrologia

5

0,8%

Cirurgia maxilo-facial

200

0,7%

Hematologia clínica

4

0,6%

Hematologia

179

0,6%

Psiquiatria da infância e da adolescência

4

0,6%

Nefrologia

158

0,5%

Cirurgia geral/ambulatório

4

0,6%

Imuno-hemoterapia

138

0,5%

Cirurgia maxilo-facial

3

0,5%

Medicina física e reabilitação

111

0,4%

Infeciologia

2

0,3%

Infeciologia

89

0,3%

Medicina física e de reabilitação/fisiatria

2

0,3%

Masculino

14.086

46,3%

288

44,4%

Feminino

16.337

53,7%

361

55,6%

TOTAL

30.423

100,0%

649

100,0%

Sexo

Idade (anos)
Mínima

0

Máxima

100

Mediana (AIQ)

0
93
52 (34)

53 (32)

Legenda: AIQ = amplitude interquartil.
Fonte: Dados do ALERT-CTH®
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Diagnóstico

54.1%

Tratamento
Motivo de referenciação

290

32.7%

Reavaliação

5.5%

Motivo não apurado

2.6%

Segunda opinião

2.6%

Outros

2.5%

10%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

% de referenciações
Figura 1. Motivos de referenciação expressos nas cartas enviadas pelos médicos de família do ACeS de Matosinhos
ao Hospital Pedro Hispano.

Idade dos médicos referenciadores por grupo etário
35
30
30
25
21
20

18
14

15
10

13

8

7

5
1

1

0
[25-30[

[30-35[

[35-40[

[45-50[

[40-45[

[50-55[

[55-60[

[60-65[

[65-70[

Grupo Etário
Figura 2. Idade dos médicos de família do ACeS de Matosinhos, por grupo etário [mediana=46 anos (AIQ=22 anos)].

crição do motivo de recusa; recusa de consulta de oftalmologia, pois a referenciação tinha sido feita com o
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98

objetivo de execução de cirurgia refrativa, não realizada no hospital de referência.
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QUADRO II. Conteúdos da informação presente nas
cartas de referenciação
N

%

Doença atual

627

96,6

Motivo de referenciação

598

92,1

EO/ECD

480

74,0

Antecedentes pessoais

461

71,0

Medicação habitual

254

39,1

Antecedentes familiares

59

9,1

Conteúdos presentes nas referenciações

Legenda: N = número absoluto; EO = exame objetivo; ECD = exames complementares de diagnóstico.

periores a 90 dias nas especialidades de dermatologia/rastreio teledermatológico (319 dias), otorrinolaringologia (186 dias), urologia (92 dias) e nefrologia (92
dias).
Verifica-se que as especialidades mais céleres a triar
os pedidos de referenciação são medicina física e de
reabilitação (mediana: 1 dia) e psiquiatria da infância
e da adolescência (mediana: 1; AIQ=3; IC95% [0-12]).
Por outro lado, verifica-se que as especialidades de otorrinolaringologia (mediana: 45; AIQ=89; IC95% [10-55])
e infeciologia (mediana: 21; AIQ=59; IC95% [16-26] foram as que mais tardaram na execução da triagem.

Tempo de agendamento e tempo de efetivação da
consulta hospitalar

O tempo mediano de agendamento de
consulta hospitalar, considerando a globalidade dos pedidos de consulta da
amostra, foi de 93 dias (AIQ=125; IC95%
60
[82-106]), sendo o tempo mediano para
a efetivação da consulta hospitalar de 83
dias [AIQ=99 dias; IC95% [73-97]). Globalmente verificou-se que o tempo me40
diano de efetivação de consulta foi inferior ao de agendamento, significando que
durante o processo de referenciação houve uma antecipação da data da marcação
20
das consultas. Este aspeto verificou-se,
individualmente, nas especialidades de
cardiologia, cirurgia geral/ambulatório,
0
cirurgia plástica e reconstrutiva, dermaMá
Razoável
Boa
tologia/rastreio teledermatológico, endoQualidade
crinologia, ginecologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e pediatria. O inverso
Figura 3. Associação entre a idade do médico referenciador e a qualidade da referen- verificou-se nas especialidades de cirurciação [2=16,921; p=0,000; df=2].
gia geral, imunoalergologia, nefrologia,
pneumologia, psiquiatria/consulta geral,
Tempo de execução de triagem
especialidades em que o tempo de efetivação foi supeO Quadro IV representa o tempo de execução de triarior ao tempo de agendamento, pelo que no processo
gem, de agendamento e de efetivação da consulta (míde marcação de consulta ocorreu o adiamento da data
nimo, máximo, mediano) em dias, por cada especialiinicialmente prevista para a realização da consulta.
dade da amostra de referenciações.
Ressalva-se ainda que as especialidades endocrinoDa totalidade das referenciações, 75% obtiveram
logia, dermatologia/rastreio teledermatológico, psiuma execução da triagem em 10 dias; ao fim de 30 dias,
quiatria/consulta geral e psiquiatria da infância e da
90,6% tinham o processo de triagem concluído. Apesar
adolescência se encontram em regime de consultoria,
disto, verificaram-se tempos máximos de triagem susignificando que os tempos de agendamento e efetivaIdade do médico

2 = 16,921; p = 0,000; df = 2
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ção da consulta são referentes à consultoria, isto é, consultas efetuadas sem a
presença do utente.
No caso da dermatologia/rastreio teledermatológico verificou-se um tempo mediano de efetivação da consultoria (sem presença do doente) muito inferior ao tempo de agendamento, mas
ressalva-se que das 26 consultorias
agendadas, apenas 10 foram efetivadas.

Motivo de não efetivação da consulta

400

300
Tempo efectivação

292

2 = 11,520; p = 0,003; df = 2

343
419

200

Das consultas que inicialmente fo100
ram agendadas, 16,8% (n=109) não foram efetivadas. Os principais motivos
de não efetivação das consultas encon0
tram-se representados na Figura 6. EnMá
Razoável
Boa
tre os motivos contemplados em «OuTempo efectivação
tros» (n=14), oito devem-se ao facto de
a consulta ainda não se ter realizado à
Figura 4. Associação entre a qualidade das cartas de referenciação e o tempo até à efedata da colheita dos dados do estudo, tivação da consulta hospitalar [2=11,520; p=0,003; df=2].
dois por falecimento dos utentes em
data anterior à da efetivação da consulta e quatro por
Os autores do presente estudo consideram que a dimimotivos não apurados.
nuição da taxa de referenciação face ao estudo de 2003
poderá traduzir maior capacidade de resolução de problemas por parte dos CSP, em Matosinhos, mas também
DISCUSSÃO
eventuais dificuldades na acessibilidade aos cuidados
Taxa de referenciação
hospitalares em determinadas especialidades, que conA taxa de referenciação ao hospital de referência foi
dicionam, à partida, uma redução dos pedidos de conde 7,7%, superior à obtida no ano de 1994 no Estudo Eusulta por conhecimento generalizado entre os MF de
ropeu Sobre Referenciação em Cuidados Primários,6
falta de resposta satisfatória, efetiva e atempada. De saque comparou diversos países, constatando, em Porlientar que a determinação da taxa de referenciação, em
tugal, uma taxa de referenciação de 5,56%. É igualmente
2003, se refere apenas a um CS e que foi determinada
superior à de um estudo realizado numa extensão rupor processo manual, associando-se a eventuais proral do CS de Serpa,7 que reportou uma taxa de referenblemas de informação díspar, consoante a fonte, o que
ciação de 5,87%, bem como num estudo observacional,
poderá ter influenciado um resultado mais elevado,
avaliando a referenciação de três centros de saúde aos
10
conforme discutido nesse estudo.9
cuidados hospitalares em Madrid (5,8%). No entanto,
Em maio de 2016, o Despacho n.º 5.911-B/2016 aprofoi inferior à obtida no estudo efetuado no CS da Sevou o sistema de livre acesso e circulação de utentes no
nhora da Hora em 2003 (10,1%).9
Serviço Nacional de Saúde (SNS), permitindo que a reVários estudos têm demonstrado discrepância nas
5,10
ferenciação de um utente possa ser feita para qualquer
taxas de referenciação. Esta discrepância pode ser
uma das unidades hospitalares do SNS. Verificaram-se
explicada pela diferente epidemiologia das patologias
4.746 referenciações do ACeS de Matosinhos a outras
da região de abrangência de cada sistema de saúde, diunidades hospitalares que não o hospital de referência,
versidade de oferta dos serviços hospitalares, caracteo que perfaz 13,5% do total de referenciações desse ano.
rísticas sociodemográficas dos utentes e característiCerca de 65% das referenciações a outros centros hoscas inerentes ao médico (formação, personalidade).10
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98
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saúde e da informação transmitida
pela comunicação social.5,10 Verifica-se que os médicos sentem aln
% de pedidos de consulta
gum grau de pressão por parte dos
Especialidade
pedidos recusados por especialidade
utentes para serem referenciados
Medicina física e reabilitação
2
50,0
em 18,3% dos casos.10 Também a
Cardiologia
15
33,3
prática de uma medicina mais «deHematologia clínica
4
25,0
fensiva» por parte dos médicos, temendo potenciais consequências
Imuno-hemoterapia
5
20,0
legais associadas a uma maior inUrologia
25
20,0
formação em saúde por parte dos
Neurologia
11
18,2
utentes, constitui um motivo de reGastrenterologia
6
16,7
ferenciação, mas que no presente
Anestesiologia
7
14,3
estudo não foi possível mensurar.5,12
Dermatologia/rastreio teledermatológico
30
13,3
O estudo de Donohoe e colaboraGinecologia
41
7,3
dores mostra que os MF referenciam por motivos médicos e não
Pneumologia
14
7,1
médicos e que a opinião deles é que
Oftalmologia
127
6,3
se tivessem mais experiência em
Cirurgia plástica e reconstrutiva
16
6,3
determinados procedimentos ou
Medicina interna
17
5,9
melhor rede de comunicação com
Obstetrícia
19
5,3
as especialidades hospitalares poCirurgia geral
68
4,4
deriam ser evitadas referenciações,
Ortopedia
93
3,2
com redução de custos.5 Nesse estudo houve discordância entre MF
Otorrinolaringologia
58
1,7
e médicos hospitalares em relação
Fonte: ALERT - CTH®.
às referenciações «evitáveis» em
34% das mesmas. A necessidade de
consenso e uniformização dos motivos de referenciapitalares foram feitas para especialidades não disponíção pode, no futuro, vir a suscitar melhores práticas a
veis no HPH, na sua maioria angiologia e cirurgia vasnível do processo de articulação de cuidados.
cular (n=1.120), estomatologia (n=822), neurocirurgia
O presente estudo demonstrou que a maioria dos
(n=378), cirurgia pediátrica (n=329) e cirurgia
utentes referenciados eram mulheres, em consonância
geral/obesidade (n=191).
com outros estudos,10 o que pode relacionar-se com o
Este facto também poderá ter contribuído para uma
facto de as mulheres procurarem mais os cuidados de
diminuição da taxa de referenciação ao hospital de resaúde.
ferência, embora o volume de referenciações para outras instituições, em especialidades disponíveis no
Principais especialidades referenciadas
HPH, seja diminuto – apenas 5% do total de referenNo presente estudo as principais especialidades sociações do ano 2016.
licitadas foram cirúrgicas (oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral), as quais abordam patologias que necesMotivos de referenciação
sitam de técnicas específicas para diagnóstico e trataOs principais motivos de referenciação deste estudo
mento, não disponíveis nos CSP, justificando a necesforam o diagnóstico e tratamento, resultados consissidade de maior referenciação. Este resultado foi
tentes com outros estudos.10-11 A pressão exercida pelos
sobreponível a outros estudos,6-8,10-11,13 incluindo o reautentes surge como um importante motivo de referenlizado no CS da Senhora da Hora em 2003,9 variando
ciação atualmente, consequência da maior literacia em
QUADRO III. Pedidos de consulta recusados por especialidade
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“Referenciação para outra especialidade”

2

3

“Outros”

“Erro na utilização do alert”

5

“Informação insuficiente”

7

9

“Referenciação duplicada”

“Sem critérios clínicos”

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Número de pedidos recusados por motivo de recusa
Figura 5. Motivos de recusa de agendamento de consulta por parte dos diferentes serviços hospitalares do Hospital
Pedro Hispano.

apenas o tipo de especialidade cirúrgica solicitada, o
que poderá sugerir ter-se obtido uma melhoria na resposta e oferta de cuidados por determinadas especialidades, aumentando a sua referenciação pelos MF –
particularmente visível na especialidade de oftalmologia, outrora com poucos pedidos de consulta pelos MF,
uma vez que apresentava baixa capacidade de resposta, com tempos de espera muito prolongados.

Informatização do sistema de referenciação e a
qualidade das cartas
A informatização do sistema de referenciação aos
cuidados hospitalares, via ALERT-CTH®, bem como a
generalização da efetivação dos registos clínicos no
SClínico® Hospitalar por parte das especialidades hospitalares, melhoraram determinados parâmetros da
qualidade das referenciações, possibilitando a monitorização da resposta hospitalar e a obtenção da informação clínica de retorno através dos registos informáticos no SClínico® Hospitalar (atualmente quase sempre presentes, mas praticamente inexistentes em 2003,
quando apenas foi possível encontrar informação clínica de retorno escrita em 26,3% dos processos clínicos, em papel, consultados).9
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98

De referir a presença de respostas clínicas hospitalares no ALERT-CTH® em alguns casos. É de salientar
que este sistema, não estando preparado para a devolução de respostas, não dando alerta destas ao MF, pode
incorrer em risco clínico aquando da sua utilização para
esta função, uma vez que o MF pode não ficar ciente
desta informação em tempo útil para fornecer uma resposta atempada ao utente.
Comparativamente ao estudo efetuado no mesmo
contexto e publicado em 2006,9 a melhoria dos sistemas
de informação tornou o processo de referenciação mais
transparente, melhorou a identificação e a legibilidade
da informação das cartas de referenciação e permitiu
maior discriminação dos tempos de espera para efetivação da consulta. Este facto reflete-se no presente estudo, que demonstrou uma melhoria da qualidade das
cartas de referenciação (31,1% com boa qualidade e
66,3% com razoável qualidade) comparativamente ao
estudo de 2003, que mostrou apenas 9,4% de cartas
com boa qualidade e 65,3% com razoável qualidade.9
De salientar que os critérios de qualidade utilizados foram semelhantes entre os dois estudos, com as adaptações necessárias à evolução do processo de referenciação, utilizando um sistema informático.

58
21
14
31
4
25

Pediatria

Pneumologia

Psiquiatria/consulta geral*

Psiquiatria da infância e da adolescência*

Urologia

1

0

0

3

1

0

1

0

0

0

1

1

1

16

2

1

1

0

1

4

0

1

3

5

0

1

0

Mín.

92

12

6

24

23

186

65

82

39

12

92

19

1

26

50

11

17

25

5

21

319

22

21

9

40

38

81

Máx.

19 (43)

1 (3)

3 (3)

7 (4)

4 (3)

45 (89)

11 (15)

11 (11)

6 (7)

6 (6)

5 (25)

8 (8)

1

21 (59)

19 (16)

3 (3)

2 (8)

9 (9)

2 (2)

8 (6)

14 (19)

10 (12)

20 (8)

8 (2)

8 (8)

14 (24)

10 (53)

Mediana
(AIQ)

[7 – 40]

[0 – 12]

[1 – 3]

[3 – 8]

[1 – 4]

[10 – 55]

[6 – 7]

[3 – 5]

[1 – 8]

[1 – 10]

[1 – 92]

[1 – 10]

-

[16 – 26]

[7 – 23]

[1 – 11]

[1 – 17]

[4 – 8]

[1 – 5]

[5 – 16]

[5 – 14]

[4 – 21]

[6 – 21]

[5 – 9]

[3 – 6]

[5 – 29]

[0 – 81]

IC95%

Legenda: * Especialidade em regime de consultoria; AIQ = amplitude interquartil; T = tempo.
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11

Neurologia

Otorrinolaringologia

5

Nefrologia

Ortopedia

17

Medicina interna

19

2

Medicina física e de reabilitação

127

2

Infeciologia

Oftalmologia

12

Imunoalergologia

Obstetrícia

5

9

Endocrinologia*

4

30

Dermatologia/rastreio teledermatológico*

Imuno-hemoterapia

16

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Hematologia

3

Cirurgia maxilo-facial

6

4

Cirurgia geral/ambulatório

41

68

Cirurgia geral

Ginecologia

15

Cardiologia

Gastrenterologia

7

n

Anestesiologia

Especialidade

T. Execução triagem

20

4

31

13

21

57

90

119

16

9

5

16

1

2

12

4

3

38

5

9

26

16

3

4

65

10

5

n

13

12

2

49

13

16

8

9

11

17

68

9

31

203

153

7

35

10

22

26

5

30

99

44

4

41

35

Mín.

150

54

42

145

112

221

367

252

77

116

178

55

31

217

319

17

62

289

59

112

431

231

135

106

124

150

148

Máx.

