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Contrariamente às recomendações atuais, as crianças com idade inferior a 18 meses estão a ser expostas
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Prevalência da hipertensão arterial na população portuguesa em contexto de férias e 
abordagem multivariada dos fatores de risco através do método HJ-Biplot: estudo piloto 450
Prevalence of hypertension among the Portuguese population in a holiday context and 
multivariate analysis approach of risk factors through HJ-Biplot method: a pilot study
Ângela Pereira Serafim, Ana Luísa Martins-Ferreira, Maria Paula Serafim, Gonçalo Oliveira, Eleutério Pedro-Rocheta,

Nelson Pires

A hipertensão continua a ser um importante desafio na saúde pública em Portugal devido ao aumento do ris-
co de doenças cardiovasculares. A população portuguesa estudada apresenta uma evolução positiva na redu-
ção da prevalência de hipertensão. A redução da prevalência de HTA na população portuguesa foi acompanha-
da por um aumento do seu controlo, embora existam diferenças entre subgrupos populacionais, com fatores
de risco inerentes, nomeadamente o sexo, a idade, o índice de massa corporal, comorbilidades e estilo de vida.

Probióticos em mulheres com candidíase vulvovaginal: qual a evidência? 465
Probiotics in women with vulvovaginal candidiasis: what is the evidence?
Lucélia Cristina Pedras Campinho, Susana Margarida Vilar Santos, Alexandra Cardoso Azevedo

Considerando que a candidíase vulvovaginal é uma das formas mais comuns de infeção genital feminina,
foi feita uma revisão para averiguar se os probióticos contribuem para a prevenção e tratamento desta pa-
tologia. Segundo a evidência actual, esta terapia não mostrou benefício.

Tratamento da hiperuricemia assintomática: revisão baseada na evidência 469
Treatment of asymptomatic hyperuricemia: an evidence-based review
Joana Rita Sousa Bento, André Rainho Dias, Nadina Sousa, Patrícia Angélico, Rita Lopes Ferreira

Não se encontrou evidência científica que suporte a decisão de tratar farmacologicamente a hiperuricemia
em pessoas assintomáticas.

Instrumentos de avaliação da qualidade de vida na demência 481
Instruments for assessment of the quality of life in dementia
Ana Paula Pinheiro

O principal interesse dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida na demência deve ser a melhoria
do bem-estar destes indivíduos, refletindo todos os domínios afetados pela doença.

Poderão as estatinas provocar disfunção eréctil em homens adultos? 489
Can statins cause erectile dysfunction in adult men?
Ricardo Pinto Ribeiro, Isa Cavaleiro, Joana Jesus, Emília Salta

A disfunção eréctil tem uma etiologia multifactorial e alguns factores de risco são comuns com a doença
aterosclerótica. As estatinas podem ter impacto na função eréctil ao interferirem potencialmente com a
síntese de colesterol, principal precursor das hormonas esteróides. Este artigo revê a evidência actual sobre
o impacto das estatinas na função eréctil.

EDITORIAL

ESTUDOS ORIGINAIS

Novembro/Dezembro 2019  •  Volume 35  •  N.o 6

REVISÕES

portuguese journal of family medicine and general practice



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:431-2

sumário432

O ato médico como interação simbólica 496
The medical act as symbolic interaction
Sara Gonçalo Domingues

O ato médico é um encontro social, com um componente ético e uma interação simbólica de reponsabi-
lidade.

Relação médico-doente e raciocínio clínico na consulta com acompanhante: reflexão a 
propósito dum relato de caso 501
The doctor-patient relationship and medical reasoning and when consulting with a companion: 
a case report
Nuno Florêncio, Catarina Trindade, Tatiana Santiago

Consultas com familiares? Quais são as vantagens e os desafios?

Uma etiologia incomum de síndroma de má absorção 508
An uncommon etiology of malabsorption syndrome
Beatriz Pavão Braga, Nuno Almeida, Clara Paiva
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ça do foro sexual é muitas vezes ocultada pelo paciente, embora seja causa de muita angústia e frustração.
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Ponte 25 de Abril – Lisboa

Ponte 25 de Abril – Lisboa
A Ponte 25 de Abril (até 1974 designada Ponte Salazar) é uma ponte suspensa rodoferroviária sobre o rio
Tejo ligando Lisboa (na margem norte) a Almada (na margem sul). Com 2 277 m de comprimento e um
vão livre de 1 013 m, tem 70 m de altura acima do nível da água e o seu pilar principal tem 79,3 m de
profundidade abaixo do seu nível. Na sua colossal construção foram utilizados 263 000 m3 de betão e 72
600 toneladas de aço, dos quais há 1 248 fios com 4,87 mm de diâmetro (em cada cabo), o que perfaz
a impressionante soma de 54,196 Km de aço. Atualmente é a 33.ª maior ponte suspensa do mundo, mas
na altura da sua inauguração, em 1966, era considerada a 5ª maior do mundo e a maior fora dos Estados
Unidos. O tabuleiro superior – onde passam diariamente mais de 140.000 veículos - possui 6 faixas
rodoviárias (3 em cada sentido), enquanto no tabuleiro inferior (apenas colocado em funcionamento em
1999) existem 2 linhas ferroviárias eletrificadas.

capa
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ria, o que representa um aumento de 60% entre 1990 e
2015.4

A prevalência de consumo ativo de tabaco nas mu-
lheres grávidas foi estimada até 25% em todo o mundo.1

Em Portugal, de acordo com Alves e colaboradores,
que estudaram uma amostra de grávidas de cinco ma-
ternidades do Porto em 2005-2006 e as seguiram du-
rante quatro anos, obtiveram-se os seguintes resulta-
dos: 22,9% de grávidas a fumarem antes da gravidez,
47,4% pararam de fumar ao saberem que estavam grá-
vidas, 41,7% reduziu durante a gravidez, 11% manteve-
se a fumar e 33% voltaram a fumar depois do parto.
Quanto mais cigarros e menos escolaridade menos pa-
raram de fumar.5

Ainda, segundo o estudo do SICAD, numa amostra
representativa obtida nos cuidados de saúde primá-
rios, antes de engravidar 27,7% das mulheres fumava ta-
baco, 13,8% já não fumava quando tiveram conheci-
mento da gravidez e 58,5% nunca tinham fumado ta-
baco na vida; 17% fumaram tabaco durante a gravidez;
ainda, 15,6% reduziram o número de cigarros fumados
quando tomaram conhecimento da gravidez. Nas grá-
vidas que mantiveram o nível de consumo, a mediana
era de 15 cigarros/dia.6

A INTERVENÇÃO
Identificação, antes de mais. Identificar e registar. É

necessário que os médicos identifiquem as grávidas, o
que sempre fazem ao iniciarem a vigilância de uma gra-
videz, e que identifiquem os consumidores de produ-
tos do tabaco, registando no mínimo o número de ci-
garros/dia e os anos de consumo. Ambos os diagnósti-
cos devem ter por base os códigos do ICPC2. Estima-se
que um médico de família, com uma lista de utentes
aproximadamente de 1.750 utentes, com 10 a 20 grávi-
das por ano, possa ter entre duas a cinco grávidas fu-
madoras.

*Médico de Família.
Responsável do Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo (PPCT) da
ARSLVT. Consulta de Apoio Intensivo de Cessação Tabágica.

Luís Rebelo*

Grávidas fumadoras: uma
prioridade e um desafio para
os médicos de família

O PROBLEMA

E
m Portugal pouco sabemos sobre as grávidas
que fumam e sobre o impacto que o consumo
de produtos de tabaco tem na gravidez, no feto
e no bebé.

Mas, não existe dúvida, de que o impacto existe e é
grave. O tabagismo ativo materno durante a gravidez
afeta negativamente o peso da criança à nascença e au-
menta os riscos de aborto espontâneo, gravidez ectó-
pica, descolamento prematuro da placenta, parto pre-
maturo, restrição de crescimento intrauterino, anoma-
lias congénitas e distúrbios respiratórios.1

Nos EUA, nos últimos 50 anos, mais de 100.000 mor-
tes causadas pelo tabaco foram de bebés que morreram
de síndroma de morte súbita infantil ou outras condi-
ções de saúde relacionadas com o tabaco.Apesar de ter
reduzido nas últimas décadas, anualmente mais de
400.000 fetos nos EUA são expostos in útero ao tabaco.2

Segundo dados do Public Health London, fumar du-
rante a gravidez causa anualmente no Reino Unido
2.200 partos pré-termo, 5.000 abortos e 300 mortes no
período perinatal.3

Grávidas que fumam na gravidez têm o dobro das hi-
póteses de terem um bebé com baixo peso ao nascer.
Esta é uma das conclusões da revisão sistemática da li-
teratura realizada por Silva Pereira e colaboradores.
Também concluiu que fumar durante a gravidez é um
dos fatores de risco modificáveis mais importantes de
impacto negativo no crescimento fetal e no seu desen-
volvimento.1

Em Portugal, em 2017, 8,9% das crianças nascidas re-
gistavam baixo peso à nascença (peso inferior a 2.500
gramas), valor comparável com os 6,5% de média na
OCDE e superado apenas pela Grécia, Chipre e Bulgá-

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12778
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Como e quando intervir? As recomendações inter-
nacionais são muito claras. Por exemplo, a USPSTF re-
comenda aos clínicos que inquiram todas as grávidas
sobre os seus hábitos tabágicos, aconselhando-as a pa-
rarem de fumar, e que realizem intervenções compor-
tamentais nas que fumam. A evidência é de tipo A.7 O
tipo de intervenção a usar é a «Intervenção Breve» que
usa, como metodologia, os 5As e os 5Rs que devem ser
adaptados na grávida.8-9

A OMS propõe segmentar as mulheres grávidas ao
intervir de acordo com a fase em que se encontram em
relação ao consumo de produtos de tabaco. A mulher
fumadora não grávida justifica a intervenção por todos
os profissionais que com ela contactam, seja na con-
sulta de adultos ou pré-concecional. A grávida, que dei-
xou de fumar logo que soube que estava grávida, deve
ser avaliada durante toda a gravidez até, pelo menos,
aos dois meses depois do parto. As que passam a gra-
videz a fumar, tenham reduzido ou não o número de ci-
garros, têm indicação para intervenções breves ou in-
tensivas, de acordo com o seu nível de dependência e
de sintomas de privação. Nas que recaem, há que vol-
tar a percorrer todas as etapas dos 5As e 5Rs.10

O COMPROMISSO
Sabemos que esta temática, embora importante e

pertinente, ainda não consta das formações pré e pós-
graduada. É urgente colmatar a falha. O treino espe-
cífico dos profissionais é necessário. Monitorizar o
cumprimento dos indicadores aplicáveis e integrá-los
no Índice Global de Desempenho (IDG) é indispen-
sável. Criar incentivos para as mulheres grávidas dei-
xarem de fumar e alertá-las para os riscos que correm
e os benefícios que podem vir a ter a curto prazo é ur-
gente. Necessitamos de mais materiais específicos de
apoio à intervenção e de expandir as campanhas nos
media.

Os profissionais dos cuidados de saúde primários
têm uma palavra a dizer, por serem quem são e por fa-
zerem o que fazem.

Para minorar este sério problema de saúde em Por-
tugal é necessário um compromisso conjunto de todos
os atores que para o mesmo podem contribuir. Assim
haja vontade.
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promoção de revisões sistemáticas em detrimento das
revisões baseadas na evidência (RBE).3

Assim, no futuro, serão rejeitadas todas as novas sub-
missões de RBE, passando apenas a aceitar revisões sis-
temáticas ou revisões clássicas de elevada pertinência,
utilidade ou originalidade.

Finalmente, não é demais voltar a expressar um mui-
to obrigado pela colaboração, dedicação e empenho
prestados à RPMGF pela Equipa Coordenadora, Con-
selho Editorial, Revisores, Conselho Científico e todos
os profissionais incluídos na ficha técnica da Revista.
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A RPMGF em 2019 e a 
estratégia da sua indexação
internacional

N
o último ano foi atingida uma boa parte dos
objetivos anteriormente traçados para o
Novo modelo editorial da Revista,1-2 à custa
do desenvolvimento do Corpo Editorial e

da otimização do processo/fluxo editorial. A atividade
global dos Editores e a consolidação de uma vasta equi-
pa de Revisores permitiram que fossem alcançados es-
ses bons resultados.

É justo agradecer à Equipa Coordenadora (Diretor da
revista e Editores Adjuntos) a dinamização que no úl-
timo ano fizeram na Revista, com a contribuição rele-
vante dos Editores e dos Revisores, aos quais agrade-
cemos a competência, a disponibilidade e o rigor cien-
tífico demonstrados no processo editorial. É de salien-
tar a colaboração dos Editores no processo de tutoria
dos editores juniores e manifestar o nosso profundo
agradecimento aos Revisores que durante o ano de 2019
cooperaram com a RPMGF.

Na reunião anual de editores, em 23 de novembro de
2019, na Póvoa do Varzim, foi discutida a estratégia de
indexação internacional da revista, à luz do resultado
das avaliações da SCOPUS de 2019 e da MEDLINE de
2015. Neste âmbito, e como forma de melhorar a qua-
lidade técnica de alguns artigos, decidiu-se trabalhar na
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2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Vale do Vouga, ACeS Entre Dou-
ro e Vouga II.
3. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Novos Rumos, ACeS Alto Ave.
4. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Além D'Ouro, ACeS Espinho/Gaia.
5. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Terras de Santa Maria, ACeS En-
tre Douro e Vouga I.
6. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. UCSP de Crestuma, ACeS Espi-
nho/Gaia.

INTRODUÇÃO

O
tempo de ecrã (TE) é definido como o tem-
po despendido em frente a qualquer tipo de
ecrã, nomeadamente televisão, telemóveis,
tablets, computador ou videojogos.1 As fon-

tes de media são anunciadas como ferramentas edu-
cacionais na infância,2-3 perspetiva amplamente adota-
da pelos pais hoje em dia.4-5

Nos últimos anos, vários estudos têm sido realizados
com o intuito de avaliar potenciais riscos e benefícios
do TE na idade pediátrica.6-28

Por um lado, sabe-se que os riscos associados à uti-
lização dos media incluem efeitos negativos no sono,6-7
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Influência das características
familiares no tempo de ecrã
em crianças até aos 18 meses
de idade

RESUMO
Objetivo: Descrever as características familiares associadas a tempo de ecrã (TE) nas crianças com idades entre 0 e 18 meses.
Tipo de estudo: Estudo observacional transversal analítico.
Local: USF Além D’Ouro, USF Camélias, USF Novos Rumos, USF Terras de Santa Maria, USF Vale do Vouga e UCSP de Crestuma.
População: Crianças com idade entre 0 e 18 meses, inscritas nas unidades referidas.
Métodos: Foi desenvolvido pelos autores um questionário sobre o TE das crianças e uma breve caracterização da família, de res-
posta voluntária e confidencial. O tratamento estatístico dos dados foi realizado através do programa Statistical Package for
the Social Sciences – SPSS®. Considerou-se existir significância estatística para valores de p<0,05.
Resultados: Foram devolvidos 142 questionários preenchidos (taxa de resposta de 42,5%) e incluídos 137. A mediana de ida-
des foi de 12 meses e 50,4% eram do género masculino. A média de idades do pai foi de 34 anos e a da mãe de 33. Cerca de
83% das crianças pertencia a famílias nucleares e 31,4% ficava ao cuidado dos avós ou no infantário. Das 137 crianças anali-
sadas, 81% teve exposição e, destas, mais de metade teve o primeiro contacto até aos seis meses de vida. Não se verificou di-
ferença na duração de TE durante a semana e o fim-de-semana (71,2% e 73% das crianças com exposição, respetivamente).
Verificou-se uma correlação estatisticamente significativa entre o TE e as variáveis «idade da criança» e «idade da mãe», sen-
do que crianças de mães com idade igual ou superior a 39 anos foram expostas a TE mais tardiamente.
Conclusão: Este estudo demonstrou hábitos de TE inadequados face às recomendações atuais para a idade, resultados con-
cordantes com estudos nacionais e internacionais. A elaboração de estratégias de intervenção generalizadas, nomeadamente a
capacitação dos cuidadores acerca do TE adequado à idade da criança, deve ser incentivada.

Palavras-chave: Tempo de ecrã; Crianças; Família.

atenção,8 aprendizagem,9 desenvolvimento da cogni-
ção,10-12 linguagem10,13-16 e capacidades socioemocio-
nais,17-18 bem como uma maior incidência de obesida-
de7,19-21 e de síndroma metabólico.22-24 Sabe-se ainda que
os comportamentos sedentários praticados durante a
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infância, incluindo o TE, parecem manter-se durante a
adolescência e idade adulta.25-27

Por outro lado, apesar de o uso dos media poder ser
benéfico em determinadas faixas etárias pediátricas,28

a evidência de benefício do seu uso em crianças com
menos de dois anos de idade é limitada.11,28-29 Dada a
imaturidade das suas capacidades simbólicas, de me-
mória e de atenção, as crianças com idade inferior a
dois anos não conseguem transferir a informação bidi-
mensional (2D) dos media para a realidade tridimen-
sional (3D).30 Em relação à televisão, sabe-se que estas
crianças prestam alguma atenção, mas têm uma menor
compreensão face a situações equivalentes na vida real,
não conseguindo compreender a maioria dos progra-
mas televisivos até cerca dos 30 meses de idade.11 Nes-
te sentido, a exploração prática e a interação social com
os cuidadores revelam-se mais eficazes para o desen-
volvimento da cognição, linguagem, motricidade e ca-
pacidades socioemocionais.8,31

Tendo em conta as conclusões dos estudos relativos
às consequências do TE na idade pediátrica, algumas
sociedades têm avançado com novas recomendações.
Na revisão de 2016 das recomendações da Academia
Americana de Pediatria, o TE, excluindo a videocha-
mada, é desaconselhado em crianças com idade infe-
rior a 18 meses. Entre os 18 e os 24 meses de idade, ape-
sar de os media continuarem desaconselhados, os pais
que os pretendam introduzir devem fazê-lo apenas
através de programas/aplicações de alta qualidade,
acompanhando sempre as crianças no seu uso. É ain-
da recomendada a não utilização de ecrãs durante as
refeições e uma hora antes de deitar.28 Mais recente-
mente, a Sociedade Canadiana de Pediatria reforçou as
recomendações de evicção dos media em crianças com
menos de 24 meses de idade.1

Apesar destas recomendações, vários estudos reve-
laram que o TE é superior ao recomendado. Ao nível da
população portuguesa, um estudo de 2013 concluiu
que em 80,9% das crianças a televisão tinha sido intro-
duzida na sua rotina antes dos dois anos de idade.32

Considerando que a maior parte do TE ocorre em
casa,33 os pais encontram-se numa posição privilegia-
da de influência nestes hábitos. Vários estudos avalia-
ram potenciais fatores determinantes do TE na idade
pediátrica, tendo sido encontradas algumas associa-
ções com o local de residência (urbano versus rural),7,34

condição socioeconómica,5,27,29,34-37 estrutura familiar,38

escolaridade parental,5,27,29,34-35,39-41 nacionalidade pa-
rental,34 hábitos alimentares,7,42 presença de televisão no
quarto,34-35,41,43-44 frequência de infantário,5,27,39 idade da
criança,5,27,36,39-40,43,45 entre outros.

Dada a importância do cumprimento das recomen-
dações atuais relativas ao TE na idade pediátrica e a es-
cassez de estudos na população portuguesa, em parti-
cular nas crianças pequenas, os autores consideraram
relevante investigar os fatores associados à exposição
precoce a ecrãs. O objetivo geral deste estudo foi des-
crever as características familiares associadas ao TE nas
crianças com idades entre 0 e 18 meses. Pretendeu-se
caracterizar as famílias quanto à sua estrutura, carac-
terísticas demográficas e socioeconómicas, bem como
os hábitos de consumo de TE destas crianças, averi-
guando possíveis associações.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional transversal e

analítico na Unidade de Saúde Familiar (USF) Além
D’Ouro, USF Camélias, USF Novos Rumos, USF Terras
de Santa Maria, USF Vale do Vouga e na Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Crestu-
ma, que correspondem às unidades de saúde (US) dos
autores. O trabalho foi iniciado em junho de 2017 com
a elaboração do protocolo de investigação. Este foi
aprovado pelos coordenadores de cada US, pelos con-
selhos clínicos dos Agrupamentos de Centros de Saú-
de (ACeS) de Gaia, Espinho/Gaia, Alto Ave, Entre Dou-
ro e Vouga I e Entre Douro e Vouga II e pela Comissão
de Ética da Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN) até junho de 2018.

Os investigadores elaboraram um questionário que
foi submetido a um processo de cognitive debriefing,de
modo a avaliar o nível de compreensão do mesmo pela
população alvo. Cada questionário apresentava um tex-
to introdutório em que se explicava o objetivo princi-
pal do estudo e se solicitava a participação voluntária,
assegurando ainda a confidencialidade no tratamento
de todos os dados recolhidos. As questões serviram para
avaliar o TE das crianças e fazer uma breve caracteri-
zação da família.

Foram identificadas 1.000 crianças, número corres-
pondente ao total de crianças com idades compreendi-
das entre 0 e 18 meses a 1 de junho de 2017 no total das
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seis US (A, B, C, D, E e F). Para estimar o tamanho amos-
tral foi utilizado o sítio da internet www.vsai.pt/amos-
tragem.php para uma prevalência esperada de TE supe-
rior ao recomendado de 50% (prevalência estimada de
evento desconhecido), uma precisão de 0,05 e um inter-
valo de confiança de 95%. Ao número obtido, de 278
crianças, adicionou-se 20% de forma a minimizar as per-
das esperadas por falta de adesão/resposta aos questio-
nários enviados, perfazendo um total de 334 crianças.

À data de 25 de maio de 2018 foram obtidas as lista-
gens das crianças inscritas nas seis US que tinham ida-
des compreendidas entre 0 e 18 meses. O número de
crianças selecionadas foi ponderado de acordo com o
número total de crianças por US (US A com 15,6% das
crianças, US B com 34,5%, US C com 5,9%, US D com
13%, US E com 15,5% e US F com 15,5%), correspon-
dendo a 52 crianças da US A, 115 da US B, 20 da US C, 43
da US D, 52 da US E e 52 da US F. Os questionários foram
enviados a 1 de junho de 2018, por carta, para a morada
associada ao processo clínico das crianças selecionadas
de forma aleatória, através do sítio da internet www.ran-
dom.org. Foi colocada uma caixa identificada em cada
US participante para os pais das crianças devolverem os
questionários até ao dia 31 de agosto de 2018.

Os critérios de exclusão foram os seguintes: crianças
pertencentes a um agregado familiar selecionadas pre-
viamente e crianças cujo questionário não tinha res-
posta nos pontos 1.2, 3.1 e sem resposta no ponto 3.2,
após resposta positiva no ponto 3.1.

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com
recurso ao programa Statistical Package for the Social
Sciences – SPSS®. Para a análise descritiva das variáveis
numéricas foi realizado um teste de normalidade (tes-
te de Kilmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e
Shapiro-Wilk) e posteriormente aferidas as medidas de
localização [mínimo e máximo, média e desvio-padrão
(DP) para variáveis normais, simétricas, e mediana e
amplitude interquartil para variáveis não normais ou
assimétricas]. Para a descrição das variáveis categóri-
cas foram analisadas as frequências relativas e absolu-
tas de cada categoria.

Através do teste de Qui-quadrado de Pearson foi es-
tudada a relação entre TE e as seguintes variáveis: «es-
colaridade do pai e da mãe», «principal fonte de rendi-
mento», «tipo de família», «quem toma conta da criança
na maior parte do dia», «ter televisão no quarto» e «ter

informação sobre TE». Com base no teste U de Mann-
Whitney foi estudada a correlação entre TE e a «idade da
criança», «idade do pai», «idade da mãe» e «número de
elementos do agregado familiar» e a correlação entre
«idade do primeiro contacto com TE» e a «idade da mãe».

Considerou-se existir significância estatística para
valores de p<0,05.

RESULTADOS
Amostra

Foram devolvidos 142 questionários preenchidos,
perfazendo uma taxa de resposta global de 42,5% (15,4%,
17,3%, 43,5%, 50,0%, 63,5% e 74,4% para a US A, E, B, C,
F e D, respetivamente). Foram excluídos cinco questio-
nários por resposta afirmativa à pergunta 3.1 – «desde
que nasceu, a criança teve algum TE», sem resposta à per-
gunta 3.2 – «que idade tinha a criança quando teve pela

Idade Frequência Frequência Frequência
(meses) absoluta relativa acumulada

0 1 0,7 0,7

1 3 2,2 2,9

2 1 0,7 3,6

3 4 2,9 6,6

4 9 6,6 13,1

5 5 3,6 16,8

6 10 7,3 24,1

7 6 4,4 28,5

8 4 2,9 31,4

9 13 9,5 40,9

10 9 6,6 47,4

11 2 1,5 48,9

12 9 6,6 55,5

13 6 4,4 59,9

14 5 3,6 63,5

15 13 9,5 73,0

16 9 6,6 79,6

17 7 5,1 84,7

18 21 15,3 100,0

Total 137 100,0

QUADRO I. Distribuição total das crianças por idades



primeira vez TE». Foram, portanto, analisa-
dos 137 questionários.

Caracterização das crianças e famílias
Idade e sexo das crianças

A mediana de idades das crianças foi de
12 meses (percentil 25/P25=7; percentil
75/P75=16). Relativamente ao sexo, 50,4%
(n=69) era do sexo masculino e 49,6% (n=68)
era do sexo feminino. O Quadro I apresenta
a distribuição das crianças por idade.

Pais das crianças
A média de idades do pai das crianças foi

de 34 anos (DP=6). A mediana de idades da
mãe das crianças foi de 33 anos (P25=30;
P75=37). Verificou-se que a maioria dos pais
e das mães das crianças estudadas tinha 12
anos de escolaridade ou ensino superior. A
maioria dos pais era de nacionalidade por-
tuguesa. Obteve-se que a fonte principal de
rendimento foi o trabalho (91,3%, n=125). A
caracterização dos pais quanto à escolari-
dade, nacionalidade e fonte de rendimen-
to encontra-se no Quadro II.

Famílias
Relativamente às famílias verificou-se

que a maioria das crianças estudadas per-
tencia a uma família nuclear (82,5%,
n=113). O número de elementos do agre-
gado familiar que mais se verificou foi de
quatro (P25=3; P75=4). Uma percentagem
semelhante foi encontrada em relação a
ter ou não irmãos (sim: 48,9%, n=67; não:
51,1%, n=70). Em relação à pessoa/insti-
tuição responsável por tomar conta da
criança na maioria do tempo obteve-se
que os avós e o infantário/creche foram os
mais frequentes (31,4%, n=43 cada), se-
guido dos pais (28,5%, n=39). A caracteri-
zação das famílias encontra-se no Quadro III.

Informação sobre tempo de ecrã
Em 137 questionários analisados foi encontrado um

questionário sem resposta à pergunta 3.3 – «Alguma
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vez foi informado sobre o TE adequado à idade da crian-
ça». Dos 136 com resposta, em 73,5% (n=100) a respos-
ta foi negativa e em 26,5% (n=36) foi afirmativa.

Em relação aos questionários cuja resposta relativa
à informação sobre o TE foi positiva, a mediana do nú-

Frequência Frequência Frequência
absoluta relativa acumulada

Escolaridade do pai

Menos de 4 anos de escolaridade 2 1,5 1,5

4 Anos de escolaridade 1 0,7 2,2

6 Anos de escolaridade 19 13,9 16,1

9 Anos de escolaridade 31 22,6 38,7

12 Anos de escolaridade 40 29,2 67,9

Curso tecnológico/profissional 2 1,5 69,4

Ensino superior 42 30,6 100

Total 137 100,0

Escolaridade da mãe

4 Anos de escolaridade 4 2,9 2,9

6 Anos de escolaridade 4 2,9 5,8

9 Anos de escolaridade 22 16,1 21,9

12 Anos de escolaridade 41 29,9 51,8

Curso tecnológico/profissional 6 4,4 56,2

Ensino superior 60 43,8 100,0

Total 137 100,0

Nacionalidade do pai

Portuguesa 134 97,8 97,8

Outra 3 2,2 100,0

Total 137 100,0

Nacionalidade da mãe

Portuguesa 133 97,1 97,1

Outra 4 2,9 100,0

Total 137 100,0

Fonte de rendimento

A cargo da família 1 0,7 0,7

Outro subsídio temporário 
(doença, maternidade, ...) 4 2,9 3,6

Rendimento social de inserção 4 2,9 6,5

Subsídio de desemprego 3 2,2 8,7

Trabalho 125 91,3 100,0

Total 137 100,0

QUADRO II. Escolaridade, nacionalidade e fonte de rendimento dos
pais das crianças



mero de fontes de informação foi de uma fonte (míni-
mo 1; máximo 5). Obteve-se um total de 61 fontes, sen-
do que a mais frequentemente identificada foi o médi-
co/enfermeiro (34,4%, n=22), seguido da Internet
(24,6%, n=15).

