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capa
Ponte de Mourão (Alqueva)
Ponte sobre a barragem do Alqueva com uma extensão de 1.230 m e que permite a ligação rodoviária
entre Reguengos de Monsaraz e Mourão. Dado que se encontra já próxima desta localidade é denominada
“Ponte de Mourão”, embora também a designem como “Ponte sobre o Alqueva”.
Possui duas faixas com 12,50 m de largura e está assente sobre doze pilares com uma forma octogonal e
que têm uma altura que chega a atingir em alguns deles os 60 m.
Ponte de Mourão (Alqueva)
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Celebrando 20 anos do regime
remuneratório experimental
em Cuidados de Saúde
Primários: uma reflexão
pessoal sobre um percurso único
Jaime Correia de Sousa*

m 2 de novembro de 2019 celebram-se vinte
anos desde o início da atividade das primeiras
unidades de saúde em Regime Remuneratório
Experimental (RRE).
Celebrar os 20 anos das primeiras USF não é apenas
festejar o aniversário da data de nascimento do RRE; é,
sobretudo, comemorar um percurso coletivo de entrega e de compromisso entre os profissionais das equipas e para com os cidadãos inscritos e utilizadores dessas unidades de saúde.
Escrever sobre o percurso das primeiras unidades
em RRE através destes vinte anos da sua existência é
também narrar uma fase decisiva da história dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) em Portugal. Quer
queiramos quer não, as primeiras unidades em RRE estarão sempre intimamente ligadas à criação e desenvolvimento das Unidades de Saúde Familiar (USF) e da
história da reforma dos CSP, que se iniciou oficialmente em 2005.
Embora haja ainda quem considere que as USF apenas nasceram em 2005 e persista numa atitude quase
negacionista em relação a tudo o que se passou entre finais de 1999 e o arranque formal das USF em 2005, a realidade é bem diferente. A história das USF em Portugal
começou bem antes de 2005, com os primeiros projetos Alfa em 19961 e com o RRE em 1999.2 O que é certo
é que as candidaturas apresentadas pelas primeiras USF,
que iniciaram funções em novembro de 1999 e as que
abriram nos primeiros meses de 2000, já levavam clara-
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mente expressa nos documentos de candidatura a sigla
USF – Unidade de Saúde Familiar. É por isso legítimo
que, ao celebrar os 20 anos do RRE estejamos na realidade a celebrar o início das primeiras USF.
Este texto, mais do que uma crónica ou um artigo
académico, procura ser um excerto muito pessoal de
impressões, opiniões e aspirações de alguém que viveu
intensamente todo este percurso que se iniciou, como
referi, muito antes da data oficial de arranque dos primeiros RRE.
Há muitos anos que, assaltados pela desinquietação
constante e pelo desejo de praticar uma medicina familiar mais próxima dos modelos teorizados nos constantes debates em que participavam praticamente desde a criação da carreira, muitos médicos de família ambicionavam conseguir trabalhar num modelo organizacional e retributivo que correspondesse aos seus
anseios. Os modelos teóricos estavam lá, nos numerosos documentos produzidos e que foram entregues aos
sucessivos ministros da saúde, muito em particular no
famoso Livro Azul da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral (APMCG), lançado em 1991.3
Mas o modelo USF não se limitou a ser proposto
através da referida obra. Antecipando estas propostas
de transformação da Medicina Geral e Familiar (MGF)
foi sendo desenvolvida, ao longo dos anos, uma profusa reflexão colectiva, alguma produção académica e a
publicação de textos e de trabalhos de investigação que
permitiram consubstanciar uma certa linha de pensamento. Este conjunto de reflexões foi determinante
para gerar consensos alargados sobre o que era necessário fazer para mudar os CSP em Portugal e para pre-
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parar a fase seguinte, a da concretização dos projetos
de inovação. Assim, foram publicados vários textos, escritos bem antes de 1998, altura em que se publicou o
primeiro diploma legal do RRE. António Rodrigues e
José Luís Biscaia tinham já publicado em 1991, na REVISTA PORTUGUESA DE CLÍNICA GERAL (RPCG), um texto intitulado Pensar uma “Unidade de Medicina de Família”, onde o conceito USF era já desenvolvido.4 Em 1994
foi publicado um artigo de reflexão, na ACTA MÉDICA
PORTUGUESA, onde se sugeria a criação de unidades de
medicina familiar muito semelhantes ao que veio a ser
definido para as USF e no qual se desenvolveram propostas da sua estrutura e funções.5 Em 1998, a APMCG
publicou a Declaração da Madeira, uma espécie de segundo fôlego do Livro Azul,6 recomendando a criação
de condições para que o regime remuneratório experimental recentemente aprovado em Conselho de Ministros constituísse uma alternativa credível ao regime
remuneratório vigente e que efetivamente premiasse
quem mais e com maior qualidade trabalha.
Quando a legislação desenvolvida pela equipa de colaboradores da Ministra da Saúde Maria de Belém, coordenada por Constantino Sakellarides, foi publicada em
maio de 1998 veio encontrar muitos médicos de família cheios de expectativas e prontos para a ação. Assim,
foram vários os grupos de médicos de família que começaram a tentar organizar-se para lançarem as primeiras candidaturas a RRE.
É importante que se perceba que, até à redação dos
primeiros textos pela equipa que preparou as primeiras candidaturas, nada ou quase nada existia escrito
para apoiar a construção de uma USF, como regras organizacionais, modelos de articulação, planos de atividades ou outros textos que hoje existem de forma profusa. Tudo teve de ser escrito de raiz, com base no que
existia na literatura produzida e balizado pelos diplomas legais. Foi uma tarefa de criação coletiva em que
se conseguiu juntar alguns documentos existentes em
publicações públicas e alguns dos textos que tínhamos
escrito anteriormente ou nos quais tínhamos colaborado para desenhar as regras iniciais de organização e
articulação de uma equipa e do seu compromisso para
com os cidadãos.
Esta aposta na iniciativa e auto-organização dos profissionais, na promoção da qualidade e na contratualização não foi uma tarefa fácil. Foi preciso vencer mui-

tas resistências quer internas quer externas. Nem todos
os elementos das equipas que iniciaram funções em
novembro de 1999 partilhavam a mesma visão e concebiam o modelo organizacional da mesma forma. Por
isso, o trabalho inicial de discussão conceptual e sobre
formas de estar e praticar foi fundamental para podermos concretizar os nossos anseios. É difícil mudar hábitos de muitos anos e conceber uma nova forma de estar; defrontámo-nos com alguma resistência. As principais motivações para aderir a este novo modelo de trabalho foram a possibilidade da escolha dos profissionais entre si, a possibilidade de decidirmos sobre a
nossa organização de forma autónoma, a possibilidade de melhorar a qualidade assistencial e o facto de a
maior e melhor trabalho corresponder uma melhor remuneração.
O reforço monetário foi importante, mas não terá
sido a motivação principal para iniciar este projeto, mas
a possibilidade de escolher os elementos do grupo com
quem se trabalha e de ter as condições de trabalho exigidas para o exercício digno da MGF. O que mudamos
foi a forma de organização e, para isso, foi preciso mudar mentalidades quer ao nível da equipa quer sobretudo ao nível das estruturas de administração da saúde, completamente impreparadas para conceber e aceitar esta nova forma de organizar cuidados de saúde.7
Após o início de funções, em finais de 1999, seguiu-se uma fase de grande trabalho de organização interna e de atividade clínica. Nos primeiros meses de atividade recebemos, nas USF, centenas ou milhares de cidadãos que nunca tinham tido ou já não tinham médico de família há muito tempo. Eram também pessoas
com hábitos de utilização dos serviços muito ligados ao
que lhes era oferecido no passado. Entre outras particularidades, não havia hábitos de marcar consultas, de
respeitar horários, de fazer atividades preventivas ou de
obter renovação de medicação sem estar presente. Foram meses ou mesmo anos de desenvolvimento de uma
nova forma de estar que necessitaram de grande esforço dos profissionais.
Lentamente conseguimos desenvolver o nosso projeto, ao mesmo tempo que íamos colaborando com as
outras unidades em RRE para desenvolver modelos de
avaliação, tarefa muito dificultada pela ausência de
apoio do aparelho do Ministério da Saúde (MS) e pelas
insuficiências do sistema de informação.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:340-4
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Importa recordar que as USF em RRE iniciaram funções sem que existisse ainda um sistema de informação clínico eletrónico. As inscrições dos cidadãos e o registo de consultas e atos médicos era efetuado através
do SINUS,8 mas durante muito tempo os registos clínicos continuaram a ser manuais e em papel. Esta situação acarretava enormes limitações na capacidade de
produção e processamento de dados para avaliação de
desempenho, já para não falar na própria organização
e gestão da atividade clínica. Dada a inexistência de um
programa informático de registo clínico, para conseguir produzir dados para avaliação tínhamos de estudar os processos clínicos por amostragem ou de utilizar outras metodologias de investigação.9
Como se referiu num trabalho publicado em 2003,7
alguns grupos depararam-se ainda, desde o início, com
problemas estruturais graves relacionados com obras,
mobiliário, infraestruturas, etc. Estes problemas afastaram os profissionais do seu verdadeiro trabalho, que
é a prestação de cuidados de saúde, e só posteriormente
foi possível reorientar a atenção para os problemas clínicos. As remunerações não eram cumpridas atempadamente, inicialmente por problemas de aplicação do
programa de cálculo, sanados ao fim de oito meses de
trabalho, período em que os médicos receberam um ordenado inferior ao que receberiam fora do RRE.
E assim o modelo RRE foi-se mantendo, com muita
persistência e resiliência dos profissionais e muito desinteresse por parte do aparelho do Ministério da Saúde. Os anos seguintes foram de grandes dificuldades e
angústias. A proposta dos centros de saúde de terceira
geração nunca viu a luz do dia, pois as mudanças ocorridas no seio do próprio Governo e a chegada de Manuela Arcanjo ao ministério levaram ao congelamento
da reforma; a subsequente substituição da ministra por
Correia de Campos (versão 1) manteve ainda o bloqueio
dos projetos de reforma e inovação.10 Com o ministro
Luís Filipe Pereira chegou, em 2002, a contrarreforma
e as tentativas de destruição da estrutura dos CSP, felizmente sem grande sucesso. Só em 2005, com Correia
de Campos (versão 2), foi possível relançar a reforma.
Seguiram-se os anos da Missão para os CSP, de grande empenho e fervor no lançamento da USF e da explosão de candidaturas e abertura de novas unidades.11-12 A
satisfação que tivemos com o novo fôlego para a reforma e a esperança num modelo organizacional apoiado
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:340-4

pelo programa do Governo e pelas estruturas do Ministério da Saúde cedo veio a dar lugar a alguma desilusão. A experiência dos RRE foi quase completamente esquecida, subalternizada, quase como se nunca tivesse existido. As verdadeiras USF eram as nascidas
após 2005. O nosso contributo para os primeiros passos da reforma e para a criação dos primeiros textos de
apoio ao desenvolvimento do modelo organizacional
foi completamente desvalorizado. Fomos inclusive admoestados por persistir em usar a designação USF antes de nos voltarmos a candidatar ao abrigo da nova legislação.
A fase seguinte foi difícil e exigiu da nossa parte um
enorme esforço de integração na nova forma de pensar, muito administrativa, muito centrada nas questões
processuais e organizacionais, com menos enfoque na
clínica, na relação com os cidadãos, nas atividades de
formação e de investigação. Simultaneamente, algumas das unidades, que tinham nascido no âmbito do
RRE, foram-se renovando com a saída de vários profissionais e a substituição por novos elementos. Esta renovação acarretou igualmente a necessidade de muitos ajustes. Os novos elementos não tinham participado no processo de construção das USF/RRE e traziam
ideias novas mais adaptadas ao que se pensava e praticava noutros locais. Era urgente mudar a nossa própria forma de estar, uma verdadeira reforma do pensamento,13 o que encontrou naturais resistências, sobretudo da parte de alguns dos fundadores ainda no ativo.
Em 2007, num editorial da ainda RPCG, escrevi o seguinte: “A mudança depara ainda com [a] resistência de
muitos colegas, os que têm algo a perder (muitas chefias, profissionais desmotivados, com interesses instalados), os que não se revêm na reforma (acham que não
é necessário um novo modelo) ou ainda os grupos que
se auto-excluíram por discordar dos objectivos e percurso da reforma”.10:121 Estou convencido que, passados
doze anos, estas reflexões ainda têm alguma atualidade. A reforma estagnou muito nos últimos anos. A atividade das USF e do aparelho do MS cristalizou-se em
torno de muitos detalhes organizacionais, intermináveis auditorias, focalizando-se sobretudo na avaliação
de desempenho organizacional através de indicadores
de processo de interesse duvidoso, com pouca diversificação e inovação nos indicadores clínicos que permitam demonstrar boas práticas e objetivem ganhos em
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saúde. Uma das facetas menos agradáveis do atual modelo é a rigidez organizacional: um figurino único aplicável em qualquer contexto ou geografia e que está a
deixar de fora muitos cidadãos e profissionais.14 E isto
é uma fragilidade do modelo.
Apesar da evolução muito positiva do modelo de avaliação dos últimos anos, continua a existir fraca evidência científica de alguns indicadores, utilidade muito discutível de outros, bem como a dificuldade em medir ganhos em saúde, o que pode originar excessos da
medicina, nomeadamente medicalização, consumismo e iatrogenia. O ideal seria que o pagamento por desempenho fosse baseado na medição de indicadores
que representem ganhos em saúde para as pessoas, respeitando igualmente os princípios e a prática da MGF.15
Adicionalmente, não existe espaço para que os profissionais se possam dedicar a outras tarefas para além
da USF. Apesar de teoricamente encorajadas pela retórica expressa nos diplomas orientadores, as atividades
de investigação, o ensino universitário, a participação
em comissões ou grupos de trabalho no âmbito do ministério da saúde, tanto a nível local como central, é prejudicada pela pressão assistencial. São numerosos os
exemplos de colegas que são forçados a sacrificar a possibilidade de se dedicarem a outras atividades de interesse profissional ou de desenvolvimento pessoal ao
serem confrontados com a pressão dos pares, constantemente preocupados com os constrangimentos da
produção de indicadores ou da certificação. O trabalho
a tempo parcial, previsto na lei, é desencorajado e são
poucos os casos em que foi autorizado.
O meu sentimento é que a reforma dos CSP se afastou muito do que eu e o conjunto de pioneiros idealizamos em 1998-99. É possível, mesmo muito provável,
que tenha evoluído para um modelo melhor, mais sustentado, mais adequado às necessidades da população,
mais generalizável e, sobretudo, mais fácil de avaliar.
Não digo o contrário. Mas a realidade é que nós, os pioneiros, aspirávamos a algo de diferente e não nos foi fácil a integração.
Apesar de tudo, olhando para o já longo percurso de
20 anos de RRE, não posso deixar de sentir um sentimento de grande orgulho e satisfação por tudo o que
fizemos. Agora mais próximo do fim de carreira, avaliando retrospetivamente o nosso contributo para a
saúde da nossa população, julgo poder afirmar que o

nosso principal legado é a nossa relação com os cidadãos, a forma como as equipas se relacionam entre si,
a exigência e o rigor da qualidade da prática clínica, a
procura da inovação e a atividade constante de ensino,
formação e investigação, da qual nunca desistimos e
que tem permitido disseminar por esse País fora e até
para além fronteiras um número já considerável de médicos de família formados nas USF, para quem não terá
sido indiferente o tempo que passaram connosco.
Em conclusão, em abono da verdade, pode-se afirmar que, apesar de existirem mudanças substanciais
nos últimos anos na vontade política de relançar a reforma e no que se refere à construção e aplicação do sistema de avaliação de desempenho, a minha perceção
é que não existe suficiente reflexão e debate nem consenso alargado sobre o modelo de CSP em Portugal e
sobre a direção da evolução futura do sistema. Apesar
das enormes qualidades, o modelo USF tem muitos
pontos fracos e numerosas insuficiências, sendo urgente aprofundar a reflexão sobre como e para onde
evoluir para a sua modernização e atualização.16
Na realidade, já passaram mais de 20 anos desde que
o modelo foi pensado…
Nota aos leitores: O autor publicou recentemente um
texto de estrutura e conteúdo muito semelhantes aos
do presente texto numa obra de celebração dos 20 anos
da USF Horizonte, ainda no prelo. Dada a natureza algo
mais intimista do referido texto, muito relacionada com
aspetos específicos da história da USF Horizonte, optou-se por reduzir, rever e adaptar esse texto ao formato de um editorial para a RPMGF com o objetivo de permitir alargar a um público mais vasto o conjunto de reflexões contidas nesse texto.
REFERÊNCIAS
1. Conceição C, Fronteira I, Hipólito F, Van Lerberghe W, Ferrinho P. Os
grupos Alfa e a adesão ao regime remuneratório experimental [Alpha
groupsand the adhesion to the experimental remuneratory system].
Rev Port Clin Geral. 2005;21(1):45-59. Portuguese
2. Decreto-Lei n.º 117/98, de 5 de maio. Diário da República. I SérieA(103).
3. Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral. Um futuro para
a medicina de família em Portugal. Lisboa: APMCG; 1991.
4. Rodrigues A, Biscaia JL. Pensar uma unidade de medicina de família. Rev
Port Clin Geral. 1991;8(8):248-53.
5. Correia-de-Sousa J, Campos L, Miranda M, Lima MA, Costa MG, Ornelas
MM, et al. Evolução do conceito de centro de saúde no âmbito do novo
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:340-4

343

344

editorial

6.
7.

8.

9.

10.

11.

estatuto do S.N.S. e a criação do nível local de administração de saúde
[Evolution of the concept of health center in the contexto of the new
National Health Service Act and the development of health administration at the local level]. Acta Med Port. 1994;7(6):385-90. Portuguese
Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral. Declaração da
Madeira. Lisboa: APMCG; 1998.
Correia-de-Sousa J, Ribas MJ, Silva ML. O regime remuneratório experimental (RRE): uma pedrada no charco. In: Pinto AS, editor. Experiência de gestão: 2º fórum de Economia da Saúde. Porto: Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto; 2003. p. 141-67.
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. AprendIS: sistema de
informação para unidades de saúde [homepage]. 2016 [cited 2019 Sep
14]. Available from: http://aprendis.gim.med.up.pt/index.php/SINUS
14/09/2019
Jelley D, Biscaia A. Medicina geral e familiar portuguesa – Os sucessos
e os desafios: uma visão de fora [Portuguese family medicine – Successes and challenges: a view from outside]. Rev Port Clin Geral.
2004;20(2):173-89. Portuguese
Correia-de-Sousa J. A raposa e as uvas: um olhar sobre a reforma dos
cuidados de saúde primários [The fox and the grapes: a look at primary health care reform]. Rev Port Clin Geral. 2007;23(2):117-22. Portuguese
Pisco L. Reforma da atenção primária em Portugal em duplo movimento: unidades assistenciais autónomas de saúde familiar e gestão
em agrupamentos de centros de saúde [Primary healthcare reform in

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:340-4

12.

13.

14.
15.

16.

Portugal on two fronts: autonomous family healthcare units and management of groupings of health centers]. Cien Saude Colet. 2011;16
(6):2841-52. Portuguese
Rocha Paulo de Medeiros, Sá Armando Brito de. Reforma da Saúde Familiar em Portugal: avaliação da implantação [Family health reform in
Portugal: analysis of its implementation]. Cien Saude Colet. 2011;16(6):
2853-63. Portuguese
Biscaia AR. A reforma dos cuidados de saúde primários e a reforma do
pensamento [The reform of primary care and thought reform]. Rev Port
Clin Geral. 2006;22(1):67-79. Portuguese
Broeiro-Gonçalves P. Utentes sem equipa de saúde: uma prioridade e uma
responsabilidade social. Rev Port Med Geral Fam. 2019;35(3):172-4.
Melo M, Correia-de-Sousa J. Os indicadores de desempenho contratualizados com as USF: um ponto da situação no actual momento da
reforma [Performance indicators contracted with family health units:
a progress report on the current moment of primary health care reform in Portugal]. Rev Port Clin Geral. 2011;27(1):28-34. Portuguese
Santos AM, Giovanella L, Botelho H, Correia-de-Sousa J. Desafios organizacionais para fortalecimento da atenção primária à saúde em
Portugal [Organizational challenges in strengthening primary health
care in Portugal]. Rev Bras Educ Med. 2015;39(3):359-69. Portuguese

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
E-mail: jaimecsousa@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6459-7908

PU
BL
ICI
DA

DE

346

estudosoriginais

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i5.12630

PRACI – Perceção dos utentes
sobre antibioterapia,
Resistência a Antimicrobianos
e Controlo de Infeção
Nuno Miguel Parente*

RESUMO
Objetivo: Caracterizar os conhecimentos dos utentes sobre práticas inerentes à antibioterapia, concetualização de resistência
a antimicrobianos (RAB), controlo de infeção e averiguar a existência de relação entre a informação sobre RAB e restantes variáveis.
Tipo de estudo: Estudo observacional, transversal e analítico.
Local: USF Viver Mais.
População: Utentes inscritos na USF Viver Mais com 18-69 anos (n=6.952).
Métodos: Questionário anónimo aplicado a uma amostra de 365 utentes. Incluiu variáveis demográficas como idade, sexo e
escolaridade, presentes na Parte I, e 15 perguntas de escolha simples na Parte II sobre conceito e funcionamento do antimicrobiano (AB), atitudes relativas ao AB, adequação do AB a determinados sintomas e doenças, práticas de controlo de infeção,
fonte de informação sobre RAB, definição e dimensão da RAB.
Resultados: Houve maior representatividade do sexo feminino (61,9%), do grupo com 45-54 anos e escolaridade ≥ 12º ano. A
maioria reconheceu o papel dos AB nas infeções víricas e mais de 70% identificou os AB como fármacos anti-piréticos e anti-inflamatórios. A principal indicação para AB foi a odinofagia com duração ≥ 5 dias e aproximadamente 89% concordou em utilizar AB de familiares/amigos. Cerca de 50% considerou importante a higienização das mãos após contacto com uma instituição de saúde e 69,4% após contacto com secreções respiratórias. O reconhecimento do conceito da RAB constatou-se em 58,1%
dos utentes, em que 50% a percecionou como problema pessoal e familiar. Mais de 88% conceptualizou a RAB como uma falha de resposta do corpo aos AB.
Verificou-se relação entre a informação sobre RAB do doente e as seguintes variáveis: escolaridade; conhecimento sobre o
efeito negativo do AB na flora autóctone; importância do AB no tratamento da constipação, gripe e odinofagia; autossuspeição
do utente da necessidade de tratamento com AB; decisão de antibioterapia gerida pelo médico e confiança no médico não-prescritor de AB (p<0,05).
Conclusões: Em geral, os utentes demonstraram baixo conhecimento nas diversas áreas, apesar de sobreponível à literatura.
Deste modo, o médico de família pode dirigir as suas ações para a informação adequada do conceito de RAB e implicações no
ecossistema.
Palavras-chave: Resistência a antimicrobianos; Antibióticos; Controlo de infeção; Literacia em saúde.

INTRODUÇÃO
tualmente, a resistência aos antimicrobianos
(RAB) é um dos problemas de saúde pública
mais preocupantes a nível global, com ameaça de regresso à era pré-antibiótico.1 Na Europa, o impacto das infeções por bactérias resistentes

A

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

reflete-se anualmente em aproximadamente 33.110
mortes e 874.541 anos de vida ajustados para incapacidade.2 Relativamente ao custo, na União Europeia
*Médico interno do 4º ano da formação específica em Medicina Geral e Familiar.
USF Viver Mais, ACeS Maia/Valongo
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sabe-se que a infeção por bactérias resistentes leva a
gastos anuais na ordem dos 1,5 biliões de euros em despesas de saúde e perda de produtividade.3 A variação do
nível de RAB é ampla e dependente da estirpe bacteriana, uso local de antimicrobianos (AB) e região geográfica; contudo, é transversal o seu aumento desmedido.4 À imagem da Europa, Portugal apresenta como
problema principal as bactérias do grupo ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Acinectobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa e Enterobacter spp.) e enterobacteriáceas
produtoras de ß-lactamases de largo espectro ou carbapenemases.5 De acordo com a Rede de Vigilância Europeia de Resistência aos Antimicrobianos, de 2016
para 2017 obteve-se uma evolução favorável do nível de
resistência aos diferentes grupos de AB, à exceção do
aumento da resistência da E. Coli aos carbapenemos e
da resistência global da K. pneumoniae.6 O contínuo
aumento da RAB à escala mundial, na ausência de abordagem síncrona e eficaz face a este problema, prevê 10
milhões de mortes/ano associadas a infeções por bactérias resistentes e gastos na ordem dos 60-100 triliões
de dólares até 2050.7
O consumo de AB de forma inadequada é o fator modificável e mais frequentemente implicado na indução
de RAB.8 Em Portugal, o consumo de AB na comunidade, expresso em dose diária definida por 1.000 habitantes por dia, aumentou de 19,6 para 20,3 entre 2013
e 2017.9
De acordo com as orientações do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências
aos Antimicrobianos, a estratégia global de intervenção
visa a informação e educação da população com dinamização de campanhas de sensibilização para o uso
prudente dos AB. São exemplos a colaboração com o
Ministério da Educação no projecto e-Bug e futuramente na implementação do projecto PORCAUSA, dirigido à literacia da população.10 De facto, o uso inadequado de AB depende de fatores intrínsecos e extrínsecos ao profissional de saúde, dos quais se salientam
o conhecimento, atitude e comportamento do cidadão,
o perfil prescritor, a subvalorização da existência de
RAB e a vontade de corresponder às expectativas do
doente e/ou família.6,11-13 Um aspeto fundamental é que
a sobreprescrição de AB leva o doente a requerer um
comportamento de prescrição semelhante numa con-

sulta futura, perpetuando o ideal de necessidade falsa
de tratamento com AB.14 É igualmente transversal que
o conhecimento da doença e opções terapêuticas, crenças sobre o balanço benefício-dano das mesmas e expectativas relativas ao resultado, são variáveis que influenciam a adesão e, por conseguinte, o sucesso do tratamento.15
Tendo por base que na Europa 80-90% dos AB são
prescritos nos cuidados de saúde primários (CSP),16 o
autor pretende com este trabalho caracterizar os conhecimentos sobre práticas inerentes à antibioterapia,
concetualização de RAB e controlo de infeção numa
população dos CSP e averiguar a existência de relação
entre a informação sobre RAB e as restantes variáveis.

MÉTODOS
Foi conduzido um estudo transversal, descritivo e
analítico, entre 1 de agosto de 2018 e 31 de janeiro de
2019, numa Unidade de Saúde Familiar (USF) da zona
norte de Portugal.
O autor concebeu um questionário de autopreenchimento e adaptado de bibliografia já publicada,17-22
anónimo, que foi aplicado após estudo piloto. O questionário incluiu variáveis demográficas: idade (variável
qualitativa ordinal), sexo (variável qualitativa nominal)
e escolaridade (variável qualitativa ordinal), presentes
na Parte I; e quinze perguntas de escolha simples na
Parte II (Anexo I). Nesta última secção, as perguntas referiam-se à perceção do uso de AB (indicações, reações
adversas, condições de acesso, adequação a determinadas doenças/sintomas e decisão de iniciação do regime terapêutico), de medidas de controlo de infeção
e de RAB (existência, definição, fonte de informação, dimensão problemática, indução e prevenção).
A população incluiu utentes com idade entre 18-69
anos, inscrição ativa na USF em estudo e consulta agendada no período de recolha de dados. Foram excluídos
utentes com agendamento de consulta de saúde infantil e visita domiciliária; os utentes incapazes de compreender linguagem portuguesa, oral e escrita; e os que
não preencheram o questionário na totalidade. A população em estudo totalizou 6.952 utentes. Foi selecionada uma amostra de conveniência com base nos utentes que, aquando da efetivação da inscrição para consulta, foram convidados a participar no estudo pelo secretariado clínico, o qual teve uma sessão de formação
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59
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QUADRO I. Dados demográficos
Sexo

n (%)

Masculino

139 (38,1)

Feminino

226 (61,9)

Idade
18-24 anos

30 (8,2)

25-34 anos

54 (14,8)

35-44 anos

73 (20,0)

45 -54 anos

86 (23,6)

55-64 anos

72 (19,7)

65-69 anos

50 (13,7)

Escolaridade
1-4º ano

76 (20,8)

5-6º ano

37 (10,1)

7-9º ano

81 (22,2)

10-11º ano

85 (23,3)

≥ 12º ano

86 (23,6)

Total

365

Legenda: % = percentagem.

prévia com o autor, de forma a uniformizar o guião do
convite. No caso de aceitação foi entregue o questionário que incluía, em preâmbulo, a explicação do propósito do estudo e o consentimento informado. Os
questionários foram recolhidos em caixa fechada e selada para o efeito.
O tamanho amostral foi determinado considerando
um intervalo de confiança de 95% e um nível de precisão de 5%, perfazendo um total de 364 participantes.
Considerando o ajuste para perda de amostra de aproximadamente 20%, assumiu-se 455 participantes como
tamanho amostral final.
Os dados foram submetidos a uma análise descritiva com recurso aos programas Microsoft Excel 2010® e
SPSS® v. (64 Bit) 21 e avaliação de associação entre as
variáveis categóricas, utilizando o teste do Qui-quadrado.
Foram utilizadas as linhas de orientação Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para a elaboração do presente artigo.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

A realização deste estudo foi aprovada pelo ACeS
Maia/Valongo e mereceu parecer favorável por parte da
comissão de ética da Administração Regional de Saúde
do Norte.

RESULTADOS
Foram incluídos 365 utentes, o que resultou numa
taxa de participação de 80,2%. A população teve um
predomínio do sexo feminino (61,9%), da faixa etária
dos 45-54 anos (23,6%) e escolaridade igual ou superior
ao 12º ano (23,6%) (Quadro I).
Relativamente à questão número 1, a maioria dos
participantes completou o último curso de AB há mais
de 12 meses (34,2%) e 31,2% não se recordou da última
toma. Na questão número 2, 80% da população afirmou
que o AB é útil no tratamento de infeções causadas por
bactérias; contudo, 56,7% referiu também indicação do
mesmo para o tratamento de infeções víricas. Uma proporção considerável dos utentes (73,2-74,8%) considerou o AB um medicamento semelhante à classe dos
anti-inflamatórios e útil na resolução de quadros de febre. Em relação à questão número 3, entre 75,3 e 78,9%
dos utentes consideraram que o AB tem efeitos adversos e pode dar origem a reações alérgicas graves. No entanto, 40,5% não atribuíram ao AB a capacidade de
«matar bactérias boas presentes no corpo». No que concerne à questão número 4 foi averiguado o perfil de
condições de acesso aos AB (Figura 1). Na questão número 5 foi avaliada a perceção do utente quanto à utilização do AB como tratamento primário de determinados sintomas e doenças (Figura 2).
Na questão número 6, 50,4% dos doentes assumiu ter
capacidade para suspeitar do momento em que é necessário tratamento com AB. Perante a possibilidade
de decidir e iniciar antibioterapia por iniciativa própria, 82,7% respondeu «não sei» e 12,6% tê-lo-á feito no
passado. Porém, 95,3% demonstrou que a decisão para
início de antibioterapia deve partir do médico. No que
concerne à relação médico-doente, 87,9% revelou ter
confiança no médico prescritor de AB, enquanto 73,2%
mantém a confiança se a atitude não resultar em prescrição antibiótica.
Na questão número 7 verificou-se que foram reconhecidas, como medidas protetoras contra a contaminação por microorganismos, a lavagem das mãos em
93,7% e a ventilação natural em 68,8%. Para além disso,
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abandono de qualquer instituição de
saúde, 50,1% e 38,4% concorda e discorda, respetivamente, com esta prática.
Relativamente à questão número 8,
58,1% dos doentes demonstraram-se informados sobre a existência de RAB. A
caracterização da fonte de informação
52,6%
foi avaliada na questão número 9 (Figura 3). Na questão número 10, referente à
concetualização da RAB, 88,7% concordaram que assenta no facto de o corpo
não responder a determinado AB e
56,6% que se deve à perda da sensibilidade da bactéria a um ou mais AB. Trinta e três por cento afirmaram que as bactérias portadoras de RAB são transmis“Sintomas tratado
“Utilizar um ATB de
“Guardar em casa sobras
síveis de pessoa para pessoa e 62,3% recom ATB será sempre
familiar/amigo se
do tratamento anterior”
conheceram que as infeções causadas
igual no futuro”
sintomas iguais
por estas bactérias são mais difíceis de
tratar. Na questão número 11 verificouFigura 1. Práticas no uso do ATB.
-se que 86,8% dos doentes não recusaLegenda: ATB = antibiótico; % = percentagem.
ram/adiaram a toma
de algum AB por medo relacionado com a
11%
“Sida”
RAB.
Na questão núme“Paludismo”
25%
ro 12, 68,9% declarou
62%
“Dor de garganta há mais de 5 dias”
que a RAB é um problema mundial e cau“Diarreia há mais de 7 dias”
28%
sa de morte cada vez
mais frequente. Rela“Pneumonia”
85%
tivamente à ocorrência da RAB de forma
“Bronquite aguda”
51%
restrita a nível hospitalar, 6,6% concorda35%
“Gripe”
ram com a afirmação
e 84,4% responderam
“Constipação”
10%
«não sei». Aproximadamente 50% dos
Figura 2. Adequação de AB a sintomas e doenças.
doentes admitiram a
Legenda: % = percentagem.
RAB como um problema afeto ao seu
ambiente familiar. Na questão número 13, referente a
92,9% concordou que a lavagem das mãos é obrigatóações benéficas a tomar no combate ao aumento da
ria após contacto com secreções respiratórias e 71,8%
RAB, 25,7% referiu a diminuição do uso de herbicidas
concordou que o braço serve de proteção perante acesna agricultura, 25,4% o maior rigor no uso de AB pelo
so de tosse. Relativamente à lavagem das mãos antes do
90,7%

88,5%
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“Não me recordo”

3%
12%

“Campanha em saúde”
“Meios de comunicação social”
9%

“Familiar/amigo”
“Farmacêutico”
“Enfermeiro”

6%
8%

“Médico”

Figura 3. Fonte de informação sobre RAB.
Legenda: RAB = resistência a antimicrobianos; % = percentagem.

veterinário e 23,5% a criação de novos AB. Na questão
14, 64,2% dos doentes afirmou que a RAB resulta do
uso incorreto do AB e 42,0% revelou que o AB utilizado
de forma desnecessária numa determinada região pode
ser prejudicial para os seus residentes. Para além disto,
83,5% considerou o cumprimento das indicações médicas como fundamentais à prevenção da RAB, enquanto 48,1% valorizou o papel da prescrição tardia.
Verificou-se relação entre a informação sobre RAB do
doente e as seguintes variáveis: escolaridade; conhecimento sobre o efeito negativo do AB na flora autóctone; importância do AB no tratamento da constipação,
gripe e odinofagia; autossuspeição do utente da necessidade de tratamento com AB; decisão de antibioterapia gerida pelo médico e confiança no médico não-prescritor de AB (Quadro II).