70 (85)

28 (30)

15 (15)

84 (63)

48 (42)

141 (22)

99 (83)

147 (70)

41 (22)

75 (25)

90 (10)

26 (24)

31

210 (7)

271 (35)

10 (5)

56 (14)

57 (36)

36 (8)

60 (55)

230 (386)

148 (76)

100 (18)

95 (19)

58 (54)

144 (32)

103 (33)

Mediana
(AIQ)

T. Agendamento

[38 – 120]

[12 – 54]

[9 – 17]

[62 – 133]

[25 – 68]

[147 – 150]

[85 – 130]

[146 – 150]

[34 – 57]

[63 – 112]

[68 – 178]

[17 – 42]

-

[203 – 217]

[236 – 278]

[7 – 17]

[35 – 62]

[42 – 64]

[22 – 59]

[34 – 107]

[17 – 400]

[131 – 208]

[99 – 135]

[44 – 106]

[50 – 65]

[99 – 149]

[35 – 148]

IC95%

QUADRO IV. Tempo de execução de triagem, tempo de agendamento e tempo de efetivação da consulta, em dias, por especialidade

18

4

31

10

17

48

76

93

14

6

5

16

1

2

6

4

3

31

5

9

10

8

3

4

59

9

3

n

13

12

2

54

13

15

8

9

24

17

68

9

31

2013

236

7

35

10

18

26

5

29

99

44

4

41

83

Mín.

294

54

76

145

112

210

302

275

77

132

192

97

31

217

293

17

62

152

59

112

124

190

135

97

154

158

148

Máx.

72 (90)

28 (30)

16 (18)

99 (54)

42 (39)

141 (26)

94 (89)

138 (75)

41 (21)

74 (27)

96 (10)

26 (24)

31

210 (7)

273 (27)

10 (5)

56 (14)

56 (37)

36 (15)

55 (49)

17 (10)

136 (43)

100 (18)

88 (20)

62 (51)

143 (39)

103 (33)

Mediana
(AIQ)

T. Efetivação

[25 – 120]

[12 – 54]

[9 – 20]

[62 – 133]

[25 – 62]

[142 – 150]

[84 – 134]

[143 – 148]

[34 – 57]

[17 – 132]

[68 – 192]

[17 – 42]

-

[203 – 217]

[236 – 293]

[7 – 17]

[35 – 62]

[41 – 70]

[18 – 59]

[34 – 107]

[19 – 27]

[29 – 190]

[99 – 135]

[44 – 97]

[52 – 73]

[99 – 150]

[83 – 148]

IC95%
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Figura 6. Principais motivos de não efetivação das consultas.

Estudando a qualidade da prática clínica dos MF em
Inglaterra, Foot e colaboradores verificaram que a base
de uma referenciação com qualidade aos cuidados hospitalares implica: necessidade de referenciação (se e
quando?); escolha de momento adequado (precoce ou
atraso evitável?); destino (especialidade adequada); e
processo de referenciação de elevada qualidade (informação necessária em formato claro; escolha informada e partilhada com utente do momento e local de referenciação; MF, utente e médico hospitalar concordam com propósito da referenciação).4 O College of Family Physicians of Canada (CFPC) e o Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada (Royal College) consideram que a informação mais importante que deve
constar na carta de referenciação deve ser: informação
sobre o problema que motiva a referenciação, questões/dúvidas clínicas; detalhes sobre o utente que é improvável que ele refira na consulta ou não saiba e que
sejam importantes do ponto de vista clínico; problemas
de saúde concomitantes; medicação crónica; exames
complementares de diagnóstico ou tratamentos já efetuados para o problema atual.15 A literatura refere que
existe elevada discrepância entre os MF e os médicos
hospitalares no que respeita à definição de qualidade
das cartas de referenciação.16 Atendendo a estes factos
parece existir a necessidade de consensos/critérios para
uniformizar critérios de qualidade das cartas de referenciação, com eventual criação de protocolos de referenciação. A melhoria da formação médica pré-graduada e contínua bem como das políticas de referenciação locais, com protocolos bem definidos, sistemas
informáticos amigáveis e facilitadores poderão levar,
na opinião dos autores, a uma melhoria das cartas de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:285-98

referenciação. Neste estudo demonstrou-se uma associação inversa entre a idade dos médicos e a qualidade
das cartas, conforme expresso na Figura 3, o que pode
traduzir a maior acessibilidade dos médicos mais jovens aos fatores atrás enunciados.

Tempos de espera até à consulta nos cuidados
hospitalares
Também se verificou uma melhoria dos tempos de
espera até à consulta, com um tempo mediano de 84
dias, relativamente ao tempo de espera verificado em
2003 (entre um a seis meses). Estes tempos variam consoante a especialidade, sendo que se observam casos
em que os tempos medianos são superiores a 120 dias
– tempo máximo de espera até à efetivação da primeira consulta hospitalar, estabelecido pela legislação em
vigor desde janeiro de 2018.14 Assim, torna-se necessária uma reorganização célere dos serviços.

Discussão dos pontos fortes e pontos fracos do estudo
O presente estudo destaca-se pela sua robustez e validade interna, sendo importante verificar em que medida é que os resultados podem ser semelhantes em outros contextos, com diferentes respostas hospitalares e
diferente contexto de CSP. Foi o primeiro estudo que
avaliou todo o trajeto desde a referenciação à efetivação da consulta hospitalar com monitorização do tempo de triagem, tempo de agendamento e tempo de efetivação. Decidiu-se analisar possíveis associações entre a idade dos médicos referenciadores e a qualidade
das cartas, com os tempos até à efetivação da consulta, no pressuposto de que cartas com maior qualidade
e melhor descrição do quadro clínico e motivo de refe-

estudosoriginais

renciação poderiam justificar maior celeridade na marcação. Trata-se de um preconceito decorrente da prática clínica que os autores pretenderam verificar, tendo-se obtido uma associação entre as variáveis. Poder-se-ia supor, igualmente, que a idade (como surrogate
de experiência clínica/atualização/formação) tivesse
interferência na qualidade das cartas e, portanto, na
celeridade da marcação. Não foi encontrado nenhum
estudo anterior que avaliasse e demonstrasse associação da qualidade das cartas de referenciação com a idade dos médicos e o tempo de efetivação da consulta,
pelo que estes resultados necessitam de outras investigações que os possam corroborar.
Um dos pontos fortes deste estudo foi a estratégia de
amostragem e a análise de cada referenciação com vista a ultrapassar as limitações iniciais com que os investigadores se depararam (viés de registo), inerentes
a erros detetados nos processos de agendamento e utilização do ALERT-CTH®, nomeadamente alterações de
datas de agendamentos sucessivas, sem fundamentação clara e motivos de recusa não objetivos. Uma limitação do estudo é a possibilidade de viés de observador. Contudo, de forma a minimizá-lo, foi realizada uma
análise conjunta de 5% das referenciações, reuniões de
consenso intercalares para uniformização de critérios,
bem como análise e revisão conjunta, no final, dos casos que suscitaram dúvidas.

CONCLUSÕES
Neste estudo foi possível determinar a taxa de referenciação ao principal hospital de referência por parte
de um ACeS, ambos inseridos numa Unidade Local de
Saúde, através de um sistema de referenciação informatizado e analisar a qualidade das cartas de referenciação, fazendo uma comparação com estudo efetuado no mesmo contexto, treze anos antes, previamente
à informatização generalizada do processo de referenciação. Determinaram-se também quais os tempos de
resposta hospitalar e analisaram-se variáveis como a
menor idade dos médicos referenciadores e a maior
qualidade das cartas de referenciação, que demonstraram ter uma associação estatisticamente significativa
com os tempos de resposta hospitalar.
A finalidade deste estudo é melhorar a articulação
entre os diferentes níveis de cuidados no processo de
referenciação. Os autores sugerem a integração do pro-

cesso de referenciação no SClínico®, tornando-o um
sistema único capaz de minimizar a perda de informação, de melhorar a qualidade da informação das cartas de referenciação e reduzindo o tempo despendido
pelos MF no processo de referenciação usando dois sistemas; seria facilitador para o MF e objetivaria a prestação de cuidados mais eficazes e de maior qualidade
e transparência.
O presente estudo abre pistas para uma análise da
rentabilidade do regime de consultoria, salientando a
necessidade de estudos futuros neste âmbito, concretamente na avaliação da taxa de execução de consulta,
«tempo poupado», satisfação de utentes e profissionais
com este processo, que deixa antever diversas insuficiências a todos os níveis.
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ABSTRACT
REFERRAL TO HOSPITAL CARE USING A COMPUTER SYSTEM
Objectives: In 2003, a study carried out at Senhora da Hora Health Center, prior to computerization of the referral system,
found a hospital referral rate of 10.1%, with referral letters mostly of medium quality and a mean waiting time for consultation ranging from one to six months. This study aims to determine the referral rate to Pedro Hispano Hospital (HPH) by all family physicians from the ACeS de Matosinhos in 2016, to evaluate the quality of referral letters, to analyze response times of
secondary health care and to assess the relationship between the age of family physicians, the time of consultation and the
quality of referrals.
Methods: Cross-sectional, analytical study, conducted in Matosinhos’ Local Health Unit. We analyzed the referral letters for patients referred to HPH during the year 2016. Simple random sample, representative of the study population (n=649). The analysis used descriptive and analytical statistics (Kruskall-Wallis).
Results: The referral rate was 7.7%. The median age of the referred population was 53 years, 53.7% of the patients were female. The specialties with the greatest number of referrals were ophthalmology (18.0%), orthopedics (14.4%) and general surgery
(9.9%). About 54% of the referrals were for diagnosis. The referral letters were judged to be of reasonable quality (66.3%) and
of very good quality (31.1%). 6.6% of the referrals were refused, because of the lack of clinical criteria for referral. Of all the letters, 90.6% were screened within 30 days. The quality of the referral letter was associated with more rapid consultation (p=0.003).
Discussion: Thirteen years after an initial study of referral in this population, the following changes were noted: transparency
in the referral process and improvements in the identification and readability of the information of the reference letters. There was an increase in the number of referrals with reasonable and very good quality. There were changes in the most referred
specialties, suggesting that, with an increase in the supply of care, there is a greater demand. The computerization of the referral process allowed greater discrimination of waiting times for hospital appointments. A strength of this study was the ability to track of the booking of hospital appointments, with monitoring of the times of screening, scheduling, and the date of
hospital appointments, overcoming limitations due to errors detected in the use of computerized referral software. This study
has internal validity and it is important to evaluate to what extent the results may be similar in other contexts.
Keywords: Referral and consultation; Primary health care; Secondary care; Hospitals.
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Efeito da contraceção com
etinilestradiol em alta dose na
densidade mineral óssea em
adolescentes: qual a evidência?
Juliana Silva Castro,1 Bruna Tavares,2 Marta Guedes3

RESUMO
Objetivos: Os contracetivos hormonais combinados (CHC) são o método de contraceção hormonal mais utilizado na adolescência.
Estes levam a níveis de estradiol inferiores aos fisiológicos, que poderão influenciar a aquisição do pico de densidade mineral óssea
(DMO). O objetivo deste estudo foi determinar o impacto na DMO da contraceção hormonal combinada por via oral com 30-35 g
de etinilestradiol (EE) em comparação com placebo ou doses inferiores de EE a 30 g em adolescentes saudáveis dos 10-19 anos.
Fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, National Institute for Health and Care Excellence Guidelines Finder, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, The Cochrane Library, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, Bandolier, Evidence Based Medicine Online e MEDLINE.
Métodos de revisão: Foram pesquisadas normas de orientação clínica, ensaios clínicos aleatorizados e controlados, revisões
sistemáticas e meta-análises, publicados entre março/2007 e março/2017, nas línguas portuguesa, espanhola, inglesa e francesa. Os termos MeSH utilizados foram: adolescent, ethinyl estradiol e bone density. Para estratificar o nível de evidência e a
força de recomendação foi utilizada a Strenght of Recommendation Taxonomy, da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Identificaram-se 76 publicações, das quais foram incluídas cinco: dois ensaios clínicos aleatorizados e controlados,
uma revisão sistemática, um estudo de coorte e uma guideline. Os primeiros mostram que as adolescentes não utilizadoras de
CHC, independentemente das doses, têm DMO mais elevadas do que as usuárias. A DMO das adolescentes que utilizam etinilestradiol em doses altas (30-35 g) parece ser menos afetada em comparação com as que o utilizam doses inferiores
(< 30 g). Na revisão sistemática incluída foram encontrados dados discordantes com um dos estudos, que referia não haver
diferenças entre as várias doses de etinilestradiol. O estudo de coorte incluído revelou um aumento de DMO nas adolescentes
com 30-35 g de etinilestradiol até aos 24 meses de toma. Entre os 24 e os 36 meses verificou-se uma redução da aquisição
de DMO nas usuárias de doses mais altas de EE comparativamente com as usuárias de doses mais baixas. A guideline da
Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare refere que a dosagem parece não afetar a DMO.
Conclusão: Foi atribuída a esta revisão uma força de recomendação B, para o uso de CHC com etinilestradiol na dose igual ou
superior a 30 g, em adolescentes, para um menor impacto na DMO.
Palavras-chave: Adolescentes; Etinilestradiol; Densidade mineral óssea.

INTRODUÇÃO
egundo a Organização Mundial da Saúde, a
adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta que compreende as idades entre os dez e os dezanove anos e se caracteriza pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social.1 É na adolescência que
a maioria dos jovens inicia a atividade sexual e, por conseguinte, inicia um método contracetivo.2 Os contra-

S

cetivos hormonais combinados (CHC) administrados
por via oral são o método hormonal mais frequentemente utilizado nesta faixa etária.3

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Terras de Santa Maria, ACeS Entre Douro e Vouga I.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Vale do Vouga, ACeS Entre Douro e Vouga II.
3. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Entre Margens, ACeS Entre Douro e Vouga II.
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O pico de massa óssea é influenciado por di76 artigos encontrados
versos fatores, entre eles: idade, peso, altura, idana pesquisa inicial
64 trabalhos excluídos por divergência
de da menarca, atividade física, dieta, genética,
do objetivo do trabalho ou
tabagismo e hormonas esteroides endógenas e
incumprimento dos critérios de
exógenas.4 Este último fator influencia particuinclusão
larmente o metabolismo ósseo. Nas adolescen12 artigos selecionados
tes e mulheres jovens, o estradiol endógeno diminui a atividade osteoclástica e exibe um efei3 trabalhos excluídos por repetição
to neutro sobre os osteoblastos, conduzindo assim a uma adequada mineralização.5
9 artigos selecionados
A densidade mineral óssea (DMO) aumenta
4 trabalhos excluídos por estarem
rapidamente com o desenvolvimento pubertáincluídas na revisão sistemática
6
rio a partir dos onze anos. A mineralização máxima do colo do fémur é alcançada aproxima5 artigos selecionados
para leitura integral
damente aos dezasseis anos. Na coluna lombar,
95% do pico de DMO é alcançado nos três anos
após a menarca, sendo que, desses, 47% são Figura 1. Metodologia de seleção das publicações.
atingidas um ano antes da menarca.7-8 Nas mulheres jovens saudáveis, o aumento de massa
The Cochrane Library, Database of Abstracts of Reviews
óssea na coluna lombar continua durante a terceira dé7-8
of Effectiveness (DARE), Bandolier, Evidence Based Mecada de vida, terminando por volta dos trinta anos. Os
dicine Online e MEDLINE, utilizando os termos MeSH
CHC per os levam a níveis de estradiol inferiores aos fi‘adolescent’, ‘ethinyl estradiol’ e ‘bone density’ e os termos
siológicos, que poderão influenciar negativamente a
DeCS ‘adolescente’, ‘etinilestradiol’ e ‘Densidade óssea’.
aquisição do pico de DMO em adolescentes.
Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos
Num estudo observacional realizado em três unidaconsistiram em: população-alvo constituída por adodes de saúde familiar da região norte de Portugal, com
lescentes saudáveis do sexo feminino dos 10-19 anos;
cerca de 400 adolescentes, os autores verificaram que
intervenção terapêutica com 30-35 g de etinilestraa maioria utilizava como método contracetivo os CHC
12
diol
(EE) via oral (contracetivo hormonal combinado,
administrados por via oral de baixa dose (15 ou 20 g).
sem restrições do tipo e dosagem de progestativo utiliEsta revisão tem como objetivo determinar, à luz de
zado); comparação com placebo ou contracetivo horevidência atual, qual o impacto na densidade mineral ósmonal combinado utilizando doses inferiores a 30 g
sea dos contracetivos hormonais combinados per os de
etinilestradiol; e outcome relacionado com o impacto
30-35 g de etinilestradiol, em comparação com placena densidade mineral óssea (DMO).
bo ou contracetivos hormonais combinados com doses
Foram utilizados, como critérios de exclusão, estuinferiores de etinilestradiol nas adolescentes saudáveis.
dos não-randomizados, artigos duplicados, artigos de
opinião, artigos de revisão clássica de tema e artigos
MÉTODOS
discordantes do objetivo da revisão. Foram também exFoi realizada uma pesquisa de normas de orientação
cluídos ensaios clínicos incluídos em RS ou MA seleclínica (NOC), ensaios clínicos aleatorizados e controcionadas (Figura 1).
lados (ECAC), revisões sistemáticas (RS) e meta-análiPara estratificar o nível de evidência (NE) dos estuses (MA), publicados entre março de 2007 e março de
dos e a força de recomendação (FR) foi utilizada a
2017, nas línguas portuguesa, espanhola, inglesa e franStrenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da
cesa, indexados nas bases de dados da National GuideAmerican Academy of Family Physicians.
line Clearinghouse, National Institute for Health and
A seleção dos artigos para revisão foi feita em tripliCare Excellence (NICE), Guidelines Finder, Canadian Mecado pelas três autoras que, perante dúvidas, discutidical Medical, Association Practice Guidelines Infobase,
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QUADRO I. Guidelines
Referência

Recomendação

NE

Guidelines: Faculty of Sexual and

“Os CHC parecem não afetar a DMO (…)”

3

Reproductive Healthcare.