Caracterização dos hábitos de consumo de tempo de
ecrã
Ter ou não tempo de ecrã

Das 137 crianças analisadas, 81% (n=111) teve TE e

19% (n=26) não teve. O Quadro IV explici-
ta a distribuição por idades das crianças
com e sem TE à data de resposta do ques-
tionário. Verificou-se que a maioria das
crianças com TE teve o primeiro contacto
nos primeiros meses de vida, sendo que
mais de metade delas foi exposta até aos
seis meses (Quadro V).

Tempo de ecrã: quando e quanto?
Foram analisadas quantas horas por dia

as crianças estavam expostas a ecrãs. Veri-
ficou-se que durante a semana a maioria
das crianças tinha menos de uma hora de
TE (71,2%, n=79) e durante o fim-de-se-
mana a mesma quantidade de horas (73%,
n=81). Durante as principais refeições,
25,5% (n=36) das crianças tinha acesso a
TE. A distribuição do TE encontra-se no
Quadro VI.

Relativamente a ter televisão no quarto,
dos 126 questionários com resposta válida
a esta pergunta (11 omissos) em 61,9%
(n=78) a resposta foi negativa e em 38,1%
(n=48) a resposta foi afirmativa. 

Correlações com o tempo de ecrã 
Foi estudado se o ter ou não TE se cor-

relacionava com as restantes variáveis de
caracterização socioeconómica e familiar.

Através do teste UdeMann-Whitneyve-
rificou-se que o grupo de crianças com TE
tinha uma idade superior (mediana de 12
meses) à do grupo das crianças sem TE
(mediana de seis meses), variando de for-

ma estatisticamente significativa (p=0,006).
Através do teste de Qui-quadrado de Pearson obte-

ve-se que a variável TE não se correlacionou de forma
significativa com o sexo da criança (X2=0,647; p=0,421).

Através do teste U de Mann-Whitney verificou-se
que as variáveis «idade do pai» e «idade da mãe» não va-
riaram de forma significativa consoante se criança ti-
nha ou não tinha TE (p=0,285; p=0,920, respetivamen-
te). Para correlacionar a variável «idade do primeiro
contacto com TE» das crianças analisadas com a idade
dos progenitores foi feita a divisão dos indivíduos se-
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Frequência Frequência Frequência
absoluta relativa acumulada

Tipo de família

Alargada 17 12,4 12,4

Monoparental 5 3,6 16,1

Nuclear 113 82,5 98,5

Numerosa 1 0,7 99,3

Reconstituída 1 0,7 100,0

Total 137 100,0

Número de elementos do 
agregado

2 Elementos 3 2,2 2,2

3 Elementos 56 40,9 43,1

4 Elementos 54 39,4 82,5

5 Elementos 17 12,4 94,9

6 Elementos 6 4,4 99,3

8 Elementos 1 0,7 100,0

Total 137 100,0

Ter irmãos

Não 67 48,9 48,9

Sim 70 51,1 100,0

Total 137 100,0

Quem toma conta da criança

Ama (com mais crianças) 6 4,4 4,4

Ama (sem mais crianças) 5 3,6 8,0

Avós 43 31,4 39,4

Infantário/Creche 43 31,4 70,8

Outro 1 0,7 71,5

Pais 39 28,5 100,0

Total 137 100,0

QUADRO III. Caracterização das famílias das crianças



gundo a idade da mãe/pai em quatro grupos. Para a ida-
de do pai foram considerados os seguintes: idades in-
feriores ou iguais a 28; idades entre 29 e 34; idades en-
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tre 35 e 40 e idade igual ou su-
perior a 41 anos. Para a idade
da mãe foram considerados os
seguintes grupos: idades infe-
riores ou iguais a 28; idades en-
tre 29 e 33; idades entre 34 e 38
e idade igual ou superior a 39
anos. Os grupos foram realiza-
dos tendo em conta a média e
o DP (pai: média=34,28;
DP=5,99; mãe: média=32,99;
DP=5,22). Foi realizado o teste
Kruskal Wallispara verificar di-

ferenças entre grupos, sendo que para a idade do pai
não se verificaram diferenças entre os grupos (R=4,406;
p=0,221). Para a idade da mãe verificou-se diferença

Médico/Enfermeiro

Amigos/Familiares

Televisão

Revistas

Internet

Outra

22

4

8

7

15

5
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Número de fontes de informação (n)
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Figura 1. Fonte de informação sobre o tempo de ecrã.

Idade
Crianças com tempo de ecrã Crianças sem tempo de ecrã

(meses)
Frequência Frequência Frequência Frequência Frequência Frequência Total
absoluta relativa acumulada absoluta relativa acumulada

0 0 0 0 1 3,8 3,8 1

1 1 0,9 0,9 2 7,7 11,5 3

2 0 0,0 0,9 1 3,8 15,3 1

3 2 1,8 2,7 2 7,7 23,0 4

4 5 4,5 7,2 4 15,4 38,4 9

5 4 3,6 10,8 1 3,8 42,3 5

6 7 6,3 17,1 3 11,5 53,8 10

7 5 4,5 21,6 1 3,8 57,6 6

8 4 3,6 25,2 0 0,0 57,6 4

9 12 10,8 36,0 1 3,8 61,5 13

10 8 7,2 43,2 1 3,8 65,3 9

11 2 1,8 45,0 0 0,0 65,3 2

12 8 7,2 52,3 1 3,8 69,2 9

13 6 5,4 57,7 0 0,0 69,2 6

14 4 3,6 61,3 1 3,8 73,0 5

15 10 9,0 70,3 3 11,5 84,6 13

16 8 7,2 77,5 1 3,8 88,4 9

17 7 6,3 83,8 0 0,0 88,4 7

18 18 16,2 100,0 3 11,5 100,0 21

Total 111 100,0 26 100,0

QUADRO IV. Distribuição da idade das crianças com e sem tempo de ecrã à data da resposta ao questionário



entre grupos (R=11,357; p=0,010). Tendo em conta que
se verificou diferença estatisticamente significativa
para a idade da mãe realizou-se o teste U de Mann-
Whitney entre grupos, para esclarecer qual apresenta-
va diferença significativa. O resultado revela que quan-
do a idade da mãe é igual ou superior a 39 anos as crian-
ças foram expostas a ecrãs mais tardiamente, em com-
paração com as mães com idade inferiores ou iguais a
28 anos (U=88,5; p=0,034), com idades entre 29 e 33
anos (U=193,0; p=0,041) e com idades entre 34 e 38 anos
(U=216,0; p=0,001).

Foi analisado se o TE se correlacionava com a esco-
laridade do pai e da mãe (agrupamento de menos de
12 anos de escolaridade versusagrupamento de 12 anos
de escolaridade ou curso tecnológico/profissional ver-
sus ensino superior). Verificou-se através do teste de
Qui-quadrado de Pearson que esta correlação foi não
significativa para ambos (pai: X2=2,598; p=0,273; mãe:
X2=1,610; p=0,447).

Em relação à correlação entre o TE e a fonte de ren-
dimento (trabalho versus agrupamento de outras fon-
tes de rendimento), esta não foi estatisticamente signi-
ficativa (X2=0,265; p=0,587).

Verificou-se, através do teste de Qui-quadrado de
Pearson, que o TE não se correlacionava com o tipo de
família (nuclear versus agrupamento dos outros tipos
de família) (X2=0,170; p=0,680) nem com a existência de
irmãos (X2=1,304; p=0,253).

Através do teste U de Mann-Whitney verificou-se
que o número de elementos do agregado familiar não
variou de forma significativa consoante a variável TE
(p=0,752).

No que diz respeito à correlação entre o TE e a va-
riável «quem toma conta da criança» (pais versus avós
versus infantário/creche versus agrupamento dos res-
tantes possíveis responsáveis), esta não foi estatistica-
mente significativa (X2=2,489; p=0,477). O mesmo se
verificou na correlação entre o TE e ter televisão no
quarto (X2=0,065; p=0,798).

Relativamente à correlação entre TE e ter informa-
ção sobre TE obteve-se que não existiram diferenças
significativas (X2=2,375; p=0,123).

DISCUSSÃO
Este estudo demonstrou hábitos de TE inadequados

face às recomendações atuais para a idade, constatan-
do-se que 81,0% das crianças até aos 18 meses de ida-
de já tinha sido exposta a um ecrã. Estes resultados são
concordantes com um estudo português de 2013, no
qual 80,9% das crianças tinha iniciado hábitos de ver
televisão antes dos dois anos de idade.32

À semelhança de outros estudos internacionais, o
ter ou não TE não se correlacionou significativamente
com o sexo da criança,5,27,29,35 mas variou consoante a
idade da criança,5,27,29 tendo também sido reportado na
literatura um aumento do tempo de exposição por dia
com a idade da criança.36,39-40,43,45 Neste estudo parece ha-
ver uma tendência para o início do TE em idades mui-
to precoces, mais concretamente entre os quatro e os
seis meses, idade em que habitualmente a criança se
torna mais atenta aos sons, curiosa, interativa, inicia a
diversificação alimentar e em que geralmente começa
a ficar ao cuidado de outras pessoas além dos pais. Des-
te modo, aos 12 meses de idade, quase todas as crian-
ças com TE analisadas (96,4%) já tinham tido a primei-
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Idade Frequência Frequência Frequência
(meses) absoluta relativa acumulada

0 1 0,9 0,9

1 2 1,8 2,7

2 7 6,3 9

3 9 8,1 17,1

4 14 12,6 29,7

5 12 10,8 40,5

6 23 20,7 61,3

7 5 4,5 65,8

8 5 4,5 70,3

9 12 10,8 81,1

10 2 1,8 82,9

11 3 2,7 85,6

12 12 10,8 96,4

14 1 0,9 97,3

15 1 0,9 98,2

16 1 0,9 99,1

18 1 0,9 100

Total 111 100

QUADROV. Distribuição da idade de início de tempo
de ecrã



ra exposição. Não se constataram diferenças significa-
tivas no TE entre a semana e o fim-de-semana, tendo a
maioria das crianças menos de uma hora cumulativa de
exposição por dia, tempo concordante com o encon-
trado nalguns estudos40 e inferior a outros.43 TE supe-
riores foram verificados em percentagens semelhantes
às descritas no estudo português de 2015 (28,8% versus
21% durante a semana; 27,0% versus 32% ao fim de se-
mana) para crianças com menos de dois anos de ida-
de.44

Cerca de um quarto das crianças tinha TE durante a
refeição, frequência inferior à encontrada em estudos
portugueses que incluíram crianças mais velhas (55-
72%).32,44,46 De salientar que as recomendações da AAP
desaconselham o TE durante a refeição nos primeiros
cinco anos de idade.28

Embora neste estudo não tenha sido encontrada
uma correlação entre o ter e não ter TE e a presença de
televisão no quarto, outros estudos demonstraram uma
associação positiva.35,43-44 Esta associação, aliada à re-
comendação atual de evitar o TE na hora antes de ir dor-
mir, mantém a necessidade de alertar os pais ou cui-

dadores para o risco de perturbação do
sono e consequente impacto nas ativida-
des diurnas.28

Em relação à idade da mãe não foi en-
contrada uma diferença significativa entre
o ter ou não TE. Este resultado não é con-
sensual na literatura, estando os estudos
divididos entre a não associação a TE41 e a
presença de uma associação negativa com
a idade da mãe.29 Relativamente à idade de
início de TE, crianças de mães mais velhas,
nomeadamente acima dos 39 anos, inicia-
vam esta exposição em idades mais tar-
dias. Uma vez que os hábitos de TE dos
pais parecem refletir-se nos hábitos de TE
dos filhos,29,40-41 os autores ponderaram
uma eventual associação deste resultado
com este facto. No entanto, não foram en-
contrados estudos que avaliassem os há-
bitos de TE dos pais, nem a associação en-
tre a idade materna e a idade de início de
TE nas crianças. Um estudo demonstrou
que crianças de mães mais velhas tinham
menor quantidade de TE por dia, embora

também não tenha apresentado uma justificação.45 Por
sua vez, a idade do pai não variou de forma significati-
va quanto a ter ou não TE. Não foram encontrados ar-
tigos nesta faixa etária que investigassem a associação,
embora um estudo em crianças mais velhas (dos três
aos cinco anos) também não tenha constatado a mes-
ma.34

A associação do TE da criança com a escolaridade da
mãe não é consensual na literatura, tendo sido verifi-
cada uma não associação na maioria dos estudos in-
ternacionais encontrados,5,35,41 à semelhança dos nos-
sos resultados. Noutros estudos27,29 foi encontrada uma
associação negativa, ou seja, mães com uma escolari-
dade superior (acima do 12º ano de escolaridade) apre-
sentavam filhos com menor TE. Em relação à escolari-
dade do pai, a não correlação com o TE verificada nes-
te estudo foi concordante com a literatura.27

Também em conformidade com a literatura,5 não
houve correlação entre o TE e o local/pessoa com que
a criança passava a maior parte do dia [parental versus
não parental (infantário, avós, outros)], embora este re-
sultado não seja consensual.27,39 A ausência de correla-
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Frequência Frequência Frequência
absoluta relativa acumulada

Tempo de ecrã durante a 
semana

Menos de 1 hora 79 71,2 71,2

1 a 2 horas 26 23,4 94,6

Mais de 2 horas 6 5,4 100,0

Total 111 100

Tempo de ecrã durante o 
fim-de-semana

Menos de 1 hora 81 73,0 73

1 a 2 horas 22 19,8 92,8

Mais de 2 horas 8 7,2 100,0

Total 111 100

Tempo de ecrã durante a 
refeição

Não 75 54,7 74,5

Sim 36 25,5 100

Total 111 100

QUADROVI. Caracterização do tempo de ecrã



ção com o nível socioeconómico do agregado familiar
foi concordante com a avaliação do nível socioeconó-
mico em vários estudos.5,27,35,47 Contudo, alguns verifi-
caram uma associação negativa, estando um nível so-
cioeconómico mais baixo associado a um maior
TE.29,37,44,48 De ressalvar que a forma de medir este nível
socioeconómico variou entre eles.

A maioria dos pais/cuidadores das crianças referiu
não ter sido informada acerca do TE adequado à faixa
etária em questão, embora a resposta afirmativa não te-
nha sido correlacionada a não ter TE. De salientar que
não foi avaliado o conhecimento das recomendações,
apesar de ter sido reportada na literatura uma respos-
ta correta em apenas 37% dos pais de crianças com ida-
de inferior a dois anos.44

A taxa de resposta abaixo do esperado foi uma das li-
mitações deste estudo, que compromete a representa-
tividade da amostra. Esta deveu-se principalmente à
falta de adesão dos participantes, causada provavel-
mente pela não receção do questionário por carta, pelo
esquecimento da sua devolução, desinteresse ou não
compreensão dos mesmos e limitação do tempo para
a colheita de dados. Neste sentido, algumas das formas
para colmatar esta falha seriam alterar a metodologia
de distribuição dos questionários e alargar o prazo da
colheita dos mesmos.

Existem ainda alguns vieses a considerar neste estu-
do, nomeadamente o viés de memória dos pais relati-
vamente ao TE da criança e o seu desconhecimento dos
hábitos de TE nas crianças que passam a maior parte
do dia sob guarda não parental. Apesar de o questio-
nário ter sido submetido a um processo de cognitive de-
briefing,o recurso a um questionário não validado pode
também resultar num viés de medição, não garantin-
do a tradução correta do conhecimento que se preten-
deu avaliar.

A nível nacional têm sido realizados cada vez mais
estudos acerca dos hábitos de TE na idade pediátrica.
Contudo, neste momento, são escassos aqueles que
analisaram separadamente os dados de crianças com
idade inferior aos 18-24 meses, em que é desaconse-
lhado qualquer TE, à exceção da videochamada.1,28

Neste sentido, os autores deste estudo consideram-no
uma mais-valia, na medida em que permitiu tirar con-
clusões mais fidedignas para este grupo, dada a dife-
rença de recomendações entre as faixas etárias, re-

lembrando a importância de reforçar as recomenda-
ções atuais de TE.

CONCLUSÃO
O TE na infância e o tempo diário de exposição são

problemas crescentes, dados os riscos comprovada-
mente associados e a evidência limitada de benefício
antes dos dois anos de idade. Contrariamente às reco-
mendações atuais, as crianças com idade inferior a 18
meses estão a ser expostas a ecrãs. Segundo o verifica-
do neste estudo, a maioria das características familia-
res não influencia os hábitos de consumo de TE nestas
crianças. Nesse sentido, a elaboração de estratégias de
intervenção generalizadas, nomeadamente a capacita-
ção dos cuidadores acerca do TE adequado à idade da
criança, deve ser incentivada.

A vigilância em consulta de Saúde Infantil permite
uma abordagem dos pais de crianças numa idade pre-
coce, sensibilizando-os para a importância de evitar
qualquer TE em idades inferiores aos dois anos, à ex-
ceção da videochamada. Dada a elevada frequência re-
comendada de consultas programadas nestas idades,49

a informação pode ser reforçada com maior regulari-
dade. A inclusão das recomendações atuais acerca do
TE adequado a cada faixa etária no Programa Nacional
de Saúde Infantil e Juvenil, da Direção-Geral da Saúde,
poderá reforçar a importância da abordagem desta
questão na consulta.
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ABSTRACT

INFLUENCE OF FAMILY CHARACTERISTICS ON SCREEN TIME USE IN CHILDREN UNDER 18 MONTHS OLD
Aim: Assess family characteristics associated with screen time (ST) use in children aged 0 to 18 months.
Study: Descriptive and analytic cross-sectional study.
Place: USF Além D’Ouro, USF Camélias, USF Novos Rumos, USF Terras de Santa Maria, USF Vale do Vouga and UCSP de Cres-
tuma.
Population: Children aged 0 to 18 months, enrolled in six health centers.
Methods: The authors developed a questionnaire about children’s ST and a brief characterization of the family, with a volun-
tary and confidential response. Statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences – SPSS®
program. Statistical significance was considered for p-values <0.05.
Results:Out of the 142 questionnaires returned (response rate 42.5%), 137 were included. The median age was 12 months and
50.4% were male. The average father’s age was 34 years and the mother’s 33. About 83% of the children belonged to nuclear
families and 31.4% were under the care of grandparents or in a nursery. Eighty-one percent of the 137 analyzed children had
ST and of these, more than half had their first exposure before or at six months of age. There was no difference in duration of
ST between the week and the weekends (71.2% and 73% of children with exposure, respectively). We found a statistically sig-
nificant correlation between ST and child’s age and mother’s age, where children of mothers aged 39 or over were exposed to
ST later.
Conclusion: This study showed unsuitable ST habits far from current age recommendations results consistent with national
and international studies. Global intervention strategies, specifically training of caregivers about the adequate ST to child age,
should be encouraged.

Keywords: Screen time; Infant; Family.
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Prevalência da hipertensão 
arterial na população portuguesa
em contexto de férias e 
abordagem multivariada dos
fatores de risco através do
método HJ-Biplot: estudo piloto

RESUMO
Objetivos:Avaliar a prevalência da hipertensão arterial (HTA) na população portuguesa em contexto de férias, assim como es-
tudar a relação dos valores tensionais com fatores de risco através do método HJ-Biplot.
Tipo de estudo: Observacional, descritivo, do tipo transversal, com uma amostra não probabilística (por conveniência).
Local:Vilamoura.
População: Amostra de ambos os sexos com idade igual ou superior a 18 anos.
Métodos:A avaliação das pressões arteriais (PA) foi realizada em Vilamoura, de 30 de julho a 5 agosto de 2017, em dois locais
distintos: Praia da Falésia e Marina de Vilamoura. Foram avaliadas cerca de 1.000 pessoas, provenientes de diferentes regiões do
país. A medição da PA, em mmHg, foi realizada segundo os procedimentos das Guidelines for the Management of Arterial Hy-
pertension. Foi considerada HTA se pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90mm
e/ou a fazer medicação anti-hipertensiva (das diferentes classes de anti-hipertensores). Foi aplicado um questionário em su-
porte informático com o objetivo de recolher parâmetros antropométricos, patologias associadas e hábitos e estilos de vida.
Foi garantida a proteção e confidencialidade dos dados pessoais e de saúde. 
Resultados: Os resultados mostraram que 33,3% da população estudada tinha HTA. De entre os indivíduos com HTA, 80,4%
tinha conhecimento da sua situação de saúde e encontravam-se sob terapêutica médica anti-hipertensora, dos quais 68,6%
apresentavam valores normais de TA. As diferenças observadas entre sexos e entre grupos etários na prevalência de HTA mos-
traram valores mais elevados no sexo masculino (M: 43,0% e F: 26,0%) e na faixa etária > 65 anos (76,2%). A interpretação
multivariada (HJ-Biplot) permitiu reforçar o aumento da prevalência da HTA com alguns fatores de risco, nomeadamente o sexo,
a idade, o Índice de Massa Corporal, comorbilidades (principalmente diabetes e dislipidemia) e estilo de vida, nomeadamente
a atividade física e os hábitos tabágicos.
Conclusões: Os resultados do presente estudo sugerem, em comparação com outros estudos na população portuguesa e mun-
dial, a existência de uma evolução positiva na redução da prevalência de HTA, acompanhada por um aumento do seu contro-
lo, embora existam diferenças entre subgrupos populacionais, com fatores de risco inerentes.

Palavras-chave: Hipertensão arterial; Prevalência; População portuguesa; Análise multivariada; Fator de risco.
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INTRODUÇÃO

A
OCDE refere que as doenças cardiovasculares
são a principal causa de morte nos Estados-
-membro da União Europeia, representando
cerca de 36% das mortes em 2010. As doen-

ças cardiovasculares abrangem diversas doenças rela-
cionadas com o sistema circulatório, incluindo a doen-
ça isquémica cardíaca e as doenças cérebro-vasculares.
Em Portugal, as doenças cardiovasculares atingiram
uma percentagem de óbitos de 29,7% em 2015.1

Diversos estudos epidemiológicos provaram a rele-
vante associação da hipertensão arterial (HTA) à doen-
ça coronária, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insu-
ficiência renal.2-5

A HTA é o principal e o mais frequente fator de risco
cardiovascular modificável e o seu tratamento e con-
trolo assumem importância central nas estratégias pre-
ventivas.5 Os custos associados à morbilidade e morta-
lidade resultantes do seu deficiente diagnóstico, a pou-
ca efetividade na aplicação do tratamento e ainda a de-
ficiente prevenção a nível populacional são um
problema em todo o mundo e, principalmente, dos res-
ponsáveis pela saúde em cada país.1

A prevalência média de HTA na Europa é de 44% (38-
-55%), enquanto nos Estados Unidos da América (EUA)
e Canadá se situa nos 30% e 27%, respetivamente. Este
excesso de prevalência de HTA na Europa é acompa-
nhado de diferenças significativas na taxa de trata-
mento e controlo. Nos EUA e Canadá 23% dos hiper-
tensos estão controlados, proporção que desce para 8%
(5-9%) nos países europeus.4,6

Nos últimos 30 anos, a população portuguesa tem
sido referida como tendo dos mais elevados níveis de
tensão arterial média.7-8 Estima-se que a prevalência de
HTA na população adulta portuguesa será de 42,1%,
estando apenas 39% dos doentes hipertensos medica-
dos com fármacos anti-hipertensores e, destes, 28,9%
estarão controlados.7,9

Em Portugal foram realizados vários estudos sobre a
prevalência da HTA, nomeadamente o estudo PAP,10

onde foi bem demonstrada a realidade nacional no que
diz respeito a todos os parâmetros de avaliação da HTA
– mostrou uma prevalência da HTA na população por-
tuguesa de 42,1%. Os resultados do estudo PAP foram
posteriormente complementados e parcialmente vali-
dados com outros estudos, como o VALSIM,11 que, em-

bora com diferentes metodologias e objectivos, enri-
queceram grandemente o nosso conhecimento sobre
a HTA, apontando para valores de prevalência de 42,6%.
Posteriormente, o estudo PHYSA9 encontrou seme-
lhante prevalência (42,2%), embora com valores mais
elevados para o conhecimento da situação de saúde,
tratamento e controlo de HTA. Mais recentemente, o es-
tudo INSEF12 mostrou uma tendência decrescente na
prevalência da HTA na população portuguesa, com um
valor de 36,0%.

O conhecimento regular da realidade nacional no
que respeita à evolução, tendência e situação atual das
medidas epidemiológicas de frequência de HTA (inci-
dência, prevalência e mortalidade) é fundamental para
aprofundar a capacidade de controlo da HTA, em con-
sonância com o preconizado no programa nacional
para as doenças cérebro-vasculares1 e para se poder sa-
ber da maior ou menor eficácia das estratégias estabe-
lecidas, de forma a fundamentar novas estratégias de
saúde e orientações aos seus profissionais.

Assim, será relevante a caracterização dos padrões
tensionais mais frequentes em Portugal, identificando
eventuais lacunas e alvos de atuação em termos de saú-
de pública, nomeadamente no que respeita à identifi-
cação de grupos de especial risco e também para a ava-
liação de programas de saúde de prevenção das doen-
ças cardiovasculares.

Os objetivos principais do presente estudo foram ava-
liar a prevalência da HTA em Portugal, o conhecimento
da situação de saúde e o nível de tratamento e de con-
trolo numa amostra da população de ambos os sexos
com idades iguais ou superiores a 18 anos. Foram obje-
tivos secundários averiguar a eventual relação dos valo-
res tensionais com fatores de risco: obesidade, tabagis-
mo, alcoolismo, prática de exercício físico e história fa-
miliar de HTA, relacionando os dados obtidos e elabo-
ração de grupos/caracterização desses mesmos grupos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional, descritivo,

do tipo transversal com uma amostra da população
portuguesa, em período de férias de verão.

A avaliação das pressões arteriais (PA) foi realizada
em Vilamoura durante um período de sete dias (30 de
julho a 5 agosto de 2017) em dois locais distintos: (i)
Praia da Falésia, de Vilamoura, das 9 às 19 horas; (ii) Ma-
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rina de Vilamoura, das 20 às 0 horas. Foram avaliadas
cerca de 1.000 pessoas provenientes de diferentes re-
giões do país.

A medição da PA, em mmHg, segundo os procedi-
mentos das Guidelines for the Management of Arterial
Hypertension,13 foi realizada numa estrutura temporá-
ria, em ambiente calmo e assegurando a privacidade.
Os valores da PA foram obtidos com um aparelho au-
tomático de braço OMRON M2 e braçadeiras adequa-
das, com preenchimento de mais de ¾ do compri-
mento do braço pela braçadeira, tendo-se efetuado três
medições em repouso. As medições foram realizadas
após 15 minutos de repouso na posição sentada com
as costas apoiadas no encosto da cadeira e intervaladas
com pelo menos cinco minutos. As medições foram
efetuadas após a aplicação do questionário.

Foi considerada a presença HTA se pressão arterial
sistólica (PAS) ≥ 140mmHg e/ou pressão arterial dias-
tólica (PAD) ≥ 90mm e/ou a fazer medicação anti-hi-
pertensiva das diferentes classes de anti-hipertenso-
res: vasodilatadores, agentes de ação central, bloquea-
dores adrenérgicos alfa e/ou beta, inibidores do enzi-
ma conversor da angiotensina (IECA), bloqueadores do
recetor do tipo 1 da angiotensina (ARA), inibidores da
renina, diuréticos tiazídicos, diuréticos de ansa, diuré-
ticos poupadores de potássio (eg. amilorida) e antago-
nistas da aldosterona (eg. espirololactona), bloquea-
dores do canal de cálcio.

Foi aplicado um questionário em suporte informáti-
co (tablets) com o objetivo de conhecer, entre outras in-
formações, dados pessoais e parâmetros antropométri-
cos (idade, sexo, peso e altura), patologias associadas (hi-
pertensão arterial, problemas cardíacos, problemas no
metabolismo dos lípidos, diabetes, hipertrofia benigna
da próstata, problemas renais, hiperuricemia e astenia
funcional) e hábitos e estilos de vida (hábitos tabágicos,
consumo de álcool e prática de exercício físico).

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da 
Administração Regional de Saúde do Centro e todas as in-
formações dos participantes foram codificadas para man-
ter a confidencialidade dos dados pessoais e de saúde.