DISCUSSÃO
De uma forma global, os resultados mostram um conhecimento deficitário no que diz respeito à antibioterapia, RAB e controlo de infeção. Comparando com a
literatura verifica-se que, apesar de 40% da população
reconhecer os vírus como agentes primários de infeções
das vias aéreas superiores,23 47,8% acredita que o AB
tem papel no tratamento.18 Este último valor é inferior
ao encontrado (56,7%) e poderá ser explicado pela população estudada ser holandesa e, portanto, detentora
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

de um maior nível de literacia em saúde e menor taxa
de prescrição antibiótica.24
Este padrão de desconhecimento é dependente da região estudada e, por isso, na
29%
Malásia a proporção de
doentes que identificam o
AB como tratamento de infeções víricas pode ascender
aos 83,7%.25 É também interessante um estudo realizado numa farmácia comunitária da Malásia, com 408
utentes, em que 43,1% iden32%
tifica erradamente o paracetamol como AB, 65,9% identifica erradamente a aspirina como pertencente à nova
geração de AB e 46,6% acredita que o AB funciona como
anti-pirético.26 Estes valores mais baixos relativamente
ao encontrado (73,2-74,8%) podem dever-se ao facto de
96,8% dos utentes terem, de escolaridade, pelo menos
o ensino secundário.26
Os doentes veem o AB como uma opção muito segura;27 contudo, neste estudo a maioria reconhece o AB
como fonte de efeitos adversos e possíveis reações alérgicas graves. Na Itália, um estudo com 1.247 pais de
crianças entre 0-14 anos demonstrou que 92,6-94,8%
acredita que os AB são causadores de efeitos adversos
e reações alérgicas.19 Estes números assemelham-se aos
obtidos; contudo, o facto de a amostra ser exclusivamente constituída por pais pode acarretar sobrevalorização. Ainda referente aos efeitos adversos dos AB, um
estudo transversal no Reino Unido, com 7.120 indivíduos, verificou que 43% desconhecem o efeito do AB na
flora da pele e intestino e, portanto, semelhante ao encontrado (40%).28 A clarificação e discussão deste efeito e dos anteriores são fundamentais na modelação da
expectativa e adoção de atitude mais reticente pelo
doente.23,29
No que concerne o acesso ao AB, dois estudos, na
Suécia (n=747) e no Japão (n=3.390), demonstraram,
respetivamente, que 7,6% e 11,7% dos utentes admitem
guardar excedente de AB em casa.21,30 Porém, o valor encontrado (90,7%) é claramente superior e assemelha-se
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QUADRO II. Fatores relacionados com a informação sobre RAB
Informado sobre a RAB
Sim

Não
p<0,0001*

Escolaridade
1-4º ano

11

65

5-6º ano

18

19

7-9º ano

49

32

10-11º ano

61

24

≥ 12º ano

73

13

Concordo

127

47

Discordo

68

80

Não sei

17

26

p<0,0001*

"Pode matar bactérias boas presentes no nosso corpo"

p<0,0001*

Sintomas/doenças
Constipação
Sim

10

25

Não

202

128

Sim

59

70

Não

153

83

Sim

103

124

Não

98

40

Gripe

Dor de garganta com mais de 5 dias

p<0,001*

"Normalmente sou capaz de suspeitar quando preciso
de tratamento com AB"
Concordo

91

93

Discordo

23

19

Não sei

98

41
p<0,009*

"A decisão de iniciar AB deve ser tomada pelo médico"
Concordo

203

133

Discordo

4

9

Não sei

5

11
p<0,0001*

"Tenho confiança no médico se não receitar AB"
Concordo

180

87

Discordo

19

64

Não sei

13

2

Legenda: RAB = resistência a antimicrobianos; p = nível de significância; * = estatisticamente significativo.

a outros países, como Brasil
(84,1%) ou China (90,0%).31 É importante esclarecer que a população sueca, no campo das práticas
com AB, tem um conhecimento
elevado e consistente ao longo do
tempo32 e que no estudo japonês
mais de 96,6% tinha escolaridade
≥ 10º ano, pertencendo unicamente 7,5% a um meio rural. Este
resultado superior pode significar
que a amostra se enquadra nas
ideologias de reutilização do AB,
presente em 50% dos doentes, e
vontade de reclassificação do AB
para medicamento não sujeito a
receita médica.31 De facto, este excedente de AB pode resultar da sobreprescrição e/ou de menor adesão terapêutica. A falta de adesão
correlaciona-se com o número de
tomas/dia do AB (27,0% se ≥ 3),
duração do curso (71,0% se ≥ 6
dias), menor qualidade do serviço
médico e personalidade do doente (crítico).33 Para além disto, são
também influentes a política nacional de dispensa do AB, nomeadamente, a necessidade de prescrição médica, o fornecimento de
embalagem completa34 e a disponibilização de informação sobre a
indicação e posologia do AB que
podem reduzir em 14,2% o risco
de guardar AB excedente.31 Dos AB
não sujeitos a prescrição médica,
a proporção com origem em familiares e amigos, dependendo da região europeia, pode variar entre
32-81%.35 Este cenário permite enquadrar o valor encontrado
(88,5%) e teorizar no modo como
os doentes valorizam o autodiagnóstico. Efetivamente, em 24,937,4% há a crença de que um sintoma/doença tratado com AB
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59
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num determinado momento será submetido ao mesmo tratamento no futuro, sugerindo a perceção de «inevitabilidade».23 Esta perceção pode advir das propriedades atribuídas ao AB e, deste modo, um estudo qualitativo com 5.379 doentes mostrou que em 51-87% o
AB é associado a ideias de «cura certa», «potência elevada» e «estatuto de salvador».36
Neste estudo, 10% e 35% da população revelou a
constipação e gripe, respetivamente, como indicações
principais para tratamento com AB. Na literatura a distinção entre estas duas entidades é imprecisa semanticamente; contudo, os valores são semelhantes e indicam que 18,9-49,7%12,21,23,26,37-38 dos doentes julgam o binómio constipação/gripe como razão para prescrição
de AB. Especificamente, até 30,2% caracteriza a prescrição de AB na gripe como «boa atitude».21 Relativamente às outras possíveis indicações para AB, um estudo na Arábia Saudita (n=1.966) reconheceu igualmente a odinofagia (48,8%) como prevalente, 37 enquanto outro trabalho aponta também a bronquite
aguda (59,6%) e a pneumonia (90,9%) como indicações
reportadas.18 Por oposição, a odinofagia surge com mais
peso na amostra, o que está em concordância com um
estudo português em que a amigdalite foi o principal
motivo para toma de AB entre 282 indivíduos.38
Existe uma «necessidade» de prescrição com AB por
parte do doente sendo que, no Qatar, 28,1% espera tratamento com ATB23 e, no Japão, 10,2% formaliza um
pedido por consulta.30 Um estudo transversal na Holanda, com 935 participantes, obteve resultados semelhantes. Cerca de 37% admitem capacidade de suspeição para tratamento com AB e 92,9% acreditam que a
decisão de iniciar AB deve ser tomada pelo médico, valores inferiores aos encontrados, 50,4% e 95,7%, respetivamente.18 Neste estudo é esta elevada percentagem
de transferência da decisão para o médico que inibe
provavelmente a promoção do autodiagnóstico e, portanto, resulta em 12,6% de automedicação com AB. Na
maioria dos casos, esta «carência» cega transportada no
AB assenta nos mitos de recuperação acelerada e prevenção de agravamento do quadro.12 Além disso, em situações agudas, 49,6% transmite insatisfação com ausência de prescrição de AB e 31,6% procura essa prescrição noutra instituição.23 No que diz respeito à confiança depositada no médico, em função de o resultado
ser a presença/ausência de prescrição de AB, um estuRev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

do referido previamente demonstrou maior confiança
no médico com menor volume de prescrição antibiótica.30 Este resultado é contrário ao verificado na amostra e noutro trabalho32 e pode espelhar a dificuldade da
população portuguesa na modificação de atitudes em
relação ao AB, constatando-se ainda ideologias «embrionárias» e falsas e, consequentemente, também um
determinado grau de insatisfação para com o médico
não-prescritor. Relativamente à automedicação, o valor encontrado está de acordo com outros estudos em
Portugal (4,0-17,1%).37,39 Na Europa pode variar até os
21% em países do Leste, relacionando-se de forma direta com a idade jovem, escolaridade superior e presença de doença crónica.40 Num contexto de países em
desenvolvimento, a prevalência de automedicação com
AB pode ascender aos 38,8%, maioritariamente com
fonte em farmácias comunitárias e associada a baixa
condição socioeconómica, experiência prévia positiva
e severidade dos sintomas.41
No que concerne a práticas de controlo de infeção,
um estudo na Coreia com 877 participantes demonstrou que 56,9% utilizam o braço como proteção perante um acesso de tosse e 69,4% compreende a lavagem
das mãos como importante após contacto com secreções respiratórias, valores inferiores aos encontrados no
estudo, respetivamente, 71,8% e 92,9%.42 A valorização
da lavagem das mãos antes de abandonar uma instituição de saúde para a prevenção de infeções futuras
reportou-se a 50% dos doentes e vem reforçar o facto
de só 10% utilizar efetivamente a higienização das
mãos.43 Contudo, mais de 76% dos utentes consideraram importante a política de higienização das mãos na
escolha do hospital ao qual recorrer e tinham interesse em aprender mais sobre este tópico.44 Isto pode significar que os utentes compreendem a higienização das
mãos como um comportamento essencial, têm disponibilidade para aprofundar o conhecimento, mas ainda é definido como hospitalo-cêntrico e aparentemente sem impacto na incidência de infeções futuras e hetero-proteção.
No que concerne ao reconhecimento do conceito de
RAB, o valor encontrado (58,1%) é sobreponível a um
estudo prévio (59,4%)11 e a fonte de informação mais citada é o médico.30 No estudo sobressai o poder da comunicação social e das campanhas em saúde. Estes resultados são paradoxais, visto afirmarem uma maior
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predisposição da população para informação em saúde através de profissionais de saúde e iniciativas de órgãos médicos, em detrimento de outras fontes; porém,
é ainda possível atentar à supremacia dos meios de comunicação social, mais frequentemente com transmissão de informação não cuidada.
No que diz respeito ao mecanismo de RAB, a literatura mostra-nos que 84,7-88% dos doentes acreditam
que se deve à ausência de resposta do nosso corpo ao
AB21,45 e 59,4% que advém perda da sensibilidade natural pela bactéria, deste modo, valores sobreponíveis aos
encontrados.25 São também concordantes as proporções dos doentes que percecionam a dificuldade no
tratamento das bactérias resistentes e sua possibilidade de transmissão, respetivamente, 68% e 27,1% em
comparação com 62,3% e 33,0% na amostra.25,45
Relativamente à perceção da dimensão problemática inerente à RAB, no Reino Unido 79% dos doentes reconhecem a sua presença nos cuidados de saúde hospitalares.28 Na amostra 6,6% assumiu esta realidade; no
entanto, 84,6% afirmou não ter informação sobre o assunto. Isto pode significar que apesar de haver a noção
de RAB a nível hospitalar, a capacidade de a população
perceber a migração de doentes e, consequentemente,
das bactérias entre diferentes níveis de cuidados de
saúde é baixa. Um estudo numa clínica de dermatologia, com 512 participantes, demonstrou resultados superiores em que 50,7% acredita que a RAB é «um dos
maiores problemas que o Mundo enfrenta» e 86,3% que
é um «assunto que pode afetar a família».46 No entanto, 73,5% tinham escolaridade equivalente ao ensino
superior, o que pode explicar a maior sensibilização
para o possível impacto da RAB na família. O valor obtido foi superior na apreciação da RAB como «problema mundial» e pode dever-se ao papel mais preponderante dos meios de comunicação social na maior
compreensão da RAB como problema grave de saúde
pública. Contudo, é fundamental relevar que os meios
de comunicação social levam a desinformação relativamente à RAB e que pode ser agravada com a frequência de utilização, criação e partilha pessoais de
conteúdos e interação com mensagens de fatalismo.47
No campo das ações com benefício para a RAB, a
maioria responde corretamente. Porém, 18,8% consideraram a atualização do plano nacional de vacinação
e 6,6% a interrupção do tratamento AB, aquando da

melhoria, como duas medidas potencialmente favoráveis. Um estudo em Vizela38 comprovou que 84% completa o tratamento com AB o que poderá explicar a baixa incidência da medida relacionada com a interrupção, que é também sobreponível a outros estudos.19,21
Em relação à indução e prevenção de RAB, 60,6% e
70% dos doentes em dois trabalhos diferentes mostram
que estes acreditam que a RAB advém do uso incorreto de AB,20,45 o que se assemelha à proporção de 64,2%
encontrada. Entre 82-96,4% dos doentes cumprem as
indicações posológicas do médico relativamente à
toma do AB, o que está de acordo com o valor encontrado (83,5%), apesar de ser difícil concluir que compreendem a medida como preventiva de RAB.25,37 O papel das prescrições tardias como prevenção de RAB foi
aceite por 48,1% da amostra e apresenta-se concordante com a literatura (37,4%).18 Cinquenta e oito por
cento não reconheceu o efeito de propagação regional
da RAB e realmente parece haver uma perceção pessoal
de risco baixo quanto à RAB, assumindo risco elevado
em caso de internamento e tratamento prolongado
com AB.45
Dois estudos transversais portugueses estudaram algumas das ideias relacionadas com práticas de antibioterapia.38-39 Contrariamente, este estudo acrescenta
valor no campo da perceção da RAB e controlo de infeção.
Como limitações deste estudo apontar a técnica de
amostragem por conveniência, subjacente a maior exequibilidade e gestão limitada de recursos, mas que pode
ter incluído utentes hiperfrequentadores dos CSP e excluído utentes mais utilizadores do setor médico privado. Considerar também a ausência de estudo de validação do questionário para a população portuguesa,
apesar do teste piloto e da base bibliográfica, e a constituição da amostra quanto ao predomínio dos jovens,
distribuição do sexo e escolaridade que não permite
validar externamente os dados.
Como pontos fortes focar o tamanho amostral, significativamente representativo da população da USF
entre os 18-69 anos, o questionário baseado na literatura e o facto de o convite partir do secretariado clínico e não da equipa médica.
A maioria dos estudos estabelece um sistema de
pontuação global para o questionário utilizado e avalia a associação entre essa pontuação e diferentes
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59
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variáveis.18-19,21-22,28,32 Há evidência de que uma maior
perceção sobre o conceito de RAB tem associação com
fonte de informação médica, menor interrupção de tratamento com AB e melhor conhecimento das suas indicações.37 Para além do acima referido, neste estudo o
conhecimento do conceito de RAB pelos utentes associou-se significativamente à escolaridade ≥ 7º ano, à
maior perceção do efeito nocivo do AB na flora autóctone, à melhor informação quanto ao papel do AB no
tratamento da constipação, gripe e odinofagia, ao menor autodiagnóstico de necessidade de AB em determinado momento, à maior delegação na decisão de iniciar antibioterapia para o médico e à maior confiança
no médico não-prescritor de AB.
Este estudo, segundo o conhecimento do autor, é
pioneiro na obtenção de informação proveniente dos
utentes relativamente à RAB e controlo de infeção, para
além de aprofundar também as questões das atitudes
e crenças para com o AB nos CSP em Portugal. O âmbito do estudo foi a população entre os 18 e 69 anos,
portanto, a aplicabilidade dos dados terá de ser dirigida a estas faixas etárias, considerando-se ainda relevante a predominância de jovens na amostra. É possível constatar que mesmo existindo um bom nível de escolaridade, 46,9% dos utentes tinham completado pelo
menos o 10º ano (dos quais 23,6% detinham a atual escolaridade obrigatória), o conhecimento sobre antibioterapia, RAB e controlo de infeção foi insuficiente.
Contudo, é exatamente na população jovem que deve
haver investimento formativo para evitar o agravamento da RAB. O estudo mostra que um utente jovem
e informado relativamente à RAB está mais frequentemente apto a perceber o impacto negativo da toma de
AB no seu organismo e o quão infrutífera é a atividade
do AB nas infeções predominantemente víricas. Para
além disso, pode ainda compreender-se que esta informação sobre a RAB pode influenciar a predisposição
do utente para autossuspeição da necessidade de AB,
possivelmente através da desmistificação de alguns
conceitos, permitindo de igual forma uma maior racionalização do uso do AB, através da delegação da decisão para o médico e aceitando mais facilmente o comportamento de não-prescrição, sem afetação da confiança na relação médico-doente. No entanto, é fulcral
integrar a consciencialização sobre a RAB como um fenómeno bidirecional e cuja relação com o comportaRev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

mento não é proporcional. Deste modo, profissionais
de saúde com elevada perceção da RAB podem não restringir o consumo de AB, mas dispensar mais frequentemente opções de 2ª linha e ter contextos de desconhecimento do padrão local de resistências aos AB.48
Por outro lado, utentes participantes em sessões de
educação para a saúde podem manter as atitudes prévias porque a experiência pessoal, a incerteza depositada no sistema de saúde e o aconselhamento dos familiares são, por vezes, fatores dominantes.49

CONCLUSÃO
O conhecimento desta população dos CSP relativamente a práticas de antibioterapia, RAB e controlo de
infeção revelou-se baixo e sobreponível a estudos internacionais. De realçar a elevada proporção de doentes com facilidade em dispor de AB através de familiares/amigos e ferramentas para um autodiagnóstico de
«necessidade» de AB com exercício de eventual pressão
no médico. Apesar de não ser possível atribuir causalidade, é essencial referir a preponderância da comunicação social como fonte de informação preferencial dos
utentes, frequentemente difusora de mensagem com
teor alarmista e a ausência de noção na população da
importância da higienização das mãos após contacto
com uma instituição de saúde, provavelmente por autoperceção de baixo risco de RAB. É fundamental a
maior promoção de atualização científica nesta área,
por exemplo, através dos grupos coordenadores locais
do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobianos de cada ACeS, visando a capacitação dos médicos e enfermeiros de família
neste campo. Assim sendo, é fulcral o médico de família, em sincronia com os outros profissionais de saúde
dos CSP, dirigir as atividades de informação para a população jovem relativamente ao conceito de RAB e suas
implicações no ecossistema, dado até 84% dos doentes
querer discutir este tópico45 e a desinformação estar associada a ideologias falsas que podem constituir perigo para a saúde. De acordo com o relatório de 2018 do
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos da Direção-Geral da Saúde, em julho de 2019 iniciar-se-á a campanha PORCAUSA com o objetivo de promover a utilização segura do AB na população nacional.10 Em consonância com
este projeto poder-se-ão planear ações de educação ao
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nível dos CSP, visando a mudança de comportamento
e trabalhando em conjunto na literacia da população.
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ABSTRACT
PARIC – PATIENTS’ PERCEPTION ON ANTIBIOTIC USE, ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL
Objective: To characterize the knowledge about practices inherent to antibiotics, the conceptualization of antimicrobial drug
resistance (ADR), infection control and to ascertain the existence of a relationship between the information on ADR and remaining variables.
Type of study: Observational, transversal and analytical.
Location: USF Viver Mais.
Population: Patients enrolled in USF Viver Mais with 18-69 years (n=6,952).
Methods: Anonymous questionnaire applied to a sample of 365 patients. It included demographic variables as age, sex, and
schooling, present in Part I, and 15 simple choice questions in Part II.
Results: There was greater representation of the female sex (61.9%), the group with 45-54 years and schooling ≥ 12th year.
Most recognized the role of antimicrobials (AB) in viral infections and more than 70% identified AB as antipyretic and anti-inflammatory drugs. The primary indication for AB was sore throat with a duration ≥ 5 days and nearly 89% agreed to use AB
from family/friends. About 50% considered it important to hand hygiene after contact with a health institution and 69.4% after contact with respiratory secretions. The recognition of ADR was verified in 58.1% of the patients, in which 50% perceived
it as a personal and family problem. Over 88% conceptualized RAB as a failure of the body’s response to AB.
There was a relationship between information on ADR and schooling; knowledge about AB effect on autochthonous flora;
adequacy of AB to cold, influenza and sore throat; the suspected need for AB by the patient; the decision to initiate AB by the
physician and confidence in the non-prescribing physician (p<0.05).
Conclusions: In general, the patients showed low knowledge in several areas, although it is overlapping with the literature. In
this way, the family doctor can direct his actions to adequate information about the concept of RAB and implications in the
ecosystem.
Keywords: Bacterial drug resistance; Anti-bacterial agents; Infection control; Health literacy.
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ANEXO I
Questionário
Introdução
O uso incorreto de antibióticos é cada vez mais comum a nível mundial e está relacionado com o aparecimento de resistência a determinados antibióticos. A falta de informação na população geral relativamente a este tema é uma falha constante e
que deve ser corrigida com urgência.
A realização deste trabalho tem como objetivo caracterizar a
perceção sobre a utilização de antibióticos em indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 69 anos.

PARTE I.
Género
■ Masculino

■ Feminino

Idade
■ 18 – 24 anos
■ 35 – 44 anos
■ 55 – 64 anos

■ 25 – 34 anos
■ 45 – 54 anos
■ 65 – 69 anos

Escolaridade
■ 1º ao 4 ano
■ 7º ao 9º ano
■ Mais de 12º ano

■ 5º ao 6º ano
■ 10º ao 12º ano

PARTE II.
1.
■
■
■
■
■

Quando foi a última vez que tomou um antibiótico?
a. Há menos de 6 meses
b. Há mais de 6 meses e menos de 1 ano
c. Há mais de 1 ano
d. Nunca
e. Não me recordo

2. Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
O antibiótico é indicado para tratar infeções causadas por
bactérias
■ Não sei
■ Discordo
■ Concordo
O antibiótico é indicado para tratar infeções causadas por vírus
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O antibiótico é semelhante a medicamentos anti-inflamatórios
(aspirina, Brufen®, etc.)
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O antibiótico é indicado para tratar a febre
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:346-59

Assim, pede-se que preencha o seguinte questionário. Demorará
cerca de 5 minutos a preenchê-lo. Este é anónimo e confidencial.
Se já preencheu este questionário previamente, por favor
não o faça novamente!
Ao preencher o seguinte questionário aceita participar neste
estudo e os dados obtidos serão única e exclusivamente utilizados para este estudo.
Quando terminar, por favor coloque o inquérito na caixa devidamente identificada para o efeito. Obrigado!

3. Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
O antibiótico é um medicamento com efeitos secundários
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O antibiótico é um medicamento que pode causar reações
alérgicas
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O antibiótico pode matar bactérias «boas» presentes no nosso
corpo (pele, intestino)
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
4. Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
Guardar em casa o «resto» de antibiótico do tratamento anterior para usar depois
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Utilizar um antibiótico de familiar/amigo se os meus sintomas
são iguais
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Se os meus sintomas foram tratados com antibiótico no passado será igual no futuro
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
5. Em qual das seguintes situações o antibiótico é
indicado? (pode assinalar mais que 1)
■ a. Constipação
■ b. Gripe
■ c. Bronquite aguda
■ d. Pneumonia
■ e. Diarreia há mais de 7 dias
■ f. Dor de garganta há mais de 5 dias
■ g. Malária
■ h. Sida
6. Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
Normalmente sou capaz de suspeitar quando preciso de
tratamento com antibiótico
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo

estudosoriginais

Já fiz tratamento com antibiótico por iniciativa própria
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
A decisão de iniciar antibiótico deve ser tomada pelo médico
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Tenho confiança no médico se não receitar antibiótico
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Tenho confiança no médico que receitar antibiótico
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
7. Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
A lavagem das mãos ao longo do dia evita a contaminação
com bactérias
■ Não sei
■ Discordo
■ Concordo
A lavagem das mãos antes de abandonar o Centro de Saúde
previne infeções futuras
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Em caso de tosse, deve-se tossir para o braço
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Em caso de contacto com secreções respiratórias
(expetoração, ranho) deve-se lavar as mãos de seguida
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
A ventilação adequada (casa, local de trabalho, etc.) evita o
contágio com bactérias
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
8. Em algum momento ouviu falar em "Resistência a antibióticos"?
■ b. Não
■ a. Sim
– CASO a sua resposta seja "Não" a sua participação termina
aqui.
– CASO a sua resposta seja "Sim" siga para a pergunta 9.1).
8.1 Se respondeu "Sim" na pergunta anterior, como foi informado?
■ a. Médico
■ b. Enfermeiro
■ c. Farmacêutico
■ d. Familiar/amigo
■ e. Meios de comunicação social
■ f. Campanha em saúde
■ g. Não me recordo
8.2 Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
A resistência a antibióticos dá-se quando o nosso corpo já não
responde ao antibiótico
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
A resistência a antibióticos dá-se quando uma bactéria perde a
sensibilidade natural a um ou mais antibióticos
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo

As bactérias resistentes a antibióticos transmitem-se de pessoa
para pessoa
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
As infeções por bactérias resistentes são difíceis e, por vezes,
impossíveis de tratar
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
8.3 Em algum momento recusou/adiou a toma de
antibiótico por medo da resistência a antibióticos?
■ a. Sim
■ b. Não
8.4 Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
A resistência a antibióticos é um problema somente nos
hospitais
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
A resistência a antibióticos é um problema para mim e para a
minha família
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
A resistência a antibióticos é um problema mundial e uma
causa de morte cada vez mais comum
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
8.5 Assinale com um X as acções que podem ser benéficas
no combate à resistência a antibióticos? (pode assinalar
mais que 1)
■ a. Diminuir o uso de herbicidas na agricultura
■ b. Maior rigor no uso de antibióticos pelo(a) veterinário(a)
■ c. Criação de novos antibióticos
■ d. Atualização do plano nacional de vacinação
■ e. Interromper o tratamento quando houver melhoria dos
sintomas
8.6 Assinale com um X em "Concordo", "Não sei" ou
"Discordo" as seguintes afirmações:
A resistência a antibióticos resulta do uso incorreto dos
antibióticos
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
Um antibiótico utilizado em situações desnecessárias numa
região (e.g., Maia) pode perder a eficácia e não ser útil para os
seus cidadãos
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O cumprimento das indicações do médico em como tomar o
antibiótico (dose, hora e número de dias) é uma forma de prevenir a resistência a antibióticos
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
O facto de o médico receitar o antibiótico mais tarde é uma
forma de prevenir a resistência a antibióticos
■ Concordo
■ Não sei
■ Discordo
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Avaliação dos agentes isolados
e perfil de sensibilidade aos
antibióticos nas uroculturas
efetuadas na área de influência
e região envolvente da USF da
Barrinha – Esmoriz
Tiago Carvalho,1 José Lima Nogueira,2 Inês Trigo,2 Constança Oliveira,2 Luís Melo2

RESUMO
A resistência aos antibióticos é uma ameaça à saúde pública, em parte devido ao uso indiscriminado de antibióticos. As infeções do trato urinário (ITU) são as segundas mais frequentes na comunidade, sendo a Escherichia coli (E. coli) o microrganismo mais frequente. Para uma correta terapêutica empírica é fundamental realizar a monitorização do perfil de sensibilidade
aos antibióticos. Esse constitui o objetivo deste trabalho.
Realizou-se um estudo do tipo observacional, descritivo e retrospetivo, no qual foram avaliados os resultados laboratoriais
das uroculturas efetuadas entre 01/07/2015 e 30/06/2017 em vários postos de colheita do Laboratório Unilabs, na nossa área
de influência. Com os dados fornecidos foi avaliada a sensibilidade aos antibióticos dos agentes isolados na população em estudo, tendo sido feita uma comparação por sexo (p<0,05).
Obtiveram-se 6.584 uroculturas, das quais 14,4% positivas; destas, 74,3% eram referentes ao sexo feminino. A estirpe predominante foi a E. coli (61,03%), seguida da Klebesiella pneumoniae (7,81%) e Proteus mirabilis (6,23%). De forma global, os
agentes isolados foram sensíveis à cefixima em 92,5%, à fosfomicina em 89,9%, à nitrofurantoína em 82,9% e à amoxicilina/ácido clavulânico em 82,9%. Relativamente ao sexo feminino verifica-se uma sensibilidade das estirpes à cefixima de 95,52%,
à fosfomicina de 91,49%, à moxifloxacina de 90,60% e à cefuroxima de 89,15%. A sensibilidade à nitrofurantoína foi de 84,08%.
Em relação à amoxicilina/ácido clavulânico e à ciprofloxacina, a sensibilibadade das estirpes foi de 85,74% e 85,8%, respetivamente.
Relativamente ao sexo masculino releva-se a taxa de sensibilidade à cefixima de 79,55%, à levofloxacina de 79,37% e à fosfomicina de 80,69%. Foram encontradas taxas de sensibilidade inferiores às do sexo feminino em todos os antibióticos avaliáveis, com exceção do cotrimoxazol, tetraciclina e ceftriaxone.
Os dados obtidos são concordantes com outros estudos e com as normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde
confirmando a adequação destas recomendações à nossa população. Este trabalho representa uma importante contribuição
para o conhecimento do nosso contexto epidemiológico, permite uma abordagem terapêutica das ITU dirigida e fundamentada e é decisiva para a redução das resistências aos antibióticos.
Palavras-chave: Infeções do trato urinário; Escherichia coli; Resistência aos antibióticos; Comunidade; Terapêutica empírica; Sensibilidade antibiótica; Uroculturas.

1. Assistente MGF na USF Barrinha em Esmoriz.
2. Interno Formação Específica MGF da USF Barrinha, Esmoriz.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:361-6

361

362

estudosoriginais

INTRODUÇÃO
resistência aos antibióticos (RA) é um fenómeno natural, considerado uma importante
ameaça à saúde pública, levando cada vez
mais ao aumento dos custos, ao insucesso terapêutico e à morte.1 Trata-se de um problema grave,
mundial, que afeta tanto países desenvolvidos como
em desenvolvimento2 e deve-se a vários fatores, entre
os quais o uso indiscriminado de antibióticos.
Em 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assumiu a RA como um problema prioritário, sendo instituídas medidas globais para o seu controlo, como a
educação dos prescritores, a regulamentação da promoção de antibióticos pela indústria farmacêutica e a
vigilância das resistências.2
As infeções do trato urinário (ITU), depois das infeções respiratórias, são as mais frequentes na comunidade, tendo maior incidência no sexo feminino.3
Os microorganismos etiológicos mais frequentemente associados às ITU são as bactérias aeróbias
gram-negativas, sendo a Escherichia coli (E. coli) a responsável por cerca de 75 a 90% dos casos de ITU. São
também frequentes a Klebsiella pneumoniae, Proteus
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e os gram-positivos Staphylococcus spp.4
Um estudo português de 20105 identificou a E. coli em
73,3% das ITU, P. mirabilis em 7,6%, K. pneumoniae em
7,5%, E. faecalis em 3,5% e a P. aeruginosa em 3,1% na região do Vale do Sousa e Tâmega. Outro estudo de 2014,6
realizado na Região Centro de Portugal, identificou a E.
coli em 65,9% dos casos, K. pneumoniae em 12%, P. mirabilis em 7%, E. faecalis em 4,8% e P. aeruginosa em 2,7%.
A resistência dos microrganismos aos antibióticos
varia com o consumo dos mesmos, verificando-se uma
menor prevalência de resistência antibiótica nos países
do norte da Europa, onde o consumo é menor.7
Estima-se que entre 50 a 70% das mulheres têm uma
ITU durante a vida e que 20 a 30% têm episódios recorrentes. A antibioterapia empírica, para tratamento da cistite aguda, associa-se a taxas de erradicação microbiológica superiores a 90%8 quando a decisão de prescrição se
fundamenta no conhecimento dos principais agentes envolvidos e se conhece o seu perfil de sensibilidade.
Assim, é fundamental a monitorização do perfil de
sensibilidade dos antibióticos, de forma a orientar a terapêutica empírica.9

A
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O presente estudo tem como objetivo determinar o
perfil de sensibilidade aos antimicrobianos dos principais agentes infeciosos das ITU adquiridas na comunidade na região envolvente da USF da Barrinha – Esmoriz.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo e retrospetivo, no qual foram avaliados os resultados laboratoriais das uroculturas efetuadas entre
01/07/2015 e 30/06/2017 nos postos de colheita de Maceda, Ovar, Cortegaça, Esmoriz, Anta, Espinho, Lourosa e S. Félix da Marinha e cujos dados foram cedidos
mediante solicitação pelo Laboratório Unilabs.
Com os dados fornecidos foi estudada a prevalência
das uroculturas positivas, global e por sexo, as estirpes
mais prevalentes e os resultados dos antibiogramas.
A análise estatística foi efetuada com recurso ao
SPSS® 25.0. A estatística descritiva utilizada para caracterizar a população em estudo incluiu frequências
absolutas e relativas. O teste Qui-Quadrado de Pearson
foi usado para comparar variáveis qualitativas. O nível
de significância estatística utilizado foi p≤0,05 (2 caudas).
Foi também utilizado o Microsoft Excel® v. 2016.