(Baseado no estudo Cochrane, 2006)

Reino Unido (2010)
Legenda: DMO = densidade mineral óssea; CHC = contracetivo hormonal combinado; NE = nível
de evidência.

as jovens entre os 16 e os 19 anos que
efetuaram a dose mais baixa de EE
(15 g vs 30 g) tiveram tendencialmente menor DMO.
O estudo de Scholes e colaboradores, de 2010, incluiu 301 adolescentes com idades compreendidas
entre os 14 e os 18 anos, divididas em
três grupos: CHC na dose < 30 g

QUADRO II. Revisão sistemática
Referência
Ziglar e Hunter
(2015)

População

• Lattakova, et al.
(2009)

Adolescentes
16-19 anos
(n=75)

• Scholes, et al.
(2010)

Adolescentes
14-18 anos
(n=301)

Intervenção
n=65 com CHC
Divididas em 2 grupos: EE
30 g vs EE 15 g
n=10 sem CHC
Seguimento de um ano
n=73: CHC com EE < 30 g
n=121: CHC com EE 30-35 g
n=107 sem CHC

Resultados

NE

Adolescentes que tomaram a
dose mais baixa de EE têm
tendencionalmente menor DMO

2

A DMO não foi
significativamente diferente na
coluna lombar ou fémur nos três
grupos

Legenda: CHC = contracetivo hormonal combinado; DEXA = dual-energy X-rayabsorptiometry; DMO = densidade mineral óssea; EE = etinilestradiol;
NE = nível de evidência.

ram em conjunto a inclusão/exclusão do artigo com
uma taxa de concordância final de 100%. A leitura integral foi realizada e a avaliação da qualidade e NE dos
artigos incluídos discutida por todos os autores.

RESULTADOS
A pesquisa inicial identificou 76 artigos. Destes, foram incluídos no estudo cinco: dois ECAC, uma RS, um
estudo de coorte e uma guideline. As restantes publicações foram excluídas, em conformidade com a metodologia definida anteriormente.
Em 2010, a Faculty of Sexual and Reproductive Health
Care, baseando-se num estudo da The Cochrane Library de 2006, refere que os CHC parecem não afetar a
DMO em mulheres em idade fértil (NE 3) (Quadro I).
Relativamente à RS de 2015, composta por 18 artigos,
dois estavam direcionados para a população definida
pelas investigadoras (Quadro II).
Lattakova e colaboradores, em 2009, concluíram que

(n=73), CHC na dose de 30-35 g (n=121) e sem CHC
(n=107). Este estudo demonstrou que a DMO na coluna lombar ou colo do fémur não foi significativamente
diferente nos três grupos. A esta RS foi atribuído o nível de evidência 2.
Em 2011, Scholes e colaboradores realizaram um estudo de coorte com seguimento de 24 a 36 meses, que
incluiu 301 adolescentes divididas em três grupos: CHC
na dose < 30 g (n=73), CHC na dose de 30-35 g (n=121)
e sem CHC (n=107).
Foi verificado que, ao longo dos 36 meses de estudo,
a aquisição de DMO foi sempre superior no grupo sem
CHC em comparação com os restantes grupos de tratamento. Até aos 24 meses, o grupo com dose superior
de EE (30 a 35 g) aumentou mais em relação à linha
basal do que o grupo com dose inferior. Dos 24 aos 36
meses, o grupo a fazer CHC com EE com 30-35 g demonstrou um decréscimo na aquisição de DMO (descida de 1% em relação à linha basal). Neste mesmo peRev Port Med Geral Fam 2019;35:299-304
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QUADRO III. Estudo de coorte
Referência

População

Scholes, et
al. (2011)

Adolescentes
14-18 anos
(n=301)

Intervenção
A: n=73 com EE < 30 g
B: n=121 com EE 30-35 g
C: n=107 sem CHC
Seguimento de 36 meses
com DEXA (corporal, coluna
lombar e colo do fémur) a
cada seis meses

Resultados

NE

C: aumentou DMO corporal 2,03%, 0,67% no colo do fémur
e 2,26% na coluna lombar

2

A e B: benefício similar no colo do fémur, mas menor na
coluna lombar e corporal
Até 24 meses: o aumento de DMO em relação à linha basal
foi maior no grupo B do que no grupo A
Dos 24 aos 36 meses, o grupo B demonstrou um decréscimo
na aquisição de DMO (descida de 1% em relação à linha
basal)
Entre B e C verificou-se uma diferença ES (superior para C)
relativamente à DMO coluna (B 1,32% vs C 2,26%) e
corporal (B 1,45% vs C 2,03%)

Legenda: CHC = contracetivo hormonal combinado; DEXA = dual-energy X-rayabsorptiometry; DMO = densidade mineral óssea; EE = etinilestradiol;
ES = estatisticamente significativo; NE = nível de evidência.

ríodo, nas adolescentes que estavam a fazer um CHC
com EE em dose inferior a aquisição de DMO manteve-se em progressão ascendente (NE 2) (Quadro III).
Cibula e colaboradores realizaram, em 2012, um
ECAC com 84 adolescentes com idades compreendidas
entre os 15 e os 19 anos, com desenho cruzado e ordem
reversa após nove meses, totalizando um seguimento
de 18 meses. Foram divididas em dois grupos: um grupo de 56 adolescentes utilizadoras de CHC com EE 30
g durante nove meses, que depois passaram a utilizar
EE com 15 g; o segundo grupo era constituído por 28
mulheres sem método contracetivo hormonal. Foi realizada densitometria óssea (DEXA) aos 0, 9 e 18 meses.
Concluiu-se que nas não utilizadoras, assim como nas
mulheres com CHC com EE 30 g, a DMO aumentou
(aumento na coluna lombar, p<0,05). Nas mulheres
com CHC com EE 15 g não se verificou um aumento
da DMO (NE 2) (Quadro IV).
Gai e colaboradores realizaram, em 2012, um ECAC
com 450 adolescentes que nunca tinham efetuado um
CHC, com idades compreendidas entre os 16 e os 18
anos, avaliando a DMO por DEXA na coluna lombar
(L2-L4), no colo femoral e corporal. Foram divididas
em 3 grupos: um terço iniciou CHC com EE 30 g, um
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:299-304

terço iniciou CHC com EE 35 g e as restantes iniciaram contraceção não hormonal. Verificaram, após 24
meses, que no primeiro grupo houve um decréscimo de
0,3% e de 0,61% do aumento da DMO da coluna lombar e do colo do fémur, respetivamente; no segundo
grupo houve um aumento de 0,3% e de 0,49% da DMO
da coluna lombar e do colo do fémur, respetivamente;
no terceiro grupo verificaram um aumento de 1,88% e
de 0,98% da DMO da coluna lombar e do colo do fémur,
respetivamente. No entanto, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na DMO na coluna lombar e no colo do fémur entre os três grupos
após os 24 meses (NE 1) (Quadro IV).

CONCLUSÕES
Os estudos incluídos neste trabalho apresentam diferenças de metodologia, nomeadamente no que diz
respeito ao tempo de seguimento das adolescentes incluídas, o que poderá contribuir para a heterogeneidade dos resultados. Os estudos nesta área são escassos e
os existentes têm uma amostra reduzida, sendo que a
maioria destes não analisaram fatores importantes na
variação da densidade mineral óssea nesta faixa etária,
como é o caso da dieta alimentar ou do exercício físico.

revisões

QUADRO IV. Ensaios clínicos aleatorizados controlados
Referência
Cibula, et al.
(2012)

População
Adolescentes
15-19 anos
(n=84)

Intervenção
A: n=28 com CHC (EE 30 g)
B: n=28 com CHC (EE 15 g)
C: n=28 sem CHC

Resultados

NE

A e B: DMO não aumentou com exceção do
grupo A que aumentou na coluna lombar (p<0,05)

2

C: aumentou a DMO
Seguimento de 18 meses
DEXA aos 0, 9 e 18 meses
Gai, et al.
(2012)

Adolescentes
16-18 anos, que
nunca tinham
efetuado CHC
(n=450)

O aumento da DMO foi mais prejudicado no
grupo B (p<0,05)

A: n=150 com CHC (EE 30 g)
B: n=150 com CHC (EE 35 g)
C: n=150 contraceção não hormonal
Seguimento de 24 meses
DEXA coluna e colo do fémur aos 0,
12 e 24 meses

Ao fim de 24 meses:

1

A DMO diminuiu no grupo A, (coluna lombar
0,3% e colo do fémur 0,61%)
No grupo B e C aumentaram (0,3% na coluna
lombar e 0,49% no colo do fémur, para o grupo
B; e 1,88% na coluna lombar e 0,98% no colo
do fémur para o grupo C)
Não se verificou significância estatística entre
os três grupos

Legenda: CHC = contracetivo hormonal combinado; DEXA = dual-energy X-rayabsorptiometry; DMO = densidade mineral óssea; EE = etinilestradiol;
ES = estatisticamente significativo; DMO = densidade mineral óssea; GC = grupo-controlo; NE = nível de evidência.

Por definição, são consideradas mulheres em idade
fértil as mulheres com idades compreendidas entre os
15 e os 49 anos. A guideline da Faculty of Sexual and Reproductive Health Care, de 2010, ao sistematizar que os
CHC parecem não afetar a DMO em mulheres em idade fértil, perde força de recomendação na medida em
que não distingue as adolescentes das jovens adultas ou
mesmo das mulheres pré-menopáusicas.
O estudo de coorte englobado, ao prolongar o seguimento das jovens até aos 36 meses, permitiu perceber
que a contraceção com CHC com dose igual ou superior a 30 g EE poderá ser mais importante nos dois primeiros anos após o início da contraceção. Os restantes
estudos analisados nesta revisão realçam o benefício na
DMO da toma de CHC nos dois primeiros anos. No entanto, após os 24 meses, o benefício não é tão evidente.
Esta revisão baseada na evidência revelou que as
adolescentes que não utilizam CHC têm um maior aumento da DMO comparativamente às que iniciam este
fármaco antes dos dezanove anos. Nas que iniciam esta
classe terapêutica antes da idade adulta, em doses de

30 a 35 g de etinilestradiol, regista-se um ganho maior
de massa óssea comparativamente a doses inferiores a
30 g (força de recomendação B).
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ABSTRACT
EFFECTS OF ETHINYLESTRADIOL CONTRACEPTION IN BONE MINERAL DENSITY IN ADOLESCENT WOMEN:
WHAT IS THE EVIDENCE?
Objective: Combined hormonal contraceptives (CHC) are the most used hormonal contraception method in adolescence. They
lead to lower levels of estradiol than physiological ones, which may influence the acquisition of peak bone mineral density
(BMD). The objective of this study was to determine the impact of CHC with 30-35 g of ethinyl estradiol (EE) on BMD when
compared to placebo or lower doses of EE in healthy female adolescents between 10-19 years old.
Sources: National Guideline Clearinghouse, National Institute for Health and Care Excellence Guidelines Finder, Canadian Medical Practice Guidelines Infobase, The Cochrane Library, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, Bandolier, Evidence-Based Medicine Online, and MEDLINE.
Methods: We searched clinical guidelines, randomized controlled trials, systematic reviews and meta-analysis, published between March 2007 and March 2017 in Portuguese, Spanish, English or French. The MESH terms used were: 'adolescent', 'ethinyl
estradiol' and 'bone density'. To stratify the level of evidence and the strength of recommendation the Strenght of Recommendation Taxonomy, of the American Academy of Family Physicians was used.
Results: Seventy-six publications were identified, of which five were included: two randomized controlled trials, one systematic review, one cohort study, and one guideline. The first showed that non-CHC users’ adolescents have higher BMD than those who use CHC, regardless of drug dosage. The BMD of adolescents using a higher dosage of ethinyl estradiol (30-35 g) appeared to be less affected than those with a lower dosage (<30 g). In the included systematic review discordant data were
found, with one of the studies reporting no differences between the various doses of EE. The included cohort study revealed an
increase in the BMD when prescribed 30-35g EE, at 24 months’ mark. Between 24 and 36 months the BMD acquisition was
lower in the 30-35g EE group compared with placebo or lower dose. The Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare’s guideline reports that dosage does not appear to affect BMD.
Conclusion: In teenagers, the use of ethinyl estradiol at a dosage equal or higher to 30ug, for a lower impact on BMD, has received a Grade B Recommendation.
Keywords: Adolescent; Ethinyl estradiol; Bone mineral density.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:299-304

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12239

revisões

Prescribing and facilitating
withdrawal from
benzodiazepines in primary
health care
Joana Oliveira,1-2 Inês Neves,1 Milene Fernandes,1 Osvaldo Santos,1,3 Vasco Maria1-2

ABSTRACT
The chronic use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics is a controversial issue and it is envisaged by most family physicians as a health problem.
Objectives: To summarize benzodiazepine indications, adverse effects, and risks associated with overuse. Available strategies to
discontinue these drugs at primary care setting are also explored.
Methods: Literature review included structured searches of MEDLINE and other publications on the subject of treatment with
benzodiazepines, their overuse and withdrawal protocols suitable for community settings.
Results and conclusions: Although the national and international recommendations agree on indications and adverse effects
of chronic use of benzodiazepines, their overuse has been a clinical concern in Portugal. Benzodiazepines main indications are
anxiety and insomnia, when the disorder is severe, disabling or subjecting the individual to extreme distress. However, treatment should be as short as possible, not exceeding eight to twelve weeks for anxiety or four weeks for insomnia. The evidence
shows that systematic approaches with brief interventions and recommendation for gradual dose reduction of benzodiazepines seem to have good results among benzodiazepines users. This review is the first step of the development, implementation
and effectiveness evaluation of a novel benzodiazepine withdrawal program, to be conducted by family doctors.
Keywords: Benzodiazepines; Withdrawal; Adverse effects; Primary care.

INTRODUCTION
ccording to the World Mental Health Survey
Initiative, being younger, unemployed or disabled, with no education or incomplete primary studies, living in urban settings, and in
Northern Ireland, Portugal or Belgium were associated
with an augmented prevalence of mental disorders.
Portugal is one of the countries with the highest risk for
mood disorders, anxiety disorders, and for any 12month mental disorder.1 Psychiatric diseases affect
more than a fifth of the Portuguese population, with a
high prevalence of depression followed by anxiety syndromes.2-3 Considering this high prevalence and the di-
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sability associated with these conditions, it is not surprising that mental health is now recognized as a priority in terms of public health programs.2 Furthermore,
the increase of reported mental illnesses at the primary care level may be related to an increase in the number of patients seeking help due to depressive and anxious disturbances.2
Alongside with the high prevalence of anxiety syndromes, Portugal has one of the highest prescription
rates of benzodiazepines (BZD) in Europe, which may
also point to longer treatment duration and overprescription. 4 Anxiolytics, sedatives and hypnotics was the
most prescribed psychotropic drug group until 2012,
for Portugal. There has been a relative increase of anxiolytics and a decrease of hypnotics’ prescription. Recent reports also show that BZD are responsible for 7%
of the drug market share in Portugal.4 The most presRev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12
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cribed anxiolytics were alprazolam and lorazepam.2,4
A Portuguese study from 2004 showed that the annual prevalence of BZD use among a population served
by one health center in the North region was 14.8% and
that the number of patients seeking medical attention
and taking BZD was threefold that of non-users.5 Another Portuguese study reported that up to 23% of adult
patients registered and consulted within a period of 12
months at a Health Center in the Lisbon periphery were
taking BZD.6 At the primary care level, a study revealed
some heterogeneity of criteria used to support the decision of when and which BZD should be prescribed.7
A narrative review was conducted and the most relevant information about BZD indications, adverse effects, and risks of overprescription/overuse are reported in this paper. In addition, the most relevant approaches to support BZD withdrawal at the primary
care level are also explored. This review is part of a novel program aimed at helping family doctors in Portugal to prevent BZD inadequate use and to support patients to cease its consumption.

METHODS
A literature review was conducted on sources of
scientific peer-reviewed articles, textbooks and health
organizations’ reports and recommendations. For the
comprehensive assessment of the relevant articles, we
privileged original research in outpatient clinics or
community settings, independently rated as high-quality studies, reviews or guidelines. The search had no
temporal limit. We searched for documental and electronic data sources, including a structured search of
MEDLINE, using the following Medical Subject Headings (MeSH) terms: benzodiazepines, withdrawal, adverse effects, and primary care. The review was restricted to papers published in English, Spanish, or Portuguese.

RESULTS
1. General principles for BZD prescription
BZD have six main properties and clinical relevant
actions: anxiolytic, hypnotic, anticonvulsant, muscle
relaxant, anterograde and retrograde amnesia and alcohol withdrawal.8 Their approved indications for the
anxiolytic and hypnotic effects are reflected in the recommendations from several health authorities, like
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12

the British National Health Service (NHS) or the Portuguese Directorate-General of Health (DGS):8-10
• BZD are indicated in anxiety and insomnia when the
disorder is severe, disabling or subjecting the individual to extreme distress.
• Treatment should start with the lowest recommended dose in order to prevent dependence, and when
a prescription decision is taken, it is recommended
to monitor treatment every two weeks.
• Duration of BZD use should be as short as possible,
not exceeding eight to 12 weeks for anxiety or four
weeks for insomnia. This time period should include tapering off process.
• If the extension beyond the maximum treatment period is necessary, the patient should be evaluated
and specialized advice may be necessary.
• The patient must be informed about the short-term
duration of therapy and should be instructed about
the most adequate tapering off process. Patients
must be aware of the rebound phenomena, in order
to minimize anxiety symptoms during dose reduction period.
Psychotherapy is recommended as the first approach
to anxiety symptoms, ultimately associated or not with
psychotropic drugs. In cases of anxiety with depression,
it is recommended to prescribe antidepressants as firstline treatment. A BZD for a period up to three or four
weeks may be necessary. Antidepressants are usually not
associated with significant tolerance or dependence. 11
Table 2 presents the main contraindications to be
considered when prescribing a BZD.