Apresenta-se, de seguida, a definição das variáveis
estudadas, de acordo com a Comissão de Classificação
Internacional de Cuidados Primários.14-15

Problemas cardíacos: diagnóstico de enfarte agudo
do miocárdio ou doença cardíaca isquémica (com ou

sem angina) ou arritmia cardíaca (fibrilhação auricu-
lar/flutter, auricular ou taquicardia paroxística) ou in-
suficiência cardíaca.
Doença cérebro-vascular: diagnóstico de AVC/

/trombose ou isquemia cerebral transitória ou doença
vascular cerebral.
Problemas de lípidos: nível anormal de lipoproteí-

nas ou hiperlipidemia ou nível elevado de colesterol
e/ou triglicéridos e xantoma.
Diabetes:diabetes insulinodependentes ou diabetes

não insulinodependentes.
Hipertrofia benigna da próstata:hiperplasia benig-

na da próstata ou barra mediana prostática ou obstru-
ção da próstata ou prostatomegalia.
Problemas renais: glomerulonefrite aguda, nefro-

patia por analgésico ou glomerulonefrite crónica ou
nefrite ou nefroesclerose ou síndroma nefrótico ou in-
suficiência renal ou proteinúria ou uremia.
Hiperuricemia: valores analíticos de ácido úrico no

sangue acima do limite da normalidade ou a fazer te-
rapêutica direcionada.
Astenia funcional: sensação generalizada de debili-

dade e falta de vitalidade, falta de força, que se sente
tanto a nível físico como intelectual e que afeta a capa-
cidade de trabalhar ou realizar tarefas simples e que
não melhora com o descanso.
Hábitos tabágicos: problema de fumar, perturbação

devida ao consumo de tabaco que leva a intoxicação agu-
da, uso nocivo com prejuízo para a saúde clinicamente im-
portante, síndroma de dependência e estado de privação.
Hábitos alcoólicos: perturbação devida ao consu-

mo de álcool que leva a intoxicação aguda com ou sem
uma história de abuso crónico.
Prática de exercício físico: pelo menos 150 minutos

de atividade física de intensidade moderada por sema-
na ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana.

Foram ainda calculados: o índice de massa corporal
(IMC) pela fórmula IMC = peso (Kg)/altura2 (m2); a pres-
são arterial média (PAM) pela equação PAM = PAD +
1/3*(PAS-PAD), na qual PAD equivale à diastólica e PAS
equivale à sistólica; e a quantificação da exposição ao
fumo do tabaco, a qual foi quantificada e expressa em
UMA (Unidades Maço Ano = (nº cigarros fumados por
dia/20) x nº anos). Foi também considerada uma uni-
dade de bebida padrão o que corresponde a 10-12 gra-
mas de álcool por copo.15



Análise dos dados
Das cerca de 1.000 pessoas examinadas, só foram in-

cluídas para análise as pessoas com os questionários
completos e com idades ≥ a 18 anos, perfazendo um to-
tal de 843 pessoas analisadas. Assim, existe um erro de
precisão de 3% a nível nacional, assumindo uma pre-
valência teórica de hipertensão de cerca de 30% (o va-
lor aproximado e estimado em alguns países da Euro-
pa) e um nível de confiança de 95%. 

A análise estatística foi efetuada no programa SPSS®
Statistics, v. 21 e Microsoft® Excel 2010. Primeiramen-
te foi realizada uma análise estatística descritiva. Para
as variáveis categóricas (nominais e ordinais) foram de-
terminadas as frequências absolutas e relativas; para as
variáveis numéricas determinaram-se as medidas de
localização central e de dispersão. Foi depois calcula-
da a frequência absoluta e a prevalência de complica-
ções entre os indivíduos da amostra.

As correlações entre pressões arteriais (sistólica e
diastólica) e as variáveis antropométricas foram estu-
dadas através do coeficiente de correlação de Spear-
man. Foi considerado um p<0,01 a fim das análises se-
rem consideradas estatisticamente significativas.

Para a comparação dos valores tensionais dos dife-
rentes grupos foi utilizada a análise de variância (ANO-
VA) e o post hoc teste Tukey, com um nível de signifi-
cância inferior a 5%.

Foi aplicada uma análise multivariada através do mé-
todo HJ-Biplot, a qual permitiu relacionar todos os da-
dos obtidos. Os métodos Biplot16-17 são técnicas de ins-
peção de dados multivariados, os quais permitem de-
tetar grupos onde se identificam, através de gradientes,
não só as tendências como as similaridades/dissimila-
ridades entre diferentes grupos da amostra estudada.
Para tal foi utilizado o software MULTBIPLOT (MULTi-
variate Analysis using BIPLOT) nos dados transforma-
dos. A análise dos clusters (grupos) foi efetuada utili-
zando a distância Euclidiana através do HJ-BIPLOT.

RESULTADOS
Caracterização da população

A população estudada é composta de 480 mulheres
(56,9%) e 363 homens (43,1%). As características desta
população estão resumidas no Quadro I.

No grupo estudado, a faixa etária mais representada
em ambos os sexos encontra-se entre os 35-64 anos,
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com uma percentagem superior a 50%. Relativamente
à distribuição da população pelas diferentes regiões de
Portugal verifica-se que a região de Lisboa e Vale do
Tejo (LVT) é a mais prevalente, seguida da região Nor-
te, Centro, Algarve, Alentejo e ilhas. De referir que a po-
pulação estudada inclui cerca de 6% de portugueses a
residir no estrangeiro.

Quantos aos dados antropométricos analisados ve-
rifica-se que a altura, o peso e IMC apresentaram mé-
dias maiores entre os homens.

Relativamente às patologias diagnosticadas inquiri-
das verifica-se que 26,8% da população estudada apre-
senta HTA, sendo também observada alteração do me-
tabolismo dos lípidos na mesma ordem de grandeza.
Outros problemas de saúde, como problemas cardía-
cos, diabetes, hiperplasia benigna da próstata (HBP),
problemas renais, ácido úrico elevado e astenia fun-
cional, apresentam uma percentagem que varia de 4 a
12%.

Na população estudada os hábitos e estilos de vida
mostram que 16,3% da população estudada fuma, sen-
do que no sexo masculino a percentagem é superior
(19,8%) relativamente ao sexo feminino (13,5%). Tam-
bém a maioria da população consome álcool (61,8%); no
entanto, não foram registados consumos excessivos de
álcool (superiores a 21 unidades de álcool por semana
para homens e a 14 unidades de álcool nas mulheres).18

Pressão arterial
No Quadro II encontram-se as medidas de tendên-

cia central e de dispersão das pressões arteriais, tanto
a sistólica quanto a diastólica, assim como da pressão
arterial média e frequência cardíaca (FC). As médias
das pressões arteriais (PAS, PAD e PAM) foram mais al-
tas nos homens, contrariamente à FC, a qual foi supe-
rior no sexo feminino.

Na Figura 1-A encontram-se as pressões arteriais mé-
dias, tanto a sistólica quanto a diastólica, em cada fai-
xa etária e em ambos os sexos. Verifica-se que a PAS e a
PAD são significativamente superiores no sexo mascu-
lino relativamente ao sexo feminino, nas três faixas etá-
rias consideradas (p<0,05). Por outro lado, observou-se
um aumento significativo, em ambos os sexos, dos va-
lores de PAS e PAD da faixa etária < 35 anos para a fai-
xa etária dos 35-64 anos; após este aumento, os valores
tensionais sistólicos continuaram a progredir signifi-



cativamente (p<0,05), enquanto os diastólicos estabi-
lizaram na faixa etária ≥ 65 anos (p>0,05).

Na Figura 1-B estão representadas a PAS e a PAD por
região em ambos os sexos. Verifica-se que os valores
medidos de PAS são aparentemente superiores no sexo

masculino relativamente ao sexo feminino, em todas as
regiões, apesar de essa diferença não ser significativa
(p>0,05), à exceção da região do Alentejo e na popula-
ção de emigrantes, onde os valores de PAS são signifi-
cativamente superiores no sexo masculino comparati-
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Sexo feminino Sexo masculino TOTAL

480 (56,9%) 363 (43,1%) 843

Idade n (%) n (%) n (%)

< 35 anos 111 (23,1%) 80 (22,0%) 191 (22,7%)

35-64 anos 281 (58,5%) 220 (60,6%) 501 (59,4%)

≥ 65 anos 88 (18,3%) 68 (17,4%) 151 (17,9%)

Região n (%) n (%) n (%)

Norte 134 (27,9%) 112 (30,9%) 246 (29,2%)

Centro 57 (11,9%) 44 (12,1%) 101 (12,0%)

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 193 (40,2%) 127 (35,0%) 320 (38,0%)

Alentejo 17 (3,5%) 8 (2,2%) 25 (3,0%)

Algarve 50 (10,4%) 49 (13,5%) 99 (11,7%)

Ilhas 2 (0,4%) 1 (0,3%) 3 (0,4%)

Emigrantes 27 (5,6%) 22 (6,1%) 49 (5,8%)

Dados antropométricos Média ± SD (max-min) Média ± SD (max-min) Média ± SD (max-min)

Altura (cm) 162,1 ± 6,7 (184 – 143) 173,7 ± 7,4 (202 – 146) 167,1 ± 9,0 (202 – 143)

Peso (Kg) 62,2 ± 10,4 (108 – 43) 78,9 ± 12,7 (121 – 46) 69,4 ± 14,1 (121 – 43)

IMC (Kg/m2) 23,7 ± 4,0 (42 – 16) 26,1 ± 3,7 (39 – 17) 24,7 ±4,0 (42 – 16)

Baixo peso (IMC < 18,5) 17,8 ± 0,6 (3,5%) 17,8 ± 0,5 (0,8%) 17,8 ± 0,6 (2,4%)

Normal (18,5 < IMC < 25,0) 21,9 ± 1,8 (66,7%) 23,0 ± 1,4 (42,1%) 22,3 ± 1,8 (56,1%)

Excesso de peso (25,0 < IMC < 30,0) 26,9 ± 1,4 (22,5%) 27,1 ± 1,4 (42,7%) 27,0 ± 1,4 (31,2%)

Obesidade (IMC > 30) 33,3 ± 3,0 (7,3%) 32,9 ± 2,2 (7,3%) 33,0 ± 2,6 (10,3%)

Patologias diagnosticadas n (%) n (%) n (%)

HTA 102 (21,3%) 124 (34,2%) 226 (26,8%)

Problema cardíaco 38 (7,9%) 35 (9,6%) 73 (8,7%)

Problemas no metabolismo dos lípidos 134 (27,9%) 110 (30,3%) 244 (28,9%)

Diabetes 20 (4,2%) 33 (9,1%) 53 (6,3%)

Hiperplasia benigna da próstata - 43 (11,8%) -

Problemas renais 8 (1,7%) 16 (4,4%) 24 (2,8%)

Ácido úrico elevado 7 (1,5%) 27 (7,4%) 34 (4,0%)

Astenia funcional 73 (15,2%) 31 (8,5%) 104 (12,3%)

Hábitos e estilo de vida n (%) n (%) n (%)

Tabágicos 65 (13,5%) 72 (19,8%) 137 (16,3%)

Álcool 174 (44,2%) 253 (85,0%) 427 (61,8%)

Exercício físico 295 (61,5%) 230 (63,4%) 525 (62,3%)

QUADRO I. Características da população estudada



vamente com o feminino (p<0,05). Este
padrão de variação foi semelhante ao ob-
servado nos valores de PAD. Contudo, só
na região do Alentejo é que se verifica di-
ferença significativa entre sexos (p<0,05).
De referir que estes resultados devem ser
vistos com alguma reserva devido à pou-
ca representatividade do número de indi-
víduos nesta região.

Se considerarmos os sexos indepen-
dentemente verifica-se que não existem
diferenças significativas entre os valores
de PAS e PAD nas diferentes regiões do
país (p>0,05). 

Prevalência de hipertensão arterial
A prevalência de HTA estimada foi de

33,3%, tendo sido mais elevada no grupo
etário mais velho (76,2%) e no sexo mas-
culino (43,0%) (Quadro III).

Do total de indivíduos com HTA 80,4%
tinha conhecimento da sua situação de
saúde e referiu estar a tomar medicação
anti-hipertensiva. Estas proporções foram
mais elevadas no sexo feminino e au-
mentaram com a idade (Quadro III). Ob-
servou-se uma proporção mais elevada de
indivíduos com conhecimento da sua situação de saú-
de e sob medicação anti-hipertensora na região de Lis-
boa e Vale do Tejo (LVT) e na população portuguesa
emigrada (Quadro III).

Do total de indivíduos hipertensos sob tratamento
médico 68,6% apresentavam valores de PA dentro dos
limites da normalidade, sendo esta proporção mais ele-
vada no sexo feminino (76,5%). Entre grupos etários
verificou-se que, na faixa etária mais baixa (< 35 anos),
100% dos indivíduos com HTA sob medicação apre-
sentavam valores de PA controladas. Por outro lado,
consideradas as diferentes regiões verifica-se que a po-
pulação emigrada e a população da região do Alentejo
apresentam uma estimativa pontual mais elevada de
controlo da tensão arterial (Quadro III).

A prevalência de HTA observada em cada faixa etá-
ria e em ambos os sexos encontra-se representada na
Figura 2-A. Pela análise da figura verifica-se que a pre-
valência de HTA aumenta com a faixa etária, sendo su-
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perior no sexo masculino em todas as faixas etárias con-
sideradas, atingindo valores máximos na faixa etária 
> 65 anos, com percentagens de 68,2 e 84,1% nos sexos
feminino e masculino, respetivamente.

Se se considerar a prevalência de HTA por região ob-
servam-se valores mais elevados de HTA na região do
Alentejo e na região Centro (Quadro III). Verifica-se,
mais uma vez, que a prevalência foi superior na popu-
lação do sexo masculino em todas as regiões conside-
radas (Figura 2-B). De destacar nas regiões com maior
HTA (Alentejo e Centro) prevalências de HTA de 62,5 e
52,3% no sexo masculino (Figura 2-B).

Análise de correlação
A PAS e a PAD, medidas na população feminina, cor-

relacionam-se positivamente entre si (r=0,675, p<0,01).
Por outro lado, estas duas variáveis correlacionam-se
inversamente com a altura e positivamente com idade,
peso e IMC (Quadro IV).

Sexo feminino Sexo masculino TOTAL

480 363 843

PAS

Média ± SD 115,3 ± 15,4 125,4 ± 14,6 119,6 ± 15,9

Mediana 114,0 123,0 119,0

Max-Min 170,0 - 78,0 192,0 - 91,0 192,0 - 78,0

PAS ≥140mmHg n (%) 40 (8,3%) 54 (14,9%) 94 (11,2%)

PAD

Média ± SD 73,4 ± 9,6 78,6 ± 9,9 75,6 ± 10,0

Mediana 73,0 79,0 75,0

Max-Min 116,0 - 40,0 114,0 - 54,0 116,0- 40,0

PAD ≥ 90mmHg n (%) 19 (4,0%) 47 (12,9%) 66 (7,8%)

PAM

Média ± SD 87,3 ± 10,5 94,2 ± 10,4 90,3 ± 11,0

Mediana 86,7 93,7 90,0

Max-Min 123,3 - 58,0 140,0 - 68,7 140,0 - 58,0

FC

Média ± SD 77,7±12,8 74,4±12,3 76,3±12,7

Mediana 76,0 73,0 75,0

Max-Min 142,0 - 48,0 130,0 - 41,0 142,0 - 41,0

QUADRO II. Pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica
(PAD), pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) na 
população estudada



A análise das correlações na população masculina
mostrou, como acontece na população feminina, que
os níveis tensionais (PAS e PAD) correlacionam-se en-
tre si positivamente (r=0,650, p<0,01) e com a idade,
peso e IMC (Quadro V).

Análise multivariada
A aplicação de uma análise multivariada através do

método HJ-Biplot permitiu relacionar todos os dados
obtidos (respostas obtidas no questionário e medidas
efetuadas de PA e FC). Esta análise foi efetuada separa-
damente em ambos os sexos. Nas Figura 3-A e Quadro
VI encontram-se os resultados obtidos na população fe-
minina, em que foi possível distinguir três grupos com
características distintas.

O grupo ou cluster 1 corresponde ao grupo com o
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Figura 1. A)Valor médio de PAS e PAD em cada faixa etária e em ambos os sexos. B)Valor médio de PAS e PAD em cada região e em ambos
os sexos.
Nota: Valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes (p>0,05).
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menor número de elementos (133) e dife-
rencia-se dos outros grupos por conter
uma população mais envelhecida (62,5 ±
9,9 anos), principalmente da região de Lis-
boa e Vale do Tejo (43,6%). Este grupo apre-
senta um valor médio de IMC indicativo de
excesso de peso (> 25Kg/m2) e percenta-
gens elevadas de patologias diagnostica-
das, principalmente problemas no meta-
bolismo dos lípidos (77%) e hipertensão
arterial (55%). Relativamente aos hábitos e
estilos de vida diferencia-se dos outros
dois grupos por apresentar uma baixa per-
centagem de hábitos tabágicos (6%). De
referir que este grupo apresenta um valor
médio de PAS mais elevada (124mmHg);
no entanto, este valor não é significativa-
mente diferente do grupo 2 (Figura 3-A,
Quadro VI). 

O grupo 2, com155 elementos, contém
uma população feminina com uma média
de idades de 48 anos, provenientes princi-
palmente da região norte (40,6%) e com
um valor médio de IMC considerado normal
(23,8Kg/m2). Este grupo apresenta uma percentagem
mais baixa de patologias associadas comparativamen-
te ao grupo 1 (Figura 3-A, Quadro VI).

Por último, o grupo 3 contém o maior número de in-
divíduos (n=192) e apresenta características seme-
lhantes ao grupo 2, à exceção de incluir uma faixa etá-
ria mais nova (36,1 ± 14,4 anos) e de serem principal-
mente da região LVT. Diferem ainda por apresentar há-
bitos tabágicos mais acentuados, maior consumo de
álcool, mas também maior prática de exercício físico.
Este grupo apresenta pressões artérias mais baixas (PAS
de 102,3 ± 8,2mmHg e PAD de 66,5 ± 6,4mmHg) com-
parativamente aos outros dois grupos (Figura 3-A, Qua-
dro VI).

A aplicação de uma análise multivariada na popula-
ção masculina mostrou, como aconteceu no sexo fe-
minino, que a população estudada pode ser divida em
três grupos com características distintas (Figura 3-B,
Quadro VII).

Na população masculina, o grupo 1 e 2 apresentam
características muito semelhantes, correspondendo
aos grupos que incluem a população mais idosa, prin-

cipalmente da região Norte, com um IMC indicativo de
excesso de peso e com várias patologias diagnosticadas.
Estes dois grupos apenas se diferenciam pelos hábitos
e estilos de vida, em que os hábitos tabágicos e o con-
sumo de álcool são mais acentuados no grupo 2. Estes
dois grupos apresentam valores de PA superiores com-
parativamente ao grupo 3 (Figura 3-B, Quadro VII).

De facto, o grupo 3 corresponde ao grupo com o
maior número de elementos (166) e diferencia-se dos
outros grupos por conter uma população mais jovem
(36,2 ± 13,3 anos), principalmente da região Norte
(35,5%), com um IMC considerado normal (24,3
Kg/m2), com baixas percentagens de patologias diag-
nosticadas, com hábitos tabágicos e prática de exercí-
cio físico. Como referido anteriormente, este grupo
apresenta valores de PAS e PAD mais baixos (Figura 
3-B, Quadro VII).

DISCUSSÃO
Em Portugal as doenças cardiovasculares são a pri-

meira causa de morte, sendo a HTA um dos principais
fatores de risco, muitas vezes subdiagnosticado ou sub-
controlado.19 Assim, estudos que permitam aumentar
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Hipertensão Conhecimento Tratamento Controlo
arterial % % médico % %

Total 33,3 80,4 80,4 68,6

Grupo etário

< 35 anos 4,7 66,7 66,7 100

35-64 anos 31,3 73,9 73,9 68,1

≥ 65 anos 76,2 90,4 90,4 67,3

Sexo

Feminino 26,0 81,6 81,6 76,5

Masculino 43,0 79,5 79,5 62,1

Região

Norte 32,9 80,2 80,2 69,2

Centro 38,6 79,5 79,5 64,5

LVT 32,8 84,8 84,8 70,8

Alentejo 40,0 70,0 70,0 71,4

Algarve 32,3 71,9 71,9 60,9

Emigrantes 26,5 84,6 84,6 72,7

QUADRO III. Prevalência de hipertensão arterial, seu conhecimento,
tratamento e controlo segundo o grupo etário, sexo e região
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Figura 2.A) Prevalência da hipertensão arterial em cada faixa etária por sexo. B) Prevalência da hipertensão arterial por região em ambos os
sexos.



a compreensão sobre o estado do con-
trolo da HTA na população portugue-
sa tornam-se essenciais para alertar a
sociedade e a comunidade científica
sobre este problema, pois os doentes
com HTA não controlada têm risco
acrescido de morte prematura, de
eventos cerebrovasculares e de insufi-
ciência cardíaca.20

No presente estudo, as observações
clínicas foram independentes de con-
sulta ou ida aos Centros de Saúde, rea-
lizadas no ambiente natural, em con-
texto de férias, com uma excelente taxa
de participação de ambos os sexos e
faixas etárias. Por outro lado, foi con-
siderada uma abordagem multivaria-
da no tratamento dos dados, que per-
mite uma melhor interpretação dos fa-
tores associados em cada grupo.

Pressão arterial
Os valores tensionais médios refe-

rentes à PA sistólica de 120±16mmHg
(feminino: 115±15mmHg e masculino:
125±15mmHg) e à PA diastólica de
76±10mmHg (feminino: 73±10mmHg
e masculino: 79±10mmHg) registados
no presente estudo são inferiores aos
documentados anteriormente na po-
pulação portuguesa, nomeadamente
no Estudo VALSIM (PAS: 136±19
mmHg e PAD: 79±11mmHg)11 e no Estudo PAP (PAS:
135±21mmHg e PAD: 81±11mmHg).7 De referir, no en-
tanto, que não podemos excluir que estas diferenças
possam estar relacionadas quer com as características
das populações-alvo dos diferentes estudos, quer a ní-
vel metodológico que, como referido anteriormente,
no presente estudo as observações clínicas são inde-
pendentes de consulta médica.

Os valores tensionais foram globalmente mais ele-
vados nos homens, sendo maior a diferença ao nível da
PA sistólica, resultados coincidentes com os registados
no Estudo VALSIM.11 Por outro lado, observou-se um
aumento dos valores de PA sistólica e diastólica da fai-
xa etária < 35 anos para a faixa etária dos 35-64 anos,

após o que os valores tensionais sistólicos continua-
ram a progredir, enquanto os diastólicos estabilizaram
na faixa etária ≥ 65 anos. Esta progressão dos valores
tensionais com a idade também foi encontrada no es-
tudo VALSIM11 e estão de acordo os resultados de Ro-
cha21 e Lopes,22 que defendem que, a partir da meia-ida-
de, a PAD tende a diminuir enquanto a PAS tende a au-
mentar.

Hipertensão arterial 
Os resultados obtidos mostram que 33,3% da popu-

lação estudada tinha HTA. De entre os indivíduos com
HTA estima-se que 80,4% tivesse conhecimento da sua
situação de saúde e que a mesma percentagem esti-
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PAS PAD FC Idade Altura Peso IMC

PAS 1,000

PAD 0,675* 1,000

FC - 0,013 0,120 1,000

Idade 0,514* 0,311* - 0,121 1,000

Altura - 0,131* -0,068 - 0,008 - 0,359* 1,000

Peso 0,330* 0,251* - 0,009 0,295* 0,277* 1,000

IMC 0,396* 0,281* - 0,008 0,472* - 0,217* 0,876* 1,000

QUADRO IV. Coeficientes de correlação de Spearman entre os valores de
pressões arteriais e frequência cardíaca com a idade e medidas
antropométricas, na população feminina

* Significativo para p<0,01 (para n=480, r é significativo para valores superiores a 0,128).

PAS PAD FC Idade Altura Peso IMC

PAS 1,000

PAD 0,650* 1,000

FC 0,085 0,110 1,000

Idade 0,362* 0,330* -0,186* 1,000

Altura -0,013 0,004 0,024 -0,282* 1,000

Peso 0,252* 0,267* -0,012 0,151* 0,495* 1,000

IMC 0,302* 0,301* -0,024 0,337* -0,035 0,848* 1,000

QUADROV. Coeficientes de correlação de Spearman entre os valores de
pressões arteriais e frequência cardíaca com a idade e medidas
antropométricas, na população masculina

* Significativo para p<0,01 (para n=363, r é significativo para valores superiores a 0,148).



vesse sob terapêutica médica anti-hipertensora, sendo
que, destes, 68,6% apresentava valores normais de PA
(Quadro III).

Em relação a estudos anteriores sobre a prevalência
da HTA na população portuguesa, como nos estudos
mais recentes que apontam para uma tendência de-

crescente, o valor da prevalência da HTA estimado no
presente estudo mostra essa diminuição [estudo PAP,
2003: 42,1%;7 estudo VALSIM, 2006-07: 42,62%;11 estu-
do PHYSA, 2011-12: 42,2%;9 estudo em 2013: 29,1%;23 es-
tudo INSEF, 2015: 36,0%12]. Também a proporção de in-
divíduos com HTA que refere ter conhecimento da sua
situação de saúde e que se encontram sob tratamento
(80,4%) é superior ao observado em outros estudos, no-
meadamente em 20037 (45,7%), em 2011-20129 (76,6%)
e em 201512 (69,8%). Diferenças no mesmo sentido fo-
ram encontradas no que se refere à proporção de indi-
víduos sob tratamento [PAP, 2003: 38,9%;7 PHYSA, 2011-
-2012: 74,9%;9 INSEF, 2015: 69,4%.12De referir, mais uma
vez, que não podemos excluir que estas diferenças pos-
sam estar relacionadas quer com as características das
populações-alvo dos diferentes estudos, quer a nível
metodológico.

Relativamente à taxa de controlo nos hipertensos
tratados, o presente estudo estimou uma taxa de 68,6%
no global da amostra, percentagem superior à reporta-
da em Portugal em 2003 (11,2%)7, 2010 (30,7%)24, 2011
(47,7%)25 e 2011-2012 (42,5%)9 e mais próxima da apon-
tada em 2015 (71,3%)12, o que sugere que o controlo da
HTA, quando tratada, tem vindo a aumentar nos últi-
mos anos. Esta evolução confirma-se com os dados ob-
tidos por outros autores e deve-se a uma maior efetivi-
dade do tratamento anti-hipertensivo ao nível dos cui-
dados de saúde primários.23

As diferenças observadas entre sexos e entre grupos
etários na prevalência de HTA estão de acordo com o
descrito na literatura,9-10,26 em que foram observados
valores mais elevados no sexo masculino e na faixa etá-
ria > 65 anos (Quadro III). Contrariamente aos estudos
anteriores, o estudo de Macedo e Ferreira,24 com dados
de 2013, referentes a todos os utentes que tiveram pelo
menos duas medições da pressão arterial registadas em
todas as unidades de saúde existentes em Portugal, es-
timaram uma prevalência superior no sexo feminino
(31,8%) relativamente ao sexo masculino (26%). Estas
diferenças parecem mostrar, para além das diferenças
biológicas, a importância de outros fatores de risco de
hipertensão como, por exemplo, um consumo mais ele-
vado de sal e de tabaco.27

Por outro lado, na população com menos de 35 anos
a prevalência de HTA é baixa (4,7%) e apresenta um
bom controlo da HTA. Estes dados estão de acordo com
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Figura 3. Análise multivariada através do método HJ-Biplot: A)
população feminina. B) população masculina.



o estudo de Macedo
e Ferreira,24 que tam-
bém refere valores
estimados muito
baixos de prevalên-
cia de HTA para esta
faixa etária.

Se se considerar a
prevalência no gru-
po etário 35-64 anos,
a qual é mais utiliza-
da na comparação
das prevalências de
HTA entre países, ve-
rifica-se que a esti-
mada no presente
estudo – 31,3% (H:
43,6%; M: 21,7%) –
encontra-se na mes-
ma ordem que ou-
tros países europeus,
como a Suécia
(38%)28 e a Itália
(38%)4 e inferiores
aos registados em 
Inglaterra (42%),29

Espanha (47%)30 e
Alemanha (55%).4

Por outro lado, é su-
perior quando com-
parada com os valo-
res estimados nos Estados Unidos da América (29,5%)6

e no Canadá (27%).31

No que se refere aos indicadores regionais verificou-
-se que a prevalência de HTA exibiu variação entre as
várias regiões. Em Portugal Continental detetou-se a
prevalência mais elevada na região do Alentejo e na re-
gião Centro e mais reduzida na região Norte (Quadro
III). Estes resultados que estão em parte em concor-
dância com os determinados por Macedo e colabora-
dores,7 Cortez-Dias e colaboradores11 e por Macedo e
Ferreira,24 os quais mostraram uma prevalência supe-
rior no Alentejo e inferior na região Norte.