RESULTADOS
A amostra foi constituída por 6.584 uroculturas, das
quais 14,4% foram positivas, ou seja, com pelo menos
uma estirpe bacteriana identificada.
O sexo feminino constituiu 74,3% da amostra, com
822 uroculturas positivas (Quadro I).
A estirpe predominante foi a E. coli (61,03%), seguida de K. pneumoniae (7,81%), P. mirabilis (6,23%), S.
agalactiae (5,6%), E. faecalis (4,01%) e S. saprofhyticus
(2,75%) (Quadro II). A P. aeruginosa foi o agente isolado em cerca de 1% das uroculturas.
De forma global, os agentes isolados foram sensíveis
à cefixima em 92,5%, à fosfomicina em 89,9%, à nitrofurantoína em 82,9% e à amoxicilina/ácido clavulânico em 82,9%. Por outro lado, os antibióticos com menor taxa de sensibilidade foram a eritromicina (45,40%)
amoxicilina (50,59%) e a clindamicina (50,87%) (Quadro III).
Observando isoladamente o perfil das uroculturas
relativas ao sexo feminino verifica-se uma sensibilida-
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QUADRO I. Distribuição da amostra por sexo e resultado
das uroculturas
Uroculturas
Feminino

Total

Negativas

Positivas

4.892 (74,3%)

4.070 (83,2%)

822 (16,8%)

Masculino

1.692 (25,7%)

1.567 (92,6%)

125 (7,4%)

Total

6.584

5.637 (85,6%)

947 (14,4%)

dos os antibióticos avaliáveis (Quadro III), sendo
essa diferença estatisticamente significativa para os
antibióticos comparados, com exceção do cotrimoxazol, tetraciclina e ceftriaxone (Quadro III). Relativamente ao ceftriaxone, embora não tenha atingido significância estatística (p=0,061), houve uma
tendência para uma maior sensibilidade no sexo feminino.

QUADRO II. Agentes isolados nas uroculturas
Total

Masculino

Microrganismo

Feminino
% relativa
ao sexo
masculino

% relativa
ao sexo
feminino

n

%

n

% relativa
ao total

n

% relativa
ao total

578

61,03

66

6,97

52,8

512

54,07

62,29

Klebsiella pneumoniae

74

7,81

10

1,06

8

64

6,76

7,79

Proteus mirabilis

59

6,23

11

1,16

8,8

48

5,07

5,84

Streptococcus agalactiae

53

5,6

3

0,32

2,4

50

5,28

6,08

Enterococcus faecalis

38

4,01

7

0,74

5,6

31

3,27

3,77

Staphylococcus saprophyticus

26

2,75

0

0,00

0

26

2,75

3,16

Streptococcus agalactiae (Grupo B)

18

1,9

1

0,11

2,4

17

1,80

2,07

Citrobacter koseri

13

1,37

3

0,32

2,4

10

1,06

1,22

Staphylococcus epidermidis

12

1,27

3

0,32

2,4

9

0,95

1,09

Enterobacter aerogenes

9

9,95

0

0,00

0

9

0,95

1,09

Pseudomonas aeruginosa

9

0,95

2

0,21

1,6

7

0,74

0,85

Staphylococcus aureus

9

0,95

4

0,42

3,2

5

0,53

0,61

Morganella morganii ssp morganii

8

0,84

2

0,21

1,6

6

0,63

0,73

Klebsiella oxytoca

6

0,63

1

0,11

0,8

5

0,53

0,61

Providencia stuartii

5

0,53

2

0,21

1,6

3

0,32

0,36

30

3,17

Escherichia coli

Outros

de das estirpes à cefixima de 95,42%, à fosfomicina de
91,49%, à moxifloxacina de 90,60% e à cefuroxima de
89,15%. A sensibilidade à nitrofurantoína foi de 84,08%.
Em relação à amoxicilina/ácido clavulânico e à ciprofloxacina, a sensibilibadade das estirpes foi de 85,74%
e 85,8%, respetivamente.
Analisando o perfil das uroculturas relativas ao
sexo masculino releva-se a taxa de sensibilidade à
cefixima de 79,55%, à levofloxacina de 79,37% e à
fosfomicina de 80,69%. Foram encontradas taxas de
sensibilidade inferiores às do sexo feminino em to-

DISCUSSÃO
As prevalências das estirpes encontradas no nosso
estudo foram sobreponíveis às descritas na literatura,
sobretudo em relação às três mais frequentes: E. coli, K.
pneumoniae e Proteus. No entanto, a prevalência de E.
coli (61,03%) foi inferior à estimada nos referidos estudos, em que varia entre 66 e 73,3%.3,5-6
A K. pneumoniae foi encontrada em 7,8% do total de
uroculturas, resultado de acordo com a prevalência encontrada nos estudos já referidos e que varia entre 6 e
12%.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:361-6
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A antibioterapia empírica
QUADRO III. Resultados dos antibiogramas na população e comparação entre sexos
adequada para o tratamento
(Teste Qui-Quadrado de Pearson)
da ITU deve basear-se no
conhecimento dos princiSensibilidade
Sensibilidade no Sensibilidade no
Teste
pais agentes microbianos
Antibiótico
total (nos 2 sexos)
sexo feminino
sexo masculino
χ2
envolvidos e no seu perfil de
N
%
N
%
N
%
Valor p
sensibilidade aos antibiótiCefixima
445
92,52
375
95,42
70
79,55
<0,001
cos.
Levofloxacina
348
89,92
298
91,98
50
79,37
0,002
Encontrou-se uma elevaFosfomicina
891
89,91
774
91,49
117
80,69
<0,001
da sensibilidade global
Moxifloxacina
150
89,29
135
90,60
(89,9%) e no sexo feminino
(91,5%) à fosfomicina, o que,
Cefuroxime
926
86,46
822
89,15
104
69,8
<0,001
de acordo com a DireçãoCiprofloxacina
839
83,73
737
85,80
102
71,33
<0,001
-Geral da Saúde (DGS),8 perCefuroxima Axetil
640
83,66
576
86,49
64
64,65
<0,001
mite a terapêutica empírica
Nitrofurantoína
909
82,94
792
84,08
117
75,97
0,013
eficaz com este antibiótico.
Amoxicilina-Ácido
Relativamente ao sexo
927
82,92
824
85,74
103
65,61
<0,001
Clavulânico
masculino, apesar de sensiNorfloxacina
183
80,62
153
84,07
30
66,67
0,008
bilidades mais baixas, a fosMinociclina
160
79,60
160
79,60
fomicina aparece com 81%
de eficácia, seguida da cefiCotrimoxazol
889
78,88
771
79,57
118
74,68
0,163
xima e da levofloxacina com
Penicilina
131
75,29
120
77,42
80% e 79%, respetivamente.
Ceftriaxone
82
70,09
77
72,64
5
45,45
0,061
A amoxicilina/ácido clavuTetraciclina
207
54,19
178
55,63
29
46,77
0,2
lânico apresenta uma coClindamicina
88
50,87
76
49,35
bertura de apenas 66%, não
Amoxicilina
553
50,59
499
53,09
54
35,29
<0,001
sendo, desta forma, uma opEritromicina
79
45,40
69
44,52
ção a considerar empiricamente neste subgrupo.
Em relação à nitrofurantoína e à amoxicilina/ácido
para casos de pielonefrite aguda ligeira a moderada em
clavulânico, a taxa de sensibilidade encontrada nesta
doentes intolerantes aos beta-lactâmicos. A ciproflopopulação foi de 83%, embora significativamente infexacina não está indicada.
rior nos doentes do sexo masculino.
A norma de orientação clínica n.º 15/2011 recoA cefuroxima (cefalosporina de 2ª geração) apresenmenda, no tratamento da cistite aguda não complicatou uma cobertura de 86%, em comparação com a ceda, a nitrofurantoína, fosfomicina ou amoxicilina/ácifixima (3ª geração) que apresentou 92,52% para a amosdo clavulânico. Os resultados do presente estudo vão ao
tra global. Já o ceftriaxone apresentou uma cobertura
encontro destas orientações, considerando a sensibilibaixa, na ordem dos 70%. A cefixima e a cefuroxima podade global dos agentes encontrados. Em contexto de
dem ser uma opção nas pielonefrites. Já o ceftriaxone,
ambulatório, estes resultados podem ser úteis para a
apesar de recomendado nas pielonefrites graves pela
prescrição empírica.
norma da DGS,8 apresenta uma cobertura muito reduO presente estudo exibe limitações metodológicas
zida.
inerentes ao seu desenho retrospetivo, não revendo as
Em relação às quinolonas, a ciprofloxacina apresensensibilidades por agente, não fazendo uma análise por
tou uma eficácia global de 84% enquanto a levofloxafaixa etária e não tendo em conta o contexto clínico dos
cina rondou os 90%. As quinolonas não são consideradoentes, o que não permitiu outro tipo de conclusões.
das terapêuticas de 1ª linha. Reserva-se a levofloxacina
Também o facto de todos os dados serem de um laboRev Port Med Geral Fam 2019;35:361-6
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ratório e, portanto, com o recurso sempre à mesma técnica, é uma limitação ao estudo.

CONCLUSÃO

al. Frequência e susceptibilidade bacteriana em infecções urinárias: dados de um laboratório de Lisboa (parte II) [Frequency and bacterial susceptibility in urinary infections : data from a laboratory in Lisbon, Portugal (part II)]. Rev Lusófona Ciên Tecnol Saúde. 2009;6(1):87-103.
Portuguese
Trautner BW, Gupta K. Urinary tract infections, pyelonephritis, and
prostatitis. In: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL,
Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 18th ed.
New York: McGraw-Hill Professional; 2012. P. 2387-96. ISBN
9780071748896
Martins F, Vitorino J, Abreu A. Avaliação do perfil de susceptibilidade aos
antimicrobianos de microrganismos isolados em urinas na região do
Vale do Sousa e Tâmega [Evaluation of the antimicrobial susceptibility profile of microorganisms isolated from urine in the region of Vale
do Sousa and Tâmega]. Acta Med Port. 2010;23(4):641-6. Portuguese
Passadouro R, Fonseca R, Figueiredo F, Lopes A, Fernandes C. Evaluation of the antimicrobial susceptibility of community-acquired urinary tract infection. Acta Med Port. 2014;27(6):737-42.
Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national
database study. Lancet. 2005;365(9459):579-87.
Direção-Geral da Saúde. Terapêutica de infeções do aparelho urinário
(comunidade): norma da DGS n.º 15/2011, de 30/08/2011. Lisboa: DGS;
2011.
Baerheim A. Empirical treatment of uncomplicated cystitis. BMJ.
2001;323(7323):1197-8.

A terapêutica empírica das ITU é uma recomendação consensual que requer, no entanto, o conhecimento da prevalência das estirpes microbianas, bem
como do seu perfil de sensibilidade.
As estirpes mais frequentes nas ITU da comunidade
envolvente da USF da Barrinha – Esmoriz são a E. coli
(61,03%), seguida da Klebsiella pneumoniae (7,81%) e do
Proteus mirabilis (6,23%). Apesar de as estirpes possuírem elevada sensibilidade quer à amoxicilina/ácido clavulânico (82,92%) quer à fosfomicina (89,91%), a primeira não tem vantagens comparativamente à segunda.
É de salientar que os trabalhos de caracterização de
prevalência de microorganismos e seu perfil de resistências local ou regional se tornam imprescindíveis
para melhor atuar numa abordagem individualizada
das ITU no seu contexto geográfico e para contribuir
para o esforço ainda necessário no percurso da redução das resistências aos antibióticos.
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ABSTRACT
EVALUATION OF ISOLATED AGENTS AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY PROFILE IN URINE CULTURES CARRIED
OUT IN THE AREA OF INFLUENCE AND SURROUNDING REGION OF THE USF BARRINHA – ESMORIZ
Antibiotic resistance is a major public health threat, mainly due to its indiscriminate use. Urinary tract infections are the second most frequent in the community. Thus, we consider it is essential to monitor the antibiotic sensitivity profile in order to
prescribe proper empirical therapy. This was the main objective of this work.
We carried out an observational, descriptive, retrospective study. The laboratory results from urine cultures collected at several Unilabs Laboratory collecting points situated in our area of influence, between 1st July 2015 and 30th June 2017, were assessed. With the provided data, antibiotic susceptibility of the isolated agents was evaluated in this population and a comparison between genders was performed (p<0.05).
We obtained 6,584 urine cultures, 14.4% of which were positive. The female sex contributes to 74.3% of the positive results. The predominant strain was E. coli (61.03%), followed by K. pneumoniae (7.81%) and P. mirabilis (6.23%). Overall, the
isolated agents were sensitive to cefixime in 92.5%, fosfomycin in 89.9%, nitrofurantoin in 82.9%, and amoxicillin/clavulanic
acid in 82.9%. Regarding the female sex, we detected a sensitivity of the strains to cefixime of 95.52%, fosfomycin of 91.49%,
moxifloxacin of 90.60% and cefuroxime of 89.15%. The sensitivity to nitrofurantoin was 84.08%. In relation to amoxicillin/clavulanic acid and ciprofloxacin, the susceptibility of the strains was 85.74% and 85.8% respectively. Regarding the male gender,
the cefixime sensitivity rate was 79.55%, levofloxacin was 79.37%, and fosfomycin 80.69%. We found lower sensitivity rates
for females in all evaluable antibiotics, with the exception of cotrimoxazole, tetracycline, and ceftriaxone.
The obtained data is in agreement with other studies and with the official recommendations from the Portuguese DGS attesting their suitability to our population. This type of work is essential to an individualized approach to UTIs based in our epidemiology data and constitutes a strong contribution to antibiotic resistance reduction effort.
Keywords: Urinary tract infections; Escherichia coli; Antibiotic resistance; Community; Empirical therapy; Antibiotic sensitivity;
Urine cultures.
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Tratamento da cólica infantil:
uma revisão baseada na
evidência
Ana Clara Moreira,1 Joana Catarina Castro,1 Joana Filipa Barreira,1 Raquel Coimbra2

RESUMO
Objetivos: O objetivo é rever a eficácia das intervenções terapêuticas na cólica infantil, uma vez que se trata de um motivo
frequente de consulta, o tratamento é difícil e constitui motivo de frustração para pais e profissionais de saúde.
Fontes de dados: Bases de dados National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase,
NICE, Cochrane, DARE, Bandolier e MEDLINE.
Métodos de revisão: Pesquisa de meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e controlados
(ECAC), normas de orientação clínica (NOC) e outros estudos originais, em português, inglês e espanhol, publicados entre janeiro de 2006 e outubro de 2016, utilizando o termo MeSH infantile colic. Foi utilizada a escala de Jadad para avaliar a qualidade dos ensaios clínicos e a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) para atribuição do nível de evidência e força de recomendação.
Resultados: Dos 185 artigos obtidos, 17 preencheram os critérios de inclusão (quatro MA, sete RS, três ECAC e três NOC). Na
sua maioria, o outcome avaliado foi o tempo de choro. As fórmulas hidrolisadas demonstraram eficácia; porém, não devem ser
utilizadas indiscriminadamente. A evidência aponta-se mais consistente no uso de probióticos (L reuteri DSM 17938), havendo
redução do tempo médio de choro diário, em regime de prevenção ou tratamento. O simeticone, frequentemente utilizado, não
revelou benefícios. Nas terapêuticas complementares existe alguma evidência a favor da fitoterapia à base de funcho.
Conclusões: Existem algumas estratégias que parecem apresentar benefício no tratamento da cólica infantil; no entanto, a evidência é escassa e pouco consistente. São necessários mais estudos com amostras maiores e critérios de diagnóstico padronizados. Tendo em conta que é um processo autolimitado, na ausência de evidência robusta sobre a eficácia dos tratamentos, a
atitude expectante pode ser uma estratégia a considerar.
Palavras-chave: Cólica infantil; Recém-nascido; Lactente; Cuidados de saúde primários.

INTRODUÇÃO
cólica infantil afeta 10-40%1 das crianças nos
primeiros meses de vida, tendo a sua maior
expressão entre as seis e oito semanas e resolvendo espontaneamente por volta dos
três-quatro meses. Constitui 10-20%2 dos motivos de
consulta nas crianças nesta faixa etária, sendo um importante motivo de preocupação dos pais.
Apesar da sua benignidade, os resultados com o tratamento são dúbios e a busca por respostas condiciona o uso de fármacos, alterações alimentares, ansiedade e exaustão parental, levando a estados de frustração

A

1. USF Viver Mais, ACeS Maia/Valongo.
2. USF Luz, ACeS Lisboa Norte.

nos pais e profissionais de saúde.3 Alguns estudos indicam que as consequências psicossociais podem ser várias, apontando mesmo uma associação entre cólica
infantil e depressão materna4 ou abuso infantil (shaken
baby syndrome).5
Os sintomas são heterogéneos, podendo ir desde flatulência excessiva, inquietação ou irritação sem causa
aparente, sinais de dor (e.g., flexão dos joelhos ou hiperextensão do tronco) ou mesmo choro frequente. De
forma a obter consenso, Wessel definiu como critérios
de diagnóstico a presença de episódios de choro paroxístico, com duração de pelo menos três horas por dia,
por mais de três dias da semana, durante pelo menos
três semanas, em crianças previamente saudáveis e
bem alimentadas.6
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:367-80
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QUADRO I. Terapêuticas não farmacológicas no tratamento da cólica infantil
ALTERAÇÕES ALIMENTARES
Revisões sistemáticas
Autor/
Ano

Estudos
incluídos

Amostra

Critérios
Diagnóstico

Hall, et al
(2012)15

4 ECA

n=22 a 267
Idade: inferior
a 6 meses

Wessel, Wessel
modificados ou
Wessel-like

- Fórmula enriquecida com fibra vs. placebo;
- Fórmula extensamente hidrolisada vs. fórmula convencional;
- Fórmula extensamente hidrolisada 1 vs. fórmula extensamente
hidrolisada 2 vs. fórmula convencional;
- Fórmula hidrolisada vs. fórmula convencional.
- Dieta materna/fórmula hipoalergénica vs. dieta ou fórmula habitual;
- Dieta materna hipoalergénica vs. dieta habitual.

Iacovou, et
al (2012)16

13 ECA

n=666
Idade: inferior
a 6 meses

Wessel (10
ECA) ou outros
(3 ECA)

- Fórmula parcialmente hidrolisada com prébióticos (14 dias);
- Fórmula extensamente hidrolisada vs. fórmula convencional
(7-9 dias);
- Lactentes amamentados a quem foi trocada a alimentação para
fórmula completamente hidrolisada (4 dias);
- Fórmula de soja vs. fórmula convencional (2 ECA cruzados, durante
uma semana e 1 ECA durante 48 horas).
- Dieta materna hipoalergénica (eliminação leite ou derivados do leite,
ovos, amendoins, nozes, soja e peixe) (7-9 dias);
- Fórmula hipoalergénica (não sob aleitamento materno) vs. ausência
de intervenção ou aconselhamento parental.

Perry, et al
(2011)17

1 ECA

n=29
Idade: 10-54
dias

Registo do
tempo de
choro

Fórmula com polissacárido de soja (14,1 gramas de fibra por litro)
vs. fórmula convencional

Intervenção

Ensaios clínicos aleatorizados e controlados
Autor/
/Ano
Moravej, et
al (2010)18

Tipo
ECAC

Amostra
n=114
Idade: 3
semanas a 3
meses (sob
aleitamento
materno
exclusivo)
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Critérios
Diagnóstico
Critérios de
Wessel

Intervenção
2 ramos:
Teste Prick cutâneo: positivo → Eliminação do leite de vaca e
derivados na dieta materna;
Teste Prick cutâneo: negativo → Evicção de leite e derivados vs.
placebo

revisões

Resultados

NE

- Ausência de diferença significativa no choro com
fórmula enriquecida com fibra.
- No início, tempo de choro superior com fórmula
convencional vs. fórmula extensamente hidrolisada;
no final, sem diferença significativa.
- Diminuição significativa do tempo de choro com
ambasas fórmulas extensamente hidrolisadas.
- Diminuição significativa do tempo de choro com
fórmula hidrolisada.
- Diminuição do tempo de choro superior no grupo
com dieta materna hipoalergénica.

2

Nas crianças sob aleitamento materno, a dieta
materna hipoalergénica pode apresentar benefício na
redução dos sintomas de cólica infantil.
Nas crianças alimentadas com fórmula, a fórmula
extensamente hidrolisada ou a fórmula de soja
associam-se a diminuição do tempo médio de choro.

2

Sem diferença significativa.

2

Resultados

Jadad

Benefício na eliminação do leite de vaca na dieta,
se Teste Prick positivo.
Sem evidência de benefício, se Teste Prick negativo.

5

Em 2016 foram publicados os critérios de Roma IV
para os distúrbios funcionais gastrointestinais, onde se
incluiu também a cólica infantil. Segundo os mesmos,
devem estar presentes os seguintes critérios para a definição da cólica infantil: aparecimento e desaparecimento dos sintomas antes dos cinco meses de idade;
períodos de choro recorrentes e prolongados, agitação
ou irritabilidade, reportados pelos cuidadores, que
ocorrem sem uma causa aparente e não conseguem ser
previstos ou resolvidos; e inexistência de febre, doença
ou má evolução ponderal da criança.7
A etiologia permanece desconhecida, apontando-se
algumas hipóteses como prováveis, nomeadamente a
imaturidade intestinal, dismotilidade ou mesmo composição da flora intestinal (alguns lactobacilos podem
afetar o perfil dos ácidos gordos intestinais). Alguns estudos apontam para uma possível hipersensibilidade,
associada a alergia alimentar. Existe também a hipótese de associação com o tabagismo materno, devido ao
aumento dos níveis plasmáticos e intestinais de motilina. Causas psicossociais, como tensão familiar, ansiedade parental ou interação inadequada também são
sinalizados por alguns autores.8-12 A maior parte dos casos provavelmente representam o pico da curva de choro do lactente saudável, não existindo evidência de que
o choro se deva a dor abdominal. Porém, os pais/cuidadores frequentemente assumem que a causa do choro é a dor abdominal com origem gastrointestinal.7
As diferentes causas apontadas condicionam diferentes propostas terapêuticas, incluindo as categorias
farmacológicas, alimentares ou mesmo comportamentais. Na diversidade assenta também a controvérsia, nomeadamente na tomada de decisão da melhor
estratégia terapêutica a propor, tendo em conta a comprovação da sua eficácia.
Propõe-se, por isso, rever a evidência disponível sobre a eficácia das estratégias de intervenção terapêutica na cólica infantil.

MÉTODOS
A pesquisa foi referente aos artigos publicados entre 01
de janeiro de 2006 e 01 de outubro de 2016 nas seguintes bases de dados: National Guideline Clearinghouse,
Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, National Institute for Health and Care Excellence, The Cochrane Library, DARE, Bandolier e MEDLINE.
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QUADRO I. Terapêuticas não farmacológicas no tratamento da cólica infantil (continuação)
ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS
Revisões sistemáticas
Autor/
Ano

Estudos
incluídos

Critérios
Diagnóstico

Hall, et al
(2012)15

2 ECA

n=123
Idade: inferior
a 5 semanas
(num dos
ECA); média
de 6,8
semanas (no
outro ECA)

2 ECNA

n=68
Idade: inferior
6 meses e
3-7 semanas

Amostra

Wessel
modificados;
Duração,
frequência e
intensidade do
choro;
Agitação e
ansiedade
materna

Intervenção
2 ramos:
Aconselhamento pediátrico + colo suplementar vs. Aconselhamento
pediátrico padrão.
Aconselhamento de suporte + técnicas específicas vs.
aconselhamento de suporte + dispositivo vibratório que simula
passeio de carro vs. aconselhamento de suporte.

2 ramos:
Diminuição da estimulação vs. interação modificada vs. ausência de
intervenção.
Música não contingente vs. música contingente.

QUADRO II. Terapêuticas farmacológicas no tratamento da cólica infantil
PROBIÓTICOS
Meta-análises
Autor/Ano

Estudos
incluídos

Amostra

Critérios
Diagnóstico

Xu, et al
(2015)19

6 ECAC

n=423 (213 L. reuteri; 210 placebo)
Idade: 3 e 6 meses
Sob aleitamento materno exclusivo
ou predominante mais fórmula
infantil

Anabrees,
et al
(2013)20

3 ECA

n=209
Wessel
Idade: 14 dias a 5 meses (maioria
(1 ECA)
sob aleitamento materno exclusivo) Wessel
modificados
(1 ECA)
Outros
(1 ECA)
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Critérios de
Wessel

Intervenção
L. reuteri 108 Unidades Formadoras de Colónias
(UFC)/dia vs. placebo
Duração: entre 21 e 30 dias

L. reuteri (DSM 17938 ou ATCC 55730) 108 UFC,
em 5 gotas, 1x/dia, durante 21 a 28 dias
vs. placebo

revisões

Resultados
Ausência de diferença significativa no choro com
colo suplementar.
Ausência de diferença significativa com
aconselhamento em técnicas específicas vs.
passeio de carro vs. apenas suporte.
Sem diferença significativa com menor estimulação.

NE
2

Diminuição significativa do choro com interação
modificada.
Diminuição de 80-90% duração e frequência do
choro com música contingente.

Resultados

NE

O uso de Lactobacillus reuteri associou-se a aumento
da eficácia do tratamento da cólica infantil ao fim de
duas semanas [Risco Relativo (RR)=2,84; IC95%
1,24-6,50; p=0,014] e ao fim de três semanas (RR=2,33;
IC95% 1,38-3,93; p=0,002), mas não ao fim de quatro
semanas (RR=1,41; IC95% 0,52-3,82; p=0,498).
O Lactobacillus reuteri diminuiu o tempo de choro
diário (minutos/dia) ao fim de duas semanas (diferença
absoluta entre médias = –42,89; IC95% –60,50 a
–25,29; p=0,000) e às três semanas (diferença absoluta
entre médias = –45,83; IC95% –59,45 a –32,21; p=0,000).

1

Aos 21 dias, diminuição significativa do tempo médio
diário de choro (diferença absoluta entre médias
= -56,03 minutos; IC95% -59,92 a -52,15).
Sucesso terapêutico: > 50% de crianças com
diminuição média do tempo de choro diário (RR aos
21 dias 0,06).

2

Foram incluídas na pesquisa meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e
controlados (ECAC), normas de orientação clínica
(NOC) e outros estudos originais, em Português, Inglês
ou Espanhol, utilizando o termo MeSH Infantile Colic.
Foram excluídos artigos que abordavam exclusivamente assuntos relacionados com genética ou inseminação artificial.
Os critérios de inclusão utilizados encontram-se organizados pelo acrónimo PICO e são os seguintes: População – lactentes (até um ano de idade) com diagnóstico de cólica infantil (através dos critérios de Wessel, Wessel-modificados ou outros); Intervenção – terapêuticas não farmacológicas (alterações alimentares
ou comportamentais), farmacológicas (probióticos, simeticone, lactase ou sacarose) ou complementares
(acupuntura, quiropraxia, osteopatia ou fitoterapia);
Comparação – placebo ou ausência de intervenção;
Outcome – melhoria da cólica, por diminuição da frequência, duração e/ou intensidade do choro.
As terapêuticas acima descritas foram as encontradas nos artigos, não tendo sido excluídas terapêuticas
da revisão.
Para aferir a qualidade dos estudos foi aplicada a escala de Jadad13 e na classificação em níveis de evidência
(NE) e forças de recomendação (FR) dos artigos foi aplicada a escala Strength of Recommendation Taxonomy
(SORT),14 da American Family Physician. Assim, segundo esta taxonomia, a qualidade do estudo encontra-se
subdividida em três níveis de evidência (nível 1 = boa
qualidade, evidência orientada para o doente; nível 2 =
qualidade limitada, evidência orientada para o doente;
nível 3 = outra evidência) e três graus de força de recomendação (A = consistente, evidência orientada para o
doente; B = inconsistente ou qualidade limitada; C =
consensos, evidência orientada para o doente).

RESULTADOS
Obtiveram-se 185 artigos, dos quais 116 eram discordantes do objetivo da revisão, 19 eram de outra tipologia, 12 estavam repetidos e 21 encontravam-se já contidos nas MA ou RS incluídas. Incluíram-se, assim, 17
artigos: quatro MA, sete RS, três ECAC e três NOC.
Os resultados estão organizados em três grupos: terapêuticas não farmacológicas, terapêuticas farmacológicas e terapêuticas complementares.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:367-80

371

372

revisões

QUADRO II. Terapêuticas farmacológicas no tratamento da cólica infantil (continuação)
Revisões sistemáticas
Autor/Ano

Estudos
incluídos

Amostra

Critérios
Diagnóstico

Intervenção

Schreck, et
al (2017)21

4 ECAC

n=351
Idade: inferior a 6 meses
Dois ECAC incluíram aleitamento
materno exclusivo
Um ECAC incluiu aleitamento
materno exclusivo ou misto, com
aleitamento materno superior a
50% do tempo
Um ECAC incluiu qualquer tipo de
aleitamento

Critérios de
Wessel

L. reuteri 108 UFC/dia vs. placebo
Duração: entre 21 e 28 dias

Urbaska,
et al
(2014)22

3 ECA

n=299
Idade: 0 dias a 5 meses

Wessel
modificados
(2 ECA)
Outros
(1 ECA)

L. reuteri DSM 17938 1×108 UFC/dia, durante 21
dias a 1 mês vs. placebo

2 ECA

n=594
Idade: inferior a 1 semana

1 ECA

n=18
Idade: 2 a 5 semanas

Perry, et al
(2011)17

L. reuteri DSM 17938 1×108 UFC/dia, durante 28
a 90 dias vs. placebo
Critérios de
Wessel

Cápsulas L. rhamnosus e P. freudenreichii em
água/leite, 1 vez/dia vs. placebo
Ensaios clínicos aleatorizados e controlados

Autor/ano
Kianifar, et
al (2014)23

Tipo
ECAC

Amostra
n=50
Idade: 15 a 120 dias
Sob aleitamento materno exclusivo
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Critérios de
diagnóstico
Critérios de
Wessel

Intervenção
Simbiótico - Mistura de sete probióticos (1 bilião
de UFC de Lactobacillus casei, L. rhamnosus,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium
breve, L. acidophilus, B. infantis, L. bulgaricus) +
fructooligossacarídeo (n=26)
vs. placebo (n=24)
Duração: 30 dias

revisões

Resultados

NE

Três ECAC evidenciaram a eficácia da administração
de L. reuteri 108 UFC/dia na redução do tempo diário
de choro (-55minutos/dia, - 53 minutos/dia, -42
minutos/dia).
Um ECAC não demonstrou eficácia dos probióticos na
redução do tempo diário de choro (este ECAC incluía
lactentes a fazer leite materno ou leite de fórmula).

2

Redução do tempo médio diário de choro,
principalmente quando sob aleitamento materno
predominante ou exclusivo.

2

Diminuição da frequência e duração dos episódios de
choro, tanto em crianças sob aleitamento materno
como fórmula.

2

Sem diferença significativa entre os dois grupos.

2

Resultados

Jadad

NE

Avaliação dia 7 e dia 30.
Outcome primário: sucesso terapêutico
(redução no tempo diário de choro > 50%)
Outcome secundário: resolução sintomática
(redução no tempo diário de choro > 90%)

5

2

Dia 7
- Sucesso terapêutico significativamente
superior no grupo submetido a simbiótico
(82,6%), comparativamente com o grupo
placebo (35,7%) (P<0,005)
- Resolução dos sintomas: superior no grupo
submetido a simbiótico (39%) vs. placebo
(7%) (P<0,03)

As terapias não farmacológicas são, regra geral, a primeira escolha terapêutica por parte dos pais (Quadro I).
As fórmulas láteas selecionadas, nomeadamente a
hidrolisada e extensamente hidrolisada, apresentam
redução significativa do tempo e número de episódios
de cólica, sendo recomendadas em alternativa para casos particulares. Outras fórmulas, como fórmulas à base
de soja ou enriquecidas com fibra, não demonstraram
resultados significativos.
Estudos apontam que as alterações sobre a dieta materna trazem benefício nos bebés sob aleitamento materno exclusivo, adotando estratégias de uma alimentação hipoalergénica ou mesmo evicção de leite e dos
seus derivados, caso a mãe apresente testes cutâneos
positivos para proteína do leite de vaca.
Ao nível das estratégias comportamentais apenas a
música contingente ou níveis de interação modificada,
com redução de estímulos ao bebé, provaram eficácia
na redução sintomática. O colo ou passeios de carro,
sendo práticas comuns, não têm evidência demonstrada.
Em termos farmacológicos (Quadro II), as opções
estão amplamente disseminadas entre pais, cuidadores e profissionais, sendo utilizadas de forma indiscriminada. No que aos probióticos diz respeito, são essencialmente usados os Lactobacillus (L.) reuteri ou L.
rhammonosus, tendo apenas o primeiro demonstrado
redução significativa dos episódios de cólica, merecendo recomendação na prevenção e no tratamento
pelas sociedades de gastroenterologia.
Quando comparados com placebo, o simeticone, a
lactase ou a sacarose/glicose não apresentam resultados na redução da cólica do lactente.
Outras terapêuticas complementares, manipulativas ou com base em fitoterápicos (Quadro III) são por
vezes preteridas pelos pais em detrimento dos fármacos. Neste campo, a acupuntura apresenta resultados
inconsistentes. Já as terapias manipulativas apresentam resultados consistentes na resolução da cólica infantil. Os fitoterápicos à base de funcho poderão levar
à redução do tempo de choro.