2. Problems associated with BZD use
Table 3 summarizes some of the problems associated with BZD consumption. Adverse consequences of
BZD are usually dose-related and predictable. More serious adverse effects can result from long-term regular
use in therapeutic dosage and from self-prescription
or recreational use in excessive doses.12
Anterograde amnesia occurs a few hours after administration, especially with hypnotics at higher doses.
For this reason, it should be recommended a continuous sleep of seven to eight hours after the intake. It
remains unclear whether the usage of BZD induces cognitive impairment after discontinuation, especially in
the elderly.13 Some studies have shown a positive asso-
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TABLE I. CME objectives and key summary points
Continuing medical education (CME) objectives:
• To alert the health community on the evidence about BZD overuse/misuse and its risks.
• To improve medical literacy regarding BZD indications, its adverse effects, and risks of over-prescription, including long-term
use.
• To explore available approaches to discontinue BZD at the primary care level.
Key summary points:
• BZD may have a role as anxiolytics and hypnotics when the disorder is severe, disabling or subjecting the individual to
extreme distress. Treatment should be as short as possible, not exceeding eight to 12 weeks for anxiety or four weeks for
insomnia, including a tapering off process.
• It is mandatory that the deleterious effects of BZD’ long-term use are detected and addressed as a way to prevent
dependence and withdrawal syndrome.
• Awareness and motivation of both doctors and patients is the first step for reducing BZD’ adverse effects.
• The most important measure for the prevention of inappropriate prescription is the motivation for discontinuing therapy
and its supervision.

TABLE II. Main contraindications regarding BZD
prescription9
Main
contraindications

•
•
•
•

Myasthenia gravis
Severe respiratory insufficiency
Sleep apnea syndrome
Severe hepatic insufficiency (due to
increased risk of encephalopathy)

ciation between BZD and Alzheimer’s disease, especially for long-acting substances and when higher doses are used. Although this is still controversial, some
authors suggest that BZD use can be an early marker of
dementia.14-15
Exposure during fetal life has been suggested to
contribute to neonatal morbidity and some congenital
malformations like orofacial clefts, preterm birth, and
low birth weight. The majority of congenital malformations are moderately increased in infants exposed in
early pregnancy.13 When used in the late phase of pregnancy, or during labor at high doses, effects on the neonate, such as hypothermia, hypotonia or moderate respiratory depression, can be expected.8 Some may also
develop physical dependence and may be at risk for
withdrawal symptoms in the postnatal period up to
one-month post-delivery, as well as a possible longterm impact on neurodevelopment.8

Some loss of efficacy of BZD may develop after repeated use. The rate of development of tolerance may
vary for different drug effects, can develop at different
speeds, and can vary between individuals. Prescribing
for people who are using high doses and those who use
illicit drugs develop a tolerance quickly and will often
escalate their dose.8 The tolerance to the hypnotic effects tends to develop more rapidly than to the anxiolytic effect, which occurs at a slower rate.16
The risk of physical and psychological dependence
increases with frequent long-term, high-dose users. It is
also higher in patients with a history of other drug abuse.8 Physical dependence is common in patients on longterm treatment, even at therapeutic dosages.13 Once
physical dependence has developed, abrupt termination of treatment will be accompanied by withdrawal
symptoms (Table 4). Many studies have shown that between 20 to 100% of patients taking BZD are physically
dependent and will experience withdrawal symptoms
upon abrupt discontinuation.12 Some patients are going
to experience withdrawal symptoms even with therapeutic doses, which may induce the prescription of higher doses.16 Individual risk factors for the development
of dependence are not well understood but seem to include diagnosis of mental disease, male gender, younger age, low education level, being single or homeless,
with a family history of substance abuse, being imprisoned and having antisocial personality disturbance.11,17
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12
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TABLE III. Problems associated with BZD consumption12-13,22
Symptoms with few observable signs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anxiety
Insomnia restlessness, agitation, and irritability
Psychiatric and paradoxical reactions
Poor concentration and memory
Anterograde amnesia
Muscle tension and aches
Physical dependence
Tolerance
Risk of oral cleft, the floppy infant syndrome when using BZD during pregnancy
Marked neonatal withdrawal symptoms when using BZD during pregnancy
Increased risk of falling in elderly persons

Some side effects occur predominantly
in the early stages and disappear with
repeated administration

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daily somnolence
Daily somnolenceBlunted affect
Reduction of the state of alert
Confusion
Headaches
Dizziness
Muscular weakness
Ataxia
Diplopia

Socioeconomic costs

• increased risk of accidents, fatality from overdose combined with other drugs,
attempted suicide, aggressive behavior and antisocial acts, cognitive impairment,
contribution to job loss, costs of hospital admissions, drug prescription, and
litigation

The risk of overdose when combined with other sedative substances such as alcohol, opioids, antipsychotics, and antidepressants must be taken into account, because of the central nervous system (CNS) depressant effect. 8
The elderly are more sensitive to the CNS effects of
BZD, developing more frequently effects, like confusion, amnesia or ataxia.10 Short-acting BZD proved to be
an independent risk for falls, which is higher as it is increased the risk of receiving a new prescription: number of physicians seen at baseline, being female, having
a diagnosis of arthritis, depression or alcohol abuse.13

3. Overprescription of BZD
The prevalent use of BZD represents a worldwide problem, despite their perceived favorable safety profile by
both patients and doctors.12,16 It is estimated that only a
third of BZD prescriptions in the elderly are considered
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12

appropriate.18 BZD are among the most common potentially inappropriate drugs for older persons, including NSAIDs, antihistamines, and antipsychotics.19
Some studies have pointed out reasons that lead to the
use of BZD for longer periods than recommended:7,11,20
• Effectiveness in eliminating or reducing symptoms;
• Patients’ fear of withdrawal symptoms;
• Patients’ desire for rapid symptoms relieve puts more
pressure on medical prescription;
• Difficult access to psychotherapy, which may indicate that this type of health care needs is not being met;
• Lack of patients’ awareness regarding the risks of
BZD use;
• «Medicalization» of human daily worries;
• The over-optimistic safety profile of BZD, also promoted by pharmaceutic industry (when first launched in the market in the ‘60s).
An inappropriate prescription may be prevented by
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TABLE IV. Withdrawal symptoms and recommendations8,22
Withdrawal symptoms can take almost any psychological and/or somatic form, but can be considered as falling into three
main groups:
• Anxiety symptoms:
– Psychological: anxiety, panic attacks, poor memory, depression, paranoia, intrusive memories, cravings, nightmares,
excitability, social and agoraphobia, obsessions, irritability;
– Physical: agitation, tremor, headache, weakness, dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, palpitations, rashes,
fatigue;
• Distorted perceptions: hypersensitivity to sound, light, touch, abnormal body sensations, depersonalization;
• Major incidents: fits, delirium (rare), hallucinations, psychosis (very rare).
How to withdraw?
Some health organizations, including the World Health Organization, propose a withdrawal schedule, in which the first step is to
stabilize the patient on an equivalent dose of diazepam.
1. Calculate how much diazepam is equivalent to the daily dose of BZD that the patient currently uses.
2. The length of time between each dose reduction should be based on the presence and severity of withdrawal symptoms
(the longer the interval between reductions, the more comfortable and safer the withdrawal). Generally, there should be at
least one week between dose reductions.
3. It is not recommended to increase the dose when symptoms worsen; instead, persist with the current dose until symptoms
abate, then continue with the dose reduction schedule.
4. Patients should be offered psychological care to address these symptoms.

simple intervention measures:10,21
• Careful selection of patients that benefit from BZD
prescription;
• Clear definition of therapeutic goals;
• Frequent reconciliation of medication lists;
• Improvement of patients’ knowledge about the benefits and risks of BZD use;
• Use of tools like electronic alerts and Beers’ or
STOP/START criteria, when considering the elderly
population.
• Withdrawing from BZD.
BZD duration of action may affect the frequency and
course of withdrawal.22 With short-acting BZD, the withdrawal symptoms typically begin one-two days after
the last dose and continues for two-four weeks or longer. With long-acting BZD, the withdrawal may begin
two-seven days after the last dose and continues for
two-eight weeks or longer.
Many studies have been conducted in order to evaluate efficient measures to stop BZD long-term intake:
• The Eliminating Medications through Patient Ownership of End Results (EMPOWER) study in Canada
found that an educational booklet about BZD resul-

ted in drug cessation at six months in 27% of the patients versus 5% with usual care. The dose reduction
was an additional 11% versus 6%. This intervention
also recommended discussing BZD use with a physician or pharmacist.23
• One meta-analysis showed that withdrawal interventions plus psychotherapy, prescribing interventions
(e.g., medication review, consultation, or education)
or multifaceted prescribing interventions, reduced the
use of BZD when compared with control. Single-facet
prescribing interventions and withdrawal interventions plus drug therapy did not reduce BZD use. The
benefit of withdrawal interventions plus psychotherapy was maintained at three months of follow-up.11
• A systematic review found evidence for the efficacy of
stepped care (minimal intervention followed by tapering off program) in discontinuing long-term BZD use.24
• Another review found evidence for a simple letter intervention. It showed to reduce long-term BZD usage in older patients with one cessation of BZD for
every 12 letters sent. Despite the modest percentage, the minimal effort required suggests that it would
have a high benefit-to-effort ratio.25
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12
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• One primary care multicenter study suggested that
a structured and individualized intervention with a
written plan for the gradual reduction of the dose is
less time-consuming and as effective as more complex interventions with follow-up appointments.26
Another meta-analysis in the UK also concluded that
a brief intervention with a flyer or a single consultation with the family doctor, for long-term users, are
effective and efficient strategies to interrupt or reduce BZD, without adverse effects, with a necessary
12 contacts for one therapeutic cessation.25
• One study in a Portuguese health center showed a
positive association between psychological support
and lower BZD consumption, with lower costs and
as an alternative to pharmacological intervention.7
Another study concluded in favor of the benefit of
combined intervention with group cognitive-behavioral therapy and reduction of dose in patients with
insomnia and long-term treatments. Cessation of
therapy was maintained after one year.27
In line with the above-mentioned results, it has been
described that the success of discontinuing therapy in
long-term users seems to be associated with the perception of self-efficacy, beliefs about withdrawal symptoms and initial motivation to quit.28 In fact, one study
showed that patients choose to terminate consumption
when they are well informed about the risks of BZD and
when proposed a calendar for discontinuation.23
It is also consensual that the safest way to manage
BZD withdrawal is to gradually decrease the dose (Table 4). This helps to avoid or at least reduce withdrawal
symptoms.13 The risk of withdrawal phenomena is higher after abrupt discontinuation of treatment because
of the sudden decrease in -aminobutyric acid (GABA)
signaling.8,29 Official guidelines in Portugal recommend
that patients should be referred to intramural detoxification programs when using doses higher than 30 or
50mg of diazepam or equivalent on a daily basis. Reference should be considered in presence of antisocial
personality disorder, history of seizures as a withdrawal
symptom, previous unsuccessful regimens of detoxification, when it is the patient preference or in case of codependency of other drugs.10,30

CONCLUSIONS
Despite the well-established risks linked with long-term
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:305-12

use, BZD continue to be widely prescribed and Portugal
is one particular example of their high utilization rate.
BZD are remarkably useful drugs in short-term, occasional, or intermittent use. Adverse effects are recognized
as significant risks in patients receiving treatment for longer than recommended. It is paramount to adopt strategies in order to prevent inadequate use of BZD, such as:
cautious appraisal of the need for prescription, provision
of educational information to the patient, use of the lowest dose possible and for the shortest time, assessment
of efficacy in every consultation, and inclusion of information on gradually discontinuing the dose. Before prescribing, contraindications should always be considered
and non-pharmacological or alternative pharmacological interventions should be envisaged. There are several
guidelines recommending the use of other-than-BZD based therapies, including psychotherapy.
BZD discontinuation should be agreed by the doctor and patient. Structured approaches for long-term
users, including brief intervention and engagement in
gradual dose reduction programs, have shown good results, with additional benefit if associated with psychological support.31
Further research may help to better characterize predictive factors associated with BZD misuse, as well as
to shed light on the impact of health programs aimed
at helping long-term users to cease consumption at the
primary care level.
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RESUMO
PRESCRIÇÃO E DESCONTINUAÇÃO DE BENZODIAZEPINAS EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
A utilização crónica de benzodiazepinas ansiolíticas ou hipnóticas é um tema controverso e visto como um problema de saúde pelos médicos de família.
Objectivos: Rever as indicações, efeitos adversos e riscos associados à sobreutilização de benzodiazepinas. São também exploradas algumas estratégias para a descontinuação destes fármacos em cuidados de saúde primários.
Métodos: Revisão bibliográfica com pesquisa estruturada na MEDLINE e outras publicações sobre o tema da prescrição e sobreutilização de benzodiazepinas, bem como protocolos de descontinuação relevantes para os cuidados de saúde primários.
Resultados e conclusões: Embora as recomendações nacionais e internacionais estejam alinhadas quanto às indicações e efeitos adversos das benzodiazepinas em utilização prolongada, estudos revelam uma sobreutilização preocupante destes fármacos em Portugal. As principais indicações das benzodiazepinas são a ansiedade e insónia em situações de doença grave, limitante ou que exponha o doente a elevados níveis de stress. O tratamento deve ser tão curto quanto possível, não ultrapassando as oito a doze semanas em casos de ansiedade e as quatro semanas nos casos de insónia. Existe evidência de bons resultados recorrendo a abordagens sistemáticas que incluam intervenções breves, acompanhadas da redução gradual da dose utilizada
de benzodiazepinas. Esta revisão constitui o primeiro passo para o desenvolvimento, implementação e avaliação da efetividade de um programa de descontinuação gradual a ser disponibilizado aos médicos de família em Portugal.
Palavras-chave: Benzodiazepinas; Efeitos adversos; Cuidados de saúde primários.
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Síndroma piriforme: uma causa
de dor ciática
Rui Jorge Oliveira,1 Ilídia Carmezim2

RESUMO
Introdução: A síndroma piriforme é uma patologia neuromuscular responsável por cerca de 6% dos casos de ciatalgia. Pretende-se, com este caso, transmitir informação que possibilite ao médico de família reconhecer os sintomas e sinais típicos desta
síndroma, permitindo uma abordagem adequada e atempada.
Descrição do caso: Mulher de 68 anos, reformada, independente para as atividades da vida diária, com antecedentes pessoais
de hipertensão arterial e gonartrose. Após queda com traumatismo da nádega direita, iniciou quadro de dor local com irradiação ao longo do trajeto do nervo ciático. Ao exame físico apresentava provas dirigidas à síndroma piriforme positivas. Os exames radiológicos encontraram apenas discretos sinais degenerativos. Foi iniciada terapia combinando relaxante muscular, anti-inflamatório não esteroide, exercícios de autorreabilitação e fisioterapia. A remissão das queixas foi conseguida após seis semanas.
Comentário: A síndroma piriforme é uma patologia com impacto significativo na qualidade de vida do doente. Quando diagnosticada atempadamente pode ser feito tratamento dirigido, conseguindo a remissão completa das queixas.
Palavras-chave: Síndroma piriforme; Ciática; Dor lombar.

INTRODUÇÃO
síndrome piriforme é uma causa de dor
na região lombar que pode cursar com dor1 e
parestesias ao longo do trajeto do nervo ciático.2-3
A primeira descrição remonta a 1928.4 Porém, o termo síndroma piriforme só foi introduzido em 1947 para
definir os casos em que, não havendo evidência de herniação discal, a dor ciática era provocada por alterações
ao nível do músculo piriforme.5
O desconhecimento é a principal barreira ao diagnóstico,2,4,6 para o qual contribui a escassez de artigos
em revistas científicas portuguesas. Foi realizada uma
pesquisa de artigos e teses de doutoramento, no Índex
das Revistas Médicas Portuguesas, usando a expressão
“síndrome AND piriforme” para pesquisa textual, sem
limite temporal. Foi identificado apenas um artigo, de
1996, que não se encontra disponível para consulta online, que descreve uma série de casos tratados com infiltração local.7

A

1. UCSP Pinhel, ULS da Guarda.
2. Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

No caso clínico apresentado realçam-se as características cardinais da síndroma piriforme. O médico de
família sensibilizado para esta patologia será capaz de
efetuar um diagnóstico atempado, explicando aos
doentes a causa dos seus sintomas, e de oferecer terapêutica adequada de forma a evitar exames adicionais
desnecessários e prevenindo recidivas.