Um resultado que merece especial atenção é a pre-
valência de HTA estimada para a população emigrada,
por ser o grupo com menor prevalência (26,5%). Este

grupo é também aquele com a maior proporção de in-
divíduos tratados e controlados (Quadro III).

Análise multivariada
A aplicação de uma análise multivariada através do

método HJ-Biplot permitiu distinguir três grupos com
características distintas, em ambos os sexos.

A interpretação dos gráficos HJ-Biplot permitiu re-
forçar os fatores de risco assumidos por outros autores
no aumento da tensão arterial, nomeadamente o sexo,
a idade, o índice de massa corporal, comorbilidades
(principalmente diabetes mellitus e dislipidemia), os
estilos de vida, nomeadamente a atividade física e os
hábitos tabágicos.32-33 De facto, estudos prévios confir-
maram uma correlação significativa dose-efeito entre
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

133 (27,7%) 155 (32,3%) 192 (40,0%)

Idade (média ± SD) 62,5 ± 9,9 48,3 ± 13,9 36,1 ± 14,4

Região moda*(%) 3 (43,6%) 1 (40,6%) 3 (44,3%)

Dados antropométricos (média ± SD)

IMC (Kg/m2) 26,4 ± 4,5 23,8 ± 3,5 21,8 ± 2,6

Patologias diagnosticadas n (%)

HTA 69 (51,9%) 25 (15,1%) 8 (4,8%)

Problema cardíaco 30 (22,6%) 5 (3,0%) 3 (1,8%)

Problemas no metabolismo dos lípidos 103 (77,4%) 14 (8,4%) 17 (10,2%)

Diabetes 18 (13,5%) 1 (0,6%) 1 (0,6%)

Problemas renais 7 (5,3%) 1 (0,6%) 0 (0,0%)

Ácido úrico elevado 3 (2,3%) 4 (2,4%) 0 (0,0%)

Astenia funcional 38 (28,6%) 23 (13,9%) 12 (7,2%)

Hábitos e estilo de vida n (%)

Tabágicos 8 (6,0%) 18 (10,8%) 39 (23,5%)

Álcool 42 (31,6%) 52 (31,3%) 80 (48,2%)

Exercício físico 72 (54,1%) 100 (60,2%) 123 (74,1%)

Pressão arterial e frequência cardíaca (média ± SD)
PAS (mmHg) 124,0 ± 12,9 123,8 ± 12,8 102,3 ± 8,2
PAD (mmHg) 75,3 ± 7,7 80,2 ± 8,5 66,5 ± 6,4
FC (bpm) 75,8 ± 11,8 80,5 ± 13,3 76,8 ± 12,9

QUADROVI. Características dos diferentes grupos da população do sexo feminino, resultantes
da análise HJ-Biplot

*Moda 1 – Região Norte; moda 2 – Região Centro; moda 3 – Região de Lisboa e Vale do Tejo; moda 4 – Região do Alentejo;

moda 5 – Região do Algarve; moda 6 – Região Autónoma dos Açores; moda 7 – Região Autónoma da Madeira; moda 

8 – Emigrantes.



o número de cigarros fumados por dia e alterações dos
valores tensionais.34

Limitações
Este estudo conta com algumas limitações metodo-

lógicas que devem ser consideradas na extrapolação
dos resultados para a população em geral, nomeada-
mente no número limitado de amostras. Também é ne-
cessário considerar que a análise transversal não per-
mite atribuir causalidades ou definir a direção de um
efeito. Por outro lado, na utilização de uma amostragem
não probabilística é necessário ter consciência dos pos-
síveis vieses decorrentes de suas limitações.

De referir ainda que a população alvo foram pessoas

em contexto de fé-
rias, pelo que a extra-
polação dos dados a
nível nacional deve
ter em conta que não
foram incluídos to-
dos os extratos so-
ciais.

Outra limitação
metodológica que
deve ser tomada em
consideração, é o
facto da não existên-
cia de um processo
de validação do
questionário aplica-
do. 

Seria importante
incluir outras variá-
veis, como: grau de
escolaridade, estado
civil, nível socioeco-
nómico, nível da uti-
lização dos cuidados
de saúde, adesão à
medicação, padrão
de tratamento, entre
outros fatores já defi-
nidos noutros estu-
dos portugueses as-
sociados ao controlo
da HTA na popula-

ção portuguesa.
Também é importante realçar que as medições efe-

tuadas em indivíduo com valores de pressão arterial
elevados, detetados num único registo temporal, não
permitem assumir o diagnóstico de HTA. Por outro
lado, o facto de as medições terem sido realizadas em
diferentes períodos do dia torna obrigatório considerar-
-se a possível influência do ritmo circadiano nos valo-
res tensionais. 

CONCLUSÃO
Em conclusão, e apesar das limitações, os objetivos

do presente estudo foram atingidos.
Os resultados sugerem, em comparação com outros
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

70 (19,3%) 127 (35,0%) 166 (45,7%)

Idade (média ± SD) 60,8 ± 12,5 57,7 ± 11,4 36,2 ± 13,3

Região moda* (%) 3 (43,0%) 3 (36,2%) 1 (35,5%)

Dados antropométricos (média ± SD)

IMC (Kg/m2) 27,6 ± 3,7 27,8 ± 3,8 24,3 ± 2,6

Patologias diagnosticadas n (%)

HTA 43 (25,9%) 78 (47,0%) 3 (1,8%)

Problema cardíaco 10 (6,0%) 21 (12,7%) 4 (2,4%)

Problemas no metabolismo dos lípidos 19 (19,0%) 76 (45,8%) 15 (9,0%)

Diabetes mellitus 9 (9,0%) 22 (13,3%) 2 (1,2%)

Hiperplasia benigna da próstata 22 (13,3%) 20 (12,0%) 1 (0,6%)

Problemas renais 4 (2,4%) 11 (6,6%) 1 (0,6%)

Ácido úrico elevado 7 (4,2%) 19 (11,4%) 1 (0,6%)

Astenia funcional 9 (5,4%) 19 (11,4%) 3 (1,8%)

Hábitos e estilo de vida n (%)

Tabágicos 2 (1,2%) 39 (23,5%) 31 (18,7%)

Álcool 18 (10,8%) 115 (69,3%) 120 (72,3%)

Exercício físico 38 (22,9%) 59 (35,5%) 133 (80,1%)

Pressão arterial e frequência cardíaca (média ± SD)

PAS (mmHg) 126,6 ±11,5 135,4 ± 14,0 117,2 ± 10,7

PAD (mmHg) 77,7 ± 8,3 85,8 ± 7,9 73,5 ± 8,4

FC (bpm) 69,1 ± 10,6 75,8 ± 10,9 75,6 ± 13,4

QUADROVII. Características dos diferentes grupos da população do sexo masculino, 
resultantes da análise HJ-Biplot

*Moda 1 – Região Norte; moda 2 – Região Centro; moda 3 – Região de Lisboa e Vale do Tejo; moda 4 – Região do Alentejo;

moda 5 – Região do Algarve; moda 6 – Região Autónoma dos Açores; moda 7 – Região Autónoma da Madeira; moda 

8 – Emigrantes.



estudos na população portuguesa e mundial, a exis-
tência de uma evolução positiva na redução da preva-
lência de HTA, acompanhada por um aumento do seu
controlo, embora existam diferenças entre subgrupos
populacionais, com fatores de risco inerentes.
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ABSTRACT

PREVALENCE OF HYPERTENSION AMONG THE PORTUGUESE POPULATION IN A HOLIDAY CONTEXT AND
MULTIVARIATE ANALYSIS APPROACH OF RISK FACTORS THROUGH HJ-BIPLOT METHOD: A PILOT STUDY
Purpose: The aim of the present study was to evaluate the prevalence of hypertension among the Portuguese population in a
holiday context, as well as the relationship between blood pressure (BP) and risk factors, through the HJ-Biplot method.
Type of study: Observational, descriptive, transversal-type, with a non-probabilistic sample (convenience).
Local: Vilamoura.
Population: Sample of both genders (≥ 18 years old).
Methods: BP was measured in Vilamoura, from 30th July to 5th August 2017, in two distinct places: Praia da Falésia and Marina
de Vilamoura. Around 1,000 people were evaluated, from different regions of the country (Portugal). BP measures, in mmHg,
followed the protocol from Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Hypertension was defined as mean sys-
tolic BP (SBP) ≥ 140mmHg and/or diastolic BP (DBP) ≥ 90mmHg and/or use of antihypertensive medication if hypertension
was known. A questionnaire was applied in informatic support with anthropometric parameters, associated pathologies, habits
and life Styles. Protection and confidentiality of personal data were guaranteed.
Results: The prevalence of hypertension was 33.3% of the studied population. Of those, 80.4% were aware of their health sta-
te and they were under antihypertensive therapeutic care, with 68.6% of those showing normal values for BP. There was a dif-
ference in the prevalence of hypertension according to gender and age, with males showing the highest values (M: 43.0% and
F: 26.0%) as well as > 65-years-old people (76.2%). Multivariate analysis (HJ-Biplot) has allowed relating the increased preva-
lence of hypertension with some risk factors, mainly sex, age, body mass index (BMI), lifestyle (such as smoking habits and phy-
sical activity) or disease (such as diabetes or dyslipidemia).
Conclusion:The results from the present study suggest, in comparison with other studies from Portuguese and world-wide po-
pulation, the existence of a positive evolution towards reduction of the prevalence of hypertension, following an increased con-
trol, despite differences between populational subgroups, with inherent risk factors.

Keywords: Hypertension prevalence; Portuguese population; Multivariate analysis; Risk factor.
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INTRODUÇÃO

A
candidíase vulvovaginal (CVV) constitui uma
das formas mais comuns de infeção genital fe-
minina, afetando 75% das mulheres pelo me-
nos uma vez na vida. Ocorre mais frequente-

mente em mulheres pré-menopausa, mas também em
mulheres pós-menopausa sob terapêutica estrogénica.1-2

Os fatores de risco para a sua ocorrência são a atividade
sexual, a antibioterapia recente, a gravidez e a imunos-
supressão, associada a infeção pelo vírus da imunodefi-
ciência humana (VIH) mal controlada e a diabetes.2

A CVV recorrente ocorre em cerca de 5 a 8 % das mu-
lheres.3 Define-se por quatro ou mais episódios de CVV
em 12 meses.2 Normalmente há um período de remis-
são dos sintomas entre os episódios.1 Apresenta-se fre-
quentemente com sintomas mais severos, na presença

Lucélia Cristina Pedras Campinho,1 Susana Margarida Vilar Santos,1 Alexandra Cardoso Azevedo2

Probióticos em mulheres com
candidíase vulvovaginal: qual a
evidência?

RESUMO
A candidíase vulvovaginal constitui uma das formas mais comuns de infeção genital feminina, afetando 75% das mulheres pelo

menos uma vez na vida. Está associada a um desequilíbrio da microflora vaginal por consequente alteração quantitativa e/ou qualita-
tiva dos Lactobacillus e sobrecrescimento de outros comensais da mucosa vaginal, nomeadamente a Candida albicans. Os probióti-
cos, que contêm Lactobacillus, são frequentemente usados no tratamento e prevenção da candidíase vulvovaginal.

O objetivo desta revisão é determinar, à luz da evidência atual, se os probióticos contribuem para prevenção e tratamento de mu-
lheres com candidíase vulvovaginal.

Foi feita uma pesquisa de normas de orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos aleatorizados, pu-
blicados entre março de 2007 e março de 2017, nas línguas portuguesa e inglesa. Na pesquisa foram utilizados os termos MeSH can-
didiasis vulvovaginal e probiotics. Para a avaliação dos níveis de evidência e atribuição das forças de recomendação utilizou-se a esca-
la Strength of Recommendation Taxonomy.

Da pesquisa efetuada resultaram 22 artigos, dos quais dois foram incluídos. Os restantes foram excluídos por não cumprirem os
critérios de inclusão, por repetição ou não estarem acessíveis.

Os artigos incluídos são duas normas de orientação clínica que concluíram que não está recomendado o uso de probióticos no tra-
tamento e/ou prevenção da candidíase vulvovaginal, ambas com força de recomendação A.

Considera-se que são necessários mais estudos nesta área, de elevada qualidade, que suportem a evidência encontrada na formu-
lação das recomendações.

Palavras-chave: Candidíase vulvovaginal; Probióticos.

de Candida não albicans ou perante um hospedeiro
imunocomprometido, com infeção por VIH ou diabe-
tes.2 É uma condição que causa elevado desconforto e
sofrimento, por vezes com impacto psicológico signi-
ficativo, para além dos custos em saúde.

A CVV está associada a um desequilíbrio da micro-
flora vaginal por consequente alteração quantitativa
e/ou qualitativa dos Lactobacillus e sobrecrescimento
de outros comensais da mucosa vaginal, nomeada-
mente a Candida albicans.Outras espécies de Candida
estão a emergir como a glabrata, parapsilosis e tropica-
lis. O principal reservatório de Candida é o reto, sendo
comum a colonização vaginal. A evolução da coloniza-
ção para infeção sintomática envolve múltiplos fatores
associados à suscetibilidade e resposta inflamatória do
hospedeiro e à virulência da espécie de Candida.2 Os
Lactobacillusproduzem ácido lático, que contribui para
a manutenção do pH fisiológico < 4,5 e protege a vagi-

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12116
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na dos microrganismos que ascendem do trato gas-
trointestinal. Também produzem peróxido de hidrogé-
nio e bacteriocinas, inibindo a adesão dos microrganis-
mos patogénicos às células epiteliais vaginais.2-3

A CVV manifesta-se por leucorreia branca espessa,
tipo requeijão, associada a prurido, dor, ardor, eritema
e/ou edema vulvovaginal. Pode ocorrer disúria externa
e dispareunia.2

O diagnóstico da CVV baseia-se na presença de sin-
tomas e sinais. As secreções vaginais apresentam um pH
< 4,5 e o exame microscópico a fresco mostra leveduras
e pseudo-hifas. O teste de Wiff é negativo e o exame mi-
croscópico direto com coloração Gram revela células po-
limorfonucleares, leveduras – esporos e pseudo-hifas.
Na presença de CVV recorrente deve efetuar-se colheita
de exsudado vaginal para cultura, devido à elevada pro-
babilidade da presença de espécies não albicans.2

O tratamento da CVV está recomendado apenas na
presença de sintomas. Não está indicado o tratamento
do parceiro sexual. Os antifúngicos azóis são o trata-
mento preferencial, na formulação tópica ou oral, apre-
sentando eficácia semelhante.3Na CVV recorrente, após
terapêutica inicial, está indicada a terapêutica de ma-
nutenção durante pelo menos seis meses. Podem ser
usadas diferentes classes farmacológicas, com resulta-
dos equiparáveis.2

Devido a falhas terapêuticas e microbiológicas do tra-
tamento convencional da CVV, os probióticos foram os
primeiros novos agentes introduzidos no tratamento da
CVV em 2001. São definidos como “microrganismos vi-
vos que, quando administrados em quantidades ade-
quadas, conferem um benefício para a saúde no hospe-
deiro”. Os mecanismos de ação dos probióticos incluem
a acidificação da superfície mucosa, a prevenção da ade-
rência de agentes patogénicos, a produção de substân-
cias como vitaminas e imunomoduladores e a ação si-
nérgica com o sistema imunológico do hospedeiro. Os
probióticos utilizados como tratamento não-conven-
cional, que contêm Lactobacillus e estabilizam a mi-
crobiota vaginal, são frequentemente usados no trata-
mento e prevenção da candidíase vulvovaginal, como
terapêutica isolada ou em suplementação ao tratamen-
to convencional.4 Estes mostraram efeito antimicrobia-
no in vitro na presença de diferentes microrganismos,
como a C. albicans,para além da capacidade de coloni-
zar da microflora vaginal.3,5 A abordagem da CVV recor-

rente é difícil e não apresenta nível de evidência con-
sistente para recomendar o tratamento convencional e
ainda menos para o tratamento não-convencional.3

O objetivo desta revisão é determinar, à luz da evi-
dência atual, se os probióticos contribuem para pre-
venção e tratamento de mulheres com CVV.

MÉTODOS
Procedeu-se a uma pesquisa de normas de orienta-

ção clínica (NOC) nas bases de dados National Guide-
line Clearinghouse, Guidelines do NHS Britânico, Ca-
nadian Medical Association Practice Guidelines Infoba-
se e de meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS)
e ensaios clínicos aleatorizados (ECA) nas bases de da-
dos The Cochrane Library, DARE, Bandolier e MEDLI-
NE/PubMed. Foram incluídas publicações entre mar-
ço de 2007 e março de 2017, nas línguas portuguesa e
inglesa. Na pesquisa foram utilizados os termos MeSH
candidiasis vulvovaginal e probiotics.

Segundo o modelo PICO, os critérios utilizados para
a inclusão dos artigos nesta revisão foram: População –
Mulheres de idade igual ou superior a 18 anos com can-
didíase vulvovaginal; Intervenção – Prevenção e/ou tra-
tamento com probiótico; Controlo – Não fazem preven-
ção e/ou tratamento com probiótico; Outcome – Reso-
lução e/ou não recorrência da candidíase vulvovaginal.

Definiram-se como critérios de exclusão: doença sis-
témica (e.g., DM, VIH), imunodepressão, gravidez, ida-
de inferior a 18 anos, terapêutica tópica ou sistémica
concomitante ou sequencial.

Para a classificação dos níveis de evidência (NE) e
atribuição da força de recomendação (FR) utilizou-se
a escala Strength of Recommendation Taxonomy
(SORT), da American Academy of Family Physicians.

A seleção dos artigos para revisão foi feita em conjun-
to pelos autores, que decidiram excluir artigos duplica-
dos ou ensaios clínicos incluídos nas RS ou MA selecio-
nadas. A leitura integral foi realizada e a avaliação da qua-
lidade e NE dos artigos incluídos discutida pelos autores.

RESULTADOS
Da pesquisa efetuada obtiveram-se 22 artigos. Des-

tes foram excluídos, numa primeira fase, nove artigos:
seis por divergência do objetivo do trabalho, dois por
incumprimento de critérios de inclusão/exclusão e um
por não estar disponível, mesmo após contacto com o
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autor e local de publicação. Após leitura integral dos ar-
tigos restantes foram excluídos 11. Os motivos de ex-
clusão foram, em três, por divergência do tema, sete por
não cumprirem os critérios de inclusão/exclusão e uma
RS em que, após leitura integral, dois dos seus ECA não
cumpriam os critérios de inclusão e um dos seus ECA
não estava acessível para leitura, mesmo após contac-
to com o autor e com o local de publicação.

Assim, foram incluídas duas NOC. O organigrama
de seleção dos artigos está representado na Figura 1.

A NOC de Mendling e Brasch,6 de 2012, que incluiu
sete ECA, três MA e duas NOC, não recomenda o uso de
probióticos no tratamento e prevenção da CVV. A esta
NOC foi atribuída força de recomendação A. A NOC da
The British Association for Sexual Health and HIV,por La-
zaro,7 de 2013, refere que existe evidência insuficiente
para, por rotina, recomendar o uso de probióticos, seja

por via oral ou vaginal, como terapêutica alternativa da
CVV. A esta NOC foi atribuída força de recomendação A.

A Tabela 1 resume os resultados das NOC.

CONCLUSÕES
A CVV é uma patologia frequente, por isso se consi-

dera vantajosa a procura de alternativas terapêuticas,
nomeadamente os probióticos.

Da análise dos artigos selecionados concluiu-se que
não existe evidência do tratamento da CVV aguda nem
na prevenção da CVV recorrente com probióticos (for-
ça de recomendação A).

A crescente resistência aos antibióticos poderá fa-
vorecer a futura investigação sobre a utilização dos pro-
bióticos no tratamento da CVV.

Foi uma limitação não poder aceder a todos os arti-
gos encontrados na pesquisa, nomeadamente um arti-

Força de 
Referência Recomendações Recomendação

NOC Mendling, et al (2012)6 Não está recomendado o uso de probióticos no tratamento e prevenção da SORT A
candidíase vulvovaginal

NOC Lazaro, et al (2013)7 Evidência insuficiente para recomendar probióticos como tratamento SORT A
alternativo

QUADRO I. Tabela de resultados de Normas de Orientação Clínica

22 artigos encontrados
na pesquisa inicial

13 artigos encontrados
na pesquisa inicial

2 artigos incluídos

9 artigos excluídos

11 artigos excluídos

Excluídos por:
- 6 Divergência do objectivo do

trabalho
- 2 Incumprimento de critérios

de inclusão/exclusão
- 1 Sem acesso

Excluídos por:
- 3 Divergência do objectivo do

trabalho
- 8 Incumprimento dos critérios

de inclusão/exclusão

Figura 1. Organigrama da seleção dos artigos.
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go de uma revisão sistemática que abordava a redução
da incidência da CVV em utentes tratadas com probió-
ticos isoladamente, e uma revisão sistemática que foi
excluída por falta de acessibilidade a um dos ECA e ou-
tros dois ECA não cumprirem critérios de inclusão. A
avaliação da qualidade dos artigos excluídos por falta
de acesso fica, deste modo, condicionada.

Considera-se que são necessários mais estudos nes-
ta área, de elevada qualidade, que suportem a evidên-
cia encontrada na formulação das recomendações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Watson C, Calabretto H. Comprehensive review of conventional and

non-conventional methods of management of recurrent vulvovaginal

candidiasis. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007;47(4):262-72.

2. Van Schalkwyk J, Yudin MH. Vulvovaginitis: screening for and manage-

ment of trichomoniasis, vulvovaginal candidiasis, and bacterial vagi-

nosis. J Obst Gynaecol Can. 2015;37(3):266-74.

3. Ehrström S, Daroczy K, Rylander E, Samuelsson C, Johannesson U, An-

zén B, et al. Lactic acid bacteria colonization and clinical outcome after

probiotic supplementation in conventional treated bacterial vaginosis

and vulvovaginal candidiasis. Microbes Infect. 2010;12(10):691-9.

4. Bohbot JM, Cardot JM. Vaginal impact of the oral administration of to-

tal freeze-dried culture of LCR 35 in healthy women. Infect Dis Obs-

tet Gynecol. 2012;2012:503648.

5. Kovachev SM, Vatcheva-Dobrevska RS. Local probiotic therapy for va-

ginal Candida albicans infections. Probiotics Antimicrob Proteins.

2015;7(1):38-44.

6. Mendling W, et al. Guideline vulvovaginal candidosis (2010) of the ger-

man society for gynecology and obstetrics, the working group for infec-

tions and infectimmunology in gynecology and obstetrics, the german

society of dermatology, the board of german dermatologists and the ger-

man speaking mycological society. Mycoses. 2012; 55 Suppl 3:1-13.

7. Lazaro N. Sexually Transmitted Infections in Primary Care 2013

(RCGP/BASHH). Disponível em www.rcgp.org  e www.bashh.org/gui-

delines

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse.

FINANCIAMENTO DO ESTUDO
Os autores declaram que o trabalho relatado neste manuscrito não foi ob-

jeto de qualquer financiamento externo.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Lucélia Cristina Pedras Campinho 

E-mail: lucelia_pedras@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0006-1738

Recebido em 28-05-2017
Aceite para publicação em 02-09-2019

ABSTRACT

PROBIOTICS IN WOMEN WITH VULVOVAGINAL CANDIDIASIS: WHAT IS THE EVIDENCE?
Vulvovaginal candidiasis is one of the most common forms of female genital infection, affecting 75% of women at least once in

their lifetime. It is associated with an imbalance of the vaginal microflora due to the consequent quantitative and/or qualitative alte-
ration of the Lactobacillus and overgrowth of other vaginal mucosa commensals, namely Candida albicans. Probiotics, which contain
Lactobacillus, are often used to treat and prevent vulvovaginal candidiasis.

The purpose of this review is to determine, in light of current evidence, whether probiotics contribute to the prevention and treat-
ment of women with vulvovaginal candidiasis.

We conducted a survey of clinical guidelines, meta-analyses, systematic reviews, and randomized controlled trials published bet-
ween March 2007 and March 2017 in Portuguese and English. The search used the MeSH terms ‘Vulvovaginal Candidiasis’ and ‘Pro-
biotics’. To assess the levels of evidence and assignment of strength of recommendation was used the Strength of Recommendation
Taxonomy scale.

The search resulted in 22 articles, two of which were included. The rest were excluded because they did not meet the inclusion cri-
teria, due to repetition or were not accessible.

The articles included are two clinical guidelines that concluded that the use of probiotics in the treatment and/or prevention of
vulvovaginal candidiasis, both with A strength, is not recommended.
Further high-quality studies in this area are considered necessary to support the evidence found in the formulation of the recom-
mendations.

Keywords: Candidiasis vulvovaginal; Probiotics.
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INTRODUÇÃO

A
hiperuricemia constitui uma alteração meta-
bólica caracterizada por um excesso de ácido
úrico (AU) no sangue, produto de uma de-
sordem no metabolismo das purinas.1 O va-

lor a partir do qual a uricemia se torna anormal ainda
é fonte de controvérsia.2 Em Portugal é considerado um
doseamento de AU sérico superior a 7mg/dl no homem
e a 6mg/dl na mulher.3

Classicamente define-se hiperuricemia assintomá-
tica (HUA) como hiperuricemia na ausência de mani-
festações clínicas de litíase úrica, sendo que 85 a 90%

Joana Rita Sousa Bento,* André Rainho Dias,* Nadina Sousa,* Patrícia Angélico,** Rita Lopes Ferreira**

Tratamento da hiperuricemia
assintomática: revisão baseada
na evidência

RESUMO
Objetivo: Analisar a evidência mais recente relativa ao tratamento farmacológico da hiperuricemia assintomática.
Fontes de dados: Bases de dados PubMed, The Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Associa-
tion, Evidence-based Medicine e NICE Evidence Search.
Métodos: Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica utilizando os termos MeSH Hyperuricemia/Therapy e Asymptomatic Disease.
Pesquisaram-se guidelines, ensaios clínicos aleatorizados controlados, meta-análises e revisões sistemáticas publicadas nos úl-
timos cinco anos nas línguas portuguesa e inglesa. Foram incluídos artigos que abordassem tratamento farmacológico da hi-
peruricemia assintomática no indivíduo adulto, com e sem comorbilidades. Resultados avaliados: prevenção da artrite gotosa,
prevenção e benefício na doença renal e doença/fatores de risco cardiovasculares, cut-off para início terapêutico e valor alvo a
atingir. Para avaliação dos níveis de evidência e atribuição de forças de recomendação foi utilizada a escala Strenght of Recom-
mendation Taxonomy, da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Dos 360 artigos resultantes da pesquisa, dez foram incluídos: quatro normas de orientação clínica, cinco ensaios
clínicos controlados aleatorizados e uma meta-análise. Globalmente, os ensaios clínicos demonstram benefício da utilização
de terapêutica hipouricemiante em marcadores de doença e fatores de risco cardiovasculares, bem como marcadores de doen-
ça renal crónica, também verificado na meta-análise, relativa à doença renal crónica. Já as normas de orientação clínica defen-
dem não existir evidência que recomende o tratamento farmacológico da hiperuricemia assintomática.
Conclusão: Ainda que estudos recentes demonstrem benefício do tratamento da hiperuricemia na presença de comorbilida-
des, nomeadamente na doença renal, apresentam-se limitações. Conclui-se não existir evidência científica atual que suporte o
tratamento farmacológico da hiperuricemia em doentes assintomáticos (SORT B), pelo que mais estudos serão necessários.