CONCLUSÕES
Apesar da inclusão de 17 artigos, correspondendo a um
n total de grandes dimensões, alguns estudos individualmente apresentam amostras reduzidas e grande
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:367-80
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QUADRO II. Terapêuticas farmacológicas no tratamento da cólica infantil (continuação)
Ensaios clínicos aleatorizados e controlados
Autor/ano
Kianifar, et
al (2014)23

Tipo
ECAC

Amostra

Critérios de
diagnóstico

n=50
Idade: 15 a 120 dias
Sob aleitamento materno exclusivo

Critérios de
Wessel

Intervenção
estatístico (56% vs. 36%, P=0,24)
de UFC de Lactobacillus casei, L. rhamnosus,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium
breve, L. acidophilus, B. infantis, L. bulgaricus) +
fructooligossacarídeo (n=26)
vs. placebo (n=24)
Duração: 30 dias
Normas de Orientação Clínica

Nome/autor/ano
The use of probiotics in pediatric gastroenterology: a review of the literature and recommendations by Latin-American experts
Latin-American (LATAM) expert consensus group (2015)24
Using probiotics in the paediatric population
Nutrition and Gastroenterology Committee, Canadian Paediatric Society (2012)25

Probiotics and prebiotics
World Gastroenterology Organization Global Guidelines (2011)26

SIMETICONE
Meta-análises
Autor/Ano
Biagioli, et
al (2016)27

Estudos
incluídos
2 ECA

Amostra

Critérios Diagnóstico

Intervenção

n=220
Idade: 1 a 12 semanas

Critérios de Wessel e outros

- 0,3mL (10 gotas) antes das refeições, durante
uma semana, depois três dias sem tratamento
e novamente uma semana de tratamento
- 0,3mL antes das refeições, 3-10 dias
vs. placebo
LACTASE
Revisões sistemáticas

Autor/Ano
Hall, et al
(2012)15

Estudos
incluídos
2 ECAC

Amostra
n=68
Idade: 3 a 13 semanas
(média 6,4 semanas)
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Critérios Diagnóstico
Wessel-like (1 ECAC)
Outros (1 ECAC)

Intervenção
Lactase vs. placebo

revisões

Resultados

Jadad

NE

5

2

Dia 30
- Sucesso terapêutico de 87% e 46% no
grupo submetido a simbiótico e placebo,
respetivamente (P<0,01)
- Resolução dos sintomas: sem significado
estatístico (56% vs. 36%, P=0,24)

Recomendação

NE

Prevenção da cólica: 1a para L. reuteri DSM 17938
Tratamento da cólica: 1b para L. reuteri DSM 17938
(escala Oxford)

1

Poderá ser considerado o uso de probióticos no
tratamento da cólica infantil, apesar de existir
evidência insuficiente para recomendar a favor ou
contra o seu uso.

3

L. Reuteri DSM 17938, 108 unidades
formadoras de colónias/dia
Nível de evidência/força de recomendação: 1b (escala
Oxford)

1

Resultados

NE

A comparação de simeticone com placebo mostrou
não haver melhoria com simeticone
(RR=0,95; IC95% 0,73-1,23)

Resultados
Um dos estudos mostrou ausência de diferença
significativa no tempo de choro e nos níveis de
hidrogénio;
O outro ECAC mostrou diminuição dos níveis de
hidrogénio respiratório do tempo choro.

2

NE
2

risco de viés, fundamentalmente pela heterogeneidade no que se refere à amostragem, randomização, ocultação, variabilidade na idade dos participantes, características da intervenção e duração do follow-up. Os
critérios de diagnóstico da cólica infantil, apesar de definidos clinicamente, dependem da avaliação subjetiva dos pais. É necessária uma ferramenta de avaliação
mais objetiva na avaliação e monitorização de sintomas.
De forma a compilar as forças de recomendações
atribuídas, os quadros seguintes apresentam as terapêuticas com eficácia demonstrada (Quadro IV) e as
não recomendadas por não terem eficácia demonstrada (Quadro V).
Assim, atualmente, a evidência dos diferentes tratamentos é limitada e sujeita a viés, apresentando benefícios inconsistentes. Os resultados obtidos apontam
eficácia para as fórmulas extensamente hidrolisadas
(força de recomendação A) e para os probióticos que tenham na sua constituição o L. reuteri (força de recomendação A) em casos selecionados.
Apesar das limitações já apontadas, algumas estratégias, como dieta materna hipoalérgica ou evicção de
leite de vaca em casos selecionados, música contingente ou interação comportamental modificada, demonstraram alguma eficácia (força de recomendação
B). Com o mesmo grau de evidência encontram-se ainda as terapias complementares, como sendo a osteopatia, acupuntura ou fitoterapia à base de funcho.
Não existe evidência que justifique a recomendação
do simeticone, lactase, outros probióticos ou estratégias
comportamentais (como, por exemplo, colo, passeio
de carro, entre outras) muitas vezes adotadas pelos pais.
As fórmulas enriquecidas em fibra ou fórmulas de soja
também não demonstraram evidência.
Apesar de ser uma prática disseminada não foram
encontrados pelos autores estudos que comparassem
a massagem com placebo, difícil de conseguir pelas
próprias características da técnica de toque terapêutico. Desse modo, os autores apenas podem afirmar que
carece de estudos bem estruturados para poder ser incluído numa revisão deste género.
São necessários mais ensaios clínicos aleatorizados
e controlados, com amostras maiores e critérios de
diagnóstico padronizados, sobre as diferentes opções
terapêuticas. No entanto, o facto de as ferramentas usaRev Port Med Geral Fam 2019;35:367-80
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QUADRO II. Terapêuticas farmacológicas no tratamento da cólica infantil (continuação)
SACAROSE E GLICOSE
Meta-análises
Autor/Ano
Biagioli, et
al (2016)27

Estudos
incluídos
3 ECAC

Amostra

Critérios Diagnóstico

n=70
Idade média: 2,5 a 9
semanas

Critérios de Wessel

Intervenção
Solução Glicose 30% / 1 semana
Solução Glicose 12% / 1 semana (2 ECAC)
vs. placebo

QUADRO III. Terapêuticas complementares no tratamento da cólica infantil
ACUPUNTURA
Revisões sistemáticas
Autor/Ano
Raith, et al
(2013)28

Estudos
incluídos
3 ECA

Amostra
n=121
Idade: inferior
a um ano

Critérios
Diagnóstico
Outros

Intervenção
Acupuntura - ponto LI4 (Hegu)
(Quatro sessões de 20 segundos ou SEIS sessões de 2 segundos / 3
semanas) vs. placebo/ausência de intervenção
Ensaios clínicos aleatorizados e controlados

Autor/Ano
Skjeie, et al
(2013)29

Tipo
ECAC

Amostra
n=90
Idade: 3
semanas a 3
meses (de
termo)

Critérios
Diagnóstico

Intervenção

Critérios de
Wessel

Acupuntura - ponto ST36 (quatro sessões de 30 segundos/1 semana)
vs. placebo/ausência de intervenção

QUIROPRAXIA E OSTEOPATIA
Meta-análises
Autor/Ano
Dobson, et
al (2012)30

Estudos
incluídos
6 ECAC

Amostra
n=325
Idade: inferior
a 6 meses

Critérios
Diagnóstico
Critérios de
Wessel
Diários de
choro

Intervenção
Terapias manipulativas (quiropraxia, osteopatia, osteopatia
craniossacral, manipulação craniana), 3 a 5 vezes por semana ou
on-demand, entre 10 dias a 4 semanas
vs. placebo/ausência de intervenção
Revisões sistemáticas

Autor/Ano
Perry, et al
(2011)17

Estudos
incluídos
3 ECA

Amostra
n=149
Idade: 0 a 9
semanas
(média 45
dias)
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Critérios
Diagnóstico
Wessel
(1 ECA)
Outros
(2 ECA)

Intervenção
Osteopatia craniana, 1x/semana, durante 4 semanas (1ª sessão:
1 hora e subsequentes 30 minutos)
Manipulação espinhal quiropráxica (sessões 10 minutos, máximo 6
tratamentos /2 semanas. OU 3x/semana, durante 8 dias) vs.
placebo/ausência de intervenção

revisões

Resultados

NE

Apenas um estudo de baixa qualidade demonstrou
redução tempo de choro diário (diferença média de
1,72 horas; IC95% 1,38-2,06).

3

das dependerem de observações individuais e subjetivas, de não existirem critérios objetivos e de se tratar de
uma população de recém-nascidos e lactentes, dificulta a realização de ensaios clínicos.
Os pais, que regra geral aplicam as intervenções e repostam os resultados, deveriam ser sempre ocultados
do efeito terapêutico vs. placebo. Tendo em conta que
é um processo fisiológico e autolimitado, na ausência
de evidência robusta sobre a eficácia dos tratamentos,
a atitude expectante pode ser uma estratégia a considerar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Resultados

NE

Diminuição da frequência e intensidade do choro.
Ausência de diferença significativa nos padrões de
alimentação, dejeções ou sono.

Resultados
Sem diferença estatisticamente significativa,
apesar de diminuição do choro diário em 13
minutos.

Jadad
5

Resultados
Diminuição do tempo de choro (diferença média de 1
hora e 12 minutos; IC95% -1,89; a -0,51, com
significado estatístico).

Resultados
Diminuição significativa do tempo de choro diário
[diferença média de 1 hora/dia (IC95% 0,14-2,19)].
Aumento significativo do tempo de sono [1 hora e
10 minutos /dia (IC95% 0,29-2,27)].
Resolução completa dos sintomas (93% das crianças),
sem recorrência da cólica ao fim de um mês.

2

NE
2

NE
2

NE
2
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QUADRO III. Terapêuticas complementares no tratamento da cólica infantil (continuação)
Revisões sistemáticas
Autor/Ano
Bronfort, et
al (2010)31

Estudos
incluídos

Amostra

Critérios
Diagnóstico
Wessel

4 ECA

Intervenção
Efeito de diversas terapias manuais (entre as quais a quiropraxia)
vs. placebo
FITOTERAPIA
Meta-análises

Autor/Ano
Biagioli, et
al (2016)27

Estudos
incluídos
4 ECA

Amostra
n=344
Idade: 2 a 25
semanas

Critérios
Diagnóstico
Critérios de
Wessel (3 ECA)
e outros
(1 ECA)

Intervenção
150mL de chá de ervas (camomila, funcho, verbena, alcaçuz, menta)
em cada episódio de cólica / uma semana
ColiMil® (funcho, camomila, erva cidreira), 2mL/kg/dia, 2 x/dia
(entre as 17 horas e as 20 horas, pré-mamada) / uma semana
Emulsão de óleo de funcho a 0,1% (5mL-20mL) 4 vezes/dia, antes
das refeições (máximo 12mL/Kg/dia) / uma semana

QUADRO IV. Estratégias que parecem apresentar evidência no tratamento da cólica infantil
Terapêutica
Alterações alimentares

Estratégias comportamentais

Fundamento

NE

FR

Fórmula extensamente hidrolisada

15

Hall, et al (2012)
Iacovou, et al (2012)16

2
2

B

Fórmula hidrolisada

Hall, et al (2012)15

2

B

Dieta materna hipoalergénica

Hall, et al (2012)

15

2

B

Eliminação de leite de vaca e derivados da
dieta materna (teste de Prick positivo)

Moravej (2010)18

2

B

Interação modificada

Hall, et al (2012)15

2

B

Música contingente

Hall, et al (2012)15

2

B

19

Probióticos

L. reuteri

Xu, et al (2015)
Schreck, et al (2017)21
Urbaska, et al (2014)22
Anabrees, et al (2013)20
LATAM (2015)24
Canadian Paediatric Society (2012)25
World Gastroenterology Org. (2012)26

1
2
2
2
1
3
1

A

Acupuntura

Ponto LI4 (Hegu)

Raith, et al (2012)28

2

C

Dobson, et al (2012)30
Perry, et al (2011)17

2
2

B

Biagioli, et al (2016)27

2

B

Quiropraxia/Osteopatia
Fitoterapia
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Chá de ervas
Extrato de plantas
Óleo de funcho

revisões

15.

Resultados

NE

Sem diferença significativa.

16.

2
17.

18.

Resultados

NE

Evidência de baixa qualidade, sugerindo que os agentes
de fitoterapia reduzem a duração do tempo diário de
choro comparativamente ao placebo (diferença média
1,33 horas; IC95% 0,71-1,96); Evidência de moderada
qualidade que indica que os agentes de fitoterapia
estão associados a maior resposta em relação ao
placebo (RR=2,05; IC95% 1,56-2,70).

2

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
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ABSTRACT
TREATMENT OF INFANTILE COLIC: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Objectives: The aim is to review the effectiveness of therapeutic interventions in infantile colic, since it is a frequent reason
for consultation, its treatment is challenging, and it is a source of frustration for parents and health care professionals.
Data sources: National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, NICE, Cochrane,
DARE, Bandolier and MEDLINE.
Methods of review: We searched for meta-analysis (MA), systematic reviews (SR), randomised controlled trials (RCT), clinical
guidelines, and other original studies published in Portuguese, English and Spanish between January 2006 and October 2016,
using the MeSH term ‘infantile colic’. The Jadad Scale was used to assess the quality of clinical trials and the Strength of Recommendation Taxonomy Scale (SORT) for assigning the level of evidence and strength of recommendation.
Results: Of the 185 articles obtained, 17 met the inclusion criteria (four MA, seven SR, three RCT and three guidelines). Almost
all articles evaluated crying time as the primary outcome. Hydrolysed formulas have demonstrated efficacy, but should not be
used indiscriminately. The evidence is more consistent about the use of probiotics (L. reuteri DSM 17938), which showed a reduction in the daily mean crying time, either in preventive or therapeutic regimen. Simethicone, that is frequently used, did not
show benefits. In complementary therapies, there is some evidence in favor of the use of fennel-based herbal medicine.
Conclusions: There are some strategies that seem to present benefit in the treatment of infantile colic, however the evidence
is poor and inconsistent. Further studies with larger samples and standardised diagnostic criteria are needed. Since it is a selflimiting process, in the absence of robust evidence on the effectiveness of treatments, expectant management may be a strategy to consider.
Keywords: Infantile colic; Newborn; Infant; Primary health care.
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Vacinação contra o papiloma
vírus humano no género
masculino em idade pediátrica:
qual a evidência?
Vanessa Filipa Guedes Silva,1 Diana Soares,2 Sofia Rodrigues, Cátia Lírio, Marisa Barros

RESUMO
Objetivo: Avaliar a eficácia da vacinação contra o papiloma vírus humano (HPV) no género masculino, em idade pediátrica, na
prevenção de patologia maligna ou pré-maligna associada a infeção por HPV.
Fontes de dados: PubMed, The Cochrane Library, DARE, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines InfoBase e Guidelines Finder (National Electronic Library for Health – NHS britânico).
Métodos de revisão: Pesquisa de artigos publicados entre 01/01/2006 e 01/09/2016, usando os termos MeSH Papillomavirus
vaccines, male, child e adolescent. Foram incluídos indivíduos do género masculino em idade pediátrica com vacinação contra
o HPV para prevenção de patologia oncológica ou pré-oncológica por HPV. Para atribuição do nível de evidência (NE) e a força
de recomendação foi utilizada a escala Strengh of Recomendation Taxonomy, da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Nas três normas de orientação clínica encontradas existe uma força de recomendação A para a vacinação contra
o HPV no género masculino em idade pediátrica. Dos 11 artigos incluídos, a maioria descreve que a vacinação contra o HPV no
género masculino em idade pediátrica conduz à redução de incidência de infeção por HPV e lesões malignas e/ou pré-malignas.
Conclusões: A vacinação contra o HPV é eficaz na prevenção de lesões pelo HPV, pelo que está recomendada no género masculino em idade pediátrica (força de recomendação A). A vacinação mista é mais eficaz do que a vacinação isolada do género
feminino.
Palavras-chave: Adolescente; Criança; Género masculino; Vacina papilomavírus.

INTRODUÇÃO
papiloma vírus humano (HPV) é um dos
vírus de transmissão sexual mais frequente, provocando infeção do epitélio escamoso.1-2 A maioria das infeções por HPV é
transitória, tendo duração de alguns meses. Em alguns
casos a infeção pode ser persistente, progredindo para
lesões pré-oncológicas ou oncológicas.1 O HPV é a
maior causa de cancro de colo do útero nas mulheres;
no entanto, pode também causar doença no género
masculino. As estirpes de alto risco, que são fatores importantes para o cancro cervical, vulvar, vaginal, anal,

O

1. USF Nova Salus.
2. USF Abel Salazar.
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peniano e orofaríngeo, incluem o HPV-16, 18 e 45.1,3 As
estirpes de baixo risco incluem o HPV-6 e 11, sendo
maioritariamente responsáveis por condilomas genitais e papilomatose respiratória.1,3
Existem três tipos de vacinas para o HPV, a bivalente (HPV 16 e 8), a quadrivalente (HPV 6, 11; 16 e 18) e a
nonavalente (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58).1,3 Em
Portugal, de acordo com o Programa Nacional de Vacinação (PNV) de 2017, recomenda-se a realização da vacina HPV nonavalente aos 10 anos no género feminino.4 A Áustria foi o primeiro país a implementar um
programa nacional de vacinação contra o HPV que
abrange o género masculino e feminino.1 Existem também recomendações para a vacinação no género masculino na Austrália, Canadá e Estados Unidos da Amé-
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rica.5 Contudo, a proteção da vacina HPV parece não ser
duradoura. A vacina quadrivalente confere uma proteção média de oito anos.6-8
O objetivo do estudo é avaliar a eficácia da vacinação contra o HPV no género masculino, em idade pediátrica, na prevenção de patologia maligna ou pré-maligna associada a infeção por HPV.

MÉTODOS
Fonte de dados: PubMed, The Cochrane Library, DARE,
National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines InfoBase e Guidelines Finder
(National Electronic Library for Health – NHS britânico).

Métodos de revisão
Foi realizada uma pesquisa de normas de orientação
clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS), meta-análises
(MA), ensaios clínicos aleatorizados e controlados
(ECAC), com data de publicação entre 1 de janeiro de
2006 e 1 de setembro de 2016, utilizando os termos
MeSH Papillomavirus vaccines, male, child e adolescent. Em agosto de 2018 foi realizada uma atualização
das guidelines, tendo sido incluídas a Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de 2016,9 do
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a National Advisory Committee on Immunization (NACI) de
2017,10 do Canadá e a atualização de 2018 do Programa
nacional de vacinação da Austrália.11
Os critérios utilizados para inclusão dos artigos consistiram em: população-alvo constituída por rapazes em
idade pediátrica (0 aos 18 anos); intervenção – vacinação contra o HPV no género masculino; em comparação
com a não vacinação; e Outcome relacionado com prevenção de patologia oncológica ou pré-maligna por HPV.
Foram utilizados, como critérios de exclusão, estudos não randomizados, artigos duplicados, artigos de
opinião, artigos de revisão clássica de tema e artigos
discordantes do objetivo da revisão.
Para avaliar o nível de evidência (NE) e a força de recomendação foi utilizada a escala Strengh of Recomendation Taxonomy (SORT), da American Academy of Family Physicians.

RESULTADOS
Da pesquisa efetuada resultou um total de 532 artigos, dos quais 478 foram excluídos pela leitura do títu-

lo e do resumo e 40 foram excluídos após leitura integral; foram incluídos nesta revisão três NOC e 11 estudos originais. Em agosto de 2018 foram incluídas versões mais recentes das três NOC atualizadas.9-11
A Figura 1 representa o fluxograma de seleção dos estudos. O Quadro I resume a descrição das NOC que recomendam a vacinação contra o HPV no género masculino em idade pediátrica.9-11 No Quadro II encontram-se os restantes estudos incluídos nesta revisão.6,14-23
Nos Estados Unidos, as vacinas quadrivalente e nonavalente contra o HPV estão licenciadas para uso em
mulheres e homens com idade entre os 9 e 26 anos. A
bivalente está licenciada para uso em mulheres com
idade entre os 9 e 25 anos. A partir do final de 2016 apenas a nonavalente está a ser distribuída. O CDC adotou
as recomendações da ACIP, que recomenda a vacinação
aos 11-12 anos. A vacinação pode ser iniciada aos nove
anos. Também recomendam a vacinação de mulheres
até aos 26 anos e homens até aos 21 anos que não foram adequadamente vacinados. Para aqueles que iniciaram a vacinação antes dos 15 anos, o esquema recomendado é o de duas doses (a 2ª dose deve ser administrada seis a 12 meses após a 1ª dose). Para os que
iniciaram a vacinação a partir dos 15 anos já são recomendadas três doses (a 2ª dose deve ser administrada
um a dois meses após a 1ª dose e a 3ª dose deve ser administrada seis meses após a 1ª dose). Os homens que
praticam sexo com outros homens têm alto risco de infeção pelo HPV, pelo que também está recomendada a
sua vacinação de rotina até aos 26 anos de idade (para
aqueles que não foram adequadamente vacinados).9
No Canadá, o NACI recomenda as vacinas quadrivalente e nonavalente em todos os homens dos nove
aos 26 anos, uma vez que parece diminuir a incidência
de infeção, neoplasia anal intraepitelial e lesões genitais externas nos jovens na faixa etária dos 16 e os 26
anos. A bivalente não está indicada. Está recomendada a vacinação do género masculino dos nove aos 14
anos com duas ou três doses com a vacina quadrivalente ou com três doses da vacina nonavalente. Naqueles com idade superior ou igual a 15 anos estão recomendadas as três doses da vacina quadrivalente ou
nonavalente.10
Na Austrália, a Royal Australian College of General
Practitioners (RACGP) inclui a vacina contra o HPV no
programa nacional de vacinação e recomenda-a em
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:382-91
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prometidos, devem receber
duas doses da vacina nonavalente com intervalo entre
seis e 12 meses (0,6-12 meses).11
478 Referências excluídas por:
Na Europa não há NOC
Triagem por leitura de título
que
recomende a vacina
Divergência
dos
objetivos
do
trabalho
e resumo
- Incumprimento dos critérios de inclusão
contra o HPV no género
- Artigos que não NOC, ECAC, RS ou MA
masculino. Contudo, a Eu- Artigos repetidos
ropean Centre for Disease
54 Artigos selecionados para
Prevention and Control
leitura integral
(ECDC) faz referência ao
facto de apenas a vacina
40 Referências excluídas por:
quadrivalente ter sido avaTriagem por leitura integral
liada quanto à eficácia e re- Divergência dos objetivos do trabalho
- Incumprimento dos critérios de inclusão
latada como sendo eficaz na
prevenção de infeções persistentes e morbilidade re14 Artigos selecionados
lacionada com o HPV em
rapazes. Em dois estudos
sobre a imunogenicidade
Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.
da vacina contra o HPVLegenda: NOC = Norma de orientação clínica; ECAC = Ensaios clínicos aleatorizados; RS = Revisão sistemática;
-16/18, a resposta imunolóMA = Meta-análise.
gica foi substancialmente
maior em jovens do género
ambos os géneros, entre os 12 e os 13 anos, sendo remasculino, em comparação com as mulheres de grupos
comendada a vacina nonavalente (duas doses com um
etários semelhantes. Os níveis de anticorpos após a vaintervalo de seis a 12 meses). Todos os indivíduos (hocinação para as vacinas de tipo HPV foram até três vemens e mulheres) que iniciam a vacinação entre os nove
zes maiores em homens que em mulheres. As vacinas
e os 14 anos de idade, exceto indivíduos imunocomprovocaram níveis de anticorpos mais elevados em gru532 Artigos selecionados

QUADRO I. Normas de orientação clínica (NOC)
Referência

Recomendações

Força de recomendação

Advisory Committee on
Immunization Practices
[ACIP] (2016)

Vacinação de rotina aos 11 ou 12 anos (pode ser iniciada aos 9 anos).
Vacinação entre os 13 e os 21 anos para os que não foram
previamente vacinados ou que não completaram as duas doses.

A

National Advisory
Committee on
Immunization [NACI]
(2017)

Vacinação entre os 9 e os 26 anos.
Vacinação género masculino 9-14 anos com duas ou três doses com a
vacina quadrivalente ou com três3 doses da vacina nonavalente.
Vacinação do género masculino com idade superior ou igual a 15 anos
com três doses da vacina quadrivalente ou nonavalente.

B

Royal Australian College
of General Practitioners
(2018)

Vacinação de rotina dos 9 aos 14 anos de idade, com duas doses da
vacina nonavalente.

A
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QUADRO II. Resumo dos estudos incluídos no trabalho
Referência

Tipo

População/Intervenção

Resultados

NE

Bogaards, et al.
(2015)

EOR

Adolescentes do género masculino de 12 anos.
Avaliação do efeito da vacinação contra o HPV
bivalente quanto ao ganho de anos de vida
ajustados por qualidade e na redução do
cancro (orofaringe, peniano, anal) nos homens.

A vacinação apenas dos rapazes leva a um
ganho de 14,6 anos de vida ajustados por
qualidade (IC95%; 11,9-17,7). Existe benefício
na introdução de vacina bivalente no PNV
para rapazes.

2

Elfstrom, et al.
(2015)

EOR

Comparar a prevenção de infeção por HPV
com vacinação bivalente no género feminino
dos 10-12 anos em relação a extensão única
da vacinação a raparigas dos 22-26 anos e a
rapazes em idade escolar, em relação a
extensão a homens entre 25-30 anos.

Vacinação contra HPV mista ou com extensão
ao género masculino em idade adulta acelera
a redução da infeção por HPV e cancro cervical
e aumenta o impacto da vacinação.

2

Ferris, et al.
(2014)

ECR

N=1.781 rapazes e raparigas entre os 9-15
anos.
Vacinação contra HPV quadrivalente para
avaliação serológica do nível de anticorpos de
modo a verificar a imunogenicidade ao longo
do tempo e avaliação da segurança e eficácia
da vacina contra a infeção persistente ou
doença.

Vacina quadrivalente apresenta duração de
nível de anticorpos e eficácia clínica por oito
anos.
Vacina é mais eficaz se administrada antes de
aquisição do vírus.

2

Lehtinena, et al.
(2015)

ECR

N=32.175, 20.514 raparigas e 11.661 rapazes.
Avaliar o efeito da vacinação com HPV
bivalente em raparigas comparativamente a
rapazes e raparigas nascidos entre 1992-1995,
nos anos escolares 2007-2008 e 2008-2009.

A vacinação mista aumenta em 31% a
imunidade de grupo.

2

Marcelon, et al.
(2015)

EOR

Rapazes entre os 9-14 anos.
Quantificar o risco-benefício da vacinação
com HPV quadrivalente em rapazes para
prevenção do cancro anal, em comparação
com a não vacinação.

A vacinação com HPV quadrivalente em
rapazes parece ter um risco-benefício favorável
para prevenção do cancro anal. O grupo de
rapazes mais jovens apresenta uma resposta
imunitária superior à dos adultos. Outro
benefício é a diminuição de condilomas
acuminados.

2

Korostil, et al.
(2013)

EOR

Predição do impacto da vacinação em crianças
do género masculino na incidência de lesões
genitais associadas ao HPV, através de um
modelo matemático de transmissão do HPV
na população heterossexual australiana.

Introdução da vacina no género masculino
está associada a uma maior redução da
incidência de lesões genitais na população
heterossexual quando comparada com a
vacinação isolada do género feminino.

2

Li, et al.
(2012)

ECR

N=600 (média de idades: 24,6), 100 do género
masculino e 500 do género feminino, da
população chinesa, entre os 9 e os 45 anos.
Avaliar a segurança e imunogenicidade da
vacina do HPV quadrivalente, após
administração ao dia 1, mês 2 e mês 6.

Os jovens de género feminino e masculino
(9-15 anos) apresentam maior imunogenicidade
(1,4-2,8 vezes superior) do que as mulheres
adultas (16-26 anos). A vacinação em crianças
do género feminino e masculino beneficia a
redução de cancro genital e cervical, lesões
pré-cancerígenas e genitais.

2
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QUADRO II. Resumo dos estudos incluídos no trabalho (continuação)
Referência

Tipo

População/Intervenção

Resultados

NE

Bauer, et al.
(2012)

EOR

N=1.754.000 mulheres e 258.000 homens.
Avaliar a redução de lesões genitais benignas
após a introdução da vacina HPV.

O diagnóstico de verrugas diminuiu 34,8% em
mulheres com < 21 anos e 10% com 21-25
anos; diminuiu 18,6% em homens com < 21
anos e 11,2% com 21-25 anos; aumentou
10,1% em mulheres com 26-30 anos e 9,4%
com > 30 anos; e aumentou 9% em homens
entre os 26-30 anos.

3

Chesson, et al.
(2011)

EOR

Estimativa do custo-eficiência da inclusão da
vacina do HPV quadrivalente em crianças do
género masculino com 12 anos, com base na
incidência, custo por caso e impacto na
qualidade de vida durante um período de
tempo de 100 anos de vacinação.

A vacinação nas crianças do género masculino
leva a maior redução a longo prazo do cancro
cervical associado ao HPV, comparativamente
à vacinação isolada do género feminino.

B

Giuliano, et al.
(2011)

ECR

N=4.065 rapazes e homens saudáveis (16-26
anos) de 18 países.
Avaliar eficácia da vacina HPV quadrivalente
na redução da incidência de infeção anogenital
e lesões genitais externas relacionadas com o
HPV.

A vacina quadrivalente previne a infeção
anogenital e o desenvolvimento de lesões
genitais externas relacionadas com o HPV em
homens entre os 16 a 26 anos de idade.

2

Block, et al.
(2006)

ECR

N=1.529, entre 10 e 23 anos.
Demonstrar a não inferioridade da
imunogenicidade da vacina quadrivalente
contra o HPV em jovens, meninas e meninos,
comparativamente com mulheres adultas.

A imunização de rapazes e raparigas dos 10
aos 15 anos com a vacina quadrivalente contra
o HPV resultou numa resposta imunitária
robusta. Estas respostas de anticorpos
neutralizantes foram estatisticamente não
inferiores às observadas na população dos 16
aos 23 anos de idade.