DESCRIÇÃO DO CASO
Mulher de 68 anos, casada, caucasiana, mãe de três
filhos, com o quarto ano de escolaridade, reformada.
Mantém atividade agrícola familiar e independente
para as atividades da vida diária. Reside com o marido,
constituindo uma família nuclear na fase VIII do Ciclo
de Vida de Duvall. Dos antecedentes pessoais destaca-se hipertensão arterial e gonartrose, efetuando uma
toma diária de altizida + espironolactona (15mg +
25mg) e glucosamina (1500mg). Sem antecedentes de
raquialgia, fratura ou trauma relevantes. Sem antecedentes familiares de relevo.
A doente recorreu ao Serviço de Atendimento Permanente (SAP) da sua área de residência, por queda de
trator em andamento devido à oscilação. A queda foi de
cerca de 1,5 metros de altura, com impacto sob a anca
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:313-7
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direita, sem traumatismo craniano ou alteração do estado de consciência. A doente levantou-se sozinha e
recorreu através de meio de transporte próprio ao SAP.
A doente foi admitida com marcha autónoma, calma, consciente e orientada. Ao exame físico apenas se
destacou dor moderada (escala numérica de dor = 5) à
palpação da bacia e dos músculos paravertebrais, bilateralmente, ao longo de toda a coluna.
No SAP realizou radiografias de todos os segmentos
da coluna e da bacia, que levantaram a suspeita de fratura da terceira vértebra lombar. Por este motivo foi
transferida para o serviço de urgência do hospital de referência. Após realização de tomografia computorizada da coluna lombar e sagrada não se confirmou a suspeita de fratura vertebral. Teve alta do serviço de urgência, medicada com tramadol + paracetamol
(37,5mg+300mg) a cada 12 horas.
Recorreu ao seu médico de família, duas semanas
após a queda, por quadro álgico, que não cedia à analgesia prescrita no serviço de urgência, mantendo características praticamente inalteradas. O foco da dor
localizava-se na nádega direita, por vezes com irradiação para o ânus e face posterior da coxa, acompanhada de sensação de ardor que se prolongava pela face
póstero-externa da perna atingindo ainda o bordo externo do pé. A dor agravava com o decúbito lateral para
ambos os lados (pior à direita) e na posição sentada,
quando mantida por mais de 10 minutos. Aplicando a
escala numérica de dor, tinha habitualmente uma intensidade de 3, atingindo 6 nas exacerbações. Encontrava alívio em decúbito dorsal e ventral. A principal implicação para a doente eram os despertares noturnos
frequentes, despoletados pela dor, que prejudicavam a
qualidade de sono. A doente negava episódios similares prévios à queda. Negava irradiação álgica para outras zonas, nomeadamente região lombar superior, virilhas ou genitais, assim como a presença de queixas
urinárias, ginecológicas ou digestivas.
Perante as queixas de dor na nádega, com agravamento na posição sentada, e face aos resultados dos
exames realizados previamente que relevaram apenas
sinais degenerativos com osteofitose discreta, colocou-se a hipótese de síndroma piriforme para a qual se realizou um exame objetivo orientado.
Na posição de decúbito dorsal observava-se uma rotação externa passiva do membro inferior direito, em
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:313-7

cerca de 25 graus, relativamente ao membro esquerdo.
A rotação interna passiva do membro inferior direito
em extensão (teste de Freiberg) despoletava dor na nádega homolateral. O teste de flexão, adução e rotação
interna (teste FAIR) da coxa direita, realizado em decúbito dorsal, desencadeava dor irradiada ao membro inferior. O teste de Lasègue foi negativo bilateralmente.
Em decúbito lateral esquerdo encontrou-se um ponto doloroso à palpação, localizado no ponto médio entre o grande trocânter e a espinha ilíaca póstero-inferior,
que também desencadeava irradiação álgica para a face
posterior da coxa quando a pressão era mantida por cerca de 20 segundos. Ainda em decúbito lateral, a abdução ativa isométrica do membro inferior direito (teste de
Beatty) desencadeava dor na nádega irradiada à coxa.
Na posição sentada, a abdução da coxa contra resistência (teste de Pace) originava dor na nádega, mas sem
irradiação.
Não foram encontradas outras alterações à inspeção e palpação da região lombar, nádegas e membros
inferiores. O exame neurológico não mostrou alterações da motricidade, sensibilidade e reflexos ao nível da
bacia e membros inferiores.
Pela conjugação da história clínica sugestiva, exame
físico com ponto álgico entre o grande trocânter e a espinha ilíaca póstero-inferior que agravava na posição
sentada, positividade em quatro sinais específicos e
com exames complementares que permitiram excluir
outros diagnósticos, estabeleceu-se o diagnóstico provável de síndroma piriforme.
Explicou-se à doente de forma sucinta o mecanismo
fisiopatológico e elaborou-se um plano combinando
terapêutica farmacológica e fisioterapia. Foi prescrito
um relaxante muscular (ciclobenzaprina, comprimido,
10mg, três vezes por dia), diclofenac (ampola, 75mg,
uma vez por dia) por via intramuscular durante seis
dias, passando posteriormente a diclofenac (comprimido, 50mg, de 12 em 12 horas), omeprazol (comprimido, 20mg, uma vez dia) e gabapentina (comprimido,
300mg, aumentando a cada 24 horas até 900mg/dia).
Os tratamentos de fisioterapia decorriam com uma periodicidade de três sessões por semana.
De forma complementar foi proposto um plano de
autorreabilitação diária, baseado no protocolo de Michael e colaboradores,2 composto por alongamentos
do músculo piriforme (flexão, adução e rotação inter-
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QUADRO I. Outras causas de lombociatalgia2,15
Artrose das faces articulares
Estenose lombar
Lesões intraespinhais
Lesões pélvicas
Sacroileíte
Síndroma piriforme
Trocanterite

na da coxa). Estes foram ensinados presencialmente na
consulta. Antes de cada sessão deveria ser aplicado calor local, por cerca de 10 minutos,3 e os alongamentos
deveriam durar cerca de um minuto, com estiramento
progressivo até ao limite em que surgia dor, para evitar
contração mioreflexa.2 Foi ainda aconselhada colocação de uma almofada entre os joelhos, de forma a evitar a adução passiva do membro inferior direito, sempre que estivesse em decúbito lateral esquerdo, sobretudo durante o sono, de forma a evitar a dor.2
A consulta de reavaliação aconteceu após três semanas. Por melhoria significativa das queixas tinha suspendido a medicação oral, executando os exercícios de
autorreabilitação apenas ocasionalmente. Seis semanas após a queda, tendo realizado 12 sessões de fisioterapia, relatava remissão completa das queixas.

DISCUSSÃO
Estima-se que a síndroma piriforme seja responsável por 0,5% a 6% dos casos de dor ciática.4,8 É mais fre-

quente na terceira e quarta década de vida, atingindo
sobretudo mulheres (rácio 6:1),8 possivelmente devido
à biomecânica da bacia mais larga.9-10
A etiologia mais frequente é o trauma.5-6,9,11 Porém, há
outras causas como a assimetria dos membros inferiores, lesões ocupando espaço, variações anatómicas
congénitas, uso excessivo e hipertrofia do músculo piriforme.8,12
O nervo ciático é formado por raízes com origem no
plexo lombo-sagrado (L4, L5, S1, S2 e S3).1,4 Este cruza
o músculo piriforme após emergir da grande chanfradura ciática.1,3 Esta relação anatómica está na origem da
ciatalgia provocada pela síndroma piriforme.1,4 Uma
vez que as guidelines europeias13 definem lombalgia
como dor localizada entre o final da grelha costal e a
prega nadegueira, a síndroma piriforme deve ser um
diagnóstico a considerar. É importante ter presente que
a dor ciática não é uma doença, mas antes um sintoma, resultado de algum problema subjacente.4 Assim,
em doentes com dor ciática, sem evidência de herniação discal vertebral, devem ser pesquisadas outras causas (Quadro I).
A semiologia mais comum da síndroma piriforme é
a dor na nádega acompanhada de ciatalgia, que é despoletada pela posição sentada, pela palpação do grande forâmen ciático e por manobras que aumentem a
tensão do músculo piriforme.4,12 Menos habituais são a
dispareunia, Lasègue positivo ou alterações neuromusculares (reflexos, sensibilidade ou motricidade).4,9,12
Várias manobras foram propostas para o diagnóstico
clínico, baseadas na contração ativa ou estiramento
passivo do músculo, descritas no Quadro II, que são

QUADRO II. Manobras específicas do exame físico9,11
Manobra
FAIR

Posição do paciente
Decúbito dorsal

Execução
Com o membro inferior em extensão e relaxado, o médico realiza rotação
interna passiva, seguida de flexão do joelho e por último flexão e adução
da coxa

Pace

Sentada

Paciente realiza abdução da coxa contra resistência

Freiberg

Decúbito dorsal

Com o membro inferior em extensão e relaxado, o médico realiza rotação
interna passiva

Beatty

Decúbito lateral sobre o lado sem lesão

Paciente realiza abdução ativa do membro inferior e mantém essa
posição (contração isométrica)
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QUADRO III. Score clínico, diagnóstico provável, se ≥ 82
Critério

Pontos

Dor na nádega, uni- ou bilateral, com períodos
indolores ao longo do dia

1

Ausência de dor lombar

1

Palpação da coluna (L2 a S1) indolor

1

Lasègue negativo

1

Posição sentada desencadeia dor na nádega e/ou
ciatalgia

1

Ciatalgia, com períodos indolores ao longo do dia

1

Dor na nádega, na região do músculo piriforme,
desencadeada por:
• Palpação

1

• Contração contra resistência (Beatty)

1

• Manobras de alongamento (FAIR; Freiberg)

1

Ciatalgia, desencadeada por:
• Alongamento do músculo piriforme

1

• Contração contra resistência (Beatty)

1

Ausência de irradiação perineal

1
Total

12

consideradas positivas quando provocam dor na nádega. Estudos atribuíram à positividade conjunta dos
testes FAIR e Pace, uma sensibilidade 91% e uma especificidade de 80%.14 Outros estudos2 propuseram um
score clínico para facilitar o diagnóstico, com uma sensibilidade e especificidade estimadas, respetivamente,
em 96% e 100% (Quadro III).
Numa revisão sistemática publicada recentemente
sobre as manifestações clínicas é focado um quarteto
semiológico: dor na nádega, dor que agrava na posição
sentada, sensibilidade na região da grande chanfradura ciática e positividade em algum dos testes específicos.12 Destaca-se ainda que esta síndroma pode ocorrer com ou sem dor ciática.12
Vários autores procuraram estabelecer a especificidade e sensibilidade de vários exames auxiliares de
diagnóstico; porém, nenhum mostrou características
que possam justificar a sua designação como Gold Standard.8,15-17 Contudo, os exames radiológicos e eletromiográficos devem ser considerados caso a caso, em
função dos diagnósticos diferenciais mais prováveis,
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:313-7

ajudando sobretudo a distinguir a síndroma piriforme
da patologia vertebral.10
O tratamento baseia-se em medidas conservadoras,
como anti-inflamatório não esteroide (AINE), analgésicos, relaxantes musculares, autorreabilitação e fisioterapia.4,15 Quando aplicadas simultaneamente, estas
medidas mostraram ser capazes de eliminar a ciatalgia
em metade dos casos, ao fim de quatro semanas, e a dor
na nádega ao fim de sete semanas.2-3 Nenhum estudo
comparou o impacto da autorreabilitação isolada versus em associação com fisioterapia.
Quando estas medidas não são eficazes, a próxima
linha de tratamento será a injeção ecoguiada de anestésico, AINE ou toxina botulínica.4 Os tratamentos não
cirúrgicos conseguem resolver cerca de 85% dos casos,6
ficando o tratamento cirúrgico reservado para os casos
refratários, geralmente com bons resultados.6,8,10
Embora a anamnese e o exame físico se revelem bons
preditores do diagnóstico, a síndroma piriforme apresenta várias semelhanças com outras patologias da coluna lombar e sagrada.2,15 Assim, sendo a síndroma piriforme um diagnóstico de exclusão, devem ser excluídos os principais diagnósticos diferenciais.1,8,14
Este caso pretende sumariar as características da síndroma piriforme, relembrando a importância de uma
história clínica e um exame físico detalhados. Salienta-se também a importância de dar uma explicação ao
doente para as queixas, facilitando o seu envolvimento no processo terapêutico, nomeadamente na autorreabilitação.
Esta patologia tem um impacto significativo na vida
dos doentes, levando a absentismo laboral e a sofrimento, disfunções crónicas como atrofia muscular ou
cronificação da dor,6,10-11 daí o interesse em diagnosticar e providenciar tratamento adequado em tempo útil.
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ABSTRACT
PIRIFORMIS SYNDROME: A CAUSE OF SCIATIC PAIN
Introduction: Piriformis syndrome is a neuromuscular disorder, causing 6% of all cases of sciatica. Considering this clinical report, we resumed the most relevant information that enables family doctors to recognize typical symptoms and signs of this
syndrome, allowing an appropriate and timely approach.
Case report: A 68-year-old woman, retired, independent on all daily living activities, with hypertension and gonarthrosis. After
a fall, causing a trauma of the right buttock, she began complaining with local pain, irradiating along the sciatic nerve path. At
the physical examination, the patient presented positive tests for piriformis syndrome. The radiological tests only found discrete degenerative signs. She started a therapy combining muscle relaxation, non-steroidal anti-inflammatory drugs, self-rehabilitation exercises and physical therapy. The remission of complaints was achieved after six weeks.
Comment: Piriformis syndrome is a disorder with a significant impact on quality of life. If diagnosed in a timely manner, it is
possible to provide a targeted treatment and to achieve complete remission of complaints.
Keywords: Piriformis syndrome; Sciatica; Back pain.
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A propósito de uma crise
convulsiva inaugural: um relato
de caso
Marisa Monteiro Gomes,1 Susana Patrícia Leal Rebelo2

RESUMO
Introdução: A crise convulsiva inaugural é uma causa frequente de recurso ao serviço de urgência. Estima-se que destes casos
apenas 40 a 50% tenham episódios recorrentes. Assim, face a uma crise convulsiva inaugural é importante excluir algumas condições que possam mimetizar o surgimento de convulsões.
Descrição do caso: Mulher, 45 anos, casada, com diagnósticos de mioma uterino, doença fibrocística da mama, perturbação de
ansiedade e abuso de medicação (alprazolam). Em setembro de 2016 recorreu ao serviço de urgência por crise convulsiva tónico-clónica inaugural, sem aparentes fatores desencadeantes. Após exclusão de causas infeciosas, vasculares ou lesões ocupantes de espaço do sistema nervoso central teve alta clínica com o diagnóstico de crise epilética inaugural, medicada com levetiracetam.
Em janeiro de 2017 recorreu ao médico de família para mostrar nota de alta de neurologia. Quando questionada refere suspensão abrupta da toma de alprazolam alguns dias antes da crise convulsiva, apesar das indicações dadas de redução gradual
do fármaco. Em março teve novo internamento por ideias delirantes e discurso incoerente após gastroenterite aguda. Teve alta
com diagnóstico de episódio confusional agudo de etiologia orgânica/iatrogénica. Após a alta recorre ao médico de família e
admitiu manter o consumo abusivo de alprazolam, que suspendeu repentinamente aquando da gastroenterite.
A utente não reconhecia o uso abusivo do fármaco. A família, apesar de ter sentido inicialmente dificuldades em lidar com
a situação, acabou por ser um importante aliado no tratamento desta utente.
Comentário: Este caso clínico ilustra várias situações complexas na prática clínica, nomeadamente a dificuldade em compreender
o utente como um todo no contexto de urgência, a ausência de um sistema de comunicação eficaz entre os diversos níveis de
cuidados, a omissão de informação por parte dos doentes e o uso abusivo de certos fármacos.
Destaca a importância do envolvimento da família no tratamento e acompanhamento de diferentes situações clinicas,
assim como o papel do médico de família que através do acompanhamento longitudinal do doente e de uma relação médico-doente privilegiada melhor o conhece.
Palavras-chave: Benzodiazepinas; Síndroma de abstinência; Convulsão; Médico de família.