Palavras-chave: Hiperuricemia assintomática; Tratamento.

dos indivíduos hiperuricémicos não apresentam ma-
nifestações clínicas desta doença.2

Nas últimas décadas, com o aumento da esperança
de vida, da obesidade, da insuficiência renal crónica, do
uso de diuréticos e de aspirina, dos transplantes de ór-
gãos e da eficácia da quimioterapia, a prevalência da hi-
peruricemia e da gota aumentou significativamente.1

Estudos epidemiológicos têm demonstrado uma ele-
vação do ácido úrico transversal em todo o mundo, mas
existem variações regionais significativas. Uma revisão
sistemática de 2015 destacou a Ásia como o local de
maior prevalência; Itália e Espanha, os únicos países
mediterrâneos com dados disponíveis nesta revisão,
apresentavam prevalências entre 5-11% e 9-12%, res-
petivamente.4 Já nos EUA, num estudo de 2009, a pre-

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12308
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valência foi estimada em cerca de 20%.5 Num estudo
epidemiológico português, realizado numa amostra de
adultos representativa da cidade do Porto, foi verifica-
da uma prevalência de hiperuricemia, de 12,8%, sendo
mais frequente nos homens.6

Com prevalência significativa, a hiperuricemia torna-
-se uma condição de elevada relevância clínica, por es-
tar associada a um vasto leque de patologias. Ainda que
evidência convincente do papel do AU apenas exista para
a gota e nefrolitíase,7 associações a condições não arti-
culares têm vindo a ser demonstradas há já vários anos,
como é o caso da doença renal crónica, da hipertensão,
da doença cardiovascular e da resistência insulínica.8

Num estudo, Obermayr e colaboradores seguiram
21.475 voluntários saudáveis ao longo de sete anos e con-
firmaram, após ajuste para múltiplos fatores de risco
confundidores, uma duplicação de risco de incidência de
doença renal na presença de concentrações séricas de
AU entre 7-8,9mg/dL.9 Jalal e colaboradores, numa revi-
são de 2013, avaliaram 24 estudos e os resultados obti-
dos demonstraram a hiperuricemia com fator de risco in-
dependente para a progressão de doença renal cróni-
ca.10 O estudo Rotterdam, que seguiu 4.385 indivíduos
com idade superior a 55 anos e sem antecedentes pes-
soais de enfarte agudo do miocárdio ou acidente vascu-
lar cerebral, por aproximadamente 8,4 anos, avaliou o ris-
co relativo de eventos cardiovasculares comparando os
quintis superior vs. inferior das concentrações séricas
de AU. Os riscos relativos obtidos foram de 1,57 (IC95%
1,11-2,22) para enfarte do miocárdio, 1,87 (IC95% 1,12-
-3,13) para doença cardiovascular e de 1,68 (IC95% 0,68-
-4,18) para o acidente vascular cerebral isquémico.11

De um modo geral, a hiperuricemia assintomática
(HUA) não deve ser tratada farmacologicamente, uma
vez que a maior parte dos indivíduos não desenvolve
crises de gota.1 Não obstante, vários autores têm vindo
a publicar recomendações favoráveis à utilização de te-
rapêuticas hipouricemiantes na HUA, mantendo, con-
tudo, a ressalva da necessidade de “mais estudos”.11-12 A
questão que necessita ser respondida é se o tratamen-
to da HUA pode prevenir os resultados adversos da ar-
trite gotosa, doença renal ou eventos cardiovasculares
no indivíduo assintomático. Esta revisão teve como ob-
jetivo analisar a evidência mais recente relativa ao im-
pacto do tratamento farmacológico hipouricemiante
nas patologias associadas à HUA.

MÉTODOS
Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica, em 26 de julho

de 2017, utilizando os termos MeSH Hyperuricemia/The-
rapye Asymptomatic Disease.Pesquisaram-se guidelines,
ensaios clínicos aleatorizados controlados (ECAC), meta-
-análises (MA) e revisões sistemáticas (RS) publicadas
nos últimos cinco anos, nas línguas portuguesa e ingle-
sa, nas bases de dados PubMed, The Cochrane Library,
National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical 
Association, Evidence-Based Medicine, NICE Evidence
Search e Sociedade Portuguesa de Reumatologia.
Foram incluídos artigos que abordassem tratamen-

to farmacológico da HUA no indivíduo adulto, com e
sem comorbilidades. Enumeram-se os resultados ava-
liados: prevenção da artrite gotosa, prevenção e bene-
fício na doença renal e doença/fatores de risco cardio-
vasculares, cut-offpara início terapêutico e valor alvo a
atingir. Constituíram critérios de exclusão os indiví-
duos com diagnóstico de gota ou nefrolitíase, a popu-
lação pediátrica, artigos de avaliação da eficácia tera-
pêutica medida pelo doseamento sérico de ácido úri-
co e artigos com metodologia de menor qualidade.
Para avaliação dos níveis de evidência e atribuição

de forças de recomendação foi utilizada a escala
Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da
American Academy of Family Physicians. Os trabalhos
selecionados foram apreciados pela totalidade dos au-
tores e avaliados do ponto de vista da qualidade e nível
de evidência.13

RESULTADOS
Da pesquisa bibliográfica utilizando os termos

MESH Hyperuricemia/Therapy e Asymptomatic Disea-
se resultou um total de 360 potenciais artigos, dos quais
255 foram excluídos por triagem de título, 65 por leitu-
ra de resumo e 30 por leitura integral, verificando-se o
cumprimento dos critérios de inclusão em 10 artigos:
quatro guidelines, cinco ECAC e uma MA (Figura 1). A
descrição dos artigos encontra-se resumida nas Tabe-
las 1, 2 e 3, respetivamente.

Recomendações clínicas
Em 2011, um grupo de trabalho de 78 reumatologis-

tas de 14 países reuniu-se na 3e Initiative (Evidence, Ex-
pertise and Exchange) para emitir recomendações clí-
nicas pertinentes, relativas ao diagnóstico e aborda-
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ram adicionadas, re-
sultando num total de
12 recomendações.
Perante a questão aci-
ma descrita, também
os peritos portugue-
ses concordam que o
tratamento farmaco-
lógico da HUA não
está recomendado.
Contudo, segundo
consenso moderado,
defendem que a tera-
pêutica hipourice-
miante deve ser ini-
ciada, para prevenção
de gota, na presença
de AU ≥ 9mg/dL.15 Da
mesma forma, tam-
bém um grupo de reu-
matologistas da Aus-
trália e da Nova Zelân-
dia formulou reco-
mendações nacionais

com base na análise da evidência científica gerada pela
3e Initiative,mantendo a mesma posição da não reco-
mendação do tratamento da HUA.16

Nas guidelines de 2012, emitidas pela Sociedade In-
ternacional de Nefrologia, são feitas considerações re-
lativamente ao tratamento da hiperuricemia. Apesar
do conhecimento crescente na associação da hiperuri-
cemia com a doença renal crónica (DRC) e de o grupo
considerar a hiperuricemia como fator de progressão
da doença, declara, à data, não existir evidência que
suporte ou refute o uso de agentes hipouricemiantes no
doente com doença renal crónica e hiperuricemia sin-
tomática ou assintomática com o objetivo de atrasar a
progressão da disfunção renal.17

Ensaios clínicos controlados aleatorizados
Com o objetivo de testar o benefício da redução do

AU na melhoria da resistência insulínica no indivíduo
hiperuricémico não diabético, Mumtaz Takir e colabo-
radores18 conduziram um estudo que reunia 73 indiví-
duos com HUA (definido pelo doseamento de ácido
úrico > 7mg/dL no homem e > 6,5mg/dL na mulher).

gem da gota. Cada comité nacional respondeu a 10
questões clínicas, após revisão sistemática da literatu-
ra, e emitiu recomendações internacionais com base
em evidência científica, após discussão e sistema de
voto. Perante a questão «Pode a artrite gotosa, doença
renal e eventos cardiovasculares serem prevenidos atra-
vés da diminuição do nível sérico de AU no indivíduo
com HUA? Se sim, qual o alvo a atingir?», o grupo defi-
niu que o tratamento farmacológico da HUA não está
recomendado na prevenção da artrite gotosa, doença
renal e eventos cardiovasculares. Apesar de não existir
evidência científica que suporte a utilização de tera-
pêutica hipouricemiante na HUA, os peritos concor-
dam que o aconselhamento de modificação do estilo de
vida, dieta, perda ponderal e exercício físico deve ser
aplicado, especialmente após considerados os riscos
associados de doença renal e cardiovascular.14

Como parte integrante da 3e Initiative,um painel de
42 reumatologistas portugueses emitiu recomendações
nacionais para o diagnóstico e tratamento de gota, num
encontro nacional em Lisboa, em abril de 2012. Às 10
questões internacionais, duas questões nacionais fo-

360 artigos identificados na base de dados

Triagem por título
(n=360)

Triagem por título
(n=105)

Triagem por título
(n=40)

10 Artigos incluídos:
4 NOC; 5 ECAC; 1 MA

Excluídos n=255

Excluídos n=65
21 artigos repetidos

44 não se enquadram no objetivo

Excluídos n=30
Não cumprem critérios de inclusão

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.
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Destes, 40 indivíduos foram submetidos a tratamento
com 300mg/dia de alopurinol por três meses vs 30 in-
divíduos que não receberam qualquer tratamento hi-
pouricemiante; um segundo grupo de controlo, cons-
tituído por 48 indivíduos normouricémicos, foi ainda
recrutado. Os resultados obtidos demonstraram uma
melhoria estatisticamente significativa no doseamen-
to de insulina (p<0,0001), AU (p<0,0001), proteína C
reativa (PCR) (p<0,0001) e cálculo do HOMA-IR
(p<0,0001) aos três meses no grupo submetido a trata-
mento com alopurinol em comparação com o grupo
controlo hiperuricémico, mas apenas uma discreta me-
lhoria no doseamento de glicose em jejum. De realçar
que o número de indivíduos com anomalia da glicemia
em jejum aos três meses, no grupo tratado, foi signifi-
cativamente menor (n=8) que no início do estudo
(n=30) (p<0,0001). Uma correlação entre a variação da
concentração de AU e a alteração da glicose, insulina,
HOMA-IR e PCR não foi verificada. Foi concluído, pe-
los autores, que o tratamento da HUA com alopurinol
resulta numa melhoria significativa da resistência in-
sulínica e da inflamação sistémica.
Utilizando uma população de diabéticos tipo 2 com

HUA, Peng Liu e colaboradores19 levaram a cabo um es-
tudo randomizado que investigava o efeito do controlo
a longo prazo, dos níveis séricos de AU com alopurinol,

no índice espessura íntima-média carotídea e níveis de
PCR e, consequentemente, na aterosclerose. O estudo
envolveu um total de 176 doentes, com idade inferior a
70 anos: 70 indivíduos constituíam o grupo controlo (32
do sexo masculino e 38 do sexo feminino; idade média
51 ± 11 anos e curso da diabetes 4,9 ± 1,7 anos) e 82 in-
divíduos constituíam o grupo de intervenção, que rece-
beu 100 a 450mg/dia de alopurinol (38 do sexo mascu-
lino, 44 do sexo feminino; idade média 50 ± 10 anos e
curso da diabetes 5,1 ± 2,0 anos). No término do curso
do estudo de três anos verificou-se uma diferença sig-
nificativa entre grupos, relativa ao índice espessura ín-
tima-média carotídea, PCR, tensão arterial sistólica, ten-
são arterial diastólica, HOMA-IR e triglicerídeos
(p<0,001), sendo que esta diferença a nível do índice es-
pessura íntima-média carotídea, PCR e tensão arterial
sistólica se mantinha, mesmo na população que não fa-
zia estatina ou agentes anti-hipertensores. Quanto à in-
cidência de hipertensão arterial, esta foi de 3,7% (n=3)
no grupo tratado e de 8,6% (n=6) no grupo convencio-
nal, o que não foi estatisticamente significativo. Este tra-
balho sugere um atraso do desenvolvimento da ateros-
clerose no paciente diabético tipo 2, com HUA, através
de controlo do AU a longo prazo com alopurinol.

Estes autores, neste mesmo conjunto de pacientes,
estudaram ainda o efeito do controlo do AU a longo pra-

Referência Conclusões Comentários FR

3e Initiative O tratamento farmacológico da HUA não está recomendado na prevenção de Norma baseada B
(2013)13 artrite gotosa, doença renal ou eventos cardiovasculares na evidência

Sociedade O tratamento farmacológico da HUA não está recomendado na prevenção de Norma baseada *B
Portuguesa de artrite gotosa, doença renal ou eventos cardiovasculares* na evidência
Reumatologia
(2014)14 Em indivíduos com níveis séricos de AU ≥ 9mg/dL, o tratamento **C

farmacológico pode ser ponderado após avaliação individual do risco/
/benefício, particularmente na prevenção de gota**

Australian and Atualmente não existe evidência científica suficiente que recomende o Norma baseada B
New Zealand tratamento da HUA na prevenção de artrite gotosa, doença renal ou eventos na evidência
(2015)15 cardiovasculares

KIDGO Não existe evidência que suporte ou refute o uso de agentes hipouricemiantes Norma baseada Não
(2012)16 no doente com doença renal crónica e hiperuricemia sintomática ou na evidência classificado

assintomática, com o objetivo de atrasar a progressão da disfunção renal

QUADRO I. Normas de orientação clínica

Legenda: HUA = hiperuricemia assintomática; AU = ácido úrico.
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Referência Metodologia Resultados Conclusões Comentários NE

Takir, et al. Estudo prospetivo Grupo HUA tratado com O alopurinol diminui o - Amostra pequena 3
(2015)17 alopurinol (basal e aos 3 AU e melhora a - Aleatorização não pura

> Indivíduos com HUA meses): resistência insulínica e (definida por profissional)
submetidos a tratamento - AU mg/dL: 7,86 ± 0,62 inflamação associada à - Características basais
com alopurinol 300 mg/ > 6,27 ± 0,95 (p<0,001) HUA dos diferentes grupos sem
/dia por 3 meses (n=40) - Glicose mg/dL: 102,6 distribuição homogénea
> Grupo controlo de ± 9,04 > 92,3 ± 8,2 Recomendam-se mais - Análise por intenção de
indivíduos com HUA (p<0,001) estudos para determinar tratar
(n=33) - Insulina, U/mL: 12,7 o papel da diminuição - Follow-up curto
> Segundo grupo de (8,3 – 12,4) > 9,3 (6,8 – do AU na prevenção da - Sem perdas de
controlo de indivíduos 12,4) (p<0,001) DM 2 seguimento
normouricémicos (n=48) - HOMA-IR: 3,1 (1,9 – 4,3) - Sem avaliação do IMC,

> 2,1 (1,5 – 2,8) peso ou ficha lipídica aos
Doseamento de AU, (p<0,001) 3 meses
glicose, insulina e PCR e - PCR, mg/dL: 0,3 (0,3 - Resultado orientado
cálculo do HOMA-IR – 0,9) > 0,3 (0,2 – 0,3) para a doença
basal e aos 3 meses (p<0,001)

- Anomalia glicemia 
jejum n(%): 30 (75) 
> 8 (20) (p<0,001)

Liu, et al. Estudo prospetivo, 3 anos Comparação das O controlo eficaz a - Follow-up longo 3
(2014)18 China diferenças entre grupo longo prazo da - Características basais

alopurinol e convencional, concentração sérica de nos dois grupos sem
Indivíduos com DM 2 e respetivamente, aos 3 AU com alopurinol pode diferenças significativas
HUA, com idade < 70 anos anos: melhorar a resistência - Sem ocultação

insulínica, diminuir os - Grupo controlo sem
> Grupo convencional - Índice espessura íntima- níveis de PCR, o índice placebo
(n=70): 32 masc, 38 fem; -média carotídea, mm: espessura íntima-média - Análise intenção de
idade média 51 ± 11 0,02 ± 0,03 vs 0,07 carotídea e atrasar o tratar
anos; curso da diabetes ± 0,03 (p<0,001) desenvolvimento de - Processo de 
4,9 ± 1,7 anos - TAS, mmHg: 2 ± 3 vs aterosclerose no aleatorização bem 

6 ± 2 (p<0,001) diabético tipo 2 com definido
> Grupo alopurinol - TAD, mmHg: 1 ± 3 vs HUA. - Seguimento > 80%
[100-450mg/dia] (n=82): 4 ± 2 (p<0,001) - Resultado orientado
38 masc, 44 fem; idade - CT, mmol/L: -0,91 para a doença
média 50 ± 10 anos; curso ± 0,78 vs -0,90 ± 0,79
da diabetes 5,1 ± 2,0 anos (p=0,946)

- LDL, mmol/L: -0,71 ±
Resultado primário: 0,67 vs -0,69 ± 0,54
- Diferença no índice (p=0,816)
espessura íntima-média - HDL, mmol/L: -0,02 ±
carotídea entre os 2 0,03 vs -0,04 ± 0,03
grupos (p=0,001)

- TGL, mmol/L: 0,12 ±
Resultados secundários: 0,12 vs 0,29 ± 0,16
- Tensão arterial (p<0,001)
- Ficha lipídica - HOMA-IR: 0,10 ± 0,15
- Resistência insulínica vs 0,21 ± 0,18 (p<0,001)
- PCR - PCR, mg/L: 0,15 ± 0,19
- Incidência de hipertensão vs 0,35 ± 0,18 (p<0,001)

- Incidência HTA, %: 3,7 
vs 8,6 (p=0,201)

QUADRO II. Ensaios clínicos aleatorizados controlados



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:469-80

474 revisões

Referência Metodologia Resultados Conclusões Comentários NE

Liu, et al. Estudo prospetivo, 3 anos Comparação das O controlo eficaz a longo - Follow-up longo 3
(2014)19 China diferenças entre grupo prazo da concentração - Características basais

alopurinol e convencional, sérica de AU com nos dois grupos sem
Indivíduos com DM 2 e respetivamente, aos 3 alopurinol pode diminuir diferenças significativas
HUA, com idade < 70 anos anos: a taxa de excreção de - Sem ocultação

albumina e creatinina - Grupo controlo sem
> Grupo convencional - Taxa excreção albumina, sérica e aumentar a TFG, placebo
(n=70): 32 masc, 38 fem; up/min: 1,4 ± 2,9 vs exercendo efeitos - Análise intenção de
idade média 51 ± 11 5,6 ± 6,1 (p<0,001) nefroprotetores no tratar
anos; curso da diabetes - Creatinina sérica, diabético tipo 2 com - Processo de
4,9 ± 1,7 anos umol/L: -0,8 ± 3,3 vs HUA. aleatorização bem

3,4 ± 5,4 (p<0,001) definido
> Grupo alopurinol - TFG, ml/min/1,73m2: - Seguimento > 80%
[100-450mg/dia] (n=82): -0,8 ± 3,9 vs -4,9 ± 5,0 - Resultado orientado
38 masc, 44 fem; idade (p<0,001) para a doença
média 50 ± 10 anos; - Incidência nefropatia
curso da diabetes diabética, %: 4,9% vs
5,1 ± 2,0 anos 10% (p=0,224)

Resultado primário:
- Taxa de excreção de 
albumina
- Creatinina sérica
- TFG

Resultados secundários:
- Incidência de nefropatia
diabética

Sircar, et al. Estudo prospetivo, 6 Comparação entre grupo O febuxostat atrasa o - Duplamento cego 2
(2015)20 meses febuxostat e placebo, declínio da TFG na DRC - Descreve processo de

Índia respetivamente: nos estadios 3 e 4, em aleatorização
comparação com o - Análise por intenção de

Indivíduos com DRC 3 e - Declínio ≥ 10% da TFG placebo tratar
4 e HUA; [18 aos 65] anos basal, n (%): 17 (35%) vs - Características basais

26 (54%), p<0,004 nos dois grupos sem
> Grupo 1: febuxostat - TFG mL/min/1,73m2: diferenças significativas,
40mg/dia (n=45) 6,5 (0,008 – 12,8), p<0,05 à excepção do AU,
> Grupo 2: placebo (n=48) - Eventos cardiovasculares superior no grupo tratado

ou mortes: 0 - Amostra pequena
Resultado primário: - Incidência DRC estadio - Follow-up curto
- Proporção de doentes 5: 6 doentes do grupo - Perda de seguimento
com declínio da TFG tratado e 4 do grupo de 10%
≥ 10% placebo - Resultado orientado

para o paciente
Resultados secundários:
- TFG
- Eventos cardiovasculares
- Mortalidade por todas 
as causas
- Incidência DRC estadio 5

QUADRO II. Ensaios clínicos aleatorizados controlados (continuação)
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zo na função renal. Os resultados apontam para um efei-
to nefroprotetor do controlo do AU nesta população, já
que se encontrou uma diminuição estatisticamente sig-
nificativa da taxa de excreção de albumina (1,4 ± 2,9 vs
5,6 ± 6,1 (p<0,001)) e creatinina sérica (-0,8 ± 3,3 vs 3,4 ±
5,4 (p<0,001)) e um aumento da taxa de filtração glo-
merular (TFG) [-0,8 ± 3,9 vs -4,9 ± 5,0 (p<0,001)] no gru-
po tratado, comparativamente ao grupo convencional.
Para a incidência de nefropatia diabética não foi en-
contrada diferença estatisticamente significativa.20

Num ensaio clínico randomizado duplamente cego de
2015, Dipankar Sircar e colaboradores21 estudaram a efi-
cácia do fármaco hipouricemiante febuxostat no atraso

do declínio da TFG na DRC, em doentes com HUA, ao
longo de seis meses. Foram selecionados os indivíduos
com DRC nos estadios 3 e 4 (TFG 15-60mL/min/1,73m2),
sendo considerados para análise 45 indivíduos alocados
para o grupo de tratamento com febuxostat e 48 para o
grupo placebo. O outcome primário avaliado foi a pro-
porção de doentes com declínio da TFG basal ≥ 10% no
grupo tratado e grupo de controlo, e os resultados se-
cundários incluíam a alteração da TFG, eventos cardio-
vasculares, mortalidade por todas as causas, desenvol-
vimento de DRC estadio 5, hospitalizações e efeitos ad-
versos do fármaco no fim do período de estudo. No gru-
po tratado, a TFG média demonstrou um discreto

Referência Metodologia Resultados Conclusões Comentários NE

Givertz, Estudo multicêntrico Estado clínico (grupo Em doentes com IC de - Duplamento cego 2
et al. prospetivo, 24 semanas alopurinol vs placebo): alto risco, com FE < 40% - Descreve correto
(2015)21 - Melhorado: 13% vs 19% e níveis séricos de AU processo de aleatorização

Doentes com IC sistólica - Agravado: 45% vs 46% elevados, o alopurinol - Análise por intenção de
sintomática e AU - Sobreponível: 42% vs não demonstrou tratar
≥ 9,5mg/dL 34% (p=0,68) melhoria no estado - Seguimento > 80%

clínico, capacidade física, - Características
> Grupo tratado com Diferença entre grupos: qualidade de vida ou FE demográficas e clínicas
alopurinol 600 mg/dia - Qualidade de vida, score: às 24 semanas basais semelhantes entre
(n=128) -3,2 (-7,8 – 1,3), p=0,16 grupos, à exceção da
> Grupo placebo (n=126) - Capacidade física, FEVE

metros: -5 (-26 a 16), - Amostra modesta
Resultado primário: p=0,64 - Curto tempo de
- Estado clínico: - Volume telediastólico VE, follow-up
melhorado, agravado ou mL/m2: -3,4 (-14,8 - 8), - Resultado orientado
sobreponível p=0,56 para o paciente

- Volume telessistólico VE
Resultados secundários: mL/m2: -0,8 (-10,5 – 8,9),
- Qualidade de vida p=0,87
(Kansas City Cardioyopathy - Massa VE, g/m2: -4,9
Questionnaires) (-15,4 – 5,7), p=0,36
- Capacidade física - FEVE, %: 0,4 (-2,0 - 2,8),
(6 Minute Walk Test) p=0,74
- Volumes telediastólico - NT-pro-BNP, pg/mL: -95
e telessistólico, massa e (-1428 a 1238), p=0,89
FE do ventrículo esquerdo - Cistatina C, mg/L: 0,03
- NT-pro-BNP, cistatina (-0,05 – 0,12), p=0,43
C, mieloperoxidase - Mieloperoxidase, ng/mL: 

11,1 (-22,7 - 45), p=0,52

QUADRO II. Ensaios clínicos aleatorizados controlados (continuação)

Legenda: HUA = hiperuricemia assintomática; AU = ácido úrico: PCR = proteína C reativa; IMC = índice de massa corporal; DM = diabetes mellitus; masc
= masculino: fem = feminino; TAS = tensão arterial sistólica; TAD = tensão arterial diastólica; CT = colesterol total; LDL = low density lipoprotein; HDL
= high density lipoprotein; TGL = triglicerídeos; HTA = hipertensão arterial; TFG = taxa de filtração glomerular; DRC = doença renal crónica; IC = insu-
ficiência cardíaca; FE = fração de ejeção; FEVE = fração ejeção ventrículo esquerdo.
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aumento aos seis meses, de 31,5 ± 13,6 para 34,7 ±
18,1mL/min/1,73m2, e no grupo placebo diminuiu de
32,6 ± 11,6 para 28,2 ± 11,5/min/1,73m2, diminuição que
foi estatisticamente significativa (p=0,003). Também es-
tatisticamente significativa foi a diferença na TFG entre
os dois grupos (6,5 [IC95% 0,1-12,8] mL/min/1,73m2;
p<0,05). Relativamente ao outcome primário, 17 dos 45
indivíduos (38%) tratados com febuxostat vs 26 dos 48
(53%) indivíduos do grupo de controlo apresentaram
uma diminuição da TFG ≥ 10% (p<0,004). No período de
estudo não ocorreu nenhum evento cardiovascular ou
mortes; seis doentes do grupo tratado e quatro do gru-
po placebo progrediram para DRC estadio 5. Em con-
clusão, ficou demonstrada a eficácia do febuxostat no
atraso do declínio da TFG na DRC nos estadios 3 e 4, em
comparação com o placebo.

A evidência científica tem sugerido o stress oxidativo
como fator contributivo para o remolding ventricular e
vascular e progressão da insuficiência cardíaca. Reco-
nhecendo a xantina oxidase como potencial fonte de
stress oxidativo, esta enzima tem sido considerada um
importante alvo terapêutico. Givertz e colaboradores22

conduziram um ensaio clínico aleatorizado e controlado
(ECAC) de 253 doentes com insuficiência cardíaca sinto-
mática, com fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
< 40% e níveis de AU ≥ 9,5mg/dL, testando a hipótese do

tratamento com doses elevadas de alopurinol na melho-
ria da sobrevida, estabilização e avaliação clínica global
destes doentes. De salientar que foram incluídos no es-
tudo doentes com antecedentes de gota (23%), que não
se encontravam sob tratamento farmacológico; se se ve-
rificasse necessidade de iniciar alopurinol por crise go-
tosa no período de follow-up, a droga do estudo era des-
continuada. Às 24 semanas, os resultados obtidos não
demonstraram diferença no estado clínico entre os doen-
tes do grupo tratado com alopurinol 600mg/dia e o gru-
po placebo (melhorado 13% vs19%, agravado 46% vs42%
e sobreponível 42% vs34%, respetivamente;p=0,68), nem
diferença nos eventos clínicos: mortalidade, hospitaliza-
ções ou consultas não programadas. Os mesmos resulta-
dos se verificaram quanto aos outcomes secundários:
qualidade de vida, capacidade física, medidas eletrocar-
diográficas (volume telediastólico e telessistólico, massa
do ventrículo esquerdo e fração de ejeção) e biomarca-
dores (NT-pro-BNP, cistatina C e mieloperoxidase). Os
autores não encontraram, portanto, benefício clínico da
toma de alopurinol em alta dose neste grupo de doentes.

Meta-análise
Por último, uma meta-análise de Wang e colabora-

dores23 avaliou o efeito da terapêutica hipouricemian-
te no declínio da função renal na presença de hiperu-

Referência Metodologia Resultados Conclusão NE

Wang, et al. N=11 (ECAC) AU sérico: SMD=-3,776, IC95% A terapêutica hipouricemiante B
(2013)22 -4,995 a -2,557, I2=96,9% está associada a uma diminuição

População: indivíduos com da creatinina sérica e aumento da
hiperuricemia independentemente Creatinina sérica: SMD=-1,253, TFG, podendo ter efeitos
da severidade (n=753) IC95% -1,985 a -0,520, I2=93,0% benéficos no atraso do declínio da

função renal
Intervenção: tratamento com TFG: SMD=0,412, IC95% 0,142 a
terapêutica hipouricemiante vs 0,682, I2=30,6%
placebo ou ausência de terapêutica
como grupo controlo

Resultados avaliados: AU sérico e 
função renal (creatinina sérica, 
TFG ou clearance de creatinina)

QUADRO III. Meta-análise

Legenda: ECAC = ensaio clínico aleatorizado controlado; AU = ácido úrico; TFG = taxa de filtração glomerular; SMD = standardized mean difference.
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ricemia. Dos estudos que comparavam a terapêutica hi-
pouricemiante (alopurinol, rasburicase ou benzbro-
marona) vs placebo ou ausência de tratamento, e ava-
liavam o AU sérico e a função renal, 11 foram selecio-
nados, contemplando um total de 753 participantes.
Os resultados reunidos indicaram uma associação com
a redução da creatinina sérica (SMD=-1,253, IC95% -
1,985 a -0,520, I2=93,0%) e ainda um benefício na TFG
(SMD=0,412, IC95% 0,142 a 0,682, I2=30,6%). Com o in-
tuito de determinar a origem da significativa heteroge-
neidade, várias análises de meta-regressão foram rea-
lizadas; contudo, não se verificou uma associação es-
tatisticamente significativa do efeito da terapêutica
com a idade (p=0,098), sexo (p=0,317), concentração
de AU basal (p=0,246), creatinina sérica inicial
(p=0,309), tensão arterial sistólica e diastólica (p=0,079
e p=0,0515, respetivamente) e tipo de fármaco hipo-
uricemiante (p=0,1). Em suma, esta meta-análise con-
clui que a terapêutica hipouricemiante pode ser útil na
proteção renal do indivíduo hiperuricémico.