2

Legenda: ECR = Estudo controlado e randomizado; EOR = Estudo observacional retrospetivo; HPV = Papilomavírus humano.

pos etários mais jovens (10-14 anos em comparação a
15-18 anos) em ambos os géneros.12-13
A European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening faz referência à vacinação contra o HPV no género masculino, citando estudos que demonstram a eficácia da vacina quadrivalente em homens contra a infeção persistente com HPV 16 e 18,
verrugas genitais e lesões anais intraepiteliais. Referem
ainda a importância da imunidade de grupo, isto é, a
vacinação no género masculino não só tem benefícios
diretos para a pessoa vacinada, mas também diminui
a circulação do HPV e o risco de infeções por HPV em
mulheres e homens não vacinados.13
Bogaards e colaboradores (2015) realizaram um esRev Port Med Geral Fam 2019;35:382-91

tudo retrospetivo, com base num modelo bayseano, em
que se utiliza uma população de adolescentes de 12
anos do género masculino, na Holanda. O objetivo foi
avaliar o efeito da vacina bivalente nos rapazes, através
da sua introdução no PNV, calculando o ganho de anos
de vida ajustados por qualidade e a redução do cancro
(orofaringe, peniano, anal) nos homens. A vacinação
apenas de rapazes levou a um ganho de 14,6 anos de
vida ajustados por qualidade (IC95%; 11,9-17,7), sendo
que seriam necessários vacinar 466 rapazes para prevenir um caso de cancro (IC95%; 405-542). O ganho é
superior nos homossexuais em comparação com os heterossexuais. Quanto maior a taxa de vacinação do género feminino associado ao masculino, menor é o ga-
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nho de anos de vida ajustados por qualidade e é necessário vacinar um maior número de rapazes para prevenir um caso de cancro. Assim, concluem que existe
benefício na introdução de vacina bivalente para rapazes no PNV (nível de evidência 2).14
Elfstrom e colaboradores (2015) efetuaram um estudo retrospetivo para comparar a prevenção de infeção
por HPV com a vacina bivalente no PNV da Suécia. O
objetivo foi avaliar a eficácia no género feminino dos 10-12 anos comparativamente à extensão única da vacinação a raparigas dos 22-26 anos e com rapazes em
idade escolar vacinados/não vacinados e extensão a
homens entre 25-30 anos. Verificou-se uma redução da
prevalência de HPV no programa com extensão a raparigas (49,4%) e com extensão a rapazes (55,6%). A vacinação mista contra o HPV ou com extensão ao género masculino, em idade adulta, acelerou a redução da
infeção por HPV e cancro cervical. Assim, concluem
que a vacinação de rapazes de 11 anos protege contra
a diminuição de eficácia por diminuição da cobertura
vacinal temporária nas raparigas (nível de evidência
2).15
Lehtinena e colaboradores (2015) realizaram um estudo randomizado controlado, com uma população de
32.175 indivíduos, 20.514 raparigas e 11.661 rapazes,
para avaliar o efeito da vacina bivalente apenas em raparigas em comparação com a vacinação de rapazes e
raparigas nascidos entre 1992-1995 e nos anos escolares 2007-2008 e 2008-2009, na Finlândia. Verificaram
que a vacinação mista aumenta em 31% a imunidade
de grupo em comparação com a vacinação apenas de
raparigas (nível de evidência 2).16
Marcelon e colaboradores (2015) concretizaram um
estudo observacional retrospetivo que visa quantificar
o risco-benefício da vacina quadrivalente em rapazes
entre os 9-14 anos para prevenção do cancro anal, em
comparação com a não vacinação. A vacina quadrivalente pareceu ter um risco-benefício favorável para prevenção do cancro anal. O grupo de rapazes mais jovens
apresentou uma resposta imunitária superior aos adultos. Outro benefício foi a diminuição de condilomas
acuminados (nível de evidência 2).17
Ferris e colaboradores (2014) realizaram um estudo
randomizado controlado com 1.781 indivíduos rapazes
e raparigas entre os 9-15 anos, sem início da atividade
sexual. O grupo 1 (N=1.179) fez a vacina quadrivalente

no dia 1, ao 2º mês e ao 6º mês de estudo. O grupo 2 (N=
482) recebeu a vacina após o mês 30. Ambos os grupos
foram seguidos por 96 meses. O objetivo foi a avaliação
serológica do nível de anticorpos nos grupos ao longo
do tempo e avaliação da segurança e eficácia da vacina
contra a infeção persistente ou doença. A vacina quadrivalente apresenta duração de nível de anticorpos e
eficácia clínica por oito anos. Aos 96 meses, o nível de
IgG foi de 94,3% para o HPV6, 89,4% para o HPV11,
99,5% para o HPV16 e 88,8% para o HPV18. A vacina foi
mais eficaz no Grupo 1, não havendo doença ou infeção por HPV por mais do que um ano. Assim, concluíram que a vacina é mais eficaz se administrada antes
de aquisição do vírus, não tendo sido encontrados efeitos adversos significativos (nível de evidência 2).6
Korostil e colaboradores (2013) realizaram um estudo retrospetivo e transversal, onde foi utilizado um modelo matemático dinâmico da transmissão do HPV-6/11, na população australiana heterossexual, para
predizer a alteração na incidência de lesões genitais
com a vacinação, desde 2007. Assumiram uma taxa de
cobertura de 80% da atual vacinação feminina e consideraram o início da vacinação masculina em 2013.
Quanto aos resultados, a previsão do modelo e os dados relatados até 2013 mostraram uma diminuição relativa a curto prazo da incidência de lesões genitais;
desde 2013, o modelo prediz uma redução relativa de
aproximadamente 70% em mulheres e 65% em homens, após seis anos de vacinação. O efeito da vacinação masculina, após 2013, será substancial por volta de
2020 e aumentará consistentemente até 2030. A redução relativa da incidência de lesões genitais em mulheres será de 80% em 2021, o que é 7% adicional à redução comparada só com a vacinação feminina. Da
mesma forma, a redução nos homens alcançará os 75%,
12% superior à vacinação exclusivamente feminina. Baseado nas previsões do modelo, os autores esperam
que, em 2030, a redução relativa nas mulheres exceda
os 90% e se aproxime de 90% nos homens, com a vacinação de ambos os géneros (sem a vacinação masculina, a redução seria menor que 80% nas mulheres e perto de 65% nos homens).18
Li e colaboradores (2012) fizeram um estudo aleatorizado, duplamente cego e controlado com placebo em
crianças e adultos chineses saudáveis dos géneros masculino e feminino, com o objetivo de determinar a efiRev Port Med Geral Fam 2019;35:382-91
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cácia e a imunogenicidade da vacina quadrivalente do
HPV. O estudo foi realizado entre julho e agosto de 2008
e foram aleatorizadas 100 crianças do género masculino com idades entre os nove e os 15 anos e 500 mulheres com idades entre os nove e os 45 anos, na razão 1:1,
para receber a vacina quadrivalente Gardasil® ou placebo adjuvante. O ensaio excluiu mulheres pós-pubertárias que estiveram grávidas ou que tiveram história de
patologia do colo uterino. Dos 600 participantes, 588
(98%) receberam as três doses como planeado, foram a
todas as consultas e completaram o estudo ao mês 7.
Relativamente à imunogenicidade, a taxa de seroconversão para o HPV6, 11, 16 e 18 ao mês 7 foram de 96,7%,
99,3%, 99,3% e 99%, respetivamente (a resposta a cada
tipo de HPV foi considerada aceitável). As crianças, quer
do género masculino quer do feminino, tiveram uma
resposta imunitária 1.4-2.8 vezes superior às idades
mais velhas. Quanto à segurança, a vacina foi bem tolerada no geral, não havendo diferenças significativas
nos efeitos adversos sistémicos entre a vacina e o placebo.19
Bauer e colaboradores (2012) realizaram um estudo
ecológico, entre 2007 e 2010, com utentes do Programa
de Tratamento e Acesso de Cuidados do Planeamento
Familiar da Califórnia para avaliar a redução de lesões
genitais benignas após a introdução da vacina HPV. Não
obtiveram dados sobre o estado vacinal. Foram avaliados 1.754.000 casos de mulheres e 258.000 de homens.
O diagnóstico de verrugas diminuiu 34,8% em mulheres com menos de 21 anos e 10% com 21-25 anos; diminuiu 18,6% em homens com menos de 21 anos e
11,2% com 21-25 anos; aumentou 10,1% em mulheres
entre os 26 e 30 anos e 9,4% acima dos 30 anos; e aumentou 9% em homens entre os 26-30 anos (não houve alteração nos homens acima dos 30 anos).20
Chesson e colaboradores (2011) realizaram um estudo retrospetivo e transversal em que estimaram o
custo-eficiência da inclusão da vacina do HPV quadrivalente em crianças do género masculino, com 12 anos,
dos Estados Unidos, com base na incidência, custo por
caso e impacto na qualidade de vida, durante um período de tempo de 100 anos de vacinação. Utilizaram
um modelo simplificado da transmissão do HPV e dirigiram três questões: o custo-eficiência da vacinação
no género feminino, entre os 12-26 anos, comparado
com a não vacinação; o custo-eficiência de adicionar a
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:382-91

vacinação no género masculino para as idades entre os
12 e 26 anos; e o custo-eficiência de abranger a vacinação nos rapazes de 12 anos, comparado com a estratégia de aumentar a cobertura da vacina nas raparigas de
12 anos. A inclusão da vacinação nas crianças do género masculino reduziu a longo prazo o cancro cervical
associado ao HPV em 81,3%, 64,7% e 97,4%, com taxas
de cobertura de 30%, 20% e 75%, respetivamente (em
comparação com a redução de 71,1%, 55,2% e 94,6% na
vacinação só de crianças do género feminino). No entanto, demonstraram que o custo-eficiência da vacinação em crianças do género masculino depende da cobertura no género feminino, sendo mais custo-eficiente quando a taxa de cobertura da vacinação no género
feminino é baixa. Aumentar a taxa de cobertura da vacinação no género feminino pode ser mais custo-eficiente que a vacinação no género masculino.21
Giuliano e colaboradores (2011) efetuaram um estudo randomizado, duplamente cego, controlado com
placebo, que incluiu 4.065 rapazes saudáveis de 18 países, entre os 16 e os 26 anos de idade. Foram excluídos
os indivíduos com história prévia ou atual de lesões clinicamente sugestivas de infeção sexualmente transmissível. Os sujeitos do estudo foram divididos por dois
grupos, 2.032 para a vacina e 2.033 para placebo, ambos vacinados no dia 1, mês 2 e mês 6. O tempo médio
de seguimento após a primeira administração de vacina ou placebo foi de 2,9 anos. O objetivo primário foi
avaliar a eficácia da vacina quadrivalente na redução da
incidência de lesões genitais externas relacionadas aos
serotipos 6, 11, 16 ou 18. Um total de 175 indivíduos não
retornaram para o seguimento após receberem uma
dose de vacina ou placebo. As análises de eficácia foram realizadas através de protocolos para duas populações distintas: indivíduos que receberam as três vacinas e foram negativos para os tipos relevantes de HPV
no início do estudo; indivíduos que receberam vacina
ou placebo, independentemente do estado basal do
HPV, onde havia intenção de tratar. A maioria dos indivíduos que foram inicialmente negativos para os quatro serotipos envolvidos na vacina, tiveram seroconversão para todos os serotipos um mês após a terceira
dose de vacina (97,5%). Na população de intenção de
tratamento, a eficácia contra lesões relacionadas com
estes serotipos foi de 65,5% (IC95%; 45,8-78,6) e a eficácia na prevenção de qualquer lesão genital, inde-
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pendentemente do tipo HPV, foi de 60,2% (IC95%; 40,8-73,8). A vacina foi também eficaz contra a infeção persistente pelos serotipos da vacina e contra a deteção de
DNA para estes tipos de HPV. Na população de indivíduos seronegativos, no início do estudo, a vacina reduziu a incidência de lesões genitais externas relacionadas aos serotipos 6, 11, 16 ou 18 em 90,4% (IC95%; 69,2-98,1) e a eficácia contra condilomas acuminados foi de
89,4% (IC95%; 65,5-97,9). Não foram encontrados efeitos adversos significativos. Embora as estimativas de
eficácia neste estudo sejam numericamente mais baixas do que as de meninas e mulheres em outros estudos, os intervalos de confiança sobrepõem-se, sugerindo que a eficácia da vacina pode ser semelhante para
os dois géneros.22
Block e colaboradores (2006) realizaram um ensaio
clínico, multicêntrico, em diversos países, de não inferioridade da imunogenicidade da vacina quadrivalente em jovens, meninas e meninos, comparativamente
com mulheres adultas. Foram incluídas 506 meninas e
510 meninos dos 10 aos 15 anos, saudáveis, sem atividade sexual antes e durante o estudo, que foram comparados com 513 mulheres entre os 16 e os 23 anos,
saudáveis, sem história de alterações no papanicolau,
cervicite purulenta, verrugas genitais e não mais de
quatro parceiros sexuais. Todos os participantes foram
vacinados no dia 1, mês 2 e mês 6. O tempo médio de
seguimento após a primeira administração de vacina foi
de um ano. A tolerabilidade da vacina também foi avaliada. As serologias foram pedidas no dia 1 e nos meses
3 e 7, sendo as taxas de seroconversão no sétimo mês
de 99% para todos os quatro tipos de HPV em cada grupo e os títulos médios nas meninas ou meninos 1,7 a
2,7 vezes maiores. As respostas imunogénicas não inferiores para os quatro serotipos de HPV presentes na
vacina quadrivalente permitem a transposição de dados de eficácia que foram gerados em mulheres jovens
para as raparigas. Os resultados nos meninos apoiam a
implementação de programas de vacinação também
para o género masculino.23

CONCLUSÕES
A vacinação contra o HPV no sexo masculino tem
suscitado debates éticos e morais, sendo ainda contestada por diversos motivos: as vacinas comercializadas
em Portugal não representam uma parte significativa

dos mais de 200 serotipos oncogénicos conhecidos,
apesar de serem eficazes contra os mais prevalentes; os
restantes serotipos não abrangidos pelas vacinas podem acumular mutações e adquirirem maior potencial
oncogénico e/ou infecioso.
O principal argumento contra a vacinação masculina é baseado nos custos associados que foram estimados por modelos de custo-benefício. Entre os diversos
estudos realizados, a maioria concorda que a vacinação
de homens e mulheres é menos custo-efetiva que a vacinação exclusiva das mulheres. Estudos de custo-efetividade da vacinação contra o HPV nos rapazes têm demonstrado que esta está muito associada à cobertura
vacinal das raparigas. A cobertura vacinal das raparigas
contra o HPV é suficientemente alta. Tem-se discutido
então se a implementação da vacinação nos rapazes
resultará em benefícios adicionais que justifiquem os
custos da intervenção. É, no entanto, considerável a variabilidade nos valores utilizados nos parâmetros necessários à construção destes modelos de custo-benefício.
O HPV tem uma elevada incidência, em ambos os géneros, de lesões benignas e neoplasias malignas. A forma de reduzir individualmente o risco de doença é através da vacinação, para além da proteção indireta, com
método de barreira.
Ainda que de forma lenta e contrariada pela dívida
no Sistema Nacional de Saúde, a vacina é cada vez mais
acessível e as normas lançadas pela Direção-Geral da
Saúde caminham para a sua introdução no Programa
Nacional de Vacinação também no género masculino.
Segundo a revisão dos estudos mencionados e o parecer das Sociedades Portuguesas de Pediatria e de Infeciologia Pediátrica, a vacinação no género masculino
é recomendada, pois a doença (condilomas e neoplasias do pénis, ânus, cabeça e pescoço) é clínica e epidemiologicamente relevante; não existe rastreio implementado; e é importante pensar nos homens que
praticam sexo com outros homens e que não ficam protegidos pela vacinação exclusiva no género feminino. A
vacina tem um bom perfil de segurança e tudo indica
que tem o potencial de reduzir uma proporção significativa de doenças que afetam o homem, além de impulsionar a proteção no sexo feminino.
Em suma, a evidência atual disponível indica que a
vacinação contra o HPV está indicada no género masRev Port Med Geral Fam 2019;35:382-91
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culino em idade pediátrica (força de recomendação A),
apresentando uma relação custo-benefício efetiva. A
vacinação mista é mais eficaz do que a vacinação isolada do género feminino. Existe maior eficácia se administrada antes de iniciar uma vida sexual ativa. A vacinação nesta faixa etária reduz a incidência de infeção
pelo HPV e, consequentemente, o número de lesões
malignas e pré-malignas. Esta redução é mais preponderante em países com menor taxa de vacinação no género feminino.
Será, assim, importante as autoridades de saúde partirem para uma estratégia de vacinação do HPV mais
abrangente.
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ABSTRACT
IMMUNISATION AGAINST THE PAPILLOMAVIRUS IN MALES OF PEDIATRIC AGE: WHAT’S THE EVIDENCE?
Objective: To evaluate the efficacy of the vaccination against the human papillomavirus (HPV) in males in pediatric age, in the
prevention of malignant or pre-malignant HPV-associated lesions.
Data sources: PubMed, Cochrane Library, DARE, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines InfoBase, Guidelines Finder (National Electronic Library for Health NHS England).
Methods: Search of articles published between 01/01/2006 and 01/09/2019, using the MeSH terms ‘papillomavirus vaccines’,
‘male’, ‘children’, and ‘adolescent’. Male individuals of pediatric age, immunised against HPV for prevention of malignant and
pre-malignant HPV-associated lesions were included. The level of evidence was graded according to The American Academy of
Family Physicians’ Strength of Recommendation Taxonomy Scale (SORT).
Results: In the three clinical guidelines included, male vaccination for HPV in males of pediatric age is recommended with strength
of recommendation A. Of the 11 articles included, the majority considers that immunization against HPV in males of pediatric
age reduces the incidence of HPV infection, and of malignant and pre-malignant lesions.
Conclusion: Immunisation against HPV is effective in preventing HPV lesions and is therefore recommended in males in pediatric age (strength of recommendation A). The vaccination of individuals of both genders is more effective than female vaccination only.
Keywords: Adolescent; Children; Male; Papillomavirus vaccine.
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Efeito dos probióticos na
erradicação do Helicobacter
pylori: uma revisão baseada na
evidência
Cristiana Sousa Pinto,1 Patrícia Alves,2 Joana Frasco3

RESUMO
Introdução: A infeção por Helicobacter pylori (H. pylori) constitui um importante fator de risco para inúmeras patologias gástricas, nomeadamente úlcera péptica, gastrite atrófica crónica e cancro gástrico, sendo a sua erradicação o principal objetivo
terapêutico. Os probióticos podem ajudar a alcançar este objetivo, bem como desempenhar um papel positivo na redução dos
efeitos laterais do tratamento.
Objetivo: Determinar o efeito dos probióticos como terapêutica adjuvante na erradicação do H. pylori em adultos, à luz da melhor evidência disponível.
Fontes de dados: MEDLINE e em sítios de medicina baseada na evidência.
Métodos de revisão: Pesquisa de meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados (ECA) e normas
de orientação clínica (NOC), recorrendo aos termos MeSH Helicobacter pylori e Probiotics. A pesquisa foi limitada aos artigos
publicados entre janeiro de 2006 e julho de 2016, em inglês e português. Foi utilizada a Strength of Recomendation Taxonomy
(SORT) para atribuição do nível de evidência (NE) e da força de recomendação (FR).
Resultados: Foram encontrados 61 artigos e selecionados, por cumprirem os critérios de inclusão, duas MA, duas RS, cinco ECA
e três NOC. As MA apresentam resultados discordantes: uma evidenciou taxas de erradicação superiores com o esquema terapêutico com probióticos; a outra não demonstrou a superioridade dos probióticos quando comparados com o placebo. Ambas
mostraram o seu efeito benéfico na diminuição dos efeitos laterais. As duas RS, apesar de mostrarem um efeito positivo dos
probióticos nos efeitos adversos, não mostraram benefício da sua utilização para a erradicação do H. pylori. Todos os ECA evidenciaram taxas de erradicação da bactéria superiores no grupo medicado com probióticos. As NOC sugerem o uso de probióticos no tratamento da erradicação do H. pylori.
Conclusões: A adição de probióticos ao esquema de tratamento utilizado para a erradicação do H. pylori pode ser benéfica, uma
vez que parece associar-se a taxas de erradicação superiores (FR B) com menores efeitos adversos associados (FR A).
Palavras-chave: Helicobacter pylori; Probióticos.

INTRODUÇÃO
Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria espiralada gram-negativa frequentemente encontrada a nível da mucosa gástrica, estimando-se que esteja presente em
pelo menos 50% da população mundial.1 Apesar de a
maioria dos indivíduos com infeção por H. pylori ser assintomática e nunca desenvolver qualquer processo
patológico, esta infeção representa um fator de risco
bem definido para inúmeras patologias gástricas, no-
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meadamente úlcera péptica, gastrite atrófica crónica e,
menos comumente, adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT gástrico. A sua erradicação é, portanto, fundamental para a prevenção destas complicações e
constitui o principal objetivo do tratamento.2-3
Atualmente a terapêutica de primeira linha recomendada para a erradicação do H. pylori é a terapêutica
1. USF São Martinho, ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul
2. UCSP Moimenta da Beira, ACeS Douro Sul
3. USF São Martinho, ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul
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tripla [inibidor da bomba de protões (IBP) + claritromicina + amoxicilina ou metronidazol, durante 7-14 dias];
outras opções incluem a terapêutica sequencial e a terapêutica quadrupla. 4 No entanto, devido ao aumento
substancial das resistências do H. pylori aos antimicrobianos, sobretudo à claritromicina e ao metronidazol, e
também devido aos efeitos adversos associados à antibioterapia (vómitos, diarreia, dor e distensão abdominal)
que muitas vezes condicionam uma má adesão ao tratamento, as taxas de erradicação do H. pylori têm vindo
a diminuir para valores considerados insatisfatórios.3,5
Este facto traduz a necessidade do desenvolvimento de
novas estratégias para o tratamento desta infeção que
não só melhorem as taxas de erradicação, mas que também reduzam a frequência de efeitos adversos.6
Recentemente a utilização de probióticos tem sido
apontada como uma das possíveis soluções alternativas
para esta problemática.6 Os probióticos são microorganismos vivos não patológicos, que quando administrados
em doses adequadas beneficiam o hospedeiro através da
alteração e regulação da microflora intestinal.7 Os microrganismos mais frequentemente usados nas preparações
probióticas incluem o Lactobacillus spp. e o Bifidobacterium spp., o Enterococcus spp., o Streptococcus spp. e a levedura Saccharomyces boulardii (S. boulardii).3 Vários
mecanismos patofisiológicos poderão estar subjacentes
ao possível papel positivo dos probióticos na erradicação
do H. pylori: por um lado, os probióticos podem competir diretamente com o H. pylori, produzir substâncias antimicrobianas e modular a resposta imune; por outro, podem levar a uma menor incidência de efeitos laterais e,
consequentemente, a maior adesão terapêutica.3
Vários estudos se têm debruçado sobre esta temática no sentido de perceber se a utilização de probióticos como adjuvantes à terapêutica standard tem de facto um lugar na erradicação do H. pylori. No entanto, enquanto alguns estudos mostram uma melhoria significativa das taxas de erradicação e na redução dos efeitos
adversos do tratamento com a associação de probióticos, outros estudos não encontraram estas associações,
pelo que a utilização destas preparações na prática clínica permanece controversa.6
É, por isso, fundamental rever a evidência existente
e definir em que medida a utilização de probióticos
neste contexto pode ser recomendada. Esta revisão tem,
assim, como objetivo determinar o efeito dos probióti-

cos como terapêutica adjuvante na erradicação do H.
pylori, bem como na redução da incidência de efeitos
adversos, à luz da melhor evidência disponível.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de meta-análises (MA),
revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECA) e normas de orientação clínica (NOC) publicadas entre julho de 2006 e julho de 2016,
em português e inglês, nas bases de dados da National
Guideline Clearinghouse, National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) Guidelines Finder, Canadian Medical Association (CMA) Practice Guidelines Infobase, The Cochrane Library, Database of Abstracts of
Reviews of Effectiveness (DARE), Bandolier, EvidenceBased Medicine Online e MEDLINE, utilizando os termos MeSH Helicobacter pylori e Probiotics.
Foram selecionados artigos que incluíam indivíduos
adultos (> 18 anos), não-grávidas, com diagnóstico de infeção por H. pylori, submetidos ao tratamento standard
de erradicação do H. pylori, com probióticos como terapêutica adjuvante em comparação com o tratamento
standard isolado ou com placebo. Os outcomes avaliados
foram a taxa de erradicação da bactéria e a redução dos
efeitos laterais do tratamento. Foram utilizados como
critérios de exclusão: artigos duplicados, artigos de opinião, artigos de revisão clássica de tema, ensaios clínicos
incluídos nas RS ou MA selecionadas e artigos que não
cumpriam os critérios de inclusão no que se refere à população, intervenção, comparação ou outcomes.
Para estratificar o nível de evidência (NE) dos estudos e a força de recomendação (FR) foi utilizada a
Strenght of Recomendation Taxonomy (SORT), da American Academy of Family Physicians.8

RESULTADOS
Da pesquisa efetuada foram identificados 61 artigos,
dos quais foram selecionados, por cumprirem os critérios
de inclusão, duas MA, duas RS, cinco ECA e três NOC. A
Figura 1 representa o fluxograma da seleção dos estudos.
A descrição dos artigos selecionados para revisão encontra-se resumida por categorias nos Quadros I, II, III e IV.

Meta-análises
As duas MA incluídas nesta revisão apresentam resultados discordantes entre si no que diz respeito ao papel
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61 artigos identificados através de pesquisa nas bases de dados

47 artigos identificados após remoção de entradas repetidas

22 artigos triados como elegíveis após leitura de título/resumo

12 artigos incluídos na síntese qualitativa

3 NOC

2 MA

2 RS

10 artigos excluídos após leitura integral do texto:
• Não satisfaz critérios de intervenção no
estudo: 2
• População em estudo com crianças: 7
• Comentário: 1

5 ECA

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.
Legenda: NOC = norma de orientação clínica; MA = meta-análise; RS = revisão sistemática; ECA = ensaio clínico aleatorizado e controlado.

QUADRO I. Meta-análises
Referência

Metodologia

Resultados

NE

Lu, et al.
(2016)9

Intervenção: TS + probiótico vs TS + placebo/isolada
Outcome primário: Taxa de erradicação do H. pylori
Outcome secundário: Tolerabilidade do tratamento
Estudos incluídos: 21 ECA – 8 com grupos placebo;
13 sem grupos placebo (n=3,452)

Sem diferença estatisticamente significativa na taxa
de erradicação do H. pylori entre os doentes com
suplementação com probióticos e o grupo placebo
(contudo, a taxa de erradicação foi superior nos
primeiros).
Os probióticos são eficazes na redução dos efeitos
laterais da TS.

2

Zhu, et al.
(2014)3

Intervenção: TTS + probiótico vs TTS + placebo/
/isolada
Outcome primário: Taxa de erradicação do H. pylori
Outcome secundário: Incidência global e específica
de efeitos laterais
Estudos incluídos: 14 ECA (n=2,259)

A suplementação com probióticos aumenta a taxa
de erradicação do H. pylori e diminui os efeitos
laterais do tratamento.

1

Legenda: ECA = ensaio clínico aleatorizado e controlado; H. pylori = Helicobacter pylori; NE = nível de evidência; TS = terapêutica standard; TTS = terapêutica tripla standard.

dos probióticos na taxa de erradicação do H. pylori, embora ambas tenham mostrado o seu efeito benéfico na diminuição dos efeitos adversos do tratamento (Quadro I).
A MA de Lu e colaboradores,9 publicada em 2016, integrou 21 ECA, onde oito estudos incluíam um grupo
controlo com placebo e 13 estudos um grupo controlo
sem placebo. As análises intention-to-treat (ITT) e per
protocol (PP) não mostraram uma diferença estatistiRev Port Med Geral Fam 2019;35:392-400

camente significativa no que concerne à taxa de erradicação do H. pylori entre os doentes com suplementação com probióticos e os doentes do grupo com placebo. Contudo, a taxa de erradicação foi superior no
grupo com probióticos comparativamente ao grupo
com terapêutica standard isolada (84,48 ± 12,61% e
77,04 ± 9,4%, respetivamente). Relativamente aos efeitos adversos verificou-se que sintomas como náuseas
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QUADRO II. Revisões sistemáticas
Referência

Metodologia

Resultados

NE

Wilhelm, et
al. (2011)10

Intervenção: TTS + probiótico vs TTS + placebo
Outcome primário: Efeitos adversos e tolerabilidade
do tratamento
Outcome secundário: Taxa de erradicação do
H. pylori
Estudos incluídos: 4 ECA
(n=318)

Os probióticos podem ser benéficos na redução de
efeitos laterais do tratamento, sobretudo em
doentes com infeção recorrente por H. pylori e/ou
história de eventos gastrointestinais adversos
associados a antibióticos.
Os probióticos não parecem ter efeito nas taxas de
erradicação do H. pylori.

1

McFarland
(2010)11

Intervenção: TTS + S. boulardii vs TTS + placebo
Outcome primário: Eficácia do S. boulardii na
infeção por H. Pylori
Estudos incluídos: 2 ECA
(n=209)

A suplementação com S. boulardii pode não ser
eficaz na erradicação do H. pylori.
Eficácia na diminuição dos efeitos laterais da TTS.

1

Legenda: ECA = ensaio clínico aleatorizado e controlado; H. pylori = Helicobacter pylori; NE = nível de evidência; S. boulardii = Saccharomyces boulardii; TTS = terapêutica tripla standard.

(odds-ratio (OR)=0,43; intervalo de confiança (IC) 95%:
0,27-0,7), vómitos (OR=0,3; IC95% 0,11-0,86), diarreia
(OR=0,43; IC95% 0,21-0,89) e obstipação (OR=0,28;
IC95% 0,13-0,64) eram melhorados com a suplementação de probióticos comparativamente à terapêutica
standard isolada. Quando comparados os grupos com
suplementação de probióticos e os grupos com placebo verificou-se que as náuseas (OR=0,36; IC95% 0,21-0,62), a diarreia (OR=0,33; IC95% 0,19-0,57) e a distensão abdominal (OR=0,5; IC95% 0,3-0,83) sofriam
uma melhoria no grupo com probióticos comparativamente ao grupo com placebo. Os autores concluíram
que não existia diferença estatisticamente significativa
relativamente entre a taxa de erradicação do H. pylori
dos grupos suplementados com probióticos e a dos grupos suplementados com placebo, sugerindo que o placebo pode, por si só, influenciar a taxa de erradicação
da bactéria. Relativamente aos efeitos adversos associados à terapêutica de erradicação, os probióticos melhoraram claramente as náuseas e a diarreia (NE 2).
Na MA de Zhu e colaboradores,3 realizada em 2014,
foram incluídos 14 ECA, nove com doentes caucasianos
e cinco com doentes asiáticos. Nesta MA, a adição de
probióticos à terapêutica tripla standard revelou uma
taxa de erradicação do H. pylori superior comparativamente à terapêutica tripla standard isolada ou associada a placebo, com o valor de OR na análise ITT e PP de

1,67 (IC95% 1,38-2,02) e 1,68 (IC95% 1,35-2,08), respetivamente. De salientar que a sensibilidade dos estudos
asiáticos (OR=1,78; IC95% 1,40-2,26) foi superior à dos
estudos caucasianos (OR=1,48; IC95% 1,06-2,05). Dez
dos estudos incluídos na MA forneciam também dados
acerca da incidência de efeitos adversos do tratamento. Verificou-se que, no grupo tratado com probióticos,
a incidência global de efeitos laterais foi inferior comparativamente ao grupo sem probióticos (OR=0,49;
IC95% 0,26-0,94). Individualmente, a suplementação
com probióticos diminuiu de forma significativa a incidência de diarreia (OR=0,21; IC95% 0,06-0,74). Relativamente a outros efeitos adversos, nomeadamente
alterações do paladar, gosto metálico, vómitos, náuseas
e dor epigástrica, não se verificou uma diferença significativa entre os dois grupos. Os autores concluíram
que a suplementação com probióticos durante o tratamento de erradicação do H. pylori pode ter efeitos benéficos na taxa de erradicação, sobretudo em doentes
de etnia asiática, assim como na incidência de efeitos
adversos globais, particularmente na diarreia (NE 1).

Revisões sistemáticas
Apesar de mostrarem um efeito positivo dos probióticos relativamente aos efeitos adversos, as duas RS analisadas não mostraram benefício da sua utilização para
a erradicação do H. pylori (Quadro II).
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QUADRO III. Ensaios clínicos aleatorizados
Referência

População

Intervenção

Resultados

NE

Tongtawee,
et al.
(2015)12

Adultos com
gastrite associada
ao H. pylori
(n=300)

TTS + placebo 1 sem. vs pré-tratamento com probióticos
1 sem. seguida de TTS vs TTS
com 1 sem. de pré e pós-tratamento com probióticos

Taxa de erradicação superior nos grupos com
probióticos.
Incidência dos efeitos laterais sem diferença
significativa entre os grupos com probióticos e o
grupo com placebo.

2

Tongtawee,
et al.
(2015)13

Adultos com
gastrite associada
ao H. pylori
(n=200)

Pré-tratamento com placebo
1 sem. seguida de TTS 1 sem.
vs pré-tratamento com
probióticos 1 sem. seguida
terapia TTS 1 sem.

Taxa de erradicação superior no grupo com
pré-tratamento com probióticos em relação ao
grupo com pré-tratamento com placebo.
Incidência dos efeitos laterais sem diferença
significativa entre os grupos.

2

Ma, et al.
(2015)14

Adultos com
úlcera péptica e
infeção por
H. pylori
(n=132)

TTS + probióticos vs TTS
+ placebo

Taxa de erradicação superior no grupo com
probióticos em relação ao grupo com placebo.
Diminuição dos efeitos laterais no grupo com
probióticos.

2

Hauser, et
al. (2015)15

Adultos com
infeção por
H. pylori
(n=650)

TTS + probióticos vs TTS
+ placebo

Taxa de erradicação superior no grupo com
probióticos em relação ao grupo com placebo.
Diminuição dos efeitos laterais no grupo com
probióticos.

1

Francavilla,
et al.
(2014)16

Adultos com
infeção por
H. pylori
(n=100)

TTS + probióticos com período
pré e pós-tratamento com
probióticos vs TTS + placebo
com período pré e pós-tratamento com placebo

Taxa de erradicação superior no grupo com
probióticos em relação ao grupo placebo (diferença
estatisticamente não significativa).
Redução significativa dos efeitos laterais no grupo
com probióticos.

2

Legenda: H. pylori = Helicobacter pylori; NE = nível de evidência; sem. = semana; TTS = terapêutica tripla standard.

A RS de Wilhelm e colaboradores,10 realizada em
2011, englobou quatro ECA. Em três dos estudos incluídos verificou-se que os probióticos aumentavam a
tolerabilidade e diminuíam os efeitos adversos do tratamento de erradicação do H. pylori, particularmente
as náuseas, alterações do paladar, diarreia e dor epigástrica. Apenas um estudo não apresentou os mesmos resultados; contudo, era o estudo que reunia uma
amostra mais pequena e utilizava um suplemento com
probióticos à base de leite. Em todos os estudos, os probióticos não mostraram efeitos significativos na taxa
de erradicação do H. pylori (NE 1). De salientar que todos os estudos incluídos nesta RS utilizaram diferentes
regimes de erradicação e diferentes probióticos. Os autores alertam ainda para o facto de o esquema terapêutico ter tido uma duração de apenas sete dias, o que
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:392-400

pode ter influenciado os resultados, principalmente no
que concerne à taxa de erradicação da bactéria.
A outra revisão, de McFarland,11 realizada em 2010,
teve como objetivo rever a evidência acerca da eficácia
e segurança do S. boulardii para diversas patologias.
Relativamente à infeção por H. pylori foram incluídos
dois ECA. Em ambos os estudos não se verificou uma
diferença significativa no que concerne à taxa de erradicação do H. pylori entre o grupo suplementado com
probióticos e o grupo placebo. Contudo, o grupo suplementado com probiótico teve uma menor incidência de efeitos laterais, nomeadamente diarreia, dor epigástrica e dispepsia (NE 1).