INTRODUÇÃO
crise convulsiva inaugural é uma das causas de
recurso ao serviço de urgência – cerca de 1%.1
Estima-se que destes casos apenas 40 a 50% tenham episódios recorrentes. A epilepsia é frequentemente diagnosticada após uma crise convulsiva
inaugural, sendo uma das doenças neurológicas mais comuns.2 Contudo, erros no diagnóstico de epilepsia po-
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dem levar a decisões terapêuticas inapropriadas, com
prescrição de anticonvulsivantes e custos desnecessários, que podem resultar em dano para o doente.3-4
Assim, num doente com suspeita de uma crise convulsiva inaugural é importante excluir outras condições
que possam mimetizar o surgimento de convulsões epiléticas. 5-6 As crises convulsivas não epiléticas são frequentemente confundidas com epilepsia. Podem ser
causadas por distúrbios fisiológicos ou psicológicos mas,
ao contrário da verdadeira epilepsia, as convulsões não
são consequência de descargas elétricas anormais no
cérebro.7 Assim, é importante o diagnóstico diferencial
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com convulsões psicogénicas, alterações paroxísticas
não epiléticas (como a síncope ou arritmias cardíacas) e
convulsões provocadas, que são uma manifestação aguda a uma agressão cerebral e que geralmente não recorrem quando a causa subjacente é removida.
As benzodiazepinas (BZD) são psicofármacos com
efeitos depressores ao nível do sistema nervoso central
(SNC), utilizados para diversos fins terapêuticos, entre
os quais a redução da ansiedade, tratamento da insónia, sedação, relaxamento muscular, indução de anestesia e abstinência alcoólica.8 As BZD pertencem ao
grupo de fármacos mais consumidos em Portugal.9 Relativamente ao seu mecanismo de ação, facilitam a ação
do ácido gama-aminobutírico (GABA), neurotransmissor inibidor do SNC, sobre os seus recetores.8
Todas têm o mesmo mecanismo de ação e efeitos
adversos semelhantes. No entanto, diferem nas suas
características farmacocinéticas, ou seja, início de ação
e tempo de semivida. Sendo o alprazolam uma das BZD
mais consumidas, tem um início de ação e uma semivida intermédias.8
O uso desta classe farmacológica condiciona uma
vigilância apertada por parte do médico no sentido de
evitar o abuso destas substâncias, bem como sintomas
de ansiedade ou de abstinência que podem ocorrer com
a interrupção abrupta da sua toma. A síndroma de abstinência refere-se ao conjunto de sintomas físicos e psicológicos presentes na descontinuação de uma substância.10 As suas manifestações clínicas aparecem mais
ou menos rapidamente após a interrupção do fármaco. A cronologia das manifestações depende da cinética da molécula em questão: quanto menor o tempo de
semivida mais intensas serão as manifestações da síndroma de abstinência. Os sintomas são bastante polimorfos, mas incluem ansiedade, irritabilidade, perturbações do sono, dores difusas, alterações sensoriais e
do trato digestivo e hipotensão ortostática.8
Nas suas formas mais severas podem acompanhar-se de delírio psicótico, convulsões e alucinações (Quadro I). Vários estudos demonstraram que 20-100% dos
doentes medicados com BZD por longos períodos de
tempo sofrerão sintomas de síndroma de abstinência.11
Já outros estudos referenciam que os sintomas mais
graves e as taxas de recaída são maiores em BZD de semivida curtas quando abruptamente retiradas, comparativamente às BZD de semivida longa.12

QUADRO I. Sintomas mais frequentes da síndroma de
abstinência das BZD (adaptação)8
Sintomas ligeiros
Físicos

Psiquiátricos

Tremores

Irritabilidade

Palpitações

Inquietação

Sudorese

Agitação

Letargia

Dificuldade de concentração

Naúseas

Insónias

Vómitos

Pesadelos

Anorexia

Disforia

Cefaleias

Falta de memória

Sintomas gripais

Despersonalização

Mialgias

DESCRIÇÃO DO CASO
Isabel (nome fictício), 45 anos, residente em Famalicão, raça caucasiana, casada, 12º ano de escolaridade,
contabilista durante 22 anos, atualmente vendedora.
Pertence a uma família nuclear na fase IV do ciclo de
vida familiar de Duvall.
Apresenta, como antecedentes pessoais, mioma uterino, doença fibroquística da mama, perturbação de
ansiedade e abuso de medicação (alprazolam).
Como antecedentes familiares destaca-se o pai com
sequelas de acidente vascular cerebral e a mãe com
diagnóstico recente de linfoma, sendo Isabel a cuidadora de ambos.
Encontra-se medicada habitualmente com alprazolam 1mg e desogestrel 75 µg.
Sem hábitos tabágicos ou alcoólicos.
A 14 de março de 2016 recorreu à sua médica de família (MF), em consulta programada, para mostrar ecografia endovaginal para vigilância de fibromioma uterino. Solicitou também receitas de alprazolam para si e
para a sua mãe, dizendo que tinha vendas suspensas de
três caixas na farmácia. Referia que o marido também
tomava dos seus comprimidos por problemas relacionados com o trabalho. Posto isto, a MF questionou a
doente acerca da posologia da medicação e do número de embalagens solicitadas nos últimos seis meses. A
doente assumiu o abuso do alprazolam, referindo que
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:318-22
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tomava o fármaco quatro vezes por dia, porque “se tomar só um comprimido à noite ando muito nervosa,
preciso de tomar mais quantidade para andar bem” e
“esta situação da minha mãe e do meu pai estão a afetar-me muito”, “sem esta medicação não consigo dormir”. Negava sintomatologia depressiva, referia ansiedade e insónia intermédia. Foi aconselhada referenciação a consulta de psiquiatria e início de tratamento
com antidepressivo, mas a utente recusou. Ao exame do
estado mental apresentava-se ansiosa, com humor subdepressivo, sem ideação suicida e sem atividade heteróloga. Assim, a MF explicou-lhe os riscos do abuso da
medicação, da necessidade de reduzir gradualmente a
toma de alprazolam, tendo sido fornecido um esquema de redução ao longo de oito semanas. Optou-se por
iniciar trazodona 150mg e referenciação a consulta de
psicologia, tendo-se remarcado consulta para dentro de
dois meses para reavaliar a situação.
A 23 de maio de 2016 a doente faltou à consulta marcada. Nessa semana, a mãe da doente, numa consulta
de rotina com a MF, refere estar muito preocupada com
a filha, dizendo que ela toma às escondidas o seu alprazolam. A MF explicou-lhe os riscos da toma abusiva de medicação e foi advertida para não dar mais da
sua medicação à filha. A MF remarcou nova consulta
para a Isabel, mas a utente faltou novamente. Faltou
também à consulta de psicologia.
A 18 de setembro recorreu ao serviço de urgência
(SU) do Centro Hospitalar de São João, após perda de
consciência súbita, com os quatro membros em extensão e mordedura da língua, com a duração de cerca de
três minutos e com amnésia para o sucedido. Negava
alterações da fala, da força ou sensibilidade, vertigens,
náuseas ou vómitos, cefaleias prévias ou posteriores ao
episódio. Negava também sintomatologia cardíaca,
pulmonar, febre ou sintomatologia compatível com infeção respiratória, urinária ou gastrointestinal prévia.
Como medicação habitual referiu apenas toma de anticontracetivo oral.
Já no SU, às 23h, foi presenciada crise tónico-clónica generalizada, com confusão pós-ictal, que reverteu
após medicação.
Realizou meios complementares de diagnóstico, entre os quais, estudo analítico sem alterações de relevo;
eletrocardiograma com ritmo sinusal; radiografia torácica sem condensações ou infiltrados; punção lombar
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:318-22

com pesquisa de ADN de herpes simplex 1 e 2 negativos e tomografia computorizada crânio-encefálica sem
alterações de relevo. Dado este quadro foi internada
para vigilância e investigação etiológica. Durante o internamento de três dias não teve recidiva das crises
convulsivas. No prosseguimento da investigação etiológica realizou ainda eletroencefalograma e ressonância magnética cerebral que não mostraram alterações.
Teve alta com diagnóstico de epilepsia e foi medicada
com clobazan 10mg à noite e levetiracetam 500mg por
dia. Foi orientada também para consulta de neurologia.
A 26 de janeiro de 2017 recorreu à MF, em consulta
programada, para mostrar informação clínica do internamento no serviço de neurologia. Quando abordado o
contexto da ocorrência das crises convulsivas, a doente refere que tinha suspendido abruptamente a toma de
alprazolam alguns dias antes do sucedido, apesar das indicações de redução gradual feitas pela MF. Refere interrupção porque na farmácia não lhe cediam o alprazolam sem receita médica. Após a alta hospitalar reiniciou toma de alprazolam 1mg por dia e não iniciou o clobazan nem o levetiracetam. Discutiu-se a necessidade
de encaminhamento para psiquiatria, mas a doente
mostrou-se reticente e disse não precisar de ajuda.
Foi tentado contacto telefónico várias vezes com a colega de neurologia do Centro Hospitalar de São João
para dar conhecimento do uso abusivo de BZD da doente, sem qualquer sucesso. Alternativamente optou-se
por enviar email para o hospital ao cuidado da colega.
A 27 de fevereiro de 2017 recorreu ao SU do Centro
Hospitalar Médio Ave (CHMA) por quadro clínico com
dois dias de evolução de vómitos, diarreia e febre. Teve
alta com o diagnóstico de gastroenterite aguda e cuidados sintomáticos.
No dia 3 de março de 2017 recorreu novamente ao
SU do CHMA por quadro clínico de ideias delirantes e
discurso incoerente, com início após a alta hospitalar
a 28 de fevereiro. À admissão apresentava tremor irregular dos membros superiores e movimentos mioclónicos das mãos. Realizou estudo analítico, que revelou
hipocaliemia (2,9mEq/l), tomografia axial computorizada crânio-encefálica, sem alterações de relevo, e punção lombar que foi normal. Posteriormente foi transferida para o Hospital de Braga, tendo ficado internada
para vigilância e continuação do estudo. Durante o internamento teve melhoria progressiva do quadro clíni-
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co, com desaparecimento das ideias delirantes e posteriormente das mioclonias e tremores das mãos. No
prosseguimento do estudo realizou estudo analítico
sem alterações, nova punção lombar normal, eletroencefalograma sem registo de atividade epileptiforme ou
outras alterações e ressonância magnética cerebral sem
alterações. Foi avaliada por psiquiatria, que considerou
tratar-se de um episódio confusional agudo de etiologia orgânica/iatrogénica. Teve alta clínica medicada
com valproato de sódio 500mg, duas vezes por dia, e
orientada para consulta externa de neurologia.
No dia 13 de março de 2017 foi a consulta à MF para
mostrar nota de alta do serviço de neurologia do Hospital de Braga. Após ser questionada sobre o sucedido
admite que estaria novamente a tomar abusivamente
alprazolam e, no contexto do episódio de gastroenterite, terá suspendido o fármaco. O marido, que a acompanhava na consulta, refere que ela estaria a tomar o
alprazolam dele até ao referido episódio. Referiu ainda
que não conseguiu reduzir a toma de alprazolam nem
iniciou trazodona, conforme prescrito. Após explicação da gravidade da toma da situação, que o marido
desconhecia, e discussão com a doente e o marido acerca do uso abusivo deste fármaco, a utente acabou por
concordar que precisa de ajuda para a resolução do seu
problema e aceita encaminhamento para consulta de
psiquiatria. Referia manter ansiedade marcada, insónia
intermédia, humor deprimido e anedonia reativa aos
problemas de saúde dos pais. Concordou iniciar tratamento com sertalina 50mg e trazodona 150mg e redução gradual da toma de alprazolam ao longo de oito semanas.
Foi dada informação clínica em carta para a doente
levar aquando da consulta de neurologia no Hospital de
Braga.

COMENTÁRIO
Este caso clínico ilustra várias situações complexas
na prática clínica, nomeadamente a dificuldade em compreender o utente como um todo no contexto de urgência, frequentemente decorrente de constrangimentos informáticos, sendo por vezes difícil aceder aos cuidados
do utente noutros níveis de saúde. Ilustra também a importância do MF como elemento detentor de informação clínica relevante acerca do paciente e as dificuldades de comunicação entre os cuidados de saúde primá-

rios e secundários. Apesar de várias tentativas de comunicação pelo MF, a ausência de um sistema de comunicação eficaz entre os diversos níveis de cuidados pode
condicionar, como no caso apresentado, um atraso no
diagnóstico e consequências para a saúde do utente.
Destacam-se ainda as dificuldades que todos os médicos encontram na prática clínica diária, como a omissão de informação por parte dos doentes, as faltas às
consultas, a não adesão à terapêutica e o uso abusivo
de certos fármacos. O presente caso é uma fiel ilustração deste tipo de situações: a paciente não revelou ao
neurologista nem o consumo abusivo de BZD nem a
sua suspensão abrupta, que teria sido uma informação
fundamental para o diagnóstico.
Destaca-se também a importância do envolvimento
da família no tratamento e acompanhamento de diferentes situações clínicas. A família foi um elemento fundamental para a MF perceber melhor toda a situação. A
mãe da utente revelou à MF que a filha tomava a sua medicação e referiu impotência em lidar com a situação.
Adicionalmente, foi um importante aliado no processo
de aceitação do problema por parte da doente e posterior plano de tratamento e acompanhamento.
Contudo, situações há que, devido ao sigilo profissional inerente, é impeditivo procurar ativamente o
apoio da família.
Adicionalmente, alerta para a vigilância dos doentes
sob BZD e para a importância da monitorização da duração do seu uso, tentando, sempre que possível, que o
seu uso seja pelo menor período de tempo possível. O
abuso de BZD é uma situação comum na prática clínica,
que só é identificada se existir uma relação paciente-médico eficaz, em que haja confiança, abertura e sensibilidade para esta problemática. Por outro lado, a síndroma
de abstinência de BZD num contexto de crises convulsivas é um diagnóstico etiológico a ponderar, depois de excluídas todas as causas mais frequentes de convulsões.
Assim, é fundamental que a sua suspensão seja realizada progressivamente ao longo de várias semanas.8
Evidencia ainda o papel do MF como o profissional
que presta cuidados abrangentes e continuados aos indivíduos no contexto da sua família que, no caso apresentado, era fundamental no diagnóstico. O MF é aquele que, através deste acompanhamento longitudinal e
da relação de confiança estabelecida com o paciente,
melhor o conhece.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:318-22
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ABSTRACT
CONCERNING AN INAUGURAL CONVULSIVE CRISIS: A CASE REPORT
Introduction: The inaugural convulsive crisis is a frequent cause of recurrence to the emergency department. It is estimated
that only 40 to 50% of these cases have recurrent episodes. Thus, in the face of an inaugural convulsive crisis, it is important
to exclude some conditions that may mimic the onset of convulsions.
Case description: Female, 45 years old, married, diagnosed with uterine myoma, fibrocystic breast disease, anxiety disorder and
medication abuse (alprazolam). In September 2016, she went to the emergency department due to an inaugural tonic-clonic
convulsive crisis, with no apparent triggering factors. After exclusion of infectious, vascular and space occupant lesions of the
central nervous system, she was discharged with the diagnosis of an epileptic seizure with unknown etiology, medicated with
levetiracetam.
In January 2017, she applied to the family physician to show the discharge note when questioned she admitted the abrupt
withdrawal of alprazolam a few days before the seizure, despite indications of gradual reduction of the drug. In March she was
hospitalized for delirious ideas and incoherent speech after acute gastroenteritis. She was discharged with the diagnosis of an
acute confusional episode of organic/iatrogenic etiology. After the discharge, she went to the family physician and admitted to
continuing abusing alprazolam, which she suddenly stopped when she had the gastroenteritis.
The patient did not recognize the abusive use of the drug. The family, although initially having difficulties in dealing with the
situation, ended up being an important ally in the treatment of this patient.
Comment: This clinical case illustrates several complex situations in clinical practice, namely the difficulty in understanding the
patient as a whole in the context of urgency, the absence of an effective communication system between the different levels
of care, the omission of information by patients and the abuse of certain drugs.
It highlights the importance of the family involvement in the treatment and follow-up of different clinical situations, as well
as the role of the family physician, who through the longitudinal follow-up of the patient and a better doctor-patient relationship better knows him.
Keywords: Benzodiazepines; Abstinence syndrome; Seizure; Family physician.
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Hipoparatiroidismo
iatrogénico: um desafio a
vários níveis
Adriana Costa Meneses, Sílvia Castro Alves, Diana Lima Martins

RESUMO
Introdução: O médico de família (MF) é frequentemente confrontado com alterações clínicas pós-operatórias. O hipoparatiroidismo, principal complicação da tiroidectomia total, apresenta um amplo espetro clínico, sendo desafiante o seu tratamento e seguimento.
Descrição de caso: Mulher, 70 anos, analfabeta, submetida a tiroidectomia total e paratiroidectomia superior direita em março/2010. Ainda no internamento inicia parestesias periorais e dos membros, secundárias a hipocalcemia, que revertem após um
dia. No último dia de internamento, a calcemia é normal e a nota de alta é omissa relativamente à suplementação. No próprio
dia da alta, a utente recorre ao serviço de urgência (SU) por reaparecimento das queixas. É medicada com cálcio oral e reavaliada clinicamente, no SU, após uma semana. Nessa reavaliação, por manter hipocalcemia, prossegue suplementação. Na reavaliação clínica com MF (dezoito dias após a cirurgia) foi entregue nota de alta do internamento cirúrgico, não dispondo a utente de qualquer informação escrita sobre observação em SU. Na consulta hospitalar, um mês após a cirurgia, não há registo de
hipoparatiroidismo. Em março/2011, a utente refere à MF parestesias esporádicas que foram medicadas com magnésio. Em
2012, após mudança de MF e revisão dos antecedentes, realiza estudo analítico dirigido, sendo detetada hipocalcemia e reinstituída suplementação por três meses. Um ano depois, a utente sofre episódio de «mãos em garra». Novamente perante hipocalcemia faz suplementação no SU, com indicação apenas verbal de continuar em ambulatório. Três meses depois, a utente informa a MF deste episódio, a qual decide realizar reavaliações clínicas e analíticas periódicas e específicas, com o devido tratamento em conformidade. Desde então, a utente permanece assintomática.
Comentário: É essencial a articulação eficaz entre cuidados de saúde primários e secundários, bem como a revisão periódica
da medicação, além da adequada valorização clínica. O seguimento desta entidade é complexo, implicando correção dos fatores que influenciam os níveis de cálcio, sob pena de o tratamento permanecer ineficaz.
Palavras-chave: Hipoparatiroidismo; Doença iatrogénica; Cuidados de saúde primários.