Avaliação da qualidade dos estudos

Os resultados obtidos exibem claramente a escassez
de estudos de qualidade que avaliem o tratamento da
HUA na prevenção da artrite gotosa, prevenção e be-
nefício na doença renal e doença/fatores de risco car-
diovasculares. No que concerne às guidelines, as reco-
mendações da 3e Initiative e as recomendações nacio-
nais portuguesas e australianas apresentadas foram ela-
boradas com base numa revisão sistemática da
literatura, tendo sido inclusivamente publicada como
artigo independente, por Vinik e colaboradores.24 Nes-
ta revisão, apenas três estudos foram incluídos, ne-
nhum dos quais referentes à prevenção de artrite goto-
sa e doença cardiovascular: dois estudos avaliavam o
tratamento da HUA na prevenção da doença renal e
um estudo o benefício na progressão da disfunção re-
nal no indivíduo com doença renal pré-existente. To-
dos exibiam elevado risco de viés, dada a ausência de
randomização e dupla ocultação, pelo que se atribui
uma força de recomendação B, segundo a escala SORT.
À afirmação portuguesa adicional, de início de tera-
pêutica em indivíduos com níveis séricos de AU 
≥ 9mg/dL, após avaliação individual do risco/benefício,
é atribuída uma força de recomendação C, uma vez que
provém de um consenso de peritos.

As declarações da KDIGO (Kidney Disease: Impro-
ving Global Outcomes) são resultado de uma revisão
sistemática da literatura, onde estudos descritivos têm
implicado o papel do AU na progressão da DRC e ECAC
de pequenas dimensões têm demonstrado uma redu-
ção da progressão da disfunção renal no indivíduo com
DRC e concomitante hiperuricemia sintomática ou as-
sintomática. Os autores não classificam esta declaração
segundo o nível de evidência, que ressalvam ser muito
ponderada e ter o intuito de fomentar ECAC a avaliar
adequadamente os riscos e benefícios das estratégias
hipouricémicas no doente renal crónico.
Analisando os ECAC, no estudo de Michael M. Givertz

e colaboradores pode encontrar-se uma população mui-
to semelhante entre grupos, tanto a nível das caracterís-
ticas demográficas como clínicas, especificamente dura-
ção da insuficiência cardíaca, número de hospitalizações
no último ano, classe funcional segundo NYAH, presença
de diabetes mellitus, fibrilhação auricular e gota e medi-
cação, entre outros, ainda que a fração de ejeção do ven-
trículo esquerdo média tenha sido ligeiramente superior
no grupo tratado (25,6% vs 23,4%). Apesar de ser um es-
tudo randomizado, com dupla ocultação, sem perdas de
seguimento e apresentar análise por intenção de tratar, os
autores consideram que o período de follow-upnão foi su-
ficientemente longo para demonstrar os benefícios da ini-
bição da xantina oxidase, uma vez que se encontrou uma
tendência para a redução do número de hospitalizações
às 24 semanas, com separação das curvas de Kaplan-Meier
precocemente, às oito semanas. Afirmam ainda que um
erro tipo II não pode ser excluído, dado o modesto tama-
nho amostral, pelo que se atribui um nível de evidência 2.
Também as limitações do estudo de Dipankar Sircar e co-
laboradores assentam no reduzido tamanho amostral e
curto tempo de follow-up e, adicionalmente, numa mé-
dia de AU basal superior no grupo tratado com febuxos-
tat, atribuindo-se também um nível de evidência 2.

Os restantes ECAC são orientados para a doença, atri-
buindo-se desde logo um nível de evidência 3. Quanto ao
estudo de Takir e colaboradores, os grupos avaliados apre-
sentavam, logo à partida, diferenças estatisticamente sig-
nificativas para as características basais: glicose, insulina,
creatinina e presença de hipertensão; não obstante, cons-
tatando-se que os parâmetros de resistência insulínica
basais apresentavam apenas uma discreta diferença en-
tre grupos, os autores consideram os achados na variação
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da resistência insulínica válidos. Acrescentam também
que o peso, índice de massa corporal e ficha lipídica não
foram avaliados no fim do período de estudo, caracterís-
ticas que podem determinar alterações na concentração
de AU. Nos trabalhos de Peng Lui e colaboradores identi-
ficam-se, como pontos fortes, uma distribuição homogé-
nea das características basais entre grupos, aos quais foi
feita educação dos estilos de vida, com dieta baixa em pu-
rinas e todos os indivíduos foram submetidos a um con-
trolo agressivo dos fatores de risco cardiovasculares, se-
gundo normas específicas, minimizando a contribuição
destes fatores no desenvolvimento da aterosclerose. Como
pontos fracos, é um estudo na população asiática, pelo que
a extrapolação dos resultados para outras populações
pode estar limitada, sem ocultação, e ao grupo controlo
não é fornecido placebo; os autores identificam ainda um
período de follow-upcurto que, apesar da duração de três
anos, consideram ser limitado para a avaliação da dura-
bilidade dos resultados obtidos.

Também à meta-análise de Wang e colaboradores foi
atribuído um nível de evidência 3. Esta meta-análise
apresenta uma heterogeneidade entre estudos signifi-
cativa (I2=93%), pelo que a interpretação dos resultados
deve ser cuidadosa. Na verdade, os ECAC incluídos di-
ferem relativamente ao período de follow-up, que varia
entre uma semana a 24 meses, ao tamanho amostral (n
compreendido entre 14 a 140 sujeitos), ao tipo de fár-
maco utilizado na intervenção, sendo que nove estudos
utilizam o alopurinol e os restantes a rasburicase ou
benzbromarona, e ao método de avaliação da função re-
nal (creatinina sérica, TFG ou clearance de creatinina).
Também em sete estudos os participantes receberam
educação alimentar e o potencial papel da dieta nos re-
sultados não foi avaliado. Limitações adicionais devem
ainda ser consideradas pelo uso concomitante de fár-
macos, uma vez que diferentes critérios se aplicaram na
seleção de indivíduos quanto à toma de medicação, no-
meadamente diuréticos, inibidores da conversão da an-
giotensina, estatinas, fibratos ou suplementos vitamí-
nicos. Não obstante, os resultados são consistentes, pelo
que os autores concluíram que a terapêutica hipouri-
cemiante terá um papel protetor na função renal.

DISCUSSÃO
Os autores levaram a cabo esta revisão com o intui-

to de esclarecer, à luz da evidência atual, o impacto da

terapêutica farmacológica hipouricemiante nas condi-
ções associadas à HUA, de forma a responder às ne-
cessidades da prática clínica. Ainda que o doseamento
de AU não esteja recomendado nas avaliações de roti-
na, não são raras as situações em que o médico de fa-
mília se depara com resultados destes doseamentos,
que deve saber gerir e orientar adequadamente.
Não existe uma definição uniforme de hiperuricemia

na literatura médica, refletindo uma dificuldade em es-
tabelecer uma distribuição epidemiológica basal dos
níveis de AU de referência numa população, já que a
concentração de AU varia ao longo do tempo, entre di-
ferentes populações e diferentes localizações geográfi-
cas.24 Da mesma forma, a definição de HUA é fonte de
controvérsia. De uma forma purista, a prevenção da
doença num indivíduo assintomático implica a ausên-
cia de antecedentes da doença. Estando a doença car-
diovascular, renal e metabólica cada vez mais associa-
da à HUA será correto considerar o indivíduo hiperuri-
cémico com estas morbilidades como assintomático?
Na verdade, uma relação causal está apenas atualmen-
te comprovada para a artrite gotosa e nefrolitíase,7 pelo
que os autores consideraram os indivíduos com as mor-
bilidades descritas como assintomáticos. Deste modo,
quando nem para a definição de hiperuricemia existe
consenso, tornam-se evidentes as limitações em emi-
tir recomendações relativas ao seu tratamento.
Dada a prevalência da doença cardiovascular e renal

em Portugal, sua morbilidade e mortalidade, e conside-
rando a hiperuricemia como possível fator de risco, é per-
tinente compreender se a terapêutica hipouricemiante
terá lugar na abordagem holística destas patologias.

Os estudos de Takir18 e Liu19 e respetivos colabora-
dores demonstraram um efeito benéfico do tratamen-
to da HUA na insulino-resistência e parâmetros infla-
matórios e, este último, demonstrou também um efei-
to benéfico na redução da tensão arterial e no índice ín-
tima-média carotídea, marcador de aterosclerose.
Contudo, fica por determinar o impacto do tratamen-
to da HUA na prevenção de diabetes ou de eventos car-
diovasculares. Já o estudo de Givertz e colaboradores22

não demonstrou qualquer benefício da terapêutica hi-
pouricemiante na insuficiência cardíaca. Quanto à
doença renal, a meta-análise conclui que o tratamen-
to da hiperuricemia está associado a uma diminuição
da creatinina sérica e aumento da TFG, bem como o
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ECAC de Liu e colaboradores,20 não se verificando, no
entanto, uma diferença estatisticamente significativa
para a incidência de nefropatia diabética; no estudo de
Sircar e seus colaboradores21 é encontrado um atraso do
declínio da TFG, mas também não foi verificada dife-
rença estatisticamente significativa para a incidência de
DRC estadio 5. Assim, apesar de a terapêutica hipouri-
cemiante exercer uma aparente proteção renal, fica por
esclarecer se terá lugar na prevenção da incidência de
nefropatia ou na progressão para DRC com necessida-
de de terapêutica de substituição.
Os resultados apontam para um perfil favorável des-

ta terapêutica nos parâmetros laboratoriais e imagioló-
gicos avaliados. Contudo, quando analisados os resul-
tados de real interesse para o paciente, como a melho-
ria clínica ou mortalidade, o mesmo não é verificado.
Mais, a terapêutica hipouricemiante não é isenta de efei-
tos adversos, a considerar aquando da sua prescrição.

Nenhum artigo que cumprisse os critérios de inclu-
são avaliou dois dos resultados avaliados inicialmente
propostos: cut-off para início terapêutico e valor alvo a
atingir. Ainda assim, uma análise pode ser feita quan-
to ao doseamento sérico de AU considerado para re-
crutamento dos indivíduos nos diferentes trabalhos.
No estudo de Mumtaz Takir e colaboradores,18 a HUA
foi estabelecida por um doseamento de AU > 7mg/dL
no homem e > a 6,5mg/dL na mulher; Liu e colabora-
dores19 consideraram um doseamento compreendido
entre 7 e 8mg/dL, enquanto Sircar e seus colaborado-
res21 consideraram-no superior a 7mg/dL. Níveis supe-
riores foram utilizados por Givertz e colaboradores: de
AU ≥ 9,5mg/dL.22 Em apenas dois dos estudos incluídos
na meta-análise foi possível apurar este dado: Kanbay
e colaboradores, em 2011, consideraram um dosea-
mento superior a 7mg/dL, assim como Siu e seus cola-
boradores, em 2005. Verifica-se, portanto, uma ten-
dência na utilização de um cut-off de 7mg/dL.
Por fim, uma ressalva: será o efeito obtido resultado da

redução da concentração sérica do AU ou obtido à custa
da inibição da xantina oxidase, uma enzima produtora de
stress oxidativo? O stress oxidativo é um reconhecido in-
dutor de disfunção endotelial e reações inflamatórias,
pelo que vários estudos têm surgido na determinação da
inibição desta enzima na prevenção de doença.25-26

Após a análise dos resultados e limitações metodo-
lógicas dos estudos apresentados, não foi encontrada

evidência científica de qualidade que recomende,
atualmente, o tratamento da hiperuricemia assinto-
mática. Contudo, parece verificar-se um benefício na
doença renal, pelo que mais estudos serão necessários.

CONCLUSÃO
Não existe evidência clara que suporte o tratamen-

to da hiperuricemia assintomática (SORT B).
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ABSTRACT

TREATMENT OF ASYMPTOMATIC HYPERURICEMIA: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Aim: To analyze the most recent evidence regarding the pharmacological treatment of asymptomatic hyperuricemia.
Data sources: PubMed, The Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association, Evidence-ba-
sed Medicine and NICE Evidence Search.
Methods: Clinical guidelines, randomized controlled trials, meta-analysis and systematic reviews published in the last five years
in Portuguese and English were searched. MeSH terms: ‘hyperuricemia/therapy’ e ‘asymptomatic disease’. Inclusion criteria: 
articles where pharmacological treatment was evaluated in the asymptomatic hyperuricemic patient, with or without comor-
bidities. Main outcome: prevention of gouty arthritis, prevention, and benefit of renal disease, and cardiovascular events, the
cut-off for therapeutic initiation and target value to be achieved. The Strength of Recommendation Taxonomy of the American
Academy of Family Physicians was used to assess the levels of evidence and assignment of recommendation strength.
Results:The electronic search retrieved 360 articles. After screening, ten articles were included: four clinical guidelines, five ran-
domized controlled trials, and one meta-analysis. Overall, the clinical trials demonstrate the beneficial use of hypouricemic the-
rapy in cardiovascular risk factors, as well as markers of chronic renal disease, also verified in the meta-analysis, regarding chro-
nic kidney disease. On the other hand, clinical guidelines endorse that there is no evidence to recommend the pharmacologi-
cal treatment of asymptomatic hyperuricemia.
Conclusion:Although recent studies show the benefit of the asymptomatic hyperuricemia treatment in patients with comor-
bidities, such as in kidney disease, these studies have methodological limitations. The authors conclude that there is no current
scientific evidence supporting the pharmacological treatment of hyperuricemia in asymptomatic patients (SORT B).

Keywords: Hyperuricemia/therapy; Asymptomatic disease.
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INTRODUÇÃO

S
egundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a demência é uma síndroma, geralmen-
te de natureza crónica ou progressiva, caracte-
rizada pela deterioração da função cognitiva

para além do que se poderia considerar consequência
de um envelhecimento normal. A demência afeta a me-
mória, o pensamento, a orientação, a compreensão, o
cálculo, a capacidade de aprendizagem e a linguagem.
A deterioração cognitiva pode acompanhar-se ou ser
precedida por deterioração do controlo emocional,
comportamento social ou motivação. A doença de Alz-
heimer é a causa mais comum de demência. A investi-
gação dos défices cognitivos é normalmente realizada
com recurso ao Mini Mental State Examination (MMSE).

O grupo Alzheimer Europe conduziu um projeto fi-
nanciado pela Comissão Europeia – European Colla-
boration on Dementia (Eurocode) –, que calculou o nú-
mero de europeus com demência em 9,2 milhões. Face
ao envelhecimento da população nos Estados-mem-
bros da União Europeia, os especialistas preveem uma
duplicação destes valores em 2040 na Europa Ociden-
tal, podendo atingir o triplo na Europa de Leste. Todos

Ana Paula Pinheiro*

Instrumentos de avaliação da
qualidade de vida na demência

RESUMO
Objetivos: Este estudo teve como objetivo conhecer os instrumentos específicos para avaliação da qualidade de vida (QoL) dos
doentes com demência. Compara as diferentes medidas em relação a diversos parâmetros, nomeadamente população-alvo quan-
to ao grau de demência, dados psicométricos e principais características.
Fontes de dados: MEDLINE/PubMed e RCAAP.
Métodos de revisão: Pesquisa de artigos publicados entre 1 de janeiro de 1986 e 31 de dezembro de 2016 com os termos MeSH
Quality of Life, Scales, Measures, Dementia e Alzheimer Disease.
Resultados: Obtiveram-se 67 trabalhos, dos quais foram selecionados 18. Nestes foram encontrados 10 questionários de ava-
liação da QoL em indivíduos com demência.
Conclusões: Dos instrumentos específicos encontrados, apenas um foi traduzido, adaptado e validado para a cultura portu-
guesa.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Escalas; Instrumentos; Demência; Doença de Alzheimer.

os anos, 1,4 milhões de cidadãos europeus desenvol-
vem demência, o que significa que a cada 24 segundos
um novo caso é diagnosticado.1

Em Portugal estima-se que existam cerca de 153.000
pessoas com demência, 90.000 com doença de Alzheimer.

A OMS assume a qualidade de vida (QoL) como a
“percepção do indivíduo acerca da sua posição na vida,
no contexto cultural e sistema de valores nos quais está
inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas,
padrões e preocupações”.2

A qualidade de vida relacionada com a saúde é en-
tendida, desde a segunda metade do século passado,
como uma parte da QoL geral do indivíduo que se re-
laciona direta ou indiretamente com a saúde, a doen-
ça e suas repercursões.3

O conceito de QoL relacionado com a saúde é mul-
tidimensional, relacionando-se com a dimensão bio-
psicossocial dos indivíduos. A dimensão biológica/fun-
cional representa os sinais e sintomas físicos relacio-
nados com a doença ou tratamento e a capacidade de
autonomia funcional do indivíduo (incluindo o auto-
cuidado, a mobilidade e a capacidade de desempenho
do papel social). A dimensão psicológica engloba a per-
ceção global de saúde, o estado mental e o emocional.
A componente social inclui a interação dos doentes

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12391
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com a sua família e o meio social
mais alargado, assim como a sua
participação em atividades so-
ciais. A QoL é uma avaliação glo-
bal, um somatório de todos os
componentes.4

Dadas as perdas cognitivas
que ocorrem no paciente com
demência e a subjetividade dos
relatos, a avaliação da QoL nes-
tes casos torna-se um desafio.
No entanto, nas fases iniciais da
demência os pacientes conse-
guem expressar-se sobre a sua
QoL, participando ativamente
no preenchimento dos questio-
nários de avaliação.5-6 A perce-
ção sobre a QoL não está rela-
cionada com o grau de défice
cognitivo nos estádios ligeiros a
moderados de demência.7-8

Inúmeras escalas de avaliação de QoL na demência
tiveram como base conceptual o modelo teórico de QoL
para idosos, desenvolvido por Lawton.9 As definições de
QoL na demência baseiam-se em aspetos gerais da QoL,
incluindo a saúde física e mental, competências cog-
nitivas, relacionamento familiar e social, atividade pro-
fissional, atividades de lazer e sucesso económico.10

Com o aparecimento de novos tratamentos para a de-
mência, com a melhoria do funcionamento cognitivo,
muitos investigadores e clínicos referem que é impor-
tante avaliar se também existem benefícios na QoL do
doente.7,11 A avaliação da QoL poderia funcionar como
uma medida da satisfação do doente e dos seus cuida-
dores com os tratamentos instituídos. No entanto, a QoL
reportada pelas pessoas com demência não é coinciden-
te com a reportada pelos seus cuidadores, que tendem a
atribuir pontuações mais baixas do que os próprios.7,12-13

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar na
literatura as evidências de validade dos questionários ela-
borados para avaliar a QoL de doentes com demência.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados ME-

DLINE/PubMed e RCAAP, utilizando os termos MeSH
Quality of Life, Scales, Measures, Dementia e Alzheimer

Disease. Incluíram-se os artigos publicados entre 1 de
janeiro de 1986 e 1 de dezembro de 2016.

Foram incluídos trabalhos sobre instrumentos de
avaliação da qualidade, com estudos de validade, em in-
divíduos com demência. Foram excluídos todos os tra-
balhos que tratavam de instrumentos sem estudos de
validade ou que não mencionavam instrumentos de
avaliação da qualidade em demência.

As referências bibliográficas encontradas nos arti-
gos selecionados também foram incluídas.

RESULTADOS
Obteve-se um total de 67 (28 PubMed + 39 RCAAP)

trabalhos, dos quais foram selecionados 18 (14+4), que
incidiam especificamente sobre os questionários de
avaliação da QoL na demência. O fluxograma de sele-
ção dos trabalhos está representado na Figura 1.

Foram encontrados 10 questionários de avaliação da
QoL em indivíduos com demência, que se descrevem.

1. Questionários internacionais de avaliação da
Qualidade de Vida na Demência 
a) Dementia Quality of Life Instrument (DQoL)14

Foi a primeira escala a ser construída, de acordo com
as recomendações da FDA, a partir da revisão biblio-

Figura 1. Fluxograma de seleção dos trabalhos.
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gráfica e consulta com três grupos: pacientes com de-
mência ligeira a moderada (MMSE=12 -21), cuidadores
e profissionais de saúde. A informação recolhida per-
mitiu identificar uma referência conceptual de QoL, in-
cluindo áreas como a capacidade física, mobilidade,
atividades da vida diária, interação social, interação
com o ambiente, capacidade para se divertir e perce-
ção geral da saúde. 

É uma escala de autorresposta pelos pacientes com
demência em fases iniciais, composta por 29 pergun-
tas específicas e uma geral (“No todo, como avaliaria
sua qualidade de vida?”). As perguntas específicas es-
tão agrupadas em cinco áreas: estados emocionais po-
sitivos (seis itens), estados emocionais negativos (onze
itens), relações sociais (três itens), autoestima (quatro
itens) e sentido estético (cinco itens). As respostas são
dadas pelo paciente através de uma escala visual com
cinco opções de resposta (nunca, algumas vezes, oca-
sionalmente, habitualmente e quase sempre), com um
tempo médio de aplicação de cerca de dez minutos.
Quanto mais alta a pontuação, melhor a QoL.

A coerência interna desta medida foi considerada
moderada a alta (alfa de Cronbach=0,67 a 0,89; mé-
dia=0,80). Tem boa fiabilidade, não tendo sido encon-
trada diferença significativa entre os pacientes com de-
mência ligeira e demência moderada.

b) Activity and Affect Indicators of Quality of Life15

Este instrumento de avaliação apenas avalia duas
dimensões – as atividades realizadas e o estado emo-
cional. Pode ser usado nas várias fases da demência,
uma vez as questões devem ser respondidas pelo cui-
dador. Quinze questões referem-se às atividades reali-
zadas dentro e fora de casa, sendo classificadas tendo
em conta a sua frequência no período de uma semana.
A avaliação do estado emocional (prazer, raiva, ansie-
dade, depressão, interesse e satisfação) baseia-se nas
expressões faciais e corporais que ocorrem no decorrer
das duas últimas semanas, numa escala que varia numa
frequência de nunca a igual ou superior a três vezes por
dia (um a cinco pontos). 

Os estudos preliminares de fiabilidade e validade da
escala foram realizados por entrevista a 130 cuidadores
de pacientes com doença de Alzheimer, com um alfa de
Cronbach para as questões de estado emocional de 0,77
e acima de 0,60 para doze das quinze questões relacio-

nadas com as atividades realizadas. A validade da esca-
la foi provada por correlação entre a frequência das ati-
vidades realizadas e as pontuações obtidas pelo MMSE.
As medidas dos estados emocionais mostraram asso-
ciações variáveis com a gravidade da demência.

c) Quality of Life-Alzheimer’s Disease (QOL-AD)7,11

É uma escala genérica de avaliação da QoL na de-
mência desenhada para pacientes com doença de Alz-
heimer que vivem na comunidade. Foram selecionadas
perguntas que refletem as áreas de QoL do modelo de
Lawton, com validação semântica por pacientes com
doença de Alzheimer, cuidadores e peritos em geriatria.

Aborda treze parâmetros distintos relacionados com
a saúde física, disposição, humor, memória, família, re-
lações interpessoais, capacidade de executar tarefas,
capacidade de participar em atividades de lazer, situa-
ção económica e vida em geral.

As questões referem-se ao momento presente, com
quatro opções de resposta: mau (1), satisfatório (2),
bom (3) e excelente (4). A escala pode ser preenchida
pelo próprio paciente, pelo cuidador ou por ambos em
separado. A pontuação dos pacientes tem uma ponde-
ração de 2 e é adicionada à pontuação do cuidador, o
total é dividido por 3. Tem um tempo médio de preen-
chimento de 10 minutos ou menos, quando preenchi-
do pelo cuidador. A pontuação total varia entre 13 e 52
pontos; quanto maior o valor obtido, melhor a QoL.

As propriedades psicométricas foram inicialmente
avaliadas em 1999 com uma amostra de 77 pacientes
com doença de Alzheimer e seus cuidadores e, poste-
riormente, em 2002 com uma amostra de 177 doentes.
A coerência interna (alfa do Cronbach) variou de 0,84 a
0,88 para pacientes e cuidadores. A validade foi testada
por correlações entre pontuações da QoL-AD e do Mini-
-Mental, relatórios de atividades instrumentais de vida
diária, depressão e participação em eventos agradáveis.

Sintomas depressivos ou burnout dos cuidadores in-
fluenciam fortemente os relatos dos cuidadores, con-
dicionando resultados de QoL sistematicamente infe-
riores aos atribuídos pelo paciente.

d) The Quality of Life in Late-Stage Dementia Scale
(QUALID)16

É uma escala elaborada a partir de uma seleção de
questões de um outro instrumento de avaliação – Acti-



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:481-8

484 revisões

vity and Affect Indicators of Quality of Life– para ser apli-
cada em pacientes institucionalizados com demência
num estádio avançado. É preenchida pelo cuidador
num tempo médio de cinco minutos. Avalia as ativida-
des diárias através de onze comportamentos e estados
emocionais observáveis nos sete dias anteriores.

Foi avaliada em 42 doentes institucionalizados, sen-
do exigido um contacto mínimo de 30 horas semanais
aos cuidadores para que pudessem responder. A coe-
rência interna foi boa, com um alfa de Cronbachde 0,77.

Não foram encontradas correlações entre as pon-
tuações totais do QUALID e as pontuações do MMSE,
mas foram encontradas correlações moderadas com as
pontuações da Escala de Depressão Geriátrica (r=0,36).

e) Quality of Life Assessment Schedule in Dementia
(QOLAS)17

É uma escala de qualidade de vida genérica adaptada
para doentes com demência ligeira a moderada, aplica-
das aos próprios pacientes. Avalia várias dimensões, no-
meadamente a integridade física, psicológica, social e
familiar, as atividades habituais e as funções cognitivas.
Os pacientes avaliam o quanto um problema tem im-
pacto na sua vida, numa escala de seis pontos (sendo 0
= nenhum problema e 5 = não poderia ser pior) em cada
uma das questões, variando a pontuação final de 0 a 50.
Quanto maior o valor obtido, pior a Qualidade de Vida.

Foi testada num grupo de 22 pacientes com demên-
cia ligeira a moderada e seus cuidadores, com uma coe-
rência interna de 0,78 (alfa de Cronbach). Quanto à va-
lidade semântica, os pacientes foram capazes de en-
tender as questões da escala e de descrever (quantita-
tiva e qualitativamente) a sua QoL, pelo que os autores
admitiram que estes podem avaliar sozinhos a própria
QoL. A validade de constructo foi indicada por uma
perceção de QoL mais elevada para pacientes com me-
nores compromissos para o desempenho das ativida-
des de vida diária, com uma diferença estatisticamen-
te significativa (p<0,05).

f ) Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Demen-
tia (CBS)12

É uma adaptação da Cornell Scale for Depression in
Dementia, acrescentando parâmetros que avaliam sa-
tisfações, experiências e emoções positivas que ocor-
reram no último mês, e alterando a variação das pon-

tuações que passaram a ser de -2 (pólo negativo extre-
mo) a +2 (pólo positivo extremo).

O paciente e o cuidador são entrevistados em con-
junto e as respostas são analisadas por um profissional
clínico, com uma pontuação total única. Tem uma du-
ração de cerca de 10-20 minutos. Apresenta 19 questões,
estando indicada para pacientes com demência ligeira
a moderada. Não inclui perguntas relacionadas com
capacidades cognitivas nem com o estado funcional. O
valor total da pontuação varia de -38 a +38. As pontua-
ções negativas indicam que perturbações mentais,
comportamentos indesejáveis, problemas de humor e
sintomas físicos negativos excedem as avaliações posi-
tivas. Logo, a qualidade de vida é pior quanto mais ne-
gativa a pontuação.

Os estudos preliminares de fiabilidade e viabilidade
foram realizados em 50 doentes com demência e seus
cuidadores. A consistência interna (alfa de Cron-
bach=0,81) e a fiabilidade (r=+ 0,90) foram adequadas,
com valores semelhantes entre os pacientes com de-
mência ligeira e demência moderada. Foi encontrada va-
lidade de critério pela correlação entre valores da CBS e
avaliações visuais de humor dos pacientes (r=0,63) e por
correlação negativa com o grau de gravidade da demên-
cia medido pela Clinical Dementia Rating Scale (r=-0,35).

g) Dementia Care Mapping (DCM)18

É uma ferramenta observacional desenvolvida para
ser usada em pacientes com demência moderada a gra-
ve. São avaliadas as manifestações comportamentais do
indivíduo por observação intensiva, com registo a cada
cinco minutos, por um período de seis horas, através de
uma escala de seis pontos.