Ensaios clínicos aleatorizados
Relativamente aos ensaios clínicos, todos os ECA in-
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QUADRO IV. Normas de orientação clínica
Referência

Recomendações

NE/FR

University of Texas School
of Nursing Family Nurse
Practitioner Program (2013)17

A suplementação com probióticos (S. boulardii) pode ser considerada, uma vez que
parece aumentar as taxas de erradicação do H. pylori e diminuir os efeitos
adversos do tratamento (diarreia).

FR A*

Hungin, et al. (2013)18

Determinados probióticos são úteis como terapêutica adjuvante na prevenção
ou redução da duração/intensidade da diarreia associada ao tratamento.

NE Alto†

The Maastricht IV/Florence
Consensus Report (2012)19

Alguns probióticos apresentam resultados promissores na redução de efeitos
laterais como adjuvantes no tratamento de erradicação do H. pylori.

FR D‡

Legenda: FR = Força de recomendação; H. pylori = Helicobacter pylori; NE = Nível de evidência; S. boulardii = Saccharomyces boulardii.
* FR atribuída pela NOC com base no U. S. Preventive Services Task Force (USPSTF) Ratings.17
† NE atribuído pela NOC com base no Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation (GRADE) System.18
‡ FR atribuída pela NOC com base no sistema elaborado para o Maastricht III Consensus Report.19

cluídos nesta revisão tinham como outcomes a taxa de
erradicação do H. pylori e a presença de efeitos laterais
do tratamento. De uma forma global, os cinco ECA evidenciaram taxas de erradicação da bactéria superiores
no grupo medicado com probióticos (Quadro III).
O ECA de Tongtawee e colaboradores,12 de 2015, englobou 300 doentes com diagnóstico de gastrite associada ao H. pylori que foram randomizados em três grupos. As opções terapêuticas testadas consistiram em: (1)
terapêutica tripla (esomeprazol 20mg bid + claritromicina 500mg/metronidazol 400mg bid + amoxicilina
1000mg bid) associada a placebo, durante uma semana;
(2) pré-tratamento durante uma semana com probióticos, contendo Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus, seguido de terapêutica tripla; e (3) terapêutica tripla com uma semana de pré
e pós-tratamento com probióticos. A taxa de erradicação
do H. pylori foi superior nos grupos que incluíram probióticos no esquema terapêutico comparativamente ao
grupo tratado com placebo, tanto pela análise ITT
(p<0,01; IC95% 0,72-0,87) como PP (p<0,01; IC95% 0,71-0,97). Relativamente aos efeitos laterais, o grupo tratado com placebo apresentou uma maior incidência dos
mesmos; contudo, a diferença entre os três grupos não
se revelou estatisticamente significativa (p=0,32). De
acordo com os critérios da escala SORT trata-se de um
ECA de qualidade limitada, pelo que se atribui um NE 2.
Tongtawee e colaboradores 13 realizaram outro ECA,
em 2015, muito semelhante ao anterior. Este estudo
englobou 200 doentes com diagnóstico de gastrite as-

sociada ao H. pylori. Estes foram randomizados em dois
grupos. Um dos grupos foi tratado com uma semana de
placebo, seguida de uma semana de tratamento com terapêutica tripla (esomeprazol 20mg + claritromicina
500mg/metronidazol 400mg + amoxicilina 1000mg, todos duas vezes por dia); o outro grupo fez o mesmo esquema de terapêutica tripla, com pré-tratamento de
uma semana com probióticos, contendo Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus. De acordo com as análises ITT e PP, a taxa de erradicação do H. pylori foi superior no grupo tratado
com probióticos comparativamente ao grupo placebo
(p=0,01; IC95% 0,04-0,15 e p=0,04; IC95% 0,02-0,13, respetivamente). No que diz respeito aos efeitos adversos
do tratamento não se observou uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. De acordo
com os critérios da escala SORT trata-se de um ECA de
qualidade limitada, pelo que se atribui um NE 2.
O ECA de MA e colaboradores,14 levado a cabo em
2015, envolveu 132 doentes com diagnóstico de úlcera
péptica e infeção por H. pylori. Os pacientes foram randomizados para receber terapêutica tripla (omeprazol
20mg uma vez por dia + claritromicina 500mg duas vezes por dia + 400mg de metronidazole duas vezes por
dia) associada a probióticos ou a placebo. Verificou-se
que a taxa de erradicação do H. pylori foi superior no
grupo com esquema terapêutico que incluía probióticos comparativamente ao grupo tratado apenas com terapêutica tripla e placebo (p<0,05). No que diz respeito aos efeitos adversos do tratamento verificou-se que
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a incidência de efeitos adversos foi significativamente
menor no grupo suplementado com probióticos em relação ao grupo com placebo (p<0,05). De acordo com
os critérios da escala SORT trata-se de um ECA de qualidade limitada, pelo que se atribui um NE 2.
O estudo de Hauser e colaboradores,15 elaborado em
2015, incluiu uma amostra de 804 doentes provenientes de diferentes centros médicos que foram randomizados em dois grupos. Ambos os grupos receberam a terapêutica tripla standard de erradicação do H. pylori,
suplementada com probióticos (contendo Lactobacillus
rhamnosus, L. rhamnosus e Bifidobacterium) ou com
placebo. O esquema terapêutico teve uma duração de
14 dias. Os autores alertam para o facto de a terapêutica tripla não ter sido a mesma para todos os doentes,
uma vez que a escolha do esquema de erradicação foi
da responsabilidade de cada centro. A análise final englobou 650 doentes. Verificou-se uma taxa de erradicação superior no grupo de doentes suplementado com
probióticos (87,38%; IC95% 84,33-90,21%) relativamente ao grupo com placebo (72,55%; IC95% 69,65-75,81%)
(OR=2,62; IC95% 1,71-4,02). Verificou-se ainda uma melhoria global dos sintomas no grupo com probióticos,
principalmente em relação à dor epigástrica (P=0,039),
distensão abdominal (P=0,022), flatulência (P<0,001),
alterações do paladar (P=0,002), náuseas (P<0,001), azia
(P<0,001) e diarreia (P<0,001). No que diz respeito aos
efeitos laterais do tratamento, a intensidade média de
sintomas adversos potencialmente associados à terapêutica antibiótica foi significativamente maior no grupo com placebo (0,76 vs 0,55; p<0,001). De acordo com
os critérios da escala SORT trata-se de um ECA de boa
qualidade, pelo que se atribui um NE 1.
Francavilla e colaboradores16 realizaram, em 2014,
um ECA cujo objetivo era testar todos os possíveis efeitos de uma preparação com duas estirpes de Lactobacillus reuteri (L. reuteri) nos indivíduos com infeção por
H. pylori. A amostra era constituída por 100 doentes
que foram randomizados em dois grupos: um grupo
com terapêutica de erradicação, constituída por inibidor da bomba de protões, claritromicina e amoxicilina,
durante sete dias, suplementado com preparação de
probiótico e o outro grupo com terapêutica de erradicação e placebo. Tanto o probiótico como o placebo foram administrados durante as três fases do estudo: pré-erradicação (dia 0-28); erradicação (dia 29-35); e folRev Port Med Geral Fam 2019;35:392-400

low-up (dia 36-96). De acordo com as análises ITT e PP,
no final do período de follow-up a taxa de erradicação
foi superior no grupo com probiótico comparativamente ao grupo placebo (OR=1,5; IC95% 0,6-0,39 e
OR=1,6; IC95% 0,6-0,41, respetivamente); contudo, esta
diferença não foi estatisticamente significativa. No que
concerne aos efeitos adversos da terapêutica durante a
fase de erradicação verificou-se uma redução da incidência dos mesmos no grupo suplementado com a
combinação de L. reuteri, nomeadamente da dor e distensão abdominal (p<0,04) e diarreia (p<0,05). De acordo com os critérios da escala SORT trata-se de um ECA
de qualidade limitada, pelo que se atribui um NE 2.

Normas de orientação clínica
De uma forma geral, todas as NOC analisadas consideram que os probióticos podem ter um papel no tratamento de erradicação do H. pylori, nomeadamente
no que diz respeito à redução dos efeitos adversos a ele
associados (Quadro IV).17-19
A NOC da University of Texas School of Nursing Family
Nurse Practitioner Program17 (de 2013) estabelece que a
suplementação da terapêutica tripla standard com probióticos, como S. boulardii, pode ser considerada uma
vez que parece aumentar as taxas de erradicação do H.
pylori e diminuir os efeitos adversos do tratamento, nomeadamente da diarreia. Esta norma atribui a esta recomendação uma FR A, indicando existir uma grande
certeza de que os benefícios são substanciais e de que
esta terapêutica adjuvante deve ser oferecida.17
Por outro lado, de acordo com as recomendações de
Hungin e colaboradores18 (de 2013), em doentes sob terapêutica de erradicação do H. pylori determinados
probióticos, como o S. boulardii, o L. rhamnosus GG e
outras combinações de probióticos comercializadas,
são úteis como terapêutica adjuvante na prevenção ou
redução da duração e/ou intensidade da diarreia associada ao tratamento. A esta recomendação, realizada
com base em quatro ensaios aleatorizados, controlados
e duplamente cegos, com um total de 382 pacientes, foi
atribuído um NE alto, considerando-se pouco provável
que investigação futura altere a evidência encontrada.18
O Maastricht IV/Florence Consensus Report 19 (de
2012) considera que determinados prebióticos e probióticos mostram resultados promissores como terapêutica adjuvante no que concerne à diminuição dos
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efeitos laterais do tratamento de erradicação do H. pylori (FR D). Esta recomendação traduz essencialmente
a opinião dos especialistas envolvidos no grupo de trabalho deste Consenso, uma vez que este considerou
que a má qualidade de muitos dos ensaios clínicos analisados e a grande heterogeneidade entre eles limitavam
a atribuição de uma recomendação mais forte.19

CONCLUSÕES
De acordo com a evidência atual disponível pode
concluir-se que a adição de probióticos ao esquema de
tratamento utilizado para a erradicação do H. pylori
pode ser benéfica, uma vez que parece associar-se a taxas de erradicação superiores (FR B) com menores efeitos adversos associados (FR A).
A maioria dos estudos incluídos nesta revisão demonstrou uma taxa de erradicação do H. pylori superior nos doentes em que os probióticos estavam incluídos no esquema terapêutico, comparativamente
com o grupo controlo. A única NOC incluída que fazia
referência à taxa de erradicação, a do University of Texas School of Nursing Family Nurse Practitioner Program,17 recomenda o seu uso com uma FR A. Uma MA,
com NE 2, não encontrou evidência suficiente que suporte a recomendação do uso de probióticos com o objetivo de aumentar a taxa de erradicação do H. pylori,
assim como duas RS com NE 1. É apenas de salientar
que numa das RS a duração do esquema terapêutico foi
de sete dias, o que pode ter influenciado os resultados.
No que concerne à redução dos efeitos laterais do esquema de erradicação do H. pylori, a maioria dos estudos
é unânime acerca do benefício da adição dos probióticos.
Não é claro se os probióticos têm um papel direto no
aumento da taxa de erradicação do H. pylori ou se esse resultado se deve à diminuição dos efeitos adversos do tratamento, que proporciona uma maior adesão ao mesmo.
Apesar da globalidade dos estudos constituírem estudos bem desenhados, estes possuem limitações. Em
primeiro lugar, verificou-se a existência de uma grande
heterogeneidade das espécies de probióticos incluídas
nos diferentes estudos, não permitindo uma comparação direta e uma recomendação formal acerca da estirpe mais adequada a ser utilizada como adjuvante no esquema de erradicação. Os próprios esquemas de erradicação utilizados foram também diferentes, assim como
a duração da terapêutica, o que pode ter tido influência

na taxa de erradicação e tolerabilidade do tratamento.
Por outro lado, a análise dos efeitos adversos foi, em muitos estudos, avaliada por questionário, o que pode ter enviesado os resultados dada a natureza subjetiva inerente a este método de colheita e a inevitável variabilidade
da resposta dos doentes aos efeitos adversos. Salienta-se ainda que os estudos incluídos na revisão não foram
realizados para a população portuguesa, apesar de a
maioria utilizar os antimicrobianos que são recomendados na Norma de Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde para a erradicação do H. pylori.20
Assim sendo, apesar do papel dos probióticos como
adjuvantes à terapêutica standard no que concerne à taxa
de erradicação do H. pylori necessitar ainda de validação
através de estudos com metodologia mais homogénea, o
seu benefício na diminuição dos efeitos laterais do tratamento é inequívoco. Desta forma, considera-se benéfica
a sua adição ao esquema de erradicação do H. pylori.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF PROBIOTICS ON HELICOBACTER PYLORI ERADICATION: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Introduction: Helicobacter pylori (H. pylori) infection is an important risk factor for several gastric diseases, including peptic
ulcer, chronic atrophic gastritis and gastric cancer, and so its eradication is the main therapeutic goal. Probiotics can help to
achieve this goal, and equally play a positive role in reducing the side effects of the treatment.
Objetive: To determine the effect of probiotics as an adjuvant therapy for H. pylori eradication in adults.
Data sources: MEDLINE and evidence-based medicine sites.
Revision methods: A research of meta-analyses (MA), systematic reviews (SR), randomised controlled trials (RCTs) and clinical
practice guidelines (CPG) was performed using the MeSH terms ‘Helicobacter pylori’ and ‘Probiotics’. The research was limited
to articles published between January 2006 and July 2016, in English and Portuguese. The Strength of Recommendation Taxonomy was used to assign the level of evidence and the strength of recommendation.
Results: A total of 61 articles was found; amongst these, two MAs, two RSs, five RCTs and three CPGs met the inclusion criteria and were therefore selected. MAs present mixed results: one showed higherr eradication rates with probiotic treatment; the
other did not demonstrate superiority of probiotics when compared with placebo. Both showed its beneficial effect in reducing
side effects. In spite of showing a positive effect of probiotics on adverse effects, the two SRs did not show benefit of their use
for the eradication of H. pylori. All RCTs showed higher bacterial eradication rates in the group treated with probiotics. CPGs
suggest the use of probiotics in the treatment of H. pylori eradication.
Conclusions: Adding probiotics to the treatment regimen used for H. pylori eradication may be beneficial since it seems to be
associated with higher eradication rates (strength of recommendation B) and less adverse effects (strength of recommendation A).
Keywords: Helicobacter pylori; Probiotics.
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Uso de corticoides sistémicos
no tratamento da artrite
gotosa aguda: qual a evidência?
Ana Margarida Costa,1 Ana Isabel Ribeiro da Silva2

RESUMO
Objetivo: Avaliar a eficácia e segurança dos corticoides sistémicos (CS) no tratamento da artrite gotosa aguda (AGA) e os seus
benefícios face às terapêuticas clássicas nomeadamente a colchicina e os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
Fontes de dados: MEDLINE e sítios de medicina baseada na evidência.
Métodos de revisão: Pesquisa de normas de orientação clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) e meta-análises (MA), publicados entre junho/2007 e junho/2017, utilizando os termos MeSH glucocorticoids, gout suppressants, adrenal cortex hormones, acute disease, gout e hyperuricemia. Para avaliar o nível de evidência
foi aplicada a escala Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados: Obtiveram-se 731 artigos, selecionando-se oito NOC, duas RS e dois ECAC. As NOC referem melhoria da sintomatologia da AGA com o uso de CS, AINEs ou colchicina, divergindo nas recomendações relativamente à terapêutica de primeira linha mais adequada. Se, por um lado, alguns estudos mencionam uma melhoria mais significativa da sintomatologia com
o uso de CS, principalmente nos primeiros dias de tratamento, por outro lado, citam-nos como tão eficazes quanto o tratamento clássico. De uma forma geral, todos referem mais efeitos secundários nos doentes tratados com AINEs em comparação
com os CS.
Conclusões: Os CS, os AINEs e a colchicina são todos eficazes na gestão terapêutica da AGA. No entanto, os CS apresentam
superioridade relativamente aos AINES no que respeita à segurança. Desta forma, a escolha do agente para o tratamento da
AGA deve ser determinada com base no perfil do doente.
Palavras-chave: Gota; Corticoides.

INTRODUÇÃO
gota é uma das artropatias inflamatórias mais
comuns na Europa, cuja prevalência, em aumento contínuo nos últimos anos, varia de
0,9 a 2,5%.1 A artrite gotosa aguda (AGA) é caracterizada por episódios agudos intermitentes de sinovite, secundários à deposição articular de cristais de
urato monossódico. Estes episódios caracterizam-se
por edema e dor articular, cuja frequência, severidade
e duração se intensificam com a progressão da doença. Alguns doentes desenvolvem uma condição inflamatória crónica, associada habitualmente a tofos gotosos.

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Physis, ACeS Alto Ave
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Pevidém, ACeS Alto Ave

Segundo as últimas recomendações da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), na suspeita clínica de AGA
a identificação de depósitos de uratos é sempre desejável.2
Embora o tratamento precoce tenha contribuído
para a melhoria do seu prognóstico, trata-se de uma entidade clínica subdiagnosticada e com gestão sub-ótima numa grande proporção de doentes.1
A abordagem terapêutica da AGA, no que respeita à
escolha de primeira linha, é controversa. Existem argumentos para reavaliar o status dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e da colchicina como tratamento padrão, devido às respetivas contraindicações
e efeitos adversos associados, pelo que é necessário
avaliar alternativas com melhor perfil terapêutico.3
Neste sentido, os autores pretendem rever a evidência mais recente sobre a eficácia e a segurança dos corticoides sistémicos (CS) no tratamento da AGA, clarifiRev Port Med Geral Fam 2019;35:401-7
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cando qual a terapêutica de primeira linha mais adequada, com principal destaque na comparação entre
colchicina/AINEs e CS.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de normas de orientação
clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) e meta-análises (MA) publicados entre junho/2007 e junho/2017,
nas línguas portuguesa e inglesa, indexados nas bases
de dados da National Guideline Clearinghouse, The
Cochrane Library, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), TRIP e MEDLINE, utilizando os termos MeSH: glucocorticoids; gout suppressants; adrenal
cortex hormones; acute disease; gout; hyperuricemia.
Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos
consistiram em: população-alvo constituída por adultos com AGA; intervenção terapêutica com CS em comparação com colchicina ou AINEs; outcome primário
com avaliação da intensidade da dor e outcome secundário com a ocorrência de eventos adversos.
Foram utilizados como critérios de exclusão: estudos
não randomizados, artigos duplicados, artigos de opinião, artigos editoriais e artigos discordantes do objetivo
da revisão. Foram também excluídos ensaios clínicos incluídos em RS ou MA selecionadas e artigos escritos pelo
mesmo autor que sofreram posteriores atualizações.
Para avaliar o nível de evidência (NE) dos estudos e
a força de recomendação (FR) foi aplicada a escala
Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da
American Academy of Family Physicians.4
A seleção dos artigos para revisão foi feita em duplicado pelos dois autores que, em caso de dúvidas, perante inclusão do título, deliberaram incluir o artigo
para leitura integral. A inclusão/exclusão do artigo após
leitura integral foi realizada pelos dois autores em simultâneo, com concordância absoluta.

RESULTADOS
A pesquisa efetuada resultou na identificação de 731
artigos e na seleção de 12 que respeitavam todos os critérios de inclusão e de exclusão: oito NOC, duas RS e
dois ECAC. A Figura 1 representa o organigrama da seleção dos artigos. Os Quadros I, II e III resumem as características dos estudos selecionados para a revisão.
As NOC do American College of Rheumatology (ACR)5
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:401-7

e da European League Against Rheumatism (EULAR),1
assim como as NOC multinacionais,6-7 recomendam na
abordagem da AGA o uso de terapêutica farmacológica
em monoterapia com AINEs, CS ou colchicina oral em
baixas doses, sem estabelecer prioridade entre essas opções (FR A). A EULAR ressalva que o tratamento deverá
ser iniciado o mais precocemente possível (preferencialmente nas primeiras 24 horas após o início da crise)
e baseado na preferência do doente, resposta prévia à terapêutica farmacológica em situação de crise, comorbilidades associadas e no número e tipo de articulações envolvidas (FR C). Reforça ainda que a colchicina e os AINEs devem ser evitados em pacientes com insuficiência
renal severa (FR C) e a colchicina não deve ser administrada em pacientes medicados com inibidores CYP3A4
e glicoproteína-P, como a ciclosporina e claritromicina
(FR B). A terapêutica combinada, mencionada pelo ACR,
é uma opção apropriada quando a crise é caracterizada
por dor intensa e em artrites poliarticulares ou crises envolvendo mais de duas grandes articulações (FR C).
De acordo com as recomendações publicadas pela
British Society for Rheumatology8 e pela SPR,2 os AINEs
na dose máxima ou a colchicina são os fármacos de escolha para a AGA, sendo os CS opções alternativas na
presença de contraindicações (FR B). Esta recomendação mostra-se inconsistente uma vez que se apoia
numa RS da Cochrane, que incluiu um ensaio randomizado duplamente cego que considera os CS igualmente eficazes aos AINEs e não uma alternativa.
As NOC da Sociedad Española de Reumatologia 9
apontam os AINEs como a primeira opção terapêutica
(FR B), acrescentando que os inibidores da ciclooxigenase (COXIBs) podem ser considerados em doentes de
médio ou alto risco gastrointestinal (FR B). Por outro
lado, os CS ficam reservados para os pacientes com
contraindicações aos AINEs (FR B) e a colchicina em
baixas doses é recomendada apenas se iniciada nas 24h
iniciais da crise aguda da gota (FR B).
Recentemente, o American College of Physicians10 coloca os CS como tratamento de primeira linha em pacientes sem contraindicações, alegando que são geralmente mais seguros, por apresentarem menos efeitos
adversos gastrointestinais que os AINEs e uma alternativa de menor custo (FR B).
A RS conduzida por Underwood11 incluiu dois ECAC,
cujo objetivo consistia na avaliação do benefício do uso
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quido sinovial da articulação afetada, sendo que
a idade média foi de 57
anos e 89% eram do sexo
masculino. Um grupo de
doentes foi medicado
com
prednisolona
Triagem por leitura de título
663 Referências excluídas por:
(n=60) e outro grupo
– Incumprimento dos critérios de inclusão
com naproxeno (n=60).
– Divergência dos objetivos do trabalho
Não se constataram dife– Artigos repetidos
renças
significativas en68 Artigos para triagem por leitura
tre os dois grupos na rede resumo
dução da dor e nos efei39 Referências excluídas por:
tos adversos (66% versus
– Artigos que não NOC, ECAC, RS ou MA
63%, respetivamente,
p=0,42). Os ECAC incluí29 Artigos para triagem por
dos nesta RS cumprem
leitura integral
critérios de boa qualida17 Referências excluídas por:
de, mas apresentam uma
– Ensaio clínico não randomizado
amostra pequena, pelo
– Artigos incluídos em MA/RS
que foi atribuído NE 2.
– Artigo igual atualizado
12 Artigos incluídos
– Divergência dos objetivos do trabalho
Um dos ECAC 14 incluídos numa RS realizada por Shekelle e coFigura 1. Organigrama da seleção dos artigos obtidos.
Legenda: NOC = norma de orientação clínica; ECAC = ensaio clínico aleatorizado e controlado; RS = revisão sistemática;
laboradores15 avaliou a
MA = meta-análise.
redução da dor e a segurança da prednisolode CS versus AINEs isoladamente ou em associação no trana versus indometacina. A população selecionada foi de
tamento da AGA. Um dos ensaios3,12-13 comparou o diclodoentes com AGA (n=416), que se apresentaram em
fenac associado à indometacina versus prednisolona. Para
quatro serviços de urgência em Hong Kong, com meisso selecionou 90 doentes que recorreram a um serviço
nos de três dias de evolução e idade igual ou superior a
de urgência com sinais sugestivos de AGA, dos quais 74
18 anos. A eficácia analgésica foi definida como meeram do sexo masculino com idade média de 65 anos. O
lhoria da dor (em repouso ou com atividade) superior
outcome avaliado foi a taxa de diminuição da dor [seguna 13mm na EVA (cotado de 1 a 100mm), tendo sido avado a escala visual analógica (EVA)] em três momentos disliada durante as primeiras duas horas e entre os dias 1
tintos: duas horas após a admissão, entre o dia 1 e o dia 14
a 14. Reduções equivalentes e clinicamente significatie às duas semanas. A prednisolona revelou uma melhoria
vas no score médio da dor foram observadas com a insuperior mas pouco significativa (p=0,04) entre o dia 1 e o
dometacina e prednisolona às duas horas [aproximadia 14, não existindo diferenças entre os grupos nos oudamente 10mm (em repouso) e 20mm (com atividade)]
tros momentos de avaliação. Os efeitos adversos totais foe nos dias 1 a 14 [aproximadamente 25mm (em repouram menores nos que receberam prednisolona comparaso) e 45mm (com atividade)]. Eventos adversos major
dos com os que receberam indometacina (27% versus 63%,
não ocorreram durante o estudo. No entanto, os doenrespetivamente; p=0,0007). O segundo ECAC,12-13 duplates do grupo da indometacina tiveram mais eventos
mente cego, foi realizado na Holanda, durante o período
adversos minor comparativamente aos do grupo da
de março de 2004 a julho de 2007. Os doentes incluídos
prednisolona (19% vs. 6%; p<0,001). Pelo facto de o
foram diagnosticados com AGA, confirmada através do líECAC incluído nesta RS apresentar uma boa qualida731 Artigos encontrados na
pesquisa inicial
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QUADRO I. Normas de orientação clínica
Referência

País

Recomendação

American College of
Rheumatology (2012)

EUA

European League
Against Rheumatism
(2016)

-

A escolha do fármaco deve ser baseada no tempo decorrido após o início da crise, na
presença de contraindicações, experiência do paciente com tratamentos prévios e no
número e tipo de articulações envolvidas (FR C).
Para o tratamento de primeira linha usar colchicina e/ou AINEs ou CS (FR A).

Recomendações
nacionais e
multinacionais da
Iniciativa 3e (2015)

Austrália e
Nova
Zelândia

Os AINEs, colchicina em baixas doses e CS são todos eficazes no tratamento da AGA
(FR A). A escolha do agente deve ser influenciada pelas comorbilidades e medicações
concomitantes.

Recomendações
multinacionais da
Iniciativa 3e (2014)

-

Para crises de severidade leve/moderada é recomendado iniciar terapêutica em
monoterapia com AINEs, CS ou colchicina oral (FR A).

No tratamento da AGA pode usar-se colchicina em baixas doses, AINEs e/ou CS,
dependendo das comorbilidades e do risco de eventos adversos (FR A).

British Society for
Rheumatology (2017)

Reino
Unido

Na ausência de contraindicações, os AINEs ou a colchicina são os fármacos de escolha
para a AGA (FR A).
Os CS são alternativos nos doentes com comorbilidades ou contraindicações (FR B).

Sociedade Portuguesa
de Reumatologia
(2014)

Portugal

No tratamento da AGA recomenda-se o uso de doses baixas de colchicina ou AINEs orais
(FR A).
Perante ineficácia ou contraindicação deve ser ponderado o uso de CS (FR B).

Sociedad Española de
Reumatologia (2013)

Espanha

Os AINEs são eficazes na AGA, sendo o tratamento de primeira escolha na ausência de
contraindicações (FR A).
Os CS são recomendados para pacientes com contraindicações para AINEs (FR B).

American College of
Physicians (2017)

EUA

Recomenda que os clínicos escolham os CS, AINEs ou colchicina para o tratamento dos
pacientes com AGA (FR A).
Os CS devem ser considerados de primeira linha em pacientes sem contraindicações, uma
vez que são geralmente mais seguros e uma opção de menor custo (FR B).

Legenda: EUA = Estados Unidos da América; AINEs = anti-inflamatórios não esteroides; CS = corticoides sistémicos; AGA = artrite gotosa aguda.

de, com uma descrição adequada da metodologia, atribuiu-se um NE 1.
Zhang e colaboradores16 publicaram em 2014 os resultados de um ECAC, realizado no Hospital Qilu da
Universidade de Shandong, que decorreu de julho de
2009 a julho de 2012. Neste ensaio foram incluídos 60
pacientes com AGA com menos de 24 horas de evolução e que apresentavam dor de intensidade moderada
(2 em 5 na escala de Likert), sendo que 97% eram do
sexo masculino, com média de idades de 53 anos. Os
doentes foram randomizados (1:1) para receberem betametasona ou diclofenac durante sete dias. Um dos
outcomes avaliados foi a intensidade da dor. A percenRev Port Med Geral Fam 2019;35:401-7

tagem de pacientes que reportou dor extrema ou severa, no início do estudo, foi de 90% no grupo que recebeu betametasona e 93,3% no grupo que recebeu diclofenac, tendo sido reduzida para 56,7% e 73,3%, respetivamente, quatro horas após iniciar o tratamento. O
que se observou foi que a betametasona apresentou
eficácia superior ao diclofenac nos primeiros três dias
de tratamento (p<0,05), sem diferenças significativas
entre os dois grupos nos restantes dias. Para além disso, o grupo que recebeu betametasona teve menos efeitos adversos (13,3%) que o grupo que recebeu diclofenac (26,7%). Um outro ECAC,17 realizado na China entre abril e agosto de 2015, num departamento de en-
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QUADRO II. Revisões sistemáticas

Referência

Estudos
incluídos

Underwood
(2011)

2 ECAC
n=210

Intervenção

Resultados

NE

Prednisolona oral 30mg/dia, 5 dias vs
diclofenac 75mg IM + indometacina oral
50mg tid, 2 dias, seguido de 25mg tid, 3 dias
(n=90)

2 Horas
Sem diferenças estatisticamente significativas
na redução da dor entre os dois grupos
(p=0,12).

1

Dia 1-14
Redução da dor estatisticamente significativa,
a favor da prednisolona oral (p=0,04).
Duas semanas
Resultados não significativos (valor p não
reportado) na redução da dor.
Os eventos adversos totais foram menores no
grupo da prednisolona (27% vs 63%; p=0,0007).

Shekelle, et
al. (2017)

1 ECAC
n=416

Prednisolona oral 35mg/dia, 5 dias vs
naproxeno oral 500mg bid, 5 dias (n=120)

Sem diferenças estatisticamente significativas
na redução da dor entre os dois grupos (valor
p não reportado) e nos efeitos adversos (66%
vs 63%; p=0,42).

Prednisolona oral 30mg/dia, 5 dias vs
indometacina oral 50mg tid, 2 dias, seguido
de 25mg tid, 3 dias (n=416)

Sem diferenças estatisticamente significativas
na redução da dor. Os eventos adversos minor
foram menores no grupo da prednisolona
durante as primeiras duas horas após o início
do tratamento (19% vs 6%; p<0,001).

1

Legenda: ECAC = ensaio clínico aleatorizado controlado; IM = intramuscular; tid = três vezes ao dia; bid = duas vezes ao dia.

docrinologia, avaliou a eficácia da prednisolona oral,
etoricoxib e indometacina no tratamento da AGA. Os
doentes incluídos apresentavam idade igual ou superior a 18 anos e AGA, cuja sintomatologia tinha menos
de 72 horas de evolução. Foram analisados 113 pacientes, previamente aleatorizados para receberem durante quatro dias prednisolona (n=33), etoricoxib (n=44) ou
indometacina (n=36). O outcome primário consistiu na
avaliação da redução da dor referida pelo paciente, de
acordo com a escala de Likert. A prednisolona, o etoricoxib e a indometacina foram similarmente efetivos na
redução da dor (p>0,05). Para além disso, existiram mais
efeitos adversos totais com a indometacina (30,6%) do
que com o etoricoxib (6,8%) e a prednisolona (6,1%)
(p=0,003). O facto destes dois ensaios incluírem um pequeno número de participantes pode ter conduzido a
vieses significativos, pelo que lhes foi atribuído um NE
2.

CONCLUSÕES
Os CS, os AINEs na dose máxima e a colchicina em
baixas doses são todos eficazes na gestão terapêutica da
AGA (FR A). Apesar de não existirem ensaios clínicos de
corticoides versus placebo no tratamento da AGA, estes
têm demonstrado eficácia noutras condições inflamatórias, o que aumenta a confiança de que são igualmente
efetivos no tratamento da reação inflamatória da AGA.
Em relação à preferência de uma medicação em detrimento da outra, os estudos revelaram que os CS têm
eficácia analgésica similar aos AINEs (FR A). Não foram
encontrados estudos relativos aos corticoides versus
colchicina. No entanto, os CS apresentaram superioridade relativamente aos AINES no que respeita à segurança, por apresentarem menos efeitos adversos gastrointestinais a curto prazo (FR A). Assim sendo, são
uma opção de primeira linha eficaz e segura no tratamento da AGA e estão mais indicados nos doentes que
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:401-7
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QUADRO III. Ensaios clínicos
Referência

População

Intervenção

Resultados

NE

Zhang, et al. (2014)

Pacientes com AGA com < 24
horas de evolução e pelo menos
dor de intensidade moderada
(2 em 5 na Escala de Likert)
n=60 (1:1)

Betametasona 7mg IM TU vs
diclofenac 75mg bid, 7 dias

Intensidade da dor:
betametasona revelou-se
superior ao diclofenac em dia
1-3 (p<0,05) e eficácia
comparável em dia 4-7 (p>0,05).
Não se verificaram diferenças
significativas no dia 7 (p>0,05).
Efeitos adversos: betametasona
(13,3%) vs diclofenac (26,7%).