INTRODUÇÃO
s médicos de família são, muitas vezes, confrontados com alterações clínicas pós-operatórias. O hipoparatiroidismo iatrogénico
é uma delas, sendo a principal complicação
da tiroidectomia total, geralmente por exérese inadvertida e/ou hipovascularização das glândulas paratiroides.1 A sua incidência pode variar entre os 0,8% a 3%
(no caso do hipoparatiroidismo permanente) e os 20%,
quando se tratam de alterações transitórias (normal-

O

USF Nova Salus, ACeS Grande Porto VII – Gaia.

mente com uma duração máxima de seis meses).2
Esta entidade é caracterizada pela diminuição ou
ausência de hormona paratiroideia (PTH) que, por sua
vez, leva à diminuição ou ausência de calcitriol em circulação, com subsequente diminuição da absorção do
cálcio pelo intestino.1 De acordo com a cronicidade com
que a hipocalcemia se instala, pode provocar uma constelação diferente de sintomas, desde parestesias das extremidades a tetania ou convulsões, podendo mesmo
levar à morte em casos extremos.3-4
Esta patologia, devido à sua etiopatogenia, pode revelar-se desafiante no diagnóstico, tratamento e controlo dos sintomas relacionados com a hipocalcemia.1,3-6
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:323-29
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Figura 1. Genograma e psicofigura de Mitchell.

Torna-se, por isso, importante reconhecê-la e monitorizá-la através de controlo analítico periódico e identificação precoce dos sintomas de hipocalcemia em
doentes submetidos a tiroidectomia total.5-6
Este caso ilustra o papel do médico de família em relação aos desafios no reconhecimento e controlo desta patologia e alerta ainda para a necessidade de uma
comunicação clara e eficaz entre os profissionais de
saúde para evitar perdas de informação.

DESCRIÇÃO DO CASO
Caracterização da utente
E.C.P.G.C., sexo feminino, 70 anos, caucasiana, natural e residente em Vila Nova de Gaia, casada, reformada de doméstica e analfabeta. Pertence a uma família nuclear, no estádio VII do ciclo de Duvall, classe
média de Graffar e com um APGAR familiar de 8. O
agregado familiar é constituído pela utente e pelo marido.
O genograma familiar e a psicofigura de Mitchell enRev Port Med Geral Fam 2019;35:323-29

contram-se na Figura 1.

Antecedentes pessoais e hábitos
Antecedentes médicos de hiperparatiroidismo primário, bócio multinodular, diabetes mellitus tipo 2
(DM2), hipertensão arterial (HTA), excesso de peso, dislipidemia, síndroma da coluna vertebral sem irradiação, incontinência urinária e alopecia após infeção fúngica na infância.
Antecedentes cirúrgicos de apendicectomia também
na infância, histerectomia e anexectomia (2000, utente desconhece motivo), correção cirúrgica de veias varicosas de ambos os membros inferiores (2005) e herniorrafia inguinal à direita (2009).
Medicada com metformina 500mg duas vezes/dia,
clorotalidona 50mg uma vez/dia, rosuvastatina 10mg
uma vez/dia e levotiroxina 0,1mg uma vez/dia.
Nega hábitos tabágicos ou alcoólicos. Sem alergias
conhecidas. Programa nacional de vacinação e rastreios
oncológicos atualizados.
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novembro 2010

novembro 2010

novembro 2010

(04 a 09 de Novembro)

(09 de Novembro)

18 dias pós cirurgia)

- Tiroidectomia total e
paratiroidectomia
superior direita
- Parestesias periorais e
dos membros
superiores e inferiores

- Ida ao SU
- Cálcio 6,6 mg/dl,
tratada com gluconato
de cálcio endovenoso
- Medicada com cálcio
e vitamina D

- Consulta nos CSP
- Renovação de
suplementação
- Ausência de
atualização dos
problemas ativos

dezembro 2013
- Consulta com MF e
estudo analítico
- Reinicio de
suplementação com
cálcio, magnésio e
vitamina D e controlo
clínico

setembro 2013
- Consulta SASU encaminhada para SU
por parestesias e "mãos
em garra"
- Reinicia
suplementação com
cálcio e vitamina D

junho 2012
- Consulta com nova
MF,
reinicia suplementação
com cálcio e vitamina
D
- Ausência de guia
terapêutico

dezembro 2010
- Consulta pósoperatória de Cirurgia
Geral
- Sem orientação do
hipoparatiroidismo
iatrogénico - Alta

janeiro 2011
- Consulta de vigilância
nos CSP e entrega de
nota de alta Cirurgia
- Ausência de
renovação de
suplementação

agosto 2011
- Aposentação da MF
- Consultas de
vigilância asseguradas
por outros médicos
nos CSP

março 2011
- Consulta Aberta nos
CSP por parestesias dos
membros
- Suplementação com
magnésio

Figura 2. Cronograma da descrição dos acontecimentos.

Antecedentes familiares
Irrelevantes.

Descrição dos acontecimentos
Novembro de 2010
A doente é submetida a tiroidectomia total e paratiroidectomia superior direita eletiva para correção de
bócio multinodular e hiperparatiroidismo primário. Ao
quarto dia de internamento inicia parestesias periorais
e dos membros superiores e inferiores, sendo detetada
hipocalcemia que reverte no dia seguinte. Não existe informação sobre a prescrição ou não de cálcio durante
o internamento. Tem alta, assintomática, cinco dias
após a cirurgia, com indicação para manter apenas a
sua medicação habitual.
No próprio dia da alta, a doente recorre ao serviço de
urgência (SU) por queixas de parestesias das extremidades dos membros superiores e inferiores. No estudo
analítico realizado apresenta hipocalcemia de
6,6mg/dL (cálcio total), a qual é tratada com gluconato de cálcio endovenoso. Tem alta medicada com carbonato de cálcio (1500mg) duas vezes por dia e colecalciferol (400 UI) seis vezes por dia e indicação para
reavaliação no SU no prazo de uma semana. Nesta reavaliação, apesar de manter hipocalcemia, agora de
6,3mg/dL, tem alta com indicação de continuar a mesma terapêutica substitutiva, uma vez que melhorou a
sintomatologia. A doente não é informada da duração
expectável para a suplementação e, em nenhum dos

episódios de urgência, é enviada qualquer informação
escrita para a médica de família.
Novembro 2010 (dezoito dias após intervenção cirúrgica)
A utente tem consulta de seguimento de DM tipo 2
e de HTA com a sua médica de família, a quem entrega
a nota de alta do internamento. Relata ainda, verbalmente, os episódios de urgência acima descritos. É renovada a terapêutica substitutiva prescrita no SU, não
tendo sido registado na lista de problemas ativos o hipoparatiroidismo iatrogénico.
Dezembro 2010 (um mês após a intervenção cirúrgica)
Primeira consulta pós-operatória de cirurgia geral.
Fica registado no processo clínico hospitalar que a
doente se encontra bem e que está sob terapêutica com
levotiroxina. O exame anatomopatológico da peça operatória é compatível com “bócio multinodular e estruturas de glândula paratiroide”. Nesta consulta não há registos sobre a hipocalcemia, as parestesias e os episódios de urgência. A doente tem alta sem prescrição de
qualquer estudo analítico ou medicação.
Janeiro 2011 (um mês após a consulta de cirurgia geral)
A utente volta à Unidade de Saúde Familiar (USF) e
entrega a carta de alta da consulta hospitalar, a qual é
omissa quanto à necessidade de manutenção da terapêutica substitutiva. Nos registos clínicos posteriores
não há qualquer outra referência ao hipoparatiroidisRev Port Med Geral Fam 2019;35:323-29

325

326

relatosdecaso

mo, nomeadamente sintomas, estudos analíticos
e/ou medicação.
Março 2011
Recorre à consulta aberta da USF com queixas de parestesias nas extremidades dos membros superiores e inferiores, tendo sido medicada pela médica de família com pidolato de magnésio.

QUADRO I. Resultado de estudos analíticos solicitados
12.02.2014

09.04.2014

Cálcio total (mg/dL)

7,78 

7,9 

8,5

Cálcio ionizado (mg/dL)

1,80 

2

2,16 

Magnésio (mg/dL)

1,2 

1,2 *

1,2 

-

-

7,19

5

-

3

Cálcio urinário
PTH (pg/dL)

22.09.2014

Legenda: * Não cumpriu tratamento.
Agosto 2011
A partir de agosto de 2011, com a aposentação
da sua médica de família, as consultas de vigilância de
tudo completo do hipoparatiroidismo iatrogénico: cálDM2 e HTA passam a ser realizadas por outros médicos
cio total e ionizado, magnésio, cálcio urinário e PTH
da USF. Não existem registos de sintomas de pareste(Quadro I). Perante os valores apresentados (fevereiro
sias ou outros relacionados com o hipoparatiroidismo
2014) é suplementada com calcitriol (0,25mcg) duas
iatrogénico, nem renovação da terapêutica de substivezes por dia, carbonato de cálcio (1500mg) duas vezes
tuição.
por dia e pidolato de magnésio (1500mg), uma vez por
dia.
Junho 2012 (um ano e sete meses após a cirurgia)
Desde então, os valores encontram-se progressivaNa primeira consulta programada com a nova mémente controlados e a utente mantém-se assintomátidica de família, e após revisão da história clínica, é soca.
licitado estudo analítico incluindo doseamento de cálcio total. Perante uma hipocalcemia de 6,8mg/dL, a
COMENTÁRIO
utente volta a ser medicada com carbonato de cálcio
O hipoparatiroidismo iatrogénico pode, efetiva(1500mg) duas vezes por dia e colecalciferol (400 UI)
mente, constituir um desafio a vários níveis:
duas vezes por dia. No entanto, esta prescrição é sufi1. Ao nível dos CSP e secundários;
ciente para apenas três meses e não volta a ser renova2. Ao nível da capacidade de gestão da doença cróda.
nica (do ponto de vista médico e do utente);
3. Ao nível das manifestações clínicas (trata-se de
Setembro 2013 (um ano e três meses após o fim da supleuma alteração com um amplo espetro clínico posmentação)
sível);
A utente recorre ao serviço de atendimento a situa4. E ao nível do diagnóstico, tratamento e prevenção
ções urgentes (SASU) com queixas de parestesias e
de complicações da terapêutica, sendo essencial
«mãos em garra». É orientada para o SU hospitalar onde
o objetivo não incidir apenas nos valores de cálfaz tratamento endovenoso com carbonato de cálcio
cio.
para correção de hipocalcemia de 6,3mg/dL. Tem alta
Relativamente aos dois primeiros pontos, este caso
medicada com carbonato de cálcio (1500mg) duas veenfatiza a importância da comunicação entre profiszes por dia e colecalciferol (400 UI) duas vezes por dia.
sionais como meio para melhorar o acesso, a adequaMais uma vez, neste episódio de SU não é enviada inção, a qualidade técnica, a continuidade e a efetividaformação escrita de retorno para os cuidados de saúde
de dos cuidados de saúde prestados. A ausência de inprimários (CSP).
formação escrita relativa aos episódios de urgência dificultou, provavelmente, a compreensão real do quadro
Dezembro 2013 (três meses após o SASU/SU)
clínico e contribuiu para a maior dificuldade no seguiA utente informa a médica de família do episódio de
mento, tendo existido inclusivamente períodos de desSU e, nesta consulta, são solicitadas análises para escontinuação do tratamento.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:323-29
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Atualmente, a Plataforma de Dados da Saúde permite aceder, com autorização do utente, à informação
clínica hospitalar. Esta inovação proporciona uma melhoria significativa na gestão dos problemas dos doentes a nível dos CSP e, se disponível na altura a que este
caso se refere, poderia ter minimizado alguns lapsos de
seguimento. No entanto, a existência desta plataforma
informática não deve, pelo menos em todos os casos,
substituir a comunicação escrita em papel entre os profissionais de saúde, devendo constituir uma ferramenta adicional de articulação. Além disso, ela requer igualmente que os profissionais efetuem os registos informáticos escritos, pelo que a importância desta reflexão
sobre a comunicação eficaz se mantém.
A articulação entre os diferentes níveis de cuidados ganha ainda mais relevância nos casos de analfabetismo,
como este, sendo certo que esta condição dificultou a capacidade da utente compreender e explicar a doença, as
intercorrências e a necessidade e formas de tratamento.
De facto, a utente não voltou a solicitar renovação
dos suplementos e para isso poderá ter contribuído a
ausência de escolaridade, o facto de nunca lhe ter sido
entregue uma guia de tratamento e de terem existido
falhas na sua capacitação, assim como o tempo decorrido entre a mudança de médica de família. Apesar de
ter mantido seguimento na Unidade com outros médicos, a revisão dos antecedentes e medicação crónica foi
realizada com maior detalhe na primeira consulta com
a sua nova médica de família.
Perante este tipo de situações poderão ser aplicadas
algumas estratégias, como um esclarecimento simples
do quadro clínico, a advertência para sinais e/ou sintomas de alarme, a elaboração de esquemas posológicos com imagens, o envolvimento de familiares e a revisão periódica dos fármacos.
Por outro lado, a inclusão do hipoparatiroidismo iatrogénico na lista de problemas da utente poderia ter
reduzido a probabilidade de algumas omissões no seguimento. De facto, o Registo Médico Orientado por
Problemas auxilia a gestão da pluripatologia, permite
a transferência de informação entre profissionais (lembrar que a utente esteve algum tempo sem médica de
família por aposentação), garante facilidade e rapidez
de acesso aos dados e o conteúdo da lista de problemas
é permanentemente atualizável. O mesmo se aplica ao
registo informático da medicação crónica, que deve es-

tar sempre o mais atualizado possível sob pena do próprio médico ou outros em intersubstituição perderem
a noção das terapêuticas em curso.
No que diz respeito ao terceiro ponto, o hipoparatiroismo iatrogénico é igualmente desafiante, uma vez
que as manifestações clínicas podem variar desde leves e pouco específicas, como as parestesias, até quadros mais graves, como a tetania que a doente apresentou, com necessidade de tratamento endovenoso
hospitalar urgente. Na descrição deste caso foram reportadas queixas de parestesias numa consulta aberta
que, no entanto, não foram enquadradas no contexto
pós-cirúrgico. E efetivamente poderia ser questionável
atribuir as parestesias à paratiroidectomia, uma vez que
a doente foi submetida à exérese de apenas uma paratiroide e seria expectável que as restantes três equilibrassem os níveis de cálcio. Contudo, e ainda que não
estivesse descrito no relato cirúrgico, é possível que tenha ocorrido exérese inadvertida de outras paratiroides,
dano das mesmas ou a sua desvascularização para justificar os níveis baixos de cálcio que a doente atingiu.7
O controlo analítico desta entidade é também complexo, na medida em que envolve outros elementos que
não apenas a monitorização do cálcio.
O estudo inicial deve incluir a pesquisa de PTH para
confirmar se os valores estão ou não reduzidos.6
Em relação ao cálcio não deve ser pesquisado apenas o total. O estudo deve contemplar ou o cálcio total
juntamente com a albumina ou o cálcio ionizado; porque o cálcio ionizado é a forma ativa de cálcio, que não
está ligado às proteínas e, por isso, não é influenciado
por estas. Assim, o doseamento do cálcio total deverá
ser acompanhado pelo doseamento da albumina, de
modo a possibilitar a correção do seu valor em caso de
aumento ou défice desta proteína. A correção do cálcio
com o valor de albumina faz-se de acordo com a seguinte fórmula: Cálcio corrigido = [0,8 x (Valor de albumina normal – albumina sérica)] + cálcio total.6
Nestes doentes devem igualmente ser pesquisados
os valores de magnésio. Em caso de hipomagnesémia,
esta provocará resistência à atuação da PTH e, ao mesmo tempo, diminuição da sua produção. Por esta razão,
se existirem valores baixos de magnésio, dificilmente os
valores de cálcio melhorarão.5-6
Não deve ainda ser descurada a pesquisa de cálcio
na urina já que a suplementação com cálcio poderá auRev Port Med Geral Fam 2019;35:323-29
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mentar o risco de nefrolitíase e nefrocalcinose. O objetivo é que os valores de cálcio urinário se encontrem no
limite superior da normalidade.6
Por fim, deve ser realizado o doseamento de fosfato
para monitorizar uma eventual hiperfosfatémia, apesar de o calcitriol diminuir os seus níveis séricos.
O tratamento desta patologia tem igualmente as suas
particularidades. No internamento a suplementação
com carbonato de cálcio foi adequada, na medida em
que as indicações para suplementação oral são a presença de sintomas moderados de irritabilidade neuromuscular (e.g., parestesias) e/ou níveis de cálcio corrigido inferiores a 7,5mg/dL.6
No entanto, o colecalciferol foi alterado pela médica de família para calcitriol para contornar o facto de
ser necessária a PTH (que era reduzida) para a conversão renal do calcidiol em calcitriol, a forma ativa da vitamina D. Esta molécula tem um início de ação rápido
e uma semivida curta e deve ser administrada numa
dose de 0,5mcg duas vezes por dia.8 Dado o facto de
apenas existir a formulação de 0,25mcg, foi esta a dosagem que a utente realizou e que surtiu efeito.
Ao nível dos CSP foi introduzida também a suplementação com pidolato de magnésio pelas razões já
referidas anteriormente.
Por último, no que concerne ao seguimento do hipoparatiroidismo iatrogénico, o estudo analítico inicial
deve ser semanal até normalização dos níveis de cálcio
e, posteriormente, a cada três a seis meses. O objetivo é
o alívio dos sintomas e a estabilização dos valores séricos de cálcio no limite inferior do normal (8-8,5mg /dL).6
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ABSTRACT
IATROGENIC HYPOPARATHYROIDISM: A CHALLENGE AT SEVERAL LEVELS
Introduction: The family physician (FF) is often confronted with clinical postoperative changes. The hypoparathyroidism,
main complication from total thyroidectomy, presents a large clinical spectrum, being challenging during its treatment and
follow-up.
Case description: Seventy-year-old female, illiterate, subject to a complete thyroidectomy and right superior parathyroidectomy in March/2010. During hospital admission, she presented perioral and limbs paresthesia, a consequence of hypocalcaemia, which reverted. In the last day of internment, the calcium values were normal and in the discharge note, there is no mention of supplementation necessity. In the discharge day, the patient went to the emergency room (ER) with the reappearance
of symptoms. She was supplemented with oral calcium and clinically evaluated after a week, where there was still hypocalcemia, so she continued with supplementation. In the clinical reassessment with FF (eighteen days after surgery), a discharge letter from surgical hospitalization was delivered, and no written information on observation was available in the ER. In hospital
consultation, there is no register of hypoparathyroidism. In March/2011, the patient complains to her FF about sporadic paresthesia which was treated with magnesium. In 2012, after a FF change and review of clinical history, she made an analytical
study where was detected hypocalcemia and reinstated supplementation for three months. About a year later, the patient has
a new episode of paresthesia associated with claw hands, supplemented with calcium in the ER, with verbal instruction to keep
that therapy. Three months later, the FF was informed of this occurrence, performed a clinical study and maintained supplementation, with clinical periodic evaluations. Since then, the patient has been without symptoms.
Comment: An effective articulation between primary and secondary health care is essential, as well as periodic medication revision (especially in cases of illiteracy), in addition to adequate clinical evaluation. The follow-up of this entity is complex, implying correction of the factors that influence calcium levels, under penalty of an ineffective treatment.
Keywords: Hypoparathyroidism; Iatrogenic disease; Primary health care.
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Eczema numular: um desafio
diagnóstico
Catarina Pinto Nogueira,1 Inês Valga Souto,1 Margarida Brandão,2 Rui Rocha2