Os estudos realizados com 177 doentes indicaram
haver coerência interna da medida, com correlação sig-
nificativa entre as pontuações de atividades e estado de
saúde.

Os testes de fiabilidade foram realizados com 54 pa-
cientes, durante um período de uma a quatro semanas,
com bons resultados para o estado de saúde (r=0,55) e
moderados para as atividades (r=0,40).

Foi encontrada uma correlação forte e significativa
(p<0,001) entre as pontuações do estado de saúde e a
Blau’s Generic Measure of QoL (r=0,73). As atividades
dos pacientes correlacionaram-se de uma forma fraca
com as medidas de QoL (r=0,29).
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h) Psychological Well-Being in Cognitively Impaired
Persons (PWB-CIP)19-20

É um questionário de avaliação da QoL mais restri-
to, que incide apenas sobre o estado emocional e os
comportamentos afetivos. Deve ser respondido pelo
cuidador, ocupando dez minutos em média. Está indi-
cado para pacientes com demência ligeira a moderada,
não institucionalizados. No entanto, como é respondi-
do pelo cuidador, os autores afirmam que também
pode ser usado em pacientes com défice cognitivo se-
vero. Inicialmente era composto por 16 questões, que
se reduziram a 11 após análise fatorial.

Na primeira análise realizada com 96 pares de par-
ticipantes (doentes com demência e seus cuidadores),
a coerência interna das três áreas de medida (agitação,
interações positivas e expressões de descontenta-
mento) foi boa (alfa de Cronbach=0,79; 0,74 e 0,66,
respetivamente). Numa segunda avaliação realizada
após 18 meses, os resultados obtidos foram seme-
lhantes (alfa de Cronbach=0,75; 0,83 e 0,68, respetiva-
mente).

Foram encontradas correlações significativas entre
as pontuações totais do PWB-CIP e as medidas de de-
pressão (r=-0,46), comportamento social produtivo
(r=0,56), estado mental (r=0,33), hostilidade (r=-0,41) e
extroversão (r=0,56).

i) DEMQOL21

É um questionário criado em Inglaterra, composto
por duas partes que se complementam: DEMQoL-28 e
DEMQoL-Proxy. A sua construção baseou-se numa re-
visão da literatura sobre QoL e demência, entrevistas a
doentes com demência e a seus cuidadores e opinião
de peritos da área. O modelo conceptual inicial incluiu
cinco áreas: atividades diárias e de autocuidado, saúde
e bem-estar, funcionamento cognitivo, relações sociais
e autoconceito. Deve ser considerada a última semana
para o seu preenchimento.

No modelo atual, a primeira parte (DEMQoL-28) é
preenchida pelo paciente, sendo constituída por 28
questões específicas e uma questão global de QoL. A se-
gunda parte (DEMQoL-Proxy), com 31 questões espe-
cíficas e uma questão global de QoL, deve ser respon-
dida pelo cuidador. Nos pacientes com demência gra-
ve (MMSE < 10) apenas está recomendada a DEMQoL-
-Proxy. As respostas são classificadas em quatro opções,

que variam de nada a muito. Quanto melhor a pontua-
ção, melhor a QoL.

A coerência interna foi elevada para o DEMQoL-28
(alfa de Cronbach=0,94) e para o DEMQol-Proxy (alfa de
Cronbach=0,90).

j) The Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALI-
DEM)22

Questionário original na língua holandesa, desen-
volvido para os profissionais avaliarem pacientes em di-
ferentes estádios de demência. É composto por 40 per-
guntas sobre os comportamentos da semana anterior,
sendo classificadas numa escala que varia de 0 a 4, em
frequência como nunca, raramente/uma vez por se-
mana, às vezes/poucas vezes por semana, frequente-
mente/quase diariamente ou diariamente. Do total de
questões, 21 foram adaptadas para pacientes com de-
mência avançada.

Foram realizados testes não paramétricos pelo mo-
delo de Mokken, numa amostra de 238 pessoas com
demência, com cálculo dos índices de escalonabilida-
de (H). Os índices de escalonabilidade para as dimen-
sões «sentimentos positivos», «sentimentos negativos»,
«comportamentos hostis» e «relações sociais» foram
fortes (0,50 < H < 0,63); para «atendimento e cuidados»,
«autoimagem positiva», «sentir-se em casa» e «ter al-
guma coisa para fazer» foram moderados (0,40 < H
< 0,49) e para o «isolamento social» foi fraco (H=0,34).
O coeficiente de confiabilidade Rho variou entre 0,60
para o «isolamento social» a 0,90 para «sentimentos po-
sitivos» (alfa de Cronbach variando de 0,59 a 0,89).

2. Questionários de avaliação da QoL na demência
validados em Portugal
a) QOL-AD versão portuguesa8

Em 2012, a autora propôs-se a um processo de tra-
dução e adaptação transcultural da escala QOL-AD, de
acordo com as recomendações internacionais. A esca-
la foi aplicada a uma amostra de 104 doentes com de-
mência e seus cuidadores. Foram incluídos doentes
com défice cognitivo ligeiro (n=35) e demência ligeira
a moderada (MMSE ≥ 10; n=69).

Foram estudadas a aceitabilidade, fiabilidade, valida-
de de critério concorrente e discriminativa das escalas.

A versão portuguesa da QOL-AD revelou boa con-
sistência interna (α Cronbach para as versões do doen-
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te QOL-ADd e do cuidador QOL-Adc de 0,867 e 0,858,
respetivamente) e estabilidade teste-reteste com duas
semanas de intervalo (CCI: QOL-ADd=0,916, p<0,001;
QOLADc=0,923, p<0,001). Foram observadas correla-
ções da QOL-ADd com depressão do doente, satisfação
com a vida, funcionalidade e comorbilidades. A QOL-
-ADc apresentou correlação significativa com sobre-
carga do cuidador, sintomas neuropsiquiátricos, de-
pressão do cuidador, estado cognitivo, funcionalidade
para atividades instrumentais de vida diária e depres-
são do doente. Verificou-se a existência de baixa corre-
lação entre a classificação do doente e do cuidador
(CCI=0,228 concordância total), apresentando o doen-
te uma classificação de QOL-AD superior à do cuida-
dor. A versão portuguesa da QOL-AD revelou capaci-
dade discriminativa entre uma amostra com e sem dé-
fice cognitivo.

Os autores estão convictos que esta escala irá con-
tribuir para o aprofundamento do estudo da QoL dos
doentes com demência em Portugal, podendo motivar
o desenvolvimento de estratégias para a melhoria da
qualidade de vida nestes doentes e suas famílias.

b) DEMQOL (tentativa de validação)23

Em junho de 2016 as autoras propuseram-se a um
processo de adaptação transcultural do sistema DEM-
QOL, através de uma revisão da literatura e processo de
adaptação dos questionários. O processo implicou a
tradução, retroversão, revisão e adaptação cultural à
cultura portuguesa. 

Os questionários DEMQOL e DEMQOL-Proxy versão
portuguesa demostraram boa coerência interna (α de
Cronbach=0,747 e 0,812, respetivamente). Apresenta-
ram excelente reprodutibilidade entre itens para o
DEMQOL [ICC=0,845; IC95% (-0,484 – 0,984)] e para o
DEMQOL-Proxy [ICC=0,812; IC95% (0,636 – 0,928)]. Foi
conseguida a equivalência semântica, conceptual e de
conteúdo dos questionários, que mostraram ser indi-
cados para a população portuguesa, com boa coerên-
cia interna e reprodutibilidade entre itens.

Devido ao curto período de tempo disponível para a
investigação, com n pequeno da amostra face à totali-
dade dos itens, não foi possível avaliar as validades de
constructo e de conteúdo da versão portuguesa dos
questionários. Sendo assim, a versão portuguesa do in-
quérito não ficou validada.

DISCUSSÃO
Os instrumentos de avaliação da QoL nos indivíduos

com demência variam quanto à população a que se
aplicam, conteúdo do questionário, quem dá a respos-
ta e tipo de resposta. 

A escala mais limitada é a Activity and Affect Indica-
tors of Quality of Life, uma vez que apenas aborda duas
dimensões: as atividades realizadas e os estados emo-
cionais.

A maioria dos autores considerou a deterioração
cognitiva e a perceção da realidade dos pacientes com
demência na decisão da aplicação do questionário.
Nos casos ligeiros de demência, o questionário é apli-
cado aos doentes, podendo também ser aplicado em
simultâneo aos cuidadores. Casos de demência grave
deverão ser avaliados pelas escalas Activity and Affect
Indicators of Quality of Life, QUALID (The Quality of
Life in Late-Stage Dementia Scale), DCM (Dementia
Care Maping), DEMQOL e QUALIDEM, com informa-
ções dadas pelo cuidador. No entanto, ao ser o cuida-
dor a dar a informação, poderá haver uma compo-
nente pessoal na sua avaliação e deturpar de forma
não intencional a avaliação da QoL do indivíduo em
estudo.

Alguns autores aperceberam-se das limitações dos
doentes com demência no preenchimento dos ques-
tionários. O D-QoL, de Brod, é um questionário breve,
simples, com uma escala de resposta visual, para faci-
lidade no preenchimento.

Existem ainda ferramentas de avaliação que permi-
tem uma avaliação transversal ao longo da doença. No
entanto, a perceção do conteúdo de uma resposta num
estádio inicial da doença poderá não ser idêntica à per-
ceção numa fase mais avançada, enviesando os resul-
tados obtidos.

A maioria dos questionários inclui a dimensão psi-
cológica, comportamental (capacidade cognitiva e fun-
cional), geral e social.

O Quadro I sintetiza as principais características dos
questionários validados para avaliação da qualidade de
vida na demência.

Existem dois instrumentos com versões validadas
em português do Brasil: o QOL-AD e o CBS.

Apenas existe um instrumento de avaliação da QOL
na demência com uma versão validada em Portugal –
o QOL-AD. Ainda existe um longo caminho a percorrer
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no sentido de uma amplificação das medidas de ava-
liação nesta área.

CONCLUSÃO
A demência é uma doença progressiva, na qual di-

versos domínios são afetados de forma distinta.
O principal interesse dos instrumentos de avaliação

da qualidade de vida na demência deve ser a melhoria
do bem-estar destes indivíduos, refletindo todos os do-
mínios afetados pela doença. Deverão incluir áreas
como as emoções, autoestima, capacidade funcional,
envolvimento com o meio envolvente e relações hu-
manas. Na perspetiva de avaliação dos familiares, as
principais dimensões afetadas são a gestão terapêuti-
ca, nomeadamente a redução dos efeitos secundários
da medicação instituída, como a sedação, e interven-
ções ligadas à medicina física e reabilitação que pro-
movam autonomia funcional e cognitiva.

O ideal será uma abordagem multidimensional, que
comprometa os profissionais para o desenvolvimento
de estratégias eficazes que melhorem a QoL das pessoas
com demência.

É ainda insuficiente a evidência sobre a correlação
entre a QoL e as decisões terapêuticas. São ainda ne-
cessários mais estudos para avaliar este impacto, assim

como as necessidades por parte dos cuidadores.12

É desejável que o avanço da produção científica nes-
ta área tenha em consideração a QoL na avaliação das
abordagens terapêuticas.
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ABSTRACT

INSTRUMENTS FOR ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN DEMENTIA
Objectives: This study aimed to acknowledge the specific measures for the assessment of the quality of life (QoL) of patients
with dementia. It compares the different measures for various parameters, such as degree of dementia of the target popula-
tion, psychometric data, and key features.
Data sources: MEDLINE/PubMed and RCAAP reviews.
Methods:Articles published between 1 January 1986 and 31 December 2016 using the MeSH terms Quality of Life, Scales, Ins-
truments, Dementia, and Alzheimer Disease.
Results: Sixty seven papers were obtained, of which 18 were selected. Among these, 10 questionnaires about QoL assessment
in individuals with dementia were found.
Conclusions: From the specific instruments found, only one has been translated, adapted and validated for the Portuguese cul-
ture.

Keywords: Quality of life; Scales; Measures; Dementia; Alzheimer disease.



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:489-95

489

Médicos Internos do 4º ano de Medicina Geral e Familiar. USF Arco-Íris.

INTRODUÇÃO

A
disfunção eréctil (DE) é definida como uma
incapacidade persistente de conseguir iniciar
e manter uma erecção suficiente que permi-
ta ter uma performance sexual satisfatória.1 É

um problema de saúde frequente a nível mundial, es-
timando-se uma prevalência superior a 150 milhões de
homens acima dos 40 anos.2 A patofisiologia da DE é
multifactorial e podem estar envolvidas causas arte-

Ricardo Pinto Ribeiro, Isa Cavaleiro, Joana Jesus, Emília Salta

Poderão as estatinas provocar
disfunção eréctil em homens
adultos?

RESUMO
Introdução:A disfunção eréctil (DE) é definida como uma incapacidade persistente de conseguir iniciar e manter uma erecção
suficiente que permita ter uma performance sexual satisfatória. Esta pode ter uma etiologia neuropática, vascular, psicogénica
ou endócrina, sendo vários os factores que contribuem ou agravam a DE. As estatinas, fármacos utilizados no tratamento das
dislipidemias, poderão diminuir a produção de hormonas esteróides (por diminuição do colesterol, precursor da maioria das
hormonas sexuais) e, por conseguinte, levar à diminuição dos níveis de testosterona, provocando assim disfunção eréctil.
Objectivo: Rever a evidência existente sobre o impacto das estatinas na função eréctil.
Metodologia: Pesquisa de revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos controlados e aleatorizados e normas de orien-
tação clínica publicados nas principais bases de dados (National Guidelines Clearinghouse, Guidelines Finder, CMA Infobase, The
Cochrane Library, Bandolier, Embase e MEDLINE/PubMed), em Português, Inglês, Castelhano e Francês, com os termos MeSH
Erectile DysfunctionAND Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors, no dia 23/05/2017. A avaliação da qualidade da evi-
dência foi feita com recurso à escala SORT.
Critérios de inclusão: Estudos com indivíduos do sexo masculino com idade ≥ 18 anos enquadrados nos termos de pesquisa. Da
pesquisa foram excluídos todos os artigos anteriores à última revisão sistemática da literatura encontrada em cada base de dados.
Resultados: Dos 52 artigos encontrados, após exclusão dos artigos que não se enquadravam no tema, artigos repetidos e arti-
gos anteriores à última revisão sistemática da literatura em cada base de dados, três artigos cumpriam os critérios de inclusão:
uma revisão sistemática e meta-análise, uma meta-análise e um artigo original). Apesar dos artigos serem heterogéneos, a maio-
ria parece indicar que as estatinas poderão melhorar a DE ou reduzir o risco do seu aparecimento.
Conclusões: Da pesquisa efectuada conclui-se que as estatinas parecem diminuir sintomas de disfunção eréctil (força de re-
comendação B). Contudo, os estudos incluídos nas revisões sistemáticas e meta-análise analisadas são de curta duração e a
maioria não avalia os níveis de testosterona no início e no fim do estudo, impedindo correlacionar a toma de estatinas com um
hipogonadismo fármaco-induzido que poderia agravar ou manifestar a DE. Mais ensaios clínicos aleatorizados, com mais dados
clínicos e laboratoriais e um maior tempo de follow-up serão necessários para melhor esclarecer os efeitos das estatinas na DE.

Palavras-chave: Disfunção eréctil; Estatinas; Inibidores da hidroximetilglutaril-CoA reductase; Hipogonadismo.

riais, neurogénicas, hormonais, cavernosas, iatrogéni-
cas e psicogénicas.1 É hoje comummente aceite que a
DE poderá ser a consequência de uma doença vascu-
lar generalizada causada por uma disfunção endote-
lial.1-3Nestes doentes a diminuição da produção de óxi-
do nítrico (ON) pelo endotélio vascular leva à diminui-
ção da formação de monofosfato cíclico de guanosina,
que é o segundo mensageiro que induz a vasodilatação
arterial e corporal no corpo cavernoso.1 A doença ate-
rosclerótica e a DE possuem factores de risco comuns,
entre os quais diabetes mellitus, tabagismo, obesidade,

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12412
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hipertensão arterial, disfunção endotelial, assim como
hipercolesterolémia.3

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5I), te-
rapêutica de primeira linha da DE, impedem a PDE5 de
degradar o monofosfato cíclico de guanosina.1

As estatinas (inibidores da enzima 3-hidroxi-metil-
glutaril-CoA reductase), agentes hipolipemiantes, são
o tratamento de primeira linha para a dislipidemia as-
sociada às doenças cardiovasculares, reduzindo o ris-
co de acidente vascular cerebral (AVC) e mortalidade ao
atrasarem a progressão da aterosclerose.2-3 As estatinas
revertem a disfunção endotelial ao reduzirem a acção
da lipoproteína de baixa densidade (LDL) oxidada nas
células endoteliais, resultando num aumento da acti-
vidade do ON.1,3 O efeito benéfico destes fármacos so-
bre a função endotelial pode mesmo preceder a redu-
ção dos níveis de colesterol.1

Tendo em conta estas considerações, poder-se-á
postular um efeito positivo das estatinas nos doentes
com DE.2-3

Contudo, existem relatos de aumento das taxas de in-
cidência de DE entre os utilizadores de estatinas.2-3 Se
pensarmos que o colesterol é o precursor das hormo-
nas esteróides e que as estatinas diminuem a síntese de
colesterol de novo, podemos questionar se a terapêu-
tica com estatinas poderá induzir um quadro de hipo-
gonadismo e, consequentemente, levar ao aumento da
disfunção eréctil. Um estudo recente constatou que os
níveis de testosterona total e livre eram significativa-
mente mais baixos nos doentes medicados com estati-
nas comparados com os que não faziam estatinas e que
o uso de estatinas se associava a uma redução do volu-
me testicular, assim como a uma maior prevalência de
sinais e sintomas relacionados com hipogonadismo,
pelo que se concluiu que a terapêutica com estatinas
poderia induzir um hipogonadismo primário e ser con-
siderada um factor de risco para DE.1

Esta revisão baseada na evidência tenta responder à
questão: poderão as estatinas provocar disfunção eréctil?

MÉTODOS
Foi efectuada uma pesquisa de revisões sistemáticas

(RS), meta-análises (MA), ensaios clínicos controlados
e aleatorizados (ECA) e normas de orientação clínica
publicados nas bases de dados National Guidelines
Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian Medical As-

sociation Infobase, The Cochrane Library, Bandolier,Em-
base e MEDLINE/PubMed, no dia 23/05/2017. Utiliza-
ram-se os termos MeSH Erectile Dysfunction AND Hy-
droxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors. Foram
seleccionados todos os artigos em Português, Inglês,
Castelhano e Francês, desde a data de início das bases
de dados até ao dia da pesquisa. Foram critérios de in-
clusão os estudos com indivíduos do sexo masculino
com idade ≥ 18 anos, que avaliassem a presença de dis-
função eréctil em doentes medicados com estatinas. O
outcome principal baseou-se na avaliação da diminui-
ção ou aumento da taxa de prevalência de disfunção
eréctil em doentes medicados com estatinas. Foram ex-
cluídos os estudos que não cumprissem os critérios de
inclusão, por divergirem do objectivo do trabalho, por
serem artigos repetidos ou estarem incluídos nas RS ou
MA. A qualidade dos estudos e a força de recomenda-
ção foram avaliadas utilizando a escala de Strength of
Recommendation Taxonomy (SORT), da American Fa-
mily Physician.

RESULTADOS
Da pesquisa efectuada obtiveram-se 52 artigos. Des-

tes, três preencheram os critérios de inclusão: uma re-
visão sistemática e meta-análise, uma meta-análise e
um artigo original (Figura 1).
A MA de Kostis e colaboradores,3 publicada em 2014

(Quadro I), teve como principal objectivo avaliar o efei-
to do tratamento hipolipemiante com estatinas na dis-
função eréctil, usando como referência a escala IIEF-5
(Five item version of the International Inventory on Erec-
til Function) (Quadro II).
Esta MA incluiu 11 ECA, dos quais sete compararam

um grupo tratado com estatinas com um grupo trata-
do com placebo e quatro compararam o grupo tratado
com estatinas com um grupo sem medicação. Foram
ainda incluídos três estudos de coorte, incluídos ape-
nas numa análise secundária dos resultados. Relativa-
mente aos ECA, o tempo médio de follow-up foi de
4,2±1,8 meses, abrangendo um total de 713 indivíduos
com DE, com média de idade de 57,4 anos. Os três es-
tudos de coorte abrangeram um total de 114 partici-
pantes com diagnóstico de DE, tendo sido comparada
a sua pontuação na IIEF.
Na análise primária, que incluiu apenas os ECA, ob-

servou-se uma subida de 3,4 pontos na IIEF-5 (SD 0,8)
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no grupo das estatinas relativamente ao grupo contro-
lo, isto é, um efeito positivo das estatinas na DE.
A análise isolada dos três estudos de coorte não mos-

trou diferença significativa na variação da pontuação da
IIEF antes e depois do tratamento (0,2 pontos, SD 4,4).
No entanto, a análise de todos os estudos manteve a su-
bida na IIEF, estatisticamente significativa, de 3,2 pon-
tos (SD 0,8), ao analisar em conjunto o grupo controlo
e de tratamento.
Esta MA apresenta como principais limitações o re-

duzido número de participantes e a curta duração de
follow-up, o agrupar de estudos com diferentes sub-
grupos de participantes, a utilização de diferentes tipos
de estatinas e metodologias distintas. No entanto, in-
cluiu todos os ensaios clínicos randomizados publica-
dos e os efeitos demonstrados mantêm-se consistentes,
mesmo após múltiplas análises de sensibilidade. Des-
te modo, é-lhe atribuído um nível de evidência (NE) 2.
Cai e colaboradores seleccionaram sete ECAs que

cumpriam os critérios de inclusão estabelecidos com o
objectivo de avaliar o papel das estatinas no tratamen-
to da DE.1 Os autores elaboraram uma meta-análise de
cinco RCTs, que avaliou a resposta terapêutica às esta-
tinas com recurso à escala IIEF, num total de 351 adul-
tos do sexo masculino com queixas de DE, tendo fica-
do demonstrada uma melhoria da pontuação na esca-
la (MD 3,27 pontos) após o tratamento com estatinas.
No entanto, este trabalho apresentou várias limitações

que podem ter enviesado os resultados, como o uso de
estatinas diferentes, a heterogeneidade da duração da
terapêutica, a subjectividade da escala IIEF e a utiliza-
ção concomitante, e em diferentes regimes, de inibi-
dores da fosfodiesterase-5. Deste modo, é-lhe atribuí-
do um NE 2. Dois dos RCTs previamente seleccionados
pelos autores não foram incluídos na meta-análise por
terem utilizado questões diferentes da escala IIEF para
avaliar a resposta ao fármaco. Os autores elaboraram
também uma revisão sistemática dos sete ECAs selec-
cionados, sendo que cinco demonstraram uma me-
lhoria das queixas de DE após a terapêutica com esta-
tina, enquanto os outros dois não apresentaram dife-
renças significativas entre o grupo das estatinas e o gru-
po controlo. Deste modo, é-lhe atribuído um NE 2.
O estudo coorte retrospectivo de Chou e colabora-

dores,2 publicado em 2016, teve como principal objec-
tivo aferir a incidência de DE em indivíduos que tives-
sem sido medicados com estatinas, comparativamen-
te com os que não iniciaram esta medicação. Para tal
incluiu 39.272 indivíduos do sexo masculino com ida-
des compreendidas entre os 40 e os 79 anos, os quais
no período inicial do estudo não tinham diagnóstico de
DE nem estavam sob tratamento com estatinas. O es-
tudo baseou-se no período de Janeiro de 2000 até De-
zembro de 2010. Os autores verificaram uma redução
estatisticamente significativa do risco de incidência de
DE na população medicada com estatinas (HR=0,75),

Pesquisa de artigos nas seguintes
bases de dados: National Guidelines
Clearinghouse, Guidelines Finder, CMA
Infobase, The Cochrane Library,
Bandolier, Embase e MEDLINE/PubMed

52 artigos encontrados na
pesquisa inicial

49 artigos excluídos Artigos excluídos por:
Não cumprirem os critérios de inclusão
Artigos repetidos

3 artigos incluídos

Figura 1. Organograma da selecção de artigos.
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que se mostrou ainda mais impactante no caso da DE
de causa orgânica (HR=0,70). O mesmo não se verificou
para a DE psicogénica (HR=1,22). Quando analisados

por faixa etária e por tipo de estatina observou-se um
maior benefício do tratamento no grupo dos 40 aos 49
anos (HR=0,69), bem como nas estatinas de alta po-

Referência Metodologia Resultados NE

Meta-análise Outcome: Análise primária (apenas ECA): 2
Variação da pontuação média da IIEF comparada Aumento de pontuação da IIEF de 3,4 pontos

Kostis, et al. no grupo das estatinas e no controlo (SD 0,8; IC95% 1,7-5,0; Z=3,99; P=0,0001) no
(2014)3 grupo das estatinas comparado com o controlo

População/Intervenção:
11 ECA Análise secundária (apenas coorte):
- 7 estatina vs. placebo Diferenças não significativas no aumento da
- 4 estatina vs. sem medicação pontuação na IIEF (0,2; SD 4,4; IC95% -8,4-8,7;

P=0,97)
n (total) = 713
n (estatina) = 360 Análise secundária (ECA + coorte):

Aumento de 3,2 pontos na pontuação da IIEF
Follow-up médio: 4,2±1,8 meses (SD 0,8; IC95% 1,6-4,9; Z=3,93; P=0.0001) no

grupo das estatinas, quando o grupo de controlo
3 Coorte e tratamento foram analisados em conjunto
n (total) = 114

Revisão Outcome: Avaliar o efeito das estatinas no 5 Estudos demonstraram melhoria da função 2
sistemática tratamento de doentes com DE eréctil após terapêutica com estatinas

Cai, et al. (2014)1 7 ECA 2 Estudos não demonstraram diferenças
Bank, et al. significativas entre o grupo das estatinas e o
Dadkhah, et al. grupo controlo
El-sisi, et al.
Gocke, et al.
Herman, et al.
Mastalir, et al.
Trivedi, et al.

n (total) = 586 pacientes

Meta-análise Outcome:Variação pré e pós-tratamento da Análise primária: 2
pontuação na escala IIEF-5 no grupo das estatinas Aumento da pontuação na escala IIEF-5 de 3,27

Cai, et al. (2014)1 e no grupo controlo pontos (MD 3,27; IC95% 1,51-5,02; P<0,01) no
grupo das estatinas

População/intervenção:
5 RCT
- 3 atorvastatina vs. placebo
- 2 sinvastatina vs. placebo

n (total) = 351 pacientes
n (estatina) = 175 pacientes

QUADRO I. Resultados
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tência (HR=0,73): rosuvastatina, atorvastatina e sin-
vastatina.
Por outro lado, outros factores que estiveram asso-

ciados a uma diminuição da incidência de DE foram do-
ses mais elevadas das estatinas de alta potência na ca-
tegoria de ≥ 300 DDD e duração de tratamento igual ou
superior a dois anos para rosuvastatina e atorvastatina.
Este artigo referiu como principais limitações o sub-

diagnóstico de DE (subjectividade da percepção indi-
vidual do desempenho sexual, ausência de relato do

problema ao médico, entre outros), ausência de infor-
mação clínica detalhada (escala IIEF e perfil lipídico),
a ocorrência de confundimento pela indicação, ausên-
cia de informação clínica que não permitiu ajuste para
alguns potenciais factores de confundimento, dados li-
mitados à prescrição de estatinas (sem informação se
estavam a ser tomadas actualmente e durante quanto
tempo) e impossibilidade de avaliar o tempo entre o uso
de estatina e o diagnóstico de DE. Deste modo, é-lhe
atribuído um NE 2.