2

Xu, et al. (2016)

Pacientes com AGA com < 72
horas de evolução e pelo menos
dor de intensidade moderada
(2 em 5 numa escala de Likert)
n=113

Prednisolona 35mg (n=33),
etoricoxib 120mg (n=44) ou
indometacina 50mg tid (n=36).

Intensidade da dor: a
prednisolona oral, o etoricoxib
e a indometacina foram
similarmente eficazes durante
quatro dias (p>0,05).
Efeitos adversos: indometacina
(30,6%), prednisolona (6,1%) e
etoricoxib (6,8%) (p=0,003).

2

Legenda: AGA = artrite gotosa aguda; IM = intramuscular; TU = toma única; bid = duas vezes ao dia; tid = três vezes ao dia.

apresentam doenças gastrointestinais (FR A) e/ou insuficiência renal (FR C). Os COXIBs devem ser considerados em pacientes com médio ou alto risco gastrointestinal, dependendo do tipo de paciente (FR B).
É de notar que os critérios para o diagnóstico da AGA
não são uniformes nos diversos estudos, ora baseando-se em critérios clínicos ora no líquido sinovial intra-articular. Para além disso, a identificação intra-articular
de uratos não reflete a prática real do diagnóstico da
AGA na maioria dos serviços de urgência ou consultas
médicas. Na realização desta revisão, os autores puderam ainda constatar que a maior parte dos estudos utiliza diferentes outcomes para a mensuração dos resultados e que muitas NOC apresentam recomendações
complexas, com diferentes graus de evidência, o que dificulta a atribuição de conclusões congruentes.
Desta forma, a escolha do agente para o tratamento da
AGA deve ser determinada com base na preferência do
doente, resposta prévia à terapêutica farmacológica em
situação de crise, comorbilidades associadas e no número e tipo de articulações envolvidas (FR C). Não existem
estudos suficientes para se puder afirmar que, para além
de mais seguros, os CS são a terapêutica preferencial em
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:401-7

relação às terapêuticas clássicas, independentemente do
perfil do doente. Seria importante que os ensaios clínicos fossem uniformes relativamente à dosagem e tempo
de duração dos fármacos incluídos, de forma a diminuir
vieses e a permitir uma recomendação consensual das
posologias adequadas para cada fármaco.
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ABSTRACT
USE OF SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS IN THE TREATMENT OF ACUTE GOUTY ARTHRITIS:WHAT IS THE EVIDENCE?
Aim: To evaluate the efficacy and safety of systemic corticosteroids (SC) in the treatment of acute gouty arthritis (AGA) and
its benefits to classic treatment namely colchicine and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Data Sources: MEDLINE and evidence-based medicine sites.
Review methods: Clinical guidelines (NOC), systematic reviews (RS), randomized controlled trials (RCT) and meta-analyses
(MA), published between June 2007 and June 2017, using the MeSH terms glucocorticoids, gout suppressants, adrenal cortex
hormones, acute disease, gout, and hyperuricemia. To assess the level of evidence, the American Family Physician's Strenght of
Recommendation Taxonomy (SORT) was applied.
Results: Of a total of 731 articles, eight NOC, two RS and two RCT were selected. NOC report an improvement in the symptomatology of AGA with the use of SC, NSAIDs or colchicine, differing in recommendations for the most appropriate first-line
therapy. If on the one hand, some studies mention a more significant improvement of the symptoms with the use of SC, especially in the first days of treatment, on the other hand, they mention them as effective as the classic treatment. In general,
all of them report more side effects in NSAID-treated patients compared to SC.
Conclusions: SC, NSAIDs, and colchicine are all effective in the therapeutic management of AGA. However, SC is superior to
NSAIDs in terms of safety. Thus, the choice of agent for AGA treatment should be determined based on the patient's profile.
Keywords: Gout; Glucocorticoids.
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Neuropatia induzida pelo
tratamento: uma complicação
iatrogénica da diabetes
Vera Juliana Oliveira Soares da Costa,1 Edgar Rainho Coelho,2 Virgílio dos Santos Caria3

RESUMO
Introdução: A neuropatia induzida pelo tratamento da diabetes, até agora denominada neurite insulínica, é uma neuropatia
aguda, que surge em diabéticos quando submetidos a um controlo glicémico abrupto.
Descrição do caso: Mulher de 66 anos de idade com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde 1990, com nefropatia e retinopatia como complicações e mau controlo glicémico desde há vários anos. Apresentava, ainda, como problemas de saúde
ativos hipertensão arterial e dislipidemia, sem outros antecedentes relevantes. Em junho de 2016 foi introduzida insulina isofânica com vista a alcançar um melhor controlo glicémico. Duas semanas depois recorre a consulta por hipersudorese intensa,
náuseas, tonturas e sensação de desmaio quer em períodos pré como pós-prandiais, considerando-se como hipótese mais provável episódios de hipoglicémia. Uma semana depois recorreu novamente a consulta com queixas de parestesias e disestesias
dos membros inferiores e manutenção dos sintomas autonómicos. No exame objetivo, apresentava alterações compatíveis com
neuropatia periférica e, após consulta do processo clínico, verificou-se uma descida da hemoglobina glicada de 2,1% em três
meses. Perante este quadro, a doente foi medicada com pregabalina em doses crescentes para alívio sintomático e explicado o
caráter reversível desta situação. Na consulta de vigilância, realizada em setembro, a doente encontrava-se assintomática, sem
necessidade de medicação analgésica.
Comentário: Este caso permite relembrar esta entidade, muitas vezes, confundida com neuropatia diabética e alertar para o
potencial iatrogénico de um regime terapêutico intensivo num curto espaço de tempo.
Palavras-chave: Neuropatia diabética; Insulina; Metabolismo.

INTRODUÇÃO
neuropatia induzida pelo tratamento da diabetes ou neuropatia diabética dolorosa aguda do controlo glicémico rápido, anteriormente denominada neurite insulínica, é uma
neuropatia aguda de pequenas fibras, iatrogénica, causada pela descida abrupta da glicemia no contexto de
hiperglicemia crónica.1-2 Foi descrita pela primeira vez
em 1933, por Caravati, com o nome de neurite insulínica, aquando do aparecimento dos sintomas numa
paciente diabética que foi submetida a um rápido controlo glicémico com insulina, os quais desapareceram
após suspender a mesma.3 No entanto, verificou-se que

A
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esta denominação não parecia ser a mais adequada,
uma vez que podia surgir após controlo glicémico com
antidiabéticos orais ou alteração do estilo de vida e não
apenas com insulina, não existindo evidência de um
processo inflamatório como mecanismo fisiopatológico subjacente, pelo que em 1966 foi proposto o termo
neuropatia diabética dolorosa aguda do controlo glicémico rápido.4 Mais recentemente, em 2010, Gibbons
e Freeman2 propuseram o termo neuropatia diabética
induzida pelo tratamento.
Esta neuropatia pode ocorrer em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, tratados com insulina,
antidiabéticos orais ou restrição calórica severa2,5 eé reversível, semanas ou meses após o controlo glicémico
adequado.2
Encontra-se a descrição de alguns casos na literatura, mas pensa-se que seja uma entidade ainda pouco
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conhecida e confundida muitas vezes com neuropatia
diabética, patologia mais frequente nestes pacientes.
Em 2015, Gibbons e Freeman5 fizeram um estudo retrospetivo de todos os doentes referenciados a uma clínica de cuidados nível III em neuropatia diabética durante cinco anos. Definiram a proporção de doentes
que tinham neuropatia diabética induzida pelo tratamento, utilizando a junção de três critérios para fazer
o diagnóstico: (i) diminuição da hemoglobina glicada
(HbA1c) igual ou superior a 2% em três meses; (ii) início
agudo de dor neuropática (aumento superior a três
pontos na escala de Likert de 11 pontos) e/ou disfunção autonómica que se desenvolve em duas semanas
ou de intensidade suficiente que leve à procura de cuidados médicos; (iii) a dor neuropática e/ou disfunção
autonómica têm início dentro de oito semanas após a
documentação da diminuição da HbA1c. Verificaram
que 10,9% preenchiam os critérios de diagnóstico e que
estes doentes tinham maior incidência de nefropatia e
retinopatia.5 O risco de desenvolver esta neuropatia
está associado com a magnitude e taxa de diminuição
da HbA1c e doentes com diabetes tipo 1 e antecedentes
de distúrbios alimentares apresentam maior risco.5
Existe pouca evidência sobre qual será a melhor estratégia para o controlo glicémico nestes pacientes. Os
consensos atuais apontam para alcançar um bom controlo glicémico e tratar os sintomas dolorosos e autonómicos.6-7

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo feminino de 66 anos de idade, raça
negra, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há
26 anos, com presença de retinopatia desde há 17 anos
e nefropatia desde há quatro anos. Sem outras complicações micro ou macrovasculares. Tinha ainda, como
diagnósticos, hipertensão arterial desde 1990 e dislipidemia desde 2014. Encontrava-se medicada com metformina + sitagliptina 1000/50mg 2id, pioglitazona
30mg id, clorotalidona 25mg id, amlodipina + valsartan
5/160mg id e atorvastatina 20mg id. Dos antecedentes
pessoais destaca-se a intolerância ao lisinopril, por surgimento de tosse seca persistente. Veio à consulta de vigilância em 27/06/2016. Ao exame objetivo destaca-se
um peso de 63Kg com índice de massa corporal de
24,6kg/m2, perímetro abdominal de 93cm, tensão arterial (TA) de 152/77mmHg, frequência cardíaca (FC) de

76bpm e auscultação cardiopulmonar sem alterações.
No exame do pé verificou-se secura cutânea e presença de calosidades, com pulsos tibial posterior e pediosos palpáveis, amplos e simétricos, sensibilidades superficial (tátil e dolorosa) e profunda (vibratória) mantidas e reflexos osteotendinosos rotuliano e aquiliano
normais e simétricos. Das análises, a destacar uma hemoglobina glicada (HbA1c) de 11,4%. Nesta consulta foi
introduzida insulina isofânica/NPH (10 unidades ao
jantar) e retirada pioglitazona, pelo risco de efeitos adversos a longo prazo. Também foi alterado o anti-hipertensor por manutenção de TA elevada na consulta
há mais de três meses, mudando-se a associação amlodipina + valsartan 5/160mg para amlodipina + candesartan 10/16mg, mantendo-se a restante terapêutica. A enfermeira de família fez ensinos relativos aos cuidados alimentares, prática de exercício físico, administração de insulina e de automonitorização da glicemia
capilar e marcou consultas de enfermagem semanais
no primeiro mês de insulinoterapia, com vista a verificar os valores de glicemia capilar e possíveis falhas ou
dúvidas na administração da insulina, sendo que, sempre que necessário, entrou em contato com a médica
com vista a fazer possíveis ajustes na terapêutica.
Duas semanas depois do início de insulinoterapia, a
doente recorreu a consulta pelo surgimento de hipersudorese intensa, náuseas, tonturas e sensação de desmaio quer em períodos pré como pós-prandiais. Ainda não tinha mudado o anti-hipertensor, mantendo valores de TA elevados na consulta, não se detetando hipotensão ortostática. Este quadro foi interpretado
como possíveis episódios de hipoglicemias, apesar de
não terem sido objetivadas pela pesquisa de glicemia
capilar aquando da sintomatologia. Antes de iniciar insulina, a doente apresentava valores de glicemia em jejum de cerca 200mg/dL e, após o início da insulina, os
valores baixaram para cerca de 140-150mg/dL.
Após uma semana recorreu novamente a consulta
pela manutenção dos sintomas autonómicos descritos
e aparecimento de parestesias nos membros inferiores,
que a doente descreve como sensação de ardor “tipo
fogo” na planta dos pés. A dor foi graduada pela doente com seis pontos usando a escala numérica da dor. Já
tinha iniciado o novo anti-hipertensor. Ao exame físico verificou-se diminuição da sensibilidade propriocetiva pesquisada com diapasão, da sensibilidade superRev Port Med Geral Fam 2019;35:408-11
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ficial tátil pesquisada com monofilamento e da dolorosa pesquisada por picada com agulha. No restante
exame físico destaca-se uma TA de 144/74mmHg e FC
de 76bpm, sem outras alterações. Verificou-se no processo clínico que em 29/12/2015 tinha HbA1c de 13,6%
e em 31/03/2016 de 11,5%. Perante estes resultados,
que foram alcançados ainda antes de iniciar insulinoterapia, questionou-se a doente acerca de alterações
no estilo de vida. A doente referiu que, de facto, desde
que lhe foi explicada a necessidade de introdução de insulina e a qual ela recusava há algum tempo, tinha tido
mais cuidados alimentares desde a consulta de dezembro, o que se refletiu numa redução da HbA1c. Foi
medicada com pregabalina em doses crescentes e manteve-se a restante terapêutica. Explicou-se à doente que
esta situação habitualmente é reversível com a melhoria do controlo glicémico, pelo que havia necessidade
de continuar a cumprir o esquema insulínico.
Na consulta de vigilância de diabetes em 27/09/2016
apresentava-se assintomática, tendo já suspendido a
medicação coadjuvante na analgesia. Das análises requisitadas, a reter uma glicada de 11,4%, mantendo a
mesma terapêutica farmacológica.

COMENTÁRIO
Este caso cumpre os critérios para neuropatia induzida pelo tratamento da diabetes, uma vez que a doente
se apresentou com início súbito de dor neuropática e
disfunção autonómica após melhorar o seu controlo
glicémico através de restrição calórica e estes sintomas
foram despoletados após tentativa de maior controlo
pela insulinoterapia que, inicialmente, baixou as glicemias em jejum, apesar de não se verificar uma descida
da HbA1c. A sintomatologia apresentada pela doente levou à procura de cuidados médicos duas vezes no período de três semanas, o que espelha a intensidade dos
sintomas. Inicialmente, a disautonomia parecia ser a
principal queixa, apesar de não se verificarem alterações relevantes ao exame físico e, posteriormente, os
sintomas neuropáticos tornaram-se mais intensos e incapacitantes. Neste caso, a melhoria do perfil glicémico inicial foi alcançado apenas com a restrição nutricional relatada pela doente. Contudo, parece que a introdução da insulina terá intensificado essa melhoria,
como se pode objetivar pela descida da glicemia capi-
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lar em jejum, quantificada diariamente, de cerca de 200
para cerca de 140mg/dL, o que poderá justificar o despoletar dos sintomas cerca de duas semanas após a introdução da insulina.
Atualmente existe pouca evidência sobre a melhor
abordagem em diabéticos com neuropatia induzida
pelo tratamento. Ainda assim, a obtenção de um bom
controlo glicémico parece levar à reversão dos sintomas
dolorosos e autonómicos,2 pelo que os consensos atuais
sugerem a manutenção do tratamento da diabetes e o
controlo sintomático dos efeitos adversos como a abordagem preferencial nestas situações.6-7 Deste modo, o
facto de se ter pensado nesta entidade fez com que se
conseguisse transmitir à doente a reversibilidade da situação e reforçar a necessidade de manter a terapêutica.
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ABSTRACT
TREATMENT-INDUCED NEUROPATHY: AN IATROGENIC COMPLICATION OF DIABETES
Introduction: Treatment-induced neuropathy, so far called insulin neuritis, is an acute neuropathy that occurs in diabetic patients when they undergo strict glycemic control in a short period of time.
Case description: 66-year-old woman diagnosed with type 2 diabetes mellitus since 1990 with nephropathy and retinopathy
as complications, and poor glycemic control. She also presented with hypertension and dyslipidemia as active health problems,
without other relevant clinical antecedents. In June 2016, isophane insulin was introduced in order to achieve better glycemic
control. Two weeks later, the patient had another appointment due to intense hyperhydrosis, nausea, dizziness, and a feeling of
fainting in both pre and postprandial periods, which was interpreted as hypoglycemia. A week later she presents to the consultation with complaints of paresthesias and dysesthesias of the lower limbs, and maintenance of the autonomic dysfunction
symptoms. On physical examination, the findings were compatible with peripheral neuropathy and, after reviewing the clinical process, we found that glycated hemoglobin decreased 2.1% in three months. The patient was medicated with increasing
doses of pregabalin for symptomatic relief and the reversible nature of the situation was explained. At follow-up in September,
the patient was asymptomatic without need of adjuvant analgesics.
Comment: This case allows us to revisit this clinical entity, which is often confused with diabetic neuropathy, and to alert to
the iatrogenic potential of an intensive therapeutic regimen in a short period of time.
Keywords: Diabetic neuropathy; Insulin; Metabolism.
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Um caso de diabetes de difícil
controlo
Clara Jasmins,* Ana Rita Mendes,* Gonçalo Melo*

RESUMO
Introdução: A diabetes autoimune latente do adulto caracteriza-se pelo aparecimento de diabetes mellitus em indivíduos com
menos de 50 anos, com quadro inicial de polifagia, polidipsia e/ou poliúria, IMC <25kg/m2 e história pessoal ou familiar de
doenças autoimunes.
Descrição do caso: Doente de 46 anos, sexo masculino, desempregado, com antecedentes pessoais de défice cognitivo, abuso
de substâncias tóxicas e perturbações depressivas e de ansiedade. Como antecedente familiar refere que o pai foi diagnosticado com diabetes mellitus aos 40 anos. Nas suas relações familiares apresenta alguns conflitos com a irmã. Assintomático até
outubro de 2012, quando recorre à consulta por cansaço, xerostomia, polifagia, polidipsia, poliúria e perda ponderal acentuada,
com novo consumo abusivo de álcool, tabaco e comportamentos desadequados. Coloca-se a hipótese diagnóstica de diabetes
mellitus inaugural, apresentando HbA1c 12% e glicemia em jejum 254mg/dL. Inicia terapêutica com metformina e nateglinida. Porém, mantém mau controlo da doença, com necessidade de escalada terapêutica sucessiva, até introdução de insulina
dois meses após o diagnóstico. É referenciado à consulta de diabetologia e falta por diversas vezes às consultas de seguimento, até ao diagnóstico de diabetes autoimune latente do adulto (LADA) em fevereiro de 2015, quando apresenta anticorpos
anti-GAD65 positivos. Por insuficiência económica extrema são várias as refeições que nesta altura não consegue cumprir e
apresenta vários episódios de hipoglicemia e queixas de cansaço e irritabilidade, ainda que sem alteração do estado de consciência. Em janeiro de 2016 é internado por quadro de cetoacidose diabética. Desde então tem mais apoio social, sem novos
episódios de hipoglicemia. Contudo, mantém níveis inadequados de HbA1c.
Comentário: O caso clínico que se descreve mostra a influência das condições socioeconómicas, antecedentes pessoais e as
relações familiares no tratamento de doenças crónicas como a LADA. Os hábitos alimentares desadequados, com refeições escassas e em períodos irregulares, além de má adesão aos cuidados de saúde e à terapêutica, condicionaram um controlo ineficaz da doença. Pretende-se com este caso salientar a importância de capacitar o doente pelo seu próprio tratamento e promover a participação ativa dos familiares mais próximos. Neste caso em particular, a relação conflituosa do doente com a irmã
constituiu mais um elemento perturbador para o sucesso terapêutico.
Palavras-chave: Diabetes autoimune; Dieta; Fatores socioeconómicos.

INTRODUÇÃO
diabetes autoimune latente do adulto caracteriza-se por um aparecimento em indivíduos
na quarta e quinta décadas de vida e não-obesos.1-2 O IMC destes doentes é por norma mais
elevado que o daqueles com diabetes mellitus (DM)
tipo 1, mas inferior ao dos doentes com DM tipo 2.
A nível global, entre 4 a 14% dos doentes diagnosticados com DM tipo 2 apresentam LADA. No norte da
Europa, cerca de 7 a 14% apresentam anticorpos anti-GAD positivos, sendo que no Sudeste Europeu, Ásia e
América do Norte, a prevalência é de 4 a 6%.8
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Inicialmente apresentam uma boa resposta a antidiabéticos orais; porém, com necessidade gradual de
introdução de insulina na terapêutica, normalmente
após um período de pelo menos seis meses após o diagnóstico. Esta condição permite obter uma distinção entre a LADA e a DM tipo 1 tardia.1-3 Comparativamente
aos doentes com DM tipo 2, as características mais
frequentes são o aparecimento da doença em idade
inferior a 50 anos, sintomas agudos ao início, IMC
< 25kg/m2 e história pessoal ou familiar de doenças autoimunes. A presença de dois ou mais destes critérios
apresentam uma sensibilidade de 90% e especificidade de 71% para o diagnóstico de LADA.3
Adicionalmente estes doentes apresentam níveis
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baixos de péptido C e anticorpos anti-GAD e anti-ICA
positivos, pelo que a deteção dos últimos pode servir
como um bom teste preditivo acerca da possível necessidade de introduzir insulina na terapêutica.1,4-5
Ressalve-se que nos doentes com anticorpos positivos, os níveis de péptido C podem tornar-se indetetáveis ao fim de doze anos e que, apesar de não ser a condição mais frequente, a presença de obesidade per si
não exclui o diagnóstico de LADA.6-7
Descreve-se um caso clínico desta entidade rara, embora muitas vezes subdiagnosticada e facilmente confundível com outras patologias.
O objetivo deste relato de caso é melhorar o conhecimento acerca desta entidade, relembrando a marcha
diagnóstica e salientando os possíveis fatores que podem levar a confundir má adesão à terapêutica com insuficiência terapêutica per si, relembrando que é possível que as duas situações ocorram no mesmo utente.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente de 46 anos, sexo masculino, desempregado,
membro de família unitária, classe V na escala de Graffar, com antecedentes pessoais de défice cognitivo secundário, meningite na 1ª infância e traumatismo crânio-encefálico aos seis anos, abuso crónico de álcool no
passado (até dezembro de 2007), abuso do tabaco, perturbação depressiva com ideação suicida e ansiedade
com impulsividade e défice de controlo de impulsos.
Relativamente aos antecedentes familiares salienta-se
o pai com diagnóstico de DM desde os 40 anos de idade. Tem ainda uma irmã da qual se desconhecem doenças, mas com quem mantém uma relação de proximidade, ainda que, por vezes, conflituosa.
Aparentemente assintomático até outubro de 2012,
altura em que recorre à consulta por um quadro de cansaço, xerostomia, polifagia, polidipsia, poliúria e perda
ponderal de seis quilogramas num mês, com novo consumo abusivo de álcool, tabaco e comportamentos desadequados. Ao exame objetivo apresenta-se agitado,
sem outras alterações a registar. Nesta altura coloca-se
como hipótese diagnóstica um quadro inaugural de
DM, pelo que se pede uma avaliação laboratorial dirigida, que resulta em HbA1c 12% e glicemia em jejum
254mg/dL. Nesta altura é medicado com metformina e
nateglinida 60mg, após as duas únicas refeições que
faz por dia de forma errática (por dificuldade econó-

mica extrema). Por novo descontrolo da DM, ainda que
sob terapêutica (glicemia pós-prandial 470mg/dL), em
dezembro de 2012 suspende nateglinida e inicia insulina glargina 10U ao deitar. Apesar de tudo, esta dose é
insuficiente e apresenta necessidade sucessiva de aumento de dose, perfazendo 18U ao deitar, em fevereiro de 2013. No mês seguinte, mantendo registos de glicemia capilar entre 200 e 300mg/dL em jejum, aumenta a dose de insulina glargina para 22U ao deitar e inicia insulina humana regular 10U às refeições.
Em abril de 2013, por descontrolo total da glicemia e
sistemática insuficiência terapêutica, põe-se a hipótese de DM tipo 1 ou LADA, pelo que fica a aguardar confirmação diagnóstica e é referenciado à consulta de diabetologia da Associação Protetora dos Diabéticos de
Portugal (APDP). A reavaliação seguinte ocorre em julho de 2013, quando se aumenta de novo a insulina glargina para 26U/dia. Durante nove meses, o utente abandona a consulta e regressa em abril de 2014. Nessa altura suspende insulina glargina e inicia NPH intermédia
23U antes do pequeno-almoço e 13U antes do jantar.
Sem sucesso quanto ao controlo da diabetes, pede-se
um diário de ingestão alimentar e de glicemias capilares durante uma semana, que mostra valores de glicemias capilares muito irregulares, sobretudo em períodos de jejum prolongado. (Relembre-se, mais uma vez,
que o doente tem insuficiência económica grave, dependendo da Santa Casa para ser alimentado, pelo que
os horários não são estritamente cumpridos, além de
que é uma alimentação muito rica em hidratos de carbono). Em maio de 2014 apresenta uma HbA1c de 9,8%.
Em fevereiro de 2015 é confirmado o diagnóstico de
diabetes latente autoimune do adulto (LADA) por anticorpos anti-GAD65 positivos e anticorpos anti-ilhéus
pancreáticos em zona cinzenta. Porém, mantém erros
alimentares, com dieta constituída maioritariamente por
hidratos de carbono. Passa a fazer insulina NPH 20U ao
pequeno-almoço e jantar. Dois meses depois recorre à
consulta com queixas de maior irritabilidade e cansaço,
sem alteração do estado de consciência. Nos registos de
glicemia capilar apresenta alguns valores abaixo de
70mg/dL em jejum, pelo que se reduz 2U de insulina à
noite. Em maio de 2015 realiza novo ajuste da terapêutica: para metformina, inicia insulina mistura 25/75 –
10U ao pequeno-almoço, 22U ao almoço e 24U ao jantar. Planeia-se dieta com pão ao levantar e sopa no lanRev Port Med Geral Fam 2019;35:412-6
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Out/2012

Suspende nateglinida
Inicia 10U de insulina
glargina ao deitar

Inicia metformina 1000mg
e nateglinida 60mg
(ao almoço e jantar)

Dez/2012

Jan/2013
Insulina glargina passa a
22U
Inicia insulina regular 10U
às refeições

Abril/2013

Insulina glargina aumenta
para 26U

Abril-Maio/2014

Insulina NPH passa a 20U
ao PA e ao jantar

Abril-Maio/2015
Suspende novamente
medicação
Inicia Insulina lispro 16U
ao PA e 20U ao almoço
Insulina glargina 24U ao
jantar
Março/2016

Insulina glargina passa a
13U

Março/2013

Mantém terapêutica

Julho/2013

Suspende insulina glargina
Inicia NPH intermédia 23U
ao PA +13U ao jantar

Fev/2015

Suspende medicação
anterior
Inicia insulina mistura
25/75: 10U ao PA, 22U ao
almoço e 24U ao jantar

Jan/2016

Mantém terapêutica

Figura 1. Resumo da evolução da doença ao longo do tempo.
Legenda: APDP = Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal; DM1 =
diabetes mellitus tipo 1; Glicemia p.p. = glicemia pós-prandial; LADA = diabetes latente autoimune do adulto.

che da manhã. Em janeiro de 2016 é internado por cetoacidose diabética. Nessa altura apresenta HbA1c 12,7%
pelo que é novamente ajustada a insulina com os seRev Port Med Geral Fam 2019;35:412-6

Out/2012

Reavaliação
• Glicémia p.p. 470mg/dL

Jan/2013

Insucesso terapêutico
• Aumentos sucessivos de
insulina glargina

Abril/2013

Insucesso terapêutico
• Abandona a consulta

Abril-Maio/2014

Confirma-se LADA
• Anti-GAD65 +
• Anti-ICA (zona cinzenta)

Abril-Maio/2015

Internado por cetoacidose
diabética
• HbA1c 12,7%

Março/2016

1.º episódio
• Poliúria, polidipsia, polifagia
• Cansaço
• Perda ponderal 6kg/mês
• HbA1c 12%

Dez/2012

Mantém necessidade de
ajuste terapêutico

Março/2013

Pondera-se diagnóstico de
DM1 ou LADA
• Referenciação à APDP

Julho/2013

Regresso à consulta
• Mantém insucesso
terapêutico
• Períodos de jejum
prolongado
• HbA1c 9,8%

Fev/2015

De novo sintomático
• Irritabilidade e cansaço
• Vários episódios de
hipoglicémia (<70mg/dL)

Jan/2016

Melhorado dos sintomas
• Sem hipoglicémias
• HbA1c 10,1%

Figura 2. Resumo da evolução terapêutica ao longo do tempo.

guintes tipos e doses: insulina lispro 16U ao pequeno-almoço e 20U ao almoço; insulina basal 24U ao jantar. Na
última avaliação, em março de 2016, apresenta uma melhoria do cansaço, sem registo de novos episódios de hipoglicémia e analiticamente uma HbA1c 10,1%.
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COMENTÁRIO
O caso clínico que se descreve releva a influência das
condições socioeconómicas no diagnóstico e gestão da
diabetes autoimune latente do adulto (LADA).
No caso deste doente em particular, os antecedentes familiares apontam para uma diabetes de origem
autoimune, dada a idade de diagnóstico do pai. O contexto sócioeconómico e os seus antecedentes pessoais
condicionaram hábitos alimentares desadequados,
com refeições escassas e em períodos irregulares, ricas
em hidratos de carbono, uma vez que estes eram os alimentos de mais fácil acesso, além de má adesão aos cuidados de saúde, nomeadamente na frequência de consultas médicas, de enfermagem e adesão à terapêutica.
Estas condições escondem o verdadeiro insucesso dos
fármacos no controlo da doença, dificultando o tratamento e até o próprio diagnóstico da mesma. Por outro lado, permanece a necessidade de introduzir insulina na terapêutica dos doentes com LADA, que algumas vezes é protelada por suspeita de incumprimento
terapêutico e maus hábitos alimentares.5
A alimentação de um doente diabético deve centrar-se em produtos com poucos hidratos de carbono e pobres em calorias. O objetivo relativamente aos hidratos
de carbono centra-se na evicção de picos hiperglicémicos pós-prandiais, que são influenciados quer pela quantidade, quer pelo tipo de hidratos de carbono ingeridos.10
Estudos recentes transversais parecem apontar para
um benefício na introdução de inibidores da DPP4 na
terapêutica dos doentes com LADA. Se, por um lado, estudos apontam para uma maior atividade da DPP4 em
doentes com LADA quando comparados com diabéticos tipo 1 e 2, por outro, estes fármacos têm efeito não
só no controlo metabólico, como também parecem intervir na história natural da doença, melhorando a função residual das células β.6,9 Estes benefícios parecem
resultar do efeito sinérgico dos inibidores da DPP4 com
a utilização de insulina, que ocorrem de forma independente aos mecanismos de origem no sistema imune, levando indiretamente à redução do stress das células β, redução do glucagon e regeneração das células
b. Além do mais, os doentes com LADA apresentam um
pior controlo glicémico, pelo que se pode concluir que
a insulina, ainda que seja a primeira linha de tratamento, pode ter maior benefício quando não utilizada
de forma isolada.6,8

Por estes motivos, e ainda que careça de estudos com
maior robustez, este doente poderá vir a beneficiar de
uma terapêutica em que se inclua um iDPP4, numa
perspetiva de alteração da história natural da doença,
neste caso, a LADA.
Apesar de haver momentos em que o doente se sentia melhor e por isso faltava ao seguimento em consulta, a proximidade dos cuidados e a facilidade de agendamento permitiram que fosse sempre restabelecido
este seguimento, contribuindo para que, apesar de
tudo, o diagnóstico fosse mais célere.
A má adesão à terapêutica e o absentismo às consultas tornaram mais difíceis o controlo da doença e a
gestão da terapêutica num doente com contexto social
por si já muito desfavorável. Este aspeto relembra a importância da participação ativa dos familiares mais próximos, que devem estar conscientes da doença do familiar, conhecer o tratamento e as correções alimentares que devem seguir e quais as metas a atingir, funcionando igualmente como ponto de contacto e de
apoio. Neste caso em particular, a relação conflituosa
do doente com a irmã foi mais um elemento perturbador para o sucesso terapêutico. Por forma a minimizar
o impacto do contexto sócioeconómico, e uma vez que
o médico de família trabalha diretamente junto da comunidade, foi possível mobilizar recursos com o objetivo de assegurar cuidados alimentares mais adequados
a este utente.
Importa, ainda, não descurar a necessidade de capacitar o doente pelo seu próprio tratamento, em especial em casos de doença crónica, como a diabetes autoimune latente do adulto. Entende-se que, além de assegurar o cumprimento da terapêutica, é fundamental
assegurar hábitos de alimentação saudável, fornecendo ferramentas personalizadas adequadas às necessidades específicas do doente em questão.
Em conclusão, salienta-se que cabe ao médico de família, como gestor do doente, integrar todos os problemas do mesmo, promover bons hábitos alimentares
e apoiar a adaptação à doença crónica.
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ABSTRACT
A CASE OF DIABETES HARD TO CONTROL
Introduction: Latent autoimmune diabetes of the adult (LADA) is characterized by the presence of diabetes mellitus in individuals under 50 years old, with initial polyphagia, polydipsia and/or polyuria, BMI < 25 kg/m2 and a personal or family history
of autoimmune diseases.
Case report: Male, 46 years old, male, unemployed, with a personal history of cognitive impairment, toxic substance abuse, and
depressive and anxiety disorders. He has a family history of diabetes mellitus diagnosed to his father at 40-years old. He also
has a conflicted relationship with his sister. On October 2012, presented with fatigue, xerostomia, dry mouth, hyperphagia, polydipsia, polyuria and weight loss with new episodes of alcohol and tobacco abuse, and inappropriate behaviour. We hypothesize this was an inaugural diabetes mellitus condition, with an HbA1c of 12% and fasting glucose of 254 mg/dL. He started
treatment with metformin and nateglinide. However, due to inappropriate control of the disease, we had to intensify therapeutic gradually, starting insulin administration two months after diagnosis. He was referral to a diabetology appointment, but
he missed for several times both their and our appointments until he was diagnosed with latent autoimmune diabetes of the
adult (LADA), on February 2015, when he had positive anti-GAD65 antibodies. Due to extreme poverty he missed many meals
suffering some episodes of hypoglycaemia. By that time, he felt tired and irritable. On January 2016 he was admitted in the
emergency room because of diabetic ketoacidosis. Since that episode, his social support improved, he had no further symptoms
of hypoglycaemia, although remains with inadequate levels of HbA1c.
Comment: This case report shows the impact of social-economic conditions, personal history and familiar relationships on the
treatment of chronic diseases like LADA. Inadequate eating habits, with scarce and irregular meals and poor adherence to health
care and therapy, have led to ineffective disease control. With this case report, we want to highlight the importance of hold the
patient responsible for his treatment, as well as involving his closest family. In this particular case, the conflictual relationship
with his sister proves to be a disturbing factor to achieve a successful therapy accomplishment.
Keywords: Diabetes; Autoimmune; Diet; Socioeconomic factors.
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Eritema nodoso: um relato de
caso
Carina Manuela Machado Pereira*

RESUMO
Introdução: A gravidez, sendo um período de intensas alterações fisiológicas, induz frequentemente a alterações cutâneas cujo
diagnóstico diferencial se revela desafiante, sobretudo quando se trata de patologias menos frequentes. Ao longo da gestação
numerosas alterações cutâneas podem ocorrer: as consideradas fisiológicas, as dermatoses específicas da gravidez e as que representam agravamento ou melhoria de dermatoses pré-existentes.
Descrição de caso clínico: Mulher de 26 anos, grávida, G3P2, vigiada numa Unidade de Saúde Familiar, com antecedentes pessoais de asma desde a infância, controlada no momento, sem antecedentes familiares de relevo. Na 11ª semana de gestação
recorreu à consulta não programada por aparecimento de lesão eritematosa no membro inferior, com aumento progressivo de
tamanho, dolorosa ao toque, não pruriginosa, com rubor e edema associado e uma semana de evolução. Colocada inicialmente a hipótese de tromboflebite foi encaminhada para o serviço de urgência hospitalar, tendo sido realizado o diagnóstico de eritema nodoso na gravidez.
Comentário: O caso clínico descrito pela autora salienta as alterações cutâneas que surgem frequentemente no contexto de
consultas de saúde materna nos cuidados de saúde primários, chamando a atenção para uma alteração menos comum: o eritema nodoso. Esta patologia é uma alteração cutânea com vários fatores etiológicos possíveis, cujo reconhecimento orienta o
médico, tranquiliza a gestante e permite estabelecer condutas adequadas, dado o caráter benigno e autolimitado deste quadro
clínico.
Palavras-chave: Gravidez; Eritema nodoso.