RESUMO
Enquadramento: O médico de família (MF) lida frequentemente com utentes com manifestações dermatológicas, cujo diagnóstico é um desafio. O eczema numular é um tipo disseminado de eczema que se caracteriza por lesões discoides pruriginosas e bem delimitadas. Atinge mais frequentemente indivíduos do sexo masculino com idade superior a 50 anos. O seu diagnóstico é clínico. Com este caso pretende-se sensibilizar o MF para a sua apresentação clínica, diagnósticos diferenciais, tratamento e prognóstico.
Descrição do caso: Homem de 53 anos, serralheiro, casado, com antecedentes pessoais de tabagismo, alcoolismo, dislipidemia
e hipoacusia de transmissão, que recorre à consulta por aparecimento de máculas e placas eritemato-descamativas, arredondadas, de diâmetro variável (1-3cm), muito pruriginosas, dispersas nos membros superiores e inferiores, com cerca de três meses de evolução. Referia agravamento noturno do prurido. Sem atingimento do estado geral ou outros sintomas sistémicos. Desconhecia processo infecioso no início das manifestações cutâneas. Previamente ao diagnóstico, o utente foi observado em três
consultas efetuadas por médicos diferentes: inicialmente, as lesões foram interpretadas como reação alérgica, uma vez que manuseava produtos irritantes no local de trabalho; posteriormente foi tratado para Tinea corporis e, por último, foi colocada a hipótese de se tratar de uma Psoríase gutata e foi medicado em consonância, sem melhoria. Dada a dificuldade diagnóstica foi
pedido parecer à dermatologia, via Alert, que considerou tratar-se de um eczema numular.
Comentário: O eczema numular é uma entidade com etiopatogenia desconhecida, cujas manifestações clínicas são características, atingindo preferencialmente as extremidades. É importante considerar outros diagnósticos diferenciais, como dermatite atópica, dermatite alérgica, Tinea corporis e Psoríase gutata. O tratamento incluiu aplicação de hidratantes e corticoides
tópicos. O seu prognóstico é excelente, apesar de existir possibilidade de recorrência. A divulgação deste caso clínico permitirá refletir acerca desta patologia, reforçando a importância do diagnóstico diferencial e do tratamento adequado.
Palavras-chave: Eczema numular; Diagnóstico; Tratamento.

INTRODUÇÃO
eczema numular é uma dermatite inflamatória que se caracteriza por lesões eritematosas discoides, pruriginosas e bem delimitadas, dispersas pelos membros superiores e inferiores.1-6 É mais frequente em indivíduos do
sexo masculino com idade superior a 50 anos.1 A sua
etiologia é desconhecida, embora já tenham sido identificados fatores associados ao seu aparecimento, nomeadamente xerose cutânea, alergia de contacto aos
metais e sensibilização ambiental a aeroalérgenos.1-6 O
diagnóstico desta entidade é clínico, dispensando a rea-
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lização de exames complementares.1-2,4-5 Contudo, a
identificação desta patologia é por vezes um desafio,
dada a diversidade de diagnósticos diferenciais frequentes na prática clínica do médico de família (MF).
O tratamento pode ser instituído no âmbito dos cuidados de saúde primários (CSP) e inclui a aplicação de
emolientes e corticoides tópicos.1-6 Na maioria dos casos o prognóstico é excelente, com remissão das lesões
após duas a quatro semanas de tratamento.1 Ocasionalmente pode verificar-se recorrência da patologia,
havendo necessidade de realizar ciclos curtos de corticoterapia tópica.1-2,4-5
A apresentação deste caso clínico permitirá recordar
os aspetos semiológicos característicos do eczema numular e salientar as dificuldades associadas à sua identificação. Também demonstra a relevância da articula-
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ção estreita com o serviço de dermatologia do Centro
Hospitalar do Porto (CHP), que possibilita a discussão
de casos clínicos de forma célere.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Homem de 53 anos, de raça caucasiana, natural e residente em Rio Tinto, casado, serralheiro civil. O utente integra uma família nuclear, na fase VI do ciclo familiar de Duvall, classe socioeconómica III (média), segundo a escala de Graffar. Tem antecedentes patológicos de tabagismo (carga tabágica de 40 Unidades
Maço-Ano), consumo excessivo de álcool (consumo
médio 616 gramas de álcool por semana), dislipidemia
não controlada, hérnia discal com compromisso da raiz
de L5 e hipoacusia de transmissão à esquerda secundária a mastoidectomia por colesteatoma em 1998. Não
realiza medicação crónica. Sem alergias conhecidas.
Sem antecedentes familiares de relevo.

História da doença atual
Consulta não programada na USF (07.04.2016)
O utente recorreu a uma consulta em sistema de intersubstituição na sua Unidade de Saúde Familiar (USF)
por lesões dispersas nos membros superiores e inferiores, muito pruriginosas, com três meses de evolução.
Nega sinais e sintomas sistémicos. Refere ainda que no
seu local de trabalho manuseia diariamente produtos
químicos irritantes. Desconhece processo infecioso no
início das manifestações cutâneas. Ao exame objetivo
apresentava máculas eritemato-descamativas, arredondadas, de limites bem definidos, dispersas pelos
membros superiores e inferiores, que foram interpretadas como dermatite de contacto alérgica com sobreinfeção bacteriana. Foi medicado com hidroxizina
25mg e betametasona 1mg/g + ácido fusídico 20mg/g,
duas vezes por dia durante duas semanas, tendo sido
explicados os sinais e sintomas que motivariam a reavaliação. Tendo em conta que obteve apenas melhoria
ligeira das lesões descritas, suspendeu o tratamento
após uma semana.
Consulta não programada na USF (20.04.2016)
Após suspensão do tratamento houve recrudescimento das lesões, pelo que o utente recorreu à consulta não programada da sua MF cerca de duas semanas

depois. Ao exame objetivo mantinha máculas eritemato-descamativas com localização e características semelhantes às da consulta prévia. Foi considerada a hipótese de se tratar de uma dermatofitose, Tinea corporis, tendo sido prescrito antifúngico tópico: cetoconazol 20mg/g, duas vezes por dia durante duas a quatro
semanas.
Consulta não programada na USF (05.05.2016)
Por persistência das lesões após duas semanas de
tratamento, o utente deslocou-se novamente a consulta na USF em sistema de intersubstituição, tendo sido
observado por um terceiro médico. Dois dias antes, por
considerar que a resposta ao tratamento inicialmente
instituído surtiu efeito, reiniciou hidroxizina 25mg e
betametasona 1mg/g + ácido fusídico 20mg/g duas vezes por dia. Ao exame objetivo apresentava máculas
eritemato-descamativas, arredondadas, de limites bem
definidos, dispersas pelos membros superiores e inferiores, com lesões de coceira e sobreinfeção bacteriana associada. Dada a resposta inadequada aos tratamentos anteriormente instituídos foi considerada a
possibilidade de se tratar de uma Psoríase gutata e foi
medicado com betametasona + calcipotriol 0,5mg/g +
0,05mg/g uma vez por dia e amoxicilina 875mg + ácido
clavulânico 125mg, de 12/12 horas durante sete dias.
Considerada a dificuldade no diagnóstico realizou-se
também a referenciação à teledermatologia do CHP,
com envio de fotografias das lesões observadas na consulta (Figura 1).
Consulta de teledermatologia do CHP (10.05.2016)
Após análise da história clínica e observação das fotografias enviadas, a dermatologia considerou tratar-se
de um eczema numular com sobreinfeção estreptocócica. Foi proposta a suspensão de betametasona + calcipotriol 0,5mg/g, a manutenção de antibioterapia oral,
a prescrição de anti-histamínico e aplicação tópica de
hidrocortisona 1mg/g uma vez por dia. Reforçou ainda a necessidade de utilização de emoliente para hidratação cutânea.
Consultas não programadas na USF (28.06.2016, 18.07.2016
e 18.08.2016)
Embora tenha sido estabelecido um plano terapêutico, o utente cumpriu de forma irregular o tratamento
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:330-4
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Figura 1. Lesões maculares eritemato-descamativas, arredondadas,
de limites bem definidos.

instituído, pelo que se verificou recrudescimento periódico das lesões, que motivaram o recurso a várias
consultas não programadas na USF em sistema de intersubstituição. Após explicação da necessidade de
cumprir a terapêutica durante o período de tempo recomendado (duas a quatro semanas), da possibilidade
de recorrência e do tratamento a instituir pelo próprio
nessa situação, o utente apresentava a 14.11.2016 uma
melhoria franca das lesões ao exame objetivo (Figura 2).

COMENTÁRIO
O eczema numular é uma dermatite inflamatória
com etiopatogenia desconhecida e manifestações clínicas características.1-6 Atinge maioritariamente indivíduos do sexo masculino com idade superior a 50 anos,
embora possa acometer todas as faixas etárias.1 Raramente surge em idade pediátrica.5 Tipicamente apresenta-se com máculas e pápulas eritemato-descamativas, muito pruriginosas, de forma arredondada semelhante a uma moeda, com diâmetro habitualmente
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:330-4

Figura 2. Eczema numular após corticoterapia tópica.

compreendido entre 1 e 10cm.1 Caracteristicamente,
na fase aguda, as lesões são eritematosas e exsudativas.1
Ao longo do tempo surge xerose das lesões e da pele circundante, favorecendo o aparecimento de crostas e a
região central adquire uma tonalidade mais clara, com
aparência anelar.1
O diagnóstico desta patologia é clínico, baseado na
aparência singular das lesões, dispensando a realização
de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente laboratoriais ou biópsia.1-2,4-6
Frequentemente, a dificuldade em identificar esta
entidade prende-se com a existência de diagnósticos
diferenciais mais prevalentes na prática clínica do MF,
como as dermatites atópica e de contacto alérgica, Tinea corporis e Psoríase gutata.1 No que se refere à primeira, o seu aparecimento ocorre numa idade mais
precoce (90% dos casos surgem antes dos cinco anos),
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existe habitualmente história de atopia (rinite e asma
alérgicas) e a erupção cutânea localiza-se preferencialmente nas mãos, pés e superfícies extensoras dos
membros. 3,6 A xerose cutânea é um estigma comum a
ambas as entidades.3,6 Na dermatite de contacto alérgica as manifestações cutâneas estão circunscritas ao
local de contacto com a substância a que o indivíduo
está sensibilizado.3 O diagnóstico diferencial com eczema numular coloca-se porque esta entidade pode
surgir não só num primeiro contacto, mas em qualquer
altura da vida, ainda que tenha havido exposição repetida ao alergénio envolvido. Nestes casos poderá
considerar-se a realização de testes epicutâneos que
clarificam o diagnóstico.3 A Tinea corporis, na sua apresentação inicial, pode simular o eczema numular.1 Esta
afeção é provocada por fungos (Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton) e, apesar de surgir em
qualquer idade, é mais comum em crianças.3,6 Embora possa manifestar-se por várias lesões anelares, é típica a presença de um bordo circinado, com maior eritema e descamação.6 Se persistir a dúvida diagnóstica
poderá realizar-se o raspado cutâneo para cultura micológica.7 Por sua vez, a Psoríase gutata apresenta-se tipicamente com o aparecimento de múltiplas pápulas
eritematosas descamativas, pouco pruriginosas, de dimensões entre 5 a 15mm, localizadas no tronco e extremidades proximais. 3 É mais frequente em crianças
e adultos jovens e geralmente precedida por uma infeção estreptocócica.3 Em casos selecionados pode ser
necessária a biópsia da pele atingida para confirmação
diagnóstica.8
No caso clínico descrito foram considerados os vários diagnósticos diferenciais referidos, em parte devido à observação fragmentada realizada por diferentes
médicos em contexto de consulta não programada, o
que prejudicou a correta reavaliação das lesões cutâneas e respetiva resposta aos tratamentos instituídos.
O facto de se tratar de uma entidade rara, cuja prevalência não está descrita na literatura, condicionou o raciocínio clínico, que atribuiu primazia às doenças mais
prevalentes na prática clínica dos CSP. A articulação
com a dermatologia do CHP, que permitiu o envio da
história clínica e das fotografias das lesões, constituiu
uma mais-valia significativa com uma resposta célere
de apoio ao diagnóstico.
A abordagem terapêutica do eczema numular en-

volve medidas gerais para redução da xerose e evicção
de substâncias irritantes, bem como o tratamento da inflamação cutânea.1-6 Neste sentido, aconselha-se hidratação com emoliente e diminuição do tempo e da
temperatura da água do banho, bem como limitação do
contacto com substâncias irritantes, adequando, por
exemplo, o detergente da roupa.1-6 Poderá ainda considerar-se a utilização de um humidificador para manter
a humidade da casa adequada.1,5 No que se refere à terapêutica farmacológica considera-se primeira linha a
aplicação de corticoides tópicos de elevada potência.1,3
Habitualmente preconiza-se uma duração de duas a
quatro semanas, podendo ser necessários ciclos repetidos em caso de recrudescimento das lesões.1 A utilização de roupa oclusiva favorece a penetração dos corticoides na pele atrófica1. No caso de se verificar sobreinfeção bacteriana, mais frequentemente por Staphylococcus aureus, as lesões adquirem um aspeto crostoso
amarelado e é necessário instituir antibioterapia oral.3-4
Nos casos severos ou refratários deve ser efetuada referenciação para consulta de dermatologia para eventual fototerapia ou corticoterapia sistémica.1,3-4
O prognóstico desta patologia é, na maioria dos casos, favorável, com o desaparecimento da totalidade
das lesões.1-2,4-5 No entanto, nalguns casos, este poderá
recorrer, como se verificou no caso clínico descrito. É
importante o MF avaliar a adesão ao tratamento instituído, bem como informar o utente da possibilidade de
recorrência, capacitando-o para gerir uma patologia
dermatológica que pode evoluir para a cronicidade.
Com este caso clínico pretende-se alertar para o
diagnóstico de eczema numular, patologia que pode
ser identificada e tratada no âmbito dos CSP.
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ABSTRACT
NUMMULAR ECZEMA: A CHALLENGING DIAGNOSTIC
Introduction: The family doctor frequently handles patients with dermatological diseases, whose diagnostic is a challenge. Nummular eczema is widespread eczema that is characterized by pruritic and well delimited discoid lesions. It affects more commonly males over 50 years of age and the diagnostic is clinical. This case aims to remind family doctors its clinical presentation, differential diagnosis, treatment, and prognosis.
Case report: Man, 53 years old, locksmith, married, with previous history of smoking, alcoholism, dyslipidemia and transmission hypoacusia, who refers the onset of macules and erythematous-desquamative plaques, rounded, of variable diameter (13cm), very pruritic, scattered in the upper and lower limb, with three month's evolution. He reported nocturnal worsening of
pruritus. Not achieving general health or other systemic symptoms. There was no infectious process at the onset of the cutaneous manifestations. Prior to the diagnosis, the patient was observed in three consultations performed by different physicians:
initially, the lesions were interpreted as an allergic reaction, as he handled irritating products at work, later as Tinea corporis and
finally, it was hypothesized that it was a Psoriase Gutata and was treated accordingly without success. Given the diagnostic difficulty, a second opinion was requested to dermatology, who considered it to be nummular eczema.
Comment: Nummular eczema is an entity with unknown etiopathogenesis, whose clinical manifestations are particular, preferably reaching the extremities. It is important to consider other differential diagnoses, such as atopic dermatitis, allergic dermatitis, corpora, and Psoriase gutata. The treatment included the application of moisturizers and topical corticosteroids. Its prognosis is excellent, despite the possibility of recurrence. The disclosure of this clinical case will allow us to reflect on this pathology, reinforcing the importance of differential diagnosis and appropriate treatment.
Keywords: Nummular eczema; Diagnosis; Treatment.
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