INTRODUÇÃO
gravidez é um período de intensas alterações
fisiológicas que conduzem frequentemente a
alterações em diversas funções e órgãos. As alterações cutâneas são algumas das mudanças
que podem ocorrer com a gravidez, podendo ser divididas em alterações fisiológicas gestacionais, dermatoses específicas da gravidez e dermatoses modificadas
pela gestação.1-2 As primeiras são as mais comuns, daí
serem as primeiras a serem colocadas como hipótese
de diagnóstico aquando do aparecimento de gestantes
com alterações cutâneas, no âmbito das consultas de
medicina geral e familiar. Em segundo lugar aparecem
as dermatoses específicas da gravidez, às quais deve
ser dada particular atenção dado o potencial que têm
de comprometer o bem-estar materno e/ou fetal. Menos frequentes são as dermatoses pré-existentes, suscetíveis de agravamento ou melhoria durante a gravi-

A

*USF Oceanos, ULS Matosinhos.

dez, como é o caso do eritema nodoso (EN).2-3
As doenças dermatológicas relacionadas com o período gestacional podem estar restritas à pele e mucosas ou expressar um comprometimento sistémico, pelo
que a gestão dessas situações requer uma interligação
multidisciplinar entre obstetras, dermatologistas e médicos de medicina geral e familiar.
A exposição deste caso clínico torna-se pertinente,
dada a dificuldade de diagnóstico diferencial que as alterações cutâneas impõem e pela menor frequência de
casos de EN em comparação com as restantes alterações cutâneas associadas à gravidez.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Mulher grávida, caucasiana, com 26 anos de idade,
com o 12º ano de escolaridade e empregada de loja. O
seu agregado familiar era constituído pelo marido e
duas filhas, sendo uma família do tipo nuclear, da classe III de Graffar e estadio IV do Ciclo de Duvall.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:417-23

417

418

relatosdecaso

Antecedentes pessoais
Apresentava como antecedentes pessoais asma diagnosticada na infância, atualmente controlada. Como
antecedentes cirúrgicos, de referir a colocação de parafuso epifisário de fixação no fémur pós fratura, em
2002, e uma amigdalectomia, em 2001, sem intercorrências.
Quanto à história obstétrica: G3P2, dois partos eutócicos de termo em 2007 e 2010. As gestações decorreram sem intercorrências, nomeadamente, sem qualquer ocorrência de episódios de EN.
Tratava-se de uma utente que não praticava atividade física, fumadora até ao início da gestação atual (carga tabágica 20 UMA), com cessação tabágica também
durante as gestações prévias, sem hábitos etílicos ou de
consumo de drogas ilícitas.
Medicada com salbutamol (sistema pressurizado)
em SOS, ácido fólico e iodo.
Sem antecedentes familiares de relevo.

História da doença atual

tória familiar de doenças autoimunes.
Referiu uma história de infeção das vias respiratórias
superiores, com necessidade de ida ao Serviço de Atendimento a Situações Urgentes, da área de residência, a
02/01/2016, onde foi medicada com amoxicilina, ibuprofeno e paracetamol.
Ao exame objetivo apresentava-se hemodinamicamente estável. Nos membros inferiores observaram-se
duas lesões eritematosas nodulares com elevação: uma
na região tibial anterior da perna direita, com cerca de
3cm de maior diâmetro e outra na região medial da perna esquerda, com cerca de 1,5cm. Sem edemas periféricos (mas com edema associado) (Figura 1).
Analiticamente apresentava: hemoglobina 12,2g/dl;
leucócitos 6,79x109/L; plaquetas 187.000/mm3; proteína C reativa 2,9mg/dL; função hepática e renal normais; urina II sem alterações.
Diagnosticado então EN na gravidez, tendo sido informada do curso benigno da patologia e dada indicação de realizar terapêutica analgésica com paracetamol, se necessário.

15 de fevereiro de 2016
Consulta não programada na USF
Grávida na 11ª semana de gestação, que recorreu a
consulta pelo aparecimento de tumefação na região tibial anterior da perna direita, com rubor, edema e dor
associados, com cerca de uma semana de evolução. Foi
colocada a hipótese de tromboflebite, tendo sido a
doente encaminhada para o serviço de urgência de obstetrícia do hospital de referência.
Serviço de urgência do hospital de referência
Foi observada pelas especialidades de obstetrícia e
medicina interna, tendo a doente nesta altura feito referência, além da tumefação na perna direita, a uma outra no membro inferior esquerdo com aparecimento
no dia anterior. Descreveu as tumefações como sendo
dolorosas ao toque, não pruriginosas e com um aumento progressivo de tamanho.
A doente negou febre, perda ponderal ou queixas articulares adicionais. Sem dor abdominal, alterações do
trânsito gastrointestinal ou geniturinárias. Sem queixas
de xerostomia/xeroftalmia. Sem episódios sugestivos
de síndroma de Raynaud.
Negou, ainda, toma de medicação de novo, contacto com pessoas doentes e/ou viagens recentes. Sem hisRev Port Med Geral Fam 2019;35:417-23

Figura 1. Lesão eritematosa nodular.

relatosdecaso

Figura 2. Eritema contusiforme.

Figura 3. Eritema contusiforme.

26 de abril de 2016
Consulta de saúde materna
Gestante na 21ª semana de gestação, assintomática,
apresentava ao exame objetivo hiperpigmentação nos
locais atingidos previamente pelo EN – eritema contusiformis (Figuras 2 e 3).
Fez referência ao reaparecimento, duas semanas antes, de duas tumefações nos membros inferiores, com
a mesma localização e características do episódio de fevereiro, nomeadamente dor e rubor que melhoraram
progressivamente, sem instituição de qualquer terapêutica. Associou o agravamento das lesões à toma de
amoxicilina e desloratadina prescritos em contexto hospitalar, à 15ª semana de gestação, por novo episódio de
infeção respiratória.
Posteriormente, com a evolução do quadro verificou-se a manutenção de eritema contusiformis, sem
outros sintomas ou sinais associados. A restante gestação decorreu sem outras intercorrências; às 39 semanas de gestação foi realizado um parto eutócico, tendo
o recém-nascido apresentado ao nascimento peso e estatura dentro dos parâmetros considerados normais.

das diferentes entidades.3-4
Embora raras, as alterações cutâneas específicas da
gestação, como penfigoide gestacional e colestase intra-hepática da gestação, têm um elevado risco de efeitos adversos no feto e é importante distingui-las de
doenças de base que se manifestam pela primeira vez
durante a gestação ou que se agravam nesta fase, como
é o caso do EN.2
O EN é uma das possíveis alterações cutâneas modificadas pela gestação, encontrando-se a sua prevalência neste período da vida entre os 4,6 e 6%. Tende a
ocorrer mais no primeiro trimestre de gestação.5 Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais comum
na terceira e quarta décadas de vida.6
É um tipo de paniculite que afeta a gordura subcutânea e se caracteriza por um início súbito de nódulos
eritematosos, arredondados, ligeiramente elevados,
com 1 a 6cm de diâmetro, dolorosos, não supurativos,
classicamente na face extensora dos membros inferiores, mas podendo em alguns casos envolver tornozelos,
coxas, braços, rosto, pescoço e tronco. Muitas vezes as
lesões são associadas a sintomas sistémicos como febre, edema das pernas, artralgias e alterações gastrointestinais. A ulceração é incomum e resolve sem cicatrizes, mas pode deixar hiperpigmentação residual (eritema contusiformis).6-7
No caso clínico apresentado verificou-se o aparecimento de nódulos dolorosos na face anterior e medial

COMENTÁRIO
O diagnóstico das dermatoses que surgem durante
a gravidez é um desafio, uma vez que muitas delas são
ainda pouco entendidas e pela existência de sobreposição entre características clínicas e histopatológicas
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dos membros inferiores, à semelhança do que é mais
frequente acontecer. Inicialmente, aquando da ida à
Unidade de Saúde Familiar a doente apenas fez referência e valorizou os nódulos de um membro pela sintomatologia mais exuberante e pela maior dimensão.
Desta forma, foi levantada a hipótese de se tratar de
uma situação clínica de tromboflebite. Posteriormente, após recolha de uma história clínica completa e de
um exame físico global, foi observada a existência de
um outro nódulo, no membro contralateral, com características similares, tornando menos provável a hipótese de uma causa vascular e levantando a hipótese
diagnóstica de EN. Este aspeto chama a atenção para a
importância da realização de uma acurada história clínica e um minucioso exame objetivo para realização de
um correto enquadramento de sintomas/sinais por forma a ser possível o diagnóstico.
O EN é considerado o protótipo de «paniculite septal» pela inflamação dos septos no tecido adiposo subcutâneo; não está associado à vasculite, embora possa
ocorrer inflamação e hemorragia em pequenos vasos.6,8
É associado a muitas condições subjacentes, mas a
sua etiologia é desconhecida em metade dos casos
(idiopático). As causas associadas a esta entidade clínica são apresentadas no Quadro 1.
A etiologia do EN durante a gestação não está, até ao
momento, completamente compreendida, mas parece
relacionar-se com mecanismos imunológicos em associação com alterações hormonais que ocorrem durante a mesma.
O EN é um padrão de reação cutânea inespecífico
para uma variedade de antígenos, com inúmeros mecanismos imunomediados implicados. A maioria das
evidências diretas e indiretas apoia o envolvimento de
uma resposta retardada de hipersensibilidade de tipo
IV a numerosos antígenos.8 Existem evidências para o
papel dos complexos imunes no EN. A imunofluorescência direta das lesões mostra depósitos de imunoglobulinas e complemento nas paredes dos vasos afetados. Esse achado também pode explicar os sintomas
associados de artralgia, febre e mal-estar.6
Alguns estudos sugerem ainda que o EN na gravidez
se relaciona com uma reação de hipersensibilidade às
diferentes hormonas (estrogénios e progesterona) que
se elevam nesta fase. Quaisquer que sejam os mecanismos exatos, a gravidez parece disponibilizar um funRev Port Med Geral Fam 2019;35:417-23

QUADRO I. Etiologias possíveis de eritema nodoso8
COMUNS
Idiopático (> 55%)
Infeções: faringite estreptocócica (28 - 48%), Yersinia spp.
(Europa), mycoplasma, chlamydia, histoplasmosis,
coccidioidomycosis, mycobacteria
Sarcoidose (11 - 25%)
Fármacos: antibióticos (sulfonamidas, amoxicilina),
contracetivos orais (3 - 10%)
Gravidez (2 - 5%)
Doença inflamatória intestinal: Doença de Crohn, colite
ulcerosa (1 - 4%)
RARAS (< 1%)
Infeções
• Virais: vírus herpes simples, vírus Epstein-Barr, vírus
hepatite B e C, vírus da imunodeficiência humana
• Bacterianas: Campylobacter spp., rickettsiae, Salmonella
spp., psittacosis, Bartonella spp., syphilis
• Parasitárias: amebíase, giardíase
Outras: linfomas, outras patologias malignas

do ideal para o desenvolvimento desta patologia, modulando o sistema imunológico.
Algumas gestantes apresentam um episódio de EN
apenas na 2ª gestação, sem que o mesmo tenha ocorrido durante a primeira gravidez. Este aspeto pode indicar que outros fatores, além das hormonas sexuais femininas, possam desempenhar um papel no desenvolvimento do EN na gravidez, apresentando as hormonas um papel indireto na sua patogénese,
possivelmente pela indução de um ambiente que é favorável ao seu desenvolvimento.7
Assim, no acompanhamento deste quadro clínico
foi interessante verificar como, analisando de forma
mais detalhada a história clínica da gestante, se encontraram possíveis fatores contribuintes para o aparecimento desta alteração cutânea: não só a gravidez
em si, mas também o desenvolvimento inicial do quadro de EN após uma infeção das vias respiratórias superiores medicada com amoxicilina e desloratadina;
também o reaparecimento cerca de um mês depois,
das alterações cutâneas com as mesmas características,
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QUADRO II. Diagnóstico diferencial das alterações cutâneas na gravidez2
Alterações cutâneas fisiológicas da gravidez
Pigmentação – hiperpigmentação (difusa com acentuação nas aréolas e linha nigra)
Melasma
Tecido conectivo – Estrias
Sistema vascular – Edema, varicosidade/hemorróida, aranhas vasculares, telangiectasias, eritema palmar, hiperemia e hiperplasia
gengival, granuloma piogénico
Função glandular – Aumento da função da glândulas écrinas (exceto palmas), diminuição da função de glândulas ápocrinas,
distúrbio da função das glândulas sebáceas (acne gravídica e glândulas de Montgomery)
Cabelos – Hipertricose, eflúvio telógeno pós-parto, alopecia androgenética pós-parto
Unhas – Aumento da fragilidade, onicólise, hiperceratose subungueal, estriações
Doenças cutâneas específicas da gravidez
Penfigoide gestacional (sinónimos: pápulas e placas urticadas pruriginosas gestacional, eritema tóxico gestacional, rash toxémico
gestacional)
Erupção polimórfica gestacional
Erupção atópica gestacional (sinónimos: prurigo gestacional, foliculite pruriginosa gestacional, eczema gestacional)
Colestase Intra-hepática gestacional (sinónimos: colestase obstétrica, prurido gravidarum)
Doenças cutâneas modificadas pela gravidez
Infeções

Candidoses
Herpes simples
Varicela
Herpes Zoster
Tricomoníase
Condiloma acuminado
Hanseníase

Autoimunes

Lúpus cutâneo crónico
Lúpus eritematoso sistémico
Esclerose sistémica
Dermatomiosite/polimiosite

Tecido conjuntivo

Ehlers-Danlos
Pseudoxantoma elástico

Tumores

Granuloma piogénico
Dermatofibromas, leiomiomas, queloides
Nevos
Melanoma
Micose fungoide

Miscelânea

Dermatite atópica, acne e psoríase
Eczema dos mamilos e dermatite de contacto
Eritema multiforme, eritema nodoso e acantose nigricans
Porfíria cutânea tardia
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após nova infeção respiratória e novo curso de antibioterapia com amoxicilina.
Geralmente os sintomas tornam-se mais intensos
em uma a duas semanas e, em seguida, resolvem-se espontaneamente em uma a seis semanas, podendo em
alguns casos demorar cerca de 12 semanas para resolver completamente.6-7
O diagnóstico diferencial com outras alterações cutâneas que ocorrem na gravidez, nomeadamente com
as alterações fisiológicas gestacionais, com as dermatoses específicas da gravidez e com outras dermatoses
alteradas na gestação, como as apresentadas no Quadro 2, é fundamental para um diagnóstico precoce e
para uma abordagem terapêutica dirigida.
A abordagem mais comum é o tratamento de quaisquer distúrbios subjacentes e a terapia de suporte. A
doença geralmente tem um curso benigno, autolimitado, em que meios não farmacológicos, como o repouso e o uso de meias de compressão elástica, habitualmente são suficientes para controlo sintomático. Se estas opções não são suficientes para aliviar os sintomas,
outros regimes medicamentosos podem ser considerados. Os anti-inflamatórios não esteroides podem ser
utilizados em certas situações, embora os obstetras tendam a evitar o uso de aspirina. Os corticosteroides sistémicos também podem ser usados durante o segundo e terceiro trimestres da gravidez.6
Ao escolher um tratamento farmacológico numa
doente grávida é importante pesar os riscos e benefícios em cada caso, a fim de encontrar a opção de tratamento mais adequado. Também é importante consultar o obstetra para se certificar de que não existem fatores de risco fetais que possam afetar a decisão de usar
farmacoterapias específicas.
Em conclusão, este caso clínico retrata uma doente
com EN diagnosticado no primeiro trimestre de gravidez e chama a atenção para o desafio constante que é
para o médico de família o diagnóstico diferencial de
alterações cutâneas, no contexto da gravidez. Neste
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sentido, é importante ter em mente as patologias cutâneas mais frequentes nos cuidados de saúde primários;
porém, deve ser sempre mantido um grau de suspeição
elevado quanto à possibilidade de aparecimento de alterações cutâneas menos comuns. Isto torna-se particularmente relevante no âmbito da saúde materna,
dada a importância de evitar submeter as gestantes e o
embrião/feto a meios complementares de diagnóstico
e terapêuticas farmacológicas desnecessárias.
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ABSTRACT
ERYTHEMA NODOSUM: A CASE REPORT
Introduction: Pregnancy, being a period of deep physiological changes, frequently leads to skin changes with a challenging differential diagnosis, mainly when concerning less common pathologies. Throughout pregnancy, numerous skin changes may occur, physiological, pregnancy-specific, and those that occur as result of the aggravation or improvement of pre-existing dermatosis.
Clinical case description: 26-year-old woman, pregnant, G3P2, surveilled at a Family Health Unit, with a personal history of
asthma since childhood, currently controlled, with no relevant family history. At the 11th week of gestation, the patient had a
walk-in visit due to the appearance of an erythematous lesion in the lower limb, with progressive growth, painful to the touch,
non-itchy, associated with redness and edema for one week. As the hypothesis of thrombophlebitis was initially considered, the
patient was referred to the A&E, where the diagnosis of erythema nodosum of pregnancy was made.
Comment: The clinical case described by the author points out the skin changes that frequently occur in the context of maternal health consultations in primary health care, drawing attention to a less common alteration, the erythema nodosum. This
pathology is a skin change with several possible etiological factors; its recognition guides the physician, reassures the pregnant
woman and allows the implementation of an adequate management, given the benign and self-limited nature of this clinical
presentation.
Keywords: Pregnancy; Erythema nodosum.
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Contributo para a correlação
entre a hiperglicemia e o
delirium
Sofia Oliveira Vale,1 Ana Catarina Machado,2 Adriana Meneses,3 Sílvia Castro Alves4

RESUMO
Introdução: O delirium é uma das patologias mentais presente nos cuidados de saúde primários, particularmente nos idosos.
Pode apresentar várias condições médicas subjacentes, nomeadamente o descontrolo metabólico com hiperglicemia, sendo
fundamental um diagnóstico etiológico rápido.
Descrição do caso: Mulher, 80 anos, caucasiana, 4º ano de escolaridade, autónoma. Antecedentes de obesidade, hipertensão
arterial, dislipidemia, valvulopatia e depressão. Trazida ao médico de família (MF) pela filha por quadro intermitente com dois
meses de evolução de polifagia, comprometimento da memória imediata e recente, discurso incoerente, bradifasia, défice de
atenção, perturbação do sono e irritabilidade. Flutuação diária da clínica, com agravamento nos três dias anteriores à consulta.
Negava perda de peso, poliúria ou polidipsia. Ao exame objetivo, tensão arterial de 136/57mmHg, movimentos estereotipados
e Mini-Mental State Examination (MMSE): 22/30. Fez estudo para causa secundária de declínio cognitivo, estabelecendo-se o
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (hemoglobina glicada (HbA1c): 14%), sem outras alterações. Iniciou cuidados higienodietéticos, metformina e insulinoterapia. Foi reavaliada dois meses e meio depois, referindo cumprir rigorosamente plano alimentar e de exercício físico diário e melhoria do quadro cognitivo. Ao exame objetivo tensão arterial de 110/86mmHg, MMSE:
25/30, teste do relógio sem alterações e HbA1c de 7,8%.
Comentário: O reconhecimento de que a hiperglicemia é uma das possíveis etiologias de delirium pode acelerar a resolução
do quadro e diminuir o seu impacto na morbimortalidade dos doentes. O MF deve prestar um acompanhamento próximo e
contínuo e estar alerta para o facto de que patologias comuns se podem apresentar com quadros clínicos variados.
Palavras-chave: Diabetes mellitus; Delirium; Hiperglicemia.

INTRODUÇÃO
delirium é uma perturbação do estado de
consciência e da cognição, aguda, de rápida instalação, com flutuações ao longo do
dia, transitória e geralmente reversível.1
A prevalência de delirium na comunidade é de 1 a 2%,
aumentando com a idade e atingindo 14% dos indivíduos com mais de 85 anos.2 Pode ter na sua etiologia diversas condições médicas complexas, o que dificulta o
diagnóstico.1,3 A maioria dos indivíduos com delirium
apresenta uma recuperação total, mas é necessária a

O

1. Médica Assistente de Medicina Geral e Familiar. UCSP Alcabideche – ACeS Cascais.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Nova Salus, ACeS Grande Porto VII – Gaia.
3. Médica Assistente de Medicina Geral e Familiar. UCSP Anadia II – ACeS Baixo Vouga.
4. Médica Assistente de Medicina Geral e Familiar. ECSCP – ACeS Grande Porto II –
Gondomar.
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deteção e correção precoces, de forma a evitar a progressão para estupor, coma, convulsões ou morte, particularmente se a causa subjacente não for tratada.1-2
O diagnóstico diferencial de delirium inclui distúrbios psicóticos, transtornos bipolares e depressivos
com características psicóticas, demência, estado de mal
epilético não convulsivo, distúrbio de stress agudo, distúrbio faccioso, entre outros distúrbios neurocognitivos.2-3
No doente com delirium pode ser considerada a realização de vários exames laboratoriais. No entanto, é
importante ter em atenção a gestão de recursos e o atraso no tratamento. A requisição de hemograma, ionograma, creatinina, glicose, cálcio, análise de urina e urocultura constitui uma primeira abordagem aceitável na
maioria dos doentes, quando a etiologia não é imediatamente óbvia. A análise de drogas no sangue ou urina
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também deve ser solicitada quando apropriado. A realização de testes adicionais, como função hepática e tiroideia, deve basear-se na história clínica e no exame
objetivo. A neuroimagem, como a tomografia computorizada crânio-encefálica (TC-CE), pode ser usada seletivamente, nomeadamente se após a primeira avaliação não é identificada nenhuma causa de delirium.3
Com a descrição do caso clínico pretende-se relembrar a existência deste quadro clínico, bem como a sua
abordagem diagnóstica, uma vez que o médico de família (MF) tem um papel fundamental para o reconhecimento precoce, acompanhamento e articulação
dos cuidados.

DESCRIÇÃO DO CASO
Relata-se o caso de uma utente do sexo feminino, de
80 anos, caucasiana, com o 4º ano de escolaridade e reformada da profissão de angariadora de seguros. Viúva
há 37 anos, integrada em família unitária, altamente
funcional segundo o APGAR e na classe média da Escala de Graffar. Totalmente autónoma para as atividades de vida diária, apresentava como antecedentes pessoais obesidade, hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, valvulopatia e perturbação depressiva. Medicada
com bisoprolol 5mg id, furosemida 40mg id, sinvastatina 10mg id, sertralina 50mg id e trazodona 150mg id.
Como antecedentes familiares relevantes refere-se o
pai da utente, já falecido, que apresentava problemas
psiquiátricos não especificados. Um dos filhos tem o
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e o outro
filho apresenta o diagnóstico de perturbação depressiva, esquizofrenia e psicose afetiva, com tentativa de
suicídio em 2011.
A utente foi trazida pela filha ao médico de família
(MF) no dia 19 de janeiro de 2015, por quadro de polifagia, comprometimento da memória imediata e recente, discurso incoerente, bradifasia, falta de atenção,
perturbação do sono e irritação, com evolução de dois
meses. Tratavam-se de sintomas não constantes, com
períodos assintomáticos e flutuação ao longo do dia,
com agravamento progressivo nos últimos três dias.
Negava perda de peso, poliúria ou polidipsia. Ao exame objetivo apresentava tensão arterial ( TA) de
136/57mmHg, índice de massa corporal (IMC) de
32,4kg/m2 (igual ao registado em consulta de vigilância
de HTA do semestre anterior), auscultação cardíaca rít-

mica com sopro sistólico grau V/VI em todo o pré-cordio. Restante exame sem alterações. Tinha registo de
uma TC-CE de 06/11/2012 sem alterações. Foi então
solicitado estudo analítico para despiste de causa secundária de declínio cognitivo.
Dez dias depois, a utente recorreu novamente à consulta com os resultados da avaliação laboratorial, que
revelaram glicemia em jejum de 327mg/dl, sem outras
alterações de relevo. Foi requisitada repetição do doseamento da glicemia em jejum. Onze dias depois voltou a recorrer à consulta, apresentando um valor de glicemia em jejum de 326mg/dl, com manutenção da clínica já descrita. No Mini-Mental State Examination
(MMSE) pontuou 22 em 30 pontos e realizou ainda a
pesquisa de hemoglobina glicada (HbA1c) na Unidade
de Saúde Familiar (USF) com o resultado de 14%. Perante estes valores foi diagnosticada uma DM2, tendo
iniciado terapêutica não farmacológica (medidas higieno-dietéticas e aconselhamento para aumento da
prática de exercício, de acordo com as suas limitações)
e farmacológica (metformina e insulina glargina em esquema de aumento progressivo de dose). Na mesma
consulta foi referenciada para a consulta externa de
neurologia.
Teve consulta de neurologia cerca de dois meses e
meio após a referenciação, na qual pontuou 29 pontos
no MMSE e colocou erradamente os números e ponteiros no teste do relógio. Também nesta consulta foram requisitadas TC-CE e eletroencefalografia.
Dois dias após a consulta de neurologia, a utente,
acompanhada pela filha, voltou à USF para reavaliação,
apresentando uma melhoria significativa do quadro
cognitivo e já realizando de forma autónoma as atividades de vida diária. Estava a cumprir rigorosamente o
plano terapêutico estabelecido, com reforço na componente alimentar, com orientação de nutricionista
particular. Encontrava-se com 38 unidades de insulina
glargina desde há um mês. Na monitorização da glicemia no domicílio apresentava valores em jejum compreendidos entre 107 e 137mg/dl e, duas horas após
jantar, valores entre 104 e 204mg/dl. Ao exame objetivo apresentava-se colaborante e orientada, com TA de
115/86mmHg, IMC de 33,8kg/m2 e HbA1c de 7,8%. Assim, mantiveram-se as atitudes.
Vinte e um dias depois recorreu sozinha à consulta
da USF para reavaliação, mantendo melhoria do quaRev Port Med Geral Fam 2019;35:424-7
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dro cognitivo. No MMSE pontuou 25 pontos e não apresentou nenhuma alteração no teste do relógio. Uma vez
mais optou-se por manter o plano. A TC-CE solicitada
pela consulta de neurologia foi realizada no mês seguinte, não demonstrando alterações relevantes.

COMENTÁRIO
As alterações flutuantes da cognição apontavam para
um diagnóstico de delirium, com a hiperglicemia, na
dependência de uma DM2 não diagnosticada como o
fator etiológico mais provável. Esta hipótese diagnóstica baseou-se na ausência de sintomatologia sugestiva de outra etiologia, na existência de descontrolo das
glicemias médias dos últimos três meses (HbA1c 14%),
coincidente com o início da clínica e na melhoria franca da sintomatologia após redução dos valores da glicemia. Constatou-se uma diminuição do valor do
MMSE entre a consulta de neurologia e do MF, mais
provavelmente relacionada com a sua aplicação por
médicos diferentes. Comparando apenas os dois valores do MMSE aplicado pelo MF também se verificou
uma melhoria significativa deste teste e até do teste do
relógio após redução da glicemia. Além disto, o restante estudo analítico não apresentou alterações e a TC-CE
solicitada pela consulta de neurologia revelou-se normal, reforçando o diagnóstico.
Retrospetivamente, perante a sintomatologia apresentada pela utente e a existência de um valor de glicemia superior a 200mg/dl, teria sido possível efetuar
desde logo o diagnóstico de DM24 e, assim, antecipar a
abordagem terapêutica. No entanto, dada a inexistência de sintomatologia típica, como perda de peso, poliúria ou polidipsia, e as múltiplas condições médicas
que podem estar subjacentes ao delirium, optou-se
pela repetição da glicemia em jejum para se atribuir o
diagnóstico de DM2.
O presente trabalho demonstra a importância de estar atento às queixas compatíveis com delirium, bem
como aos seus principais fatores etiológicos, de forma
a proceder a uma correta avaliação e intervenção. O reconhecimento de que a hiperglicemia é uma das possíveis etiologias de delirium pode acelerar a resolução
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do quadro e diminuir o seu impacto na morbimortalidade dos doentes.
Por outro lado, pretende-se também, com este caso
clínico, alertar para a importância da pesquisa de rastreio de diabetes mellitus, de acordo com a periodicidade recomendada pelas normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde,4 com o objetivo de realizar uma deteção precoce da doença e prevenir as consequências a curto e longo prazo de um diagnóstico
tardio.
O MF, sendo o primeiro contacto do doente com o
Serviço Nacional de Saúde, deve prestar um acompanhamento próximo, contínuo e ser capaz de detetar
que patologias comuns podem apresentar-se com quadros clínicos variados. Deverá estar alerta para o despiste das principais etiologias de delirium, realizar uma
avaliação inicial e referenciar, sempre que assim seja
necessário, para seguimento posterior nos cuidados de
saúde secundários.
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ABSTRACT
CONTRIBUTION TO CORRELATION BETWEEN HYPERGLYCEMIA AND DELIRIUM
Introduction: Delirium is one of the mental disorders observed in primary health care, particularly in the elderly. It may result
of several subjacent medical conditions, namely metabolic unbalance with hyperglycemia, and a rapid etiologic diagnosis is critical.
Description of the case: 80 years-old Caucasian woman, independent for daily life activities, four years of education, with a
clinical history of obesity, hypertension, dyslipidemia, valvular disease and depression. She was brought to the family physician
by her daughter due to intermittent polyphagia, impaired immediate and recent memory, incoherent speech, bradyphasia, attention deficit, sleep disturbance and irritability, since two months. She also had daily fluctuation of symptoms, with clinical
deterioration in the three days prior to the consultation. She denied weight loss, polyuria or polydipsia. On physical examination she had a blood pressure of 136/57mmHg, stereotypical movements and a Mini-Mental State Examination (MMSE) score
of 22/30. The study for secondary causes of cognitive decline established the diagnosis of type 2 diabetes mellitus (HbA1c:
14%) without other changes. She started a nutrition care plan, metformin and insulin. She was re-evaluated two and a half
months later, referring to have followed the nutrition and exercise care plan rigorously, and improvement of the cognitive changes. Physical examination showed a blood pressure of 110/86mmHg, MMSE score: 25/30, normal test of the clock, and HbA1c
of 7.8%.
Comment: The recognition that hyperglycemia is one of the possible etiologies of delirium can accelerate the resolution of the
symptoms and decrease its impact on patients' morbidity and mortality. The family physician should provide a close and continuous follow-up and to be aware that common pathologies may present with varied clinical presentations.
Keywords: Diabetes mellitus; Delirium; Hyperglycemia.
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