Referência Metodologia Resultados NE

Estudo de coorte Outcome: Avaliar a associação entre utilização de Incidência de DE: 2
retrospectivo estatinas e o risco de Incidência de DE - 3,93/1.000 pessoas/ano no grupo das estatinas

- 4,78/1.000 pessoas/ano no grupo sem estatinas
Chou, et al População:
(2016)2 Adultos do sexo masculino, entre 40-79 anos, A medicação com estatinas reduziu a incidência de:

sem diagnóstico de DE e não medicados com - DE (HR=0,75; IC95% 0,63-0,90; p=0,002)
estatinas entre Jan. 1997 e Dez. 1999. - DE orgânica (HR=0,70; IC95% 0,58-0,85; p<0,001)

n (total) = 39.272 A medicação com estatinas não reduziu a
n (estatina) = 9.818 incidência de:

- DE psicogénica (HR=1,22; IC95% 0,76-0,96;
Intervenção: p=0,410)
Estatinas + incidência de DE
vs. Nos medicados com estatinas, HR ainda mais
Sem-estatinas + incidência de DE baixo se:

- dos 40-49 anos  (HR=0,69;IC95% 0,49-0,97;
Follow-up médio: 4,19±3,00 anos p=0,035)
(de Jan. 2001 até Dez. 2010 ou até à data de - estatinas de alta potência (HR=0,73; IC95%
ocorrência de DE diagnosticada por urologista) 0,59-0,90; p=0,004)

Estatinas de alta potência para doses ≥ 300 DDD: 
- Rosuvastatina HR=0,06; IC95% 0,01-0,45; 
p<0,006
- Atorvastatina HR=0,41; IC95% 0,22-0,76; p<0,004
- Sinvastatina HR=0,36; IC95% 0,15-0,89; p<0,028

Estatinas para mais de dois anos de seguimento:
- Rosuvastatina ≥ 2 anos HR=0,09; IC95% 0,01-0,66;
p<0,018
- Atorvastatina ≥ 2 anos HR=0,26; IC95% 0,12-0,59;
p<0,001

QUADRO I. Resultados (continuação)

Legenda: NE = nível de evidência.
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CONCLUSÕES
A evidência disponível é constituída por estudos que

apresentam várias limitações importantes (seja o nú-
mero de participantes, o follow-up, a heterogeneidade
das metodologias, entre outros supracitados), pelo que
lhe atribuímos uma força de recomendação B.
Ainda assim, os resultados obtidos são convergentes

e apontam no sentido de existir um efeito benéfico das
estatinas no tratamento da DE, tanto na redução da sua
incidência como na melhoria dos seus sintomas. As es-
tatinas revertem a disfunção endotelial reduzindo a ac-
ção da lipoproteína de baixa densidade (LDL) oxidada
nas células endoteliais, resultando assim num aumen-
to da actividade do ON e, consequentemente, na indu-
ção da vasodilatação arterial e dos corpos cavernosos.
Deste modo, a questão inicialmente colocada pelos

autores, segundo a qual a terapêutica com estatinas po-
deria ser causa de DE, ao reduzir os níveis de coleste-
rol, principal precursor de testosterona, de acordo com
a evidência actual, não parece verificar-se.

Contudo, os estudos analisados não avaliam os ní-
veis de testosterona no início e no fim do estudo, im-
pedindo correlacionar as estatinas com um hipogona-
dismo fármaco-induzido que poderia agravar ou ma-
nifestar a DE.
Para melhor esclarecer os efeitos das estatinas na

DE, serão necessários mais ensaios clínicos aleatoriza-
dos, com mais dados clínicos e laboratoriais, assim
como estudos de melhor qualidade e nível de evidên-
cia (sendo que todos os estudos incluídos nesta revisão
apresentavam NE 2), permitindo a clínicos e pacientes
uma tomada de decisão mais consistente e apoiada
pela evidência científica.
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Itens IIEF-5 – Versão portuguesa

Nos últimos seis meses...

1. Como classifica a sua confiança em conseguir ter e 
manter uma erecção?

2. Quando teve erecções com estimulação sexual, com que
frequência é que as suas erecções foram suficientemente
rígidas para conseguir a penetração?

3. Durante as relações sexuais, com que frequência foi capaz
de manter a sua erecção após a penetração?

4. Durante as relações sexuais, qual a dificuldade que teve
em manter a sua erecção até ao fim da relação sexual?

5. Quando tentou ter relações sexuais, com que frequência
se sentiu satisfeito?

QUADRO II. Escala Índice Internacional de Função
Eréctil5

Pontuação de 0-5 tipo Escala de Likert, com o grau de severidade divi-

dido em cinco categorias: severo (5-7 pontos); moderado (8-11); suave

a moderado (12-16); suave (17-21); não DE (22-25).
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ABSTRACT

CAN STATINS CAUSE ERECTILE DYSFUNCTION IN ADULT MEN?
Introduction: Erectile dysfunction (ED) is defined as a persistent inability to initiate and maintain a sufficient erection to al-
low satisfactory sexual performance. This may have a neuropathic, vascular, psychogenic or endocrine etiology, and several fac-
tors contribute or aggravate ED. Statins, drugs used in the treatment of dyslipidemias, may decrease the production of steroid
hormones (by lowering cholesterol, the precursor of most sex hormones) and therefore lead to lower testosterone levels, thus
causing erectile dysfunction.
Objective: To review existing evidence on the impact of statins on erectile function.
Methodology: Research of systematic reviews, meta-analysis, randomized controlled clinical trials and clinical guidelines pu-
blished in the main databases (National Guidelines Clearinghouse, Guidelines Finder, CMA Infobase, The Cochrane Library, Ban-
dolier, Embase and MEDLINE/PubMed) in Portuguese, English, Spanish and French, with the terms MeSH ‘Erectile Dysfunction’
AND ‘Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors’ on 05/23/2017. The evaluation of the quality of the evidence was made
using the SORT scale.
Inclusion Criteria: Studies with males aged ≥ 18 years under the terms of the survey. The research excluded all articles pre-
vious to the last systematic review of the literature found in each database.
Results: Of the 52 articles found, after excluding articles that did not fit the theme, repeated articles and articles previous to
the last systematic review of the literature in each database, three articles met the inclusion criteria: one systematic review
and meta-analysis, one meta-analysis and one original article). Although the articles are heterogeneous, most seem to indica-
te that statins may improve ED or reduce the risk of ED.
Conclusions: From the research, we conclude that statins seem to decrease symptoms of erectile dysfunction (Strength of re-
commendation B). However, the studies included in the systematic reviews and meta-analysis analyzed are short-lived and
most do not assess testosterone levels at the beginning and at the end of the study, preventing the correlation of statin inta-
ke with drug-induced hypogonadism that could aggravate or manifest the DE. Further randomized clinical trials with more cli-
nical and laboratory data and a longer follow-up time will be needed to better elucidate the effects of statins in ED.

Keywords: Erectile dysfunction; Statins; Hydroxymethylglutaryl CoA reductase inhibitors; Hypogonadism.
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INTRODUÇÃO

A
relação médico-doente é fundamental para o
sucesso do ato médico. Essa relação define-se
pela assumção de papéis sociais específicos e
estabelece-se através da comunicação, verbal e

não-verbal, e da significação atribuída aos sinais trans-
mitidos e recebidos.1No ato médico o paciente adota o pa-
pel de doente e o médico o papel de gestor de terapia;2 os
médicos recorrem à gestão das impressões para persua-
dir e influenciar a aceitação do tratamento preferível pe-
los doentes.3 O reconhecimento teórico da comunicação
na relação médico-doente é, por vezes, incongruente com
a satisfação manifestada pelos doentes, diminuindo a efe-
tividade da consulta. Um estudorevelou que os médicos
não foram capazes de identificar 54% dos motivos de con-
sulta e 45% das preocupações dos doentes.4 As preocupa-
ções relacionadas com aspetos sociais e emocionais são
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Sara Gonçalo Domingues

O ato médico como interação
simbólica

RESUMO
Introdução: A consulta médica é um encontro social, baseado na teoria interacionista simbólica e na teoria da ética. Do inte-
racionismo simbólico são adotados os conceitos de papel social, plateia, ordem da interação e responsabilidade pessoal. Da teo-
ria da ética são adotadas a ética deontológica, virtualista e procedimental. Este caso evidencia que o sucesso clínico pode de-
ver-se à eficácia do processo interativo simbólico desenvolvido no encontro médico-doente.
Descrição do caso: Adolescente do sexo feminino recorreu ao serviço de urgência (SU), acompanhada pela sua mãe, por epi-
sódio de lipotimia. Nos últimos dois meses tinha tido quatro episódios semelhantes, tendo já recorrido ao SU pelo mesmo mo-
tivo. O exame objetivo e o estudo complementar revelaram-se normais. No decorrer da consulta a adolescente transmitiu si-
nais de ansiedade, a qual parecia desajustada ao contexto clínico, indiciando causa não revelada. Solicitou-se à mãe que saísse
do consultório e, a sós com a adolescente, questionou-se se estava com algum problema na sua vida, sublinhado a importân-
cia da verdade na relação médico-doente. Após alguma hesitação desabafou que tinha namorado, relação que a mãe desco-
nhecia, com o qual tinha relações sexuais desprotegidas. Referiu estar em amenorreia desde há dois meses, o que muito a preo-
cupava devido à possibilidade de estar grávida. Realizou-se teste de gravidez, cujo resultado foi negativo e recomendou-se que
revelasse à mãe a situação clínica. No final da consulta foi reforçada a importância das relações sexualmente protegidas e con-
tactou-se a sua médica de família, que agendou consulta de planeamento familiar.
Comentário: Este caso clínico reconhece a importância do interacionismo simbólico no sucesso do ato médico. Explora os pa-
péis sociais desempenhados pelos intervenientes do encontro clínico e reconhece a importância da leitura de sinais não ver-
bais em contexto de ambiguidade e de incerteza por omissão de informação pelo doente.

Palavras chave: Relação médico-doente; Comunicação não-verbal; Ética clínica.

as que mais frequentemente são negligenciadas.5Do pon-
to de vista do doente, as competências comunicacionais
no encontro clínico são uma das competências médicas
mais valorizadas.6 De resto, a literatura enfatiza a impor-
tância da comunicação verbal e não-verbal nos cuidados
de saúde primários. É, assim, fundamental refletir sobre
a interação médico-doente, a qual é mediada pela leitura
simbólica dos sinais verbais e não verbais que são mobi-
lizados para os encontros diários.

O interesse crescente na compreensão da dimensão
relacional e comunicacional no encontro médico-doen-
te tem levado à criação de vários modelos teóricos que vi-
sam analisar o processo comunicativo. Dentro destes des-
taca-se a escola «processual» e a escola «semiótica».1 Na
primeira encontra-se o modelo de Shannon e Weaver
(1948), modelo que entende a comunicação como um
processo de transmissão de mensagens através de um
emissor e recetor; na segunda destaca-se o modelo de
Peirce (1931-1958), modelo que estuda os sinais e signifi-

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12060relatosdecaso
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cados das relações interpessoais e entende a comunica-
ção como a produção e a troca de significados.1 Na teoria
dos significados, Erving Goffman, sociólogo norte-ameri-
cano influente do século XX, perspetiva a realidade social
como representação dramatúrgica, segundo a qual, nos
encontros diários, os atores comunicam com recurso à
linguagem verbal e não-verbal.7 Para efeitos de análise do
presente caso clínico, o encontro clínico entre médico-
-doente foi analisado como encontro social e a teoria Goff-
maniana foi adotada como modelo teórico de reflexão.

A reflexão aqui proposta foi motivada pelas seguin-
tes razões: a minha própria surpresa da importância da
dimensão relacional e comunicacional face à dimensão
clínica na resolução do evento narrado e a vontade de
partilha deste caso clínico com a comunidade médica.
Assim, este relato de caso teve como principais objeti-
vos: i) identificar fatores sociais que influenciam o su-
cesso do ato médico em contexto de omissão de infor-
mação por parte do doente, bem como ii) valorizar a lei-
tura simbólica, de sinais verbais e não verbais, nos en-
contros clínicos entre médico-doente.

DESCRIÇÃO DO CASO
Adolescente de 16 anos, do sexo feminino, recorreu ao

serviço de urgência (SU) do Hospital de Braga, acompa-
nhada pela sua mãe, por episódio de lipotimia que teria
ocorrido há cerca de uma hora. Referia que foi precedido
por mau-estar geral, náuseas, palpitações e hipersudore-
se. Aparentemente sem nenhum fator desencadeante – es-
tava em conversa ao telemóvel. Nos últimos dois meses te-
ria tido quatro episódios semelhantes, tendo já recorrido
ao SU pelo mesmo motivo. A história clínica foi inicial-
mente colhida com a presença da mãe, tendo sido dada a
possibilidade à adolescente de ser atendida a sós a meio
da consulta. Durante a narrativa da história clínica, ela
não conteve as lágrimas, adotou postura rígida e, em dado
momento, queixou-se de dor de barriga. Ao longo da con-
sulta demonstrou alguma ansiedade através do contínuo
movimento das mãos e confessou estar preocupada com
o seu estado de saúde. A recolha da história clínica foi con-
duzida de acordo com o acrónimo HEEADSSS,8-9 não ten-
do sido identificado qualquer problema na sua vida que
pudesse justificar este quadro clínico:
• Home (casa, família). Vivia com os pais e o irmão

mais novo, com os quais referia ter um bom relacio-
namento.

• Education (escola). Frequentava o 9º ano de escola-
ridade (ficou retida um ano no 9º ano), referindo
pouco gosto pela escola. Não apresentava grandes
perspetivas no futuro profissional.

• Eating (alimentação). Fazia alimentação saudável e
equilibrada, com média de cinco refeições por dia.

• Activities (atividades). Negou prática desportiva re-
gular.

• Drugs (drogas ou adições). Negou consumos.
• Sexuality (sexualidade). Negou, numa fase inicial,

qualquer relacionamento amoroso.
• Suicide (suicídio, alterações do humor). Referiu an-

dar mais ansiosa e triste nas últimas semanas, ne-
gando causa aparente.

• Safety (segurança). Negou situações de violência.
A mãe demonstrou desconhecer qualquer tipo de pro-

blema na vida da adolescente que pudesse ser assumido
como causa do problema. A adolescente apresentava-se
normotensa (130/87mmHg) e o exame objetivo, incluin-
do o exame neurológico sumário, revelaram-se normais.
Como meios complementares de diagnóstico realizou-se
eletrocardiograma, o qual não revelou alterações.

No decorrer da consulta solicitou-se à mãe que saís-
se do consultório para que a consulta pudesse ser reali-
zada apenas com a adolescente. A mãe alegou que ape-
nas queria o melhor para a filha e, como tal, se fosse im-
portante sair do consultório ela sairia. Esta sugestão jus-
tificava-se pelas boas práticas na consulta de adoles-
centes e pela leitura dos sinais não verbais – lágrimas,
postura rígida, movimento repetitivo das mãos –, que
indiciavam existência de motivo oculto. Para legitimar
este pedido foi enfatizada a confidencialidade da entre-
vista e indicado que, em situações de risco de vida, a mãe
seria informada. A sós com a adolescente, foi-lhe dito que
“estava ali para a ajudar” e foi sublinhada a importância
da verdade na relação médico-doente. De seguida, foi-
-lhe perguntado, novamente, se havia alguma coisa que
a estivesse a preocupar ou se associava as crises de lipo-
timia a alguma situação ainda não revelada. Após um pe-
ríodo de silêncio e de alguma relutância em comunicar,
a adolescente desabafou que tinha namorado, relação
que a mãe desconhecia, com o qual tinha relações se-
xuais desprotegidas; referiu estar em amenorreia desde
há dois meses, o que muito a preocupava devido à pos-
sibilidade de estar grávida. Decidiu-se realizar o teste
imunológico de gravidez, cujo resultado foi negativo. En-



pendendo do referencial normativo adotado. Nes-
te caso poder-se-á admitir a existência de uma
tensão entre requisitos éticos associados à confi-
dencialidade e requisitos médicos associados à
prevenção do risco de doenças sexualmente
transmissíveis e de gravidezes indesejadas, o que
poderia ser prevenido pela integração formal dos
cuidados de saúde primários e secundários.

COMENTÁRIO
Para os efeitos desta análise é adotada uma

perspetiva do ato clínico como encontro social.
Para isso, o quadro teórico de análise recorre à
teoria interacionista simbólica desenvolvida por
Erving Goffman,a qual permite leitura simbólica
do comportamento, e pela teoria da ética, a qual
permite leitura normativa dos comportamentos
(Figura 1). Os contributos destas teorias são arti-
culados no conceito de ordem da interação.

A teoria Goffmaniana é inspirada na metáfo-
ra do teatro e perspetiva a realidade social como
representação dramatúrgica. Esta é realizada
por atores que desempenham papéis sociais
para plateias. As pessoas envolvidas em intera-

ções sociais desempenham o papel de ator, preocupa-
do emissor de impressões e encenador de representa-
ções,ou seja, interpretam um conjunto de direitos e de-
veres ligados a uma dada situação social.7 Por sua vez,
os membros da plateia avaliam a honestidade/falsida-
de dessas representações.7 Os atores e a plateia procu-
ram garantir condições adequadas à representação dos
papéis sociais, prevenindo ou corrigindo ruturas dra-
matúrgicas.7 O papel social é um conjunto de direitos e
deveres correspondentes a uma determinada situação
social que é representado por um ou mais atores.7 Nes-
te encontro participaram três atores – o médico, a doen-
te e a mãe; os dois primeiros realizaram os mais impor-
tantes papéis sociais. A mãe representou o papel social
de cuidadora, de acompanhante e de espetadora. Na re-
presentação deste último papel constituiu uma plateia
indesejada para a filha. As boas práticas na consulta do
adolescente determinam que parte da consulta seja rea-
lizada sem o acompanhante.10O convite aceite para que
a mãe se ausentasse do consultório consistiu na elimi-
nação de plateia potencialmente indesejável para a re-
presentação honesta do papel social de doente.
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quanto se esperava pelo resultado do teste, a mãe solici-
tou esclarecimento sobre o estado de saúde da filha para
reduzir a sua ansiedade. A médica sossegou-a e informou
que era devedora de sigilo médico, tendo-a aconselha-
do a falar com a filha. No momento da revelação do re-
sultado do teste a sós com a adolescente,  analisou-se a
possibilidade de ela comunicar à mãe a existência da-
quela relação afetiva, revelação que estimularia receio de
gravidez e que seria reduzido pelo resultado negativo do
teste. A adolescente adotou a sugestão e anunciou a in-
tenção de revelar a situação à mãe em casa. No final da
consulta foi reforçada a importância de uma proteção
adequada nas relações sexuais.

Em conversa acidental com uma colega mais velha, já
especialista em medicina geral e familiar, revelei a minha
experiência colhida neste caso clínico. Por se tratar de uma
adolescente com comportamentos de risco aconselhou-
-me a contactar a sua médica de família, o que fiz. Na se-
quência do contacto foi por ela agendada uma consulta
de planeamento familiar. Esta prática carece, contudo, de
alguma reflexão. Esta prática poderá estar na fronteira da
ética clínica e a sua classificação pode ser ambígua, de-

Figura 1. Modelo de abordagem teórica do caso clínico. Para analisar este caso
clínico recorreu-se à teoria da ética e à teoria interacionista simbólica, desen-
volvida por Erving Goffman, as quais se articulam entre si. Na teoria da ética
são convocadas a ética deontológica, a ética virtualista (ética das virtudes) e a
ética procedimental. Elas, por si só, não determinam o comportamento. Este é,
também, mediado pela responsabilidade pessoal e pela significação simbólica
atribuída aos sinais transmitidos e emitidos pelos atores intervenientes no
encontro médico-doente. Estes fatores determinam o comportamento interati-
vo simbólico.

Ética deontológica Ética virtualista Ética procedimental

Responsabilidade pessoal

Significação

Comportamento interativo simbólico



A ordem de interação é uma ordem social básica, pois
organiza a conduta das pessoas.11 Este conceito constitui
contributo nuclear de Goffman para a teoria interacio-
nista simbólica.12 Para analisar este caso clínico são con-
vocadas três ordens de interação: a ordem clínica/deon-
tológica, a qual se baseia no código deontológico; a or-
dem virtualista, a qual se baseia em virtudes morais; e a
ordem procedimental, a qual se baseia nas boas práticas
clínicas. A ordem clínica/deontológica considera orien-
tação normativa para fazer a «coisa certa»,tomando por
referência as noções de certo e de errado.10,13 Esta noção
está inscrita nos princípios deontológicos; por isso, no ato
médico, esta forma de ética é a mais imperativa. Para efei-
to desta análise identifica-se, como pertencendo à or-
dem clínica/deontológica, a realização de anamnese cui-
dada, segundo o acrónimo HEADSSS,8-9 de exame obje-
tivo atento, assim como a realização de meios comple-
mentares de diagnóstico importantes para excluir causa
orgânica. A ordem virtualista considera orientação nor-
mativa para «fazer o que deve ser feito».13 Este tipo de éti-
ca é recomendável para todos os intervenientes do ato
médico, concretamente o médico, o doente e a acompa-
nhante. Ao analisar este caso clínico identifica-se como
pertencendo à ética virtualista a comunicação feita à mé-
dica de família sobre o comportamento de risco da ado-
lescente, a fácil aceitação pela mãe face ao convite para
se ausentar do consultório e, por fim, a intenção anun-
ciada pela adolescente de revelar à mãe a situação clíni-
ca. A ordem procedimental adota orientação normativa
para «como pode ser feito». Integra o modelo biomédico,
o qual se baseia numa abordagem clínica centrada na
doença, e o modelo biopsicossocial, o qual se baseia
numa prática clinica centrada na pessoa e não apenas na
doença, explorando abordagem holística.10 Este tipo de
ética oferece ao médico alternativas de abordagem clíni-
ca. No caso em análise adotou-se o modelo biopsicosso-
cial para organizar a conduta médica no encontro clíni-
co. Assim, identifica-se como pertencendo à ética proce-
dimental a procura de causa não biológica para o pro-
blema da adolescente e o aconselhamento de práticas
preventivas de doenças sexualmente transmissíveis.

Estas três ordens de interação (deontológica, virtua-
lista e procedimental) não determinam, por si só, o com-
portamento, pois este é mediado pela ética da respon-
sabilidade pessoal dos atores intervenientes no encon-
tro (Figura 1). A responsabilidade dos atores é funda-

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:496-500

499relatosdecaso

mental, enquanto propriedade social do encontro clí-
nico, e a responsabilização é processo de atribuição e re-
conhecimento da responsabilidade dos atores pelos
seus comportamentos. Por isso, para o interacionismo
simbólico, a responsabilidade moral é fator fundamen-
tal à ordem social, pois combina, num só conceito, por
que o indivíduo agiu, como poderia ter agido, como de-
veria ter agido e como, no futuro, deverá agir.14 Ou seja,
os médicos podem orientar o seu comportamento por
qualquer uma daquelas orientações normativas e, nou-
tros casos, podem adotar outras orientações de condu-
ta; estas opções dependem dos sentidos de responsabi-
lidade profissional. Durante a consulta, quando se tor-
nou claro que não havia causa biológica para os sinto-
mas revelados, a médica podia ter dado por concluída
a consulta. Contudo, optou por procurar indícios de
causas não reveladas. Foi esta prospeção que permitiu
conhecer os comportamentos sexuais de risco da ado-
lescente. Deste modo, a médica agiu de acordo com a
ética da responsabilidade, o que lhe permitiu respon-
sabilizar a paciente pela adoção de práticas preventivas.

Todos os encontros são baseados em processo de sig-
nificação. Os atores agem com base em inferências pro-
duzidas a partir de sinais usados nas interações sociais7 e
exprimem-se através da modalidade expressão transmi-
tida, por meio de sinais verbais, e da modalidade de ex-
pressão emitida, por meio de sinais não verbais.7 As lágri-
mas inesperadas da paciente e o contínuo movimento das
mãos foram interpretados como sinais de ansiedade, a
qual era aparentemente injustificável pelo contexto clíni-
co com indícios de uma causa não revelada e, talvez, não
revelável. A sós com a adolescente, a médica sublinhou
“que estava ali para ajudar” e, ao dizer isto, estabeleceu
contacto ocular e inclinou o tronco para a frente, aproxi-
mando-se mais da adolescente. Os encontros permitem
a troca de sinais de confiança, a qual é fundamental para
a interação.10Aqueles sinais verbais e não-verbais terão es-
timulado a confiança da adolescente, levando esta a re-
velar a causa da ansiedade e a razão de recurso ao SU.

Em conclusão, em contexto de ambiguidade e de in-
certeza clínica devida à omissão de informação por par-
te dos doentes, a leitura de sinais não-verbais pode ser
mais eficaz para o conhecimento do caso clínico do que
a leitura de sinais verbais. Nestes casos, a criação de
condições adequadas à interação e à representação ho-
nesta do papel social de doente, como a eliminação de



plateias indesejadas e a valorização da responsabilida-
de pessoal, podem construir técnicas fundamentais
para o sucesso do ato médico. A verdade e a confiança
são, portanto, recursos relacionais fundamentais para
a interação clínica, as quais não existem fora da inter-
pretação responsável dos papéis sociais e da significa-
ção dos sinais transmitidos e emitidos.
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ABSTRACT

THE MEDICAL ACT AS SYMBOLIC INTERACTION
Introduction: The medical consultation is a social gathering, based on symbolic interactionist theory and ethical theory. Sym-
bolic interactionism gives the concepts of social role, audience, an order of interaction and personal responsibility. The deon-
tological, virtue and procedural ethics come from ethical theory. This case shows that the success of clinical work may be due
to the effectiveness of the symbolic interactive process developed in a clinical gathering.
Case report: Female teenager went to the Emergency Room (ER) due to an episode of collapse. In the past two months, she
presented four similar episodes and several admissions to the ER for the same reason. She was accompanied by her mother.
Symptoms were non-specific and physical examination plus complimentary tests showed no abnormalities. During the eva-
luation, the patient was rather anxious than we would expect from the clinical context, indicating a possible hidden cause. Her
mother was then asked to leave the room. Alone with the teenager, she was again asked for any problems in her life, highligh-
ting the importance of truth in the doctor-patient relationship. After some hesitation, she revealed that she had unprotected
sexual intercourse with her boyfriend. The menstruation failed in the last two months, and she was worried about the possibi-
lity of pregnancy, but her mother was unaware of her relation. The pregnancy test was negative and she was advised to confi-
de to her mother. Lastly, we stressed the importance of effective protection on sexual intercourse, and she was referred to her
family doctor to schedule a follow-up appointment.
Comments: This case emphasizes the importance of symbolic interactionism in the success of the medical consultation. It ex-
plores the social roles played by the actors of a clinical gathering and recognizes the importance of non-verbal communication
in the context of ambiguity and uncertainty of the patient’s hidden information.

Keywords: Physician-patient relationship; Nonverbal communication; Clinical ethics.
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INTRODUÇÃO

A
presença de acompanhantes na consulta de
medicina geral e familiar (MGF) tem sido
pouco estudada. A literatura internacional
aponta que entre 16-39% das consultas de

adulto incluem pelo menos um acompanhante e que
cerca de 86% são familiares.1-2 Não existem estudos por-
tugueses sobre o tema, mas tem sido frequente na con-
sulta que familiares peçam para acompanhar utentes
adultos.

A apresentação e discussão deste caso clínico tem
como objetivo pensar como a presença de acompa-
nhantes na consulta pode interferir na relação médico-
-doente e no raciocínio clínico.

Nuno Florêncio,1 Catarina Trindade,2 Tatiana Santiago2

Relação médico-doente e
raciocínio clínico na consulta
com acompanhante: reflexão a
propósito dum relato de caso

RESUMO
Introdução: A presença de acompanhantes nas consultas de medicina geral e familiar (MGF) é frequente; no entanto, as suas
implicações não estão bem estudadas. A discussão deste caso clínico tem como objetivo refletir como a presença de acompa-
nhantes na consulta pode interferir na relação médico-doente e no raciocínio clínico.
Descrição do caso: Doente de 33 anos, estrangeiro, apresenta-se com um quadro de agravamento da enxaqueca e crises sus-
peitas de epilepsia, com cerca de dois anos de evolução. Foi estudado em internamento de neurologia, sem diagnóstico esta-
belecido. Na consulta de MGF, devido à barreira linguística, a companheira por vezes falava pelo doente e descrevia episódios
compatíveis com crises epiléticas. No entanto, aprofundando as queixas do doente, foram diagnosticadas perturbação depres-
siva major e perturbação de pânico. O doente respondeu favoravelmente à abordagem e ao tratamento, permitindo-lhe reto-
mar a sua atividade profissional.
Comentário:A perspetiva generalista, biopsicossocial e centrada na pessoa permite ao médico de família identificar as queixas
e o conjunto das queixas dos doentes, físicas e mentais, e interpretá-las no seu conjunto. No entanto, as implicações da pre-
sença de acompanhantes no raciocínio clínico deverão ser melhor estudadas.

Palavras-chave: Consulta com acompanhante; Relação médico-doente; Raciocínio médico.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente de 33 anos, sexo masculino, natural da Ho-

landa, residente em Lisboa desde 2013, licenciado, em
união de facto com companheira portuguesa. Dos an-
tecedentes pessoais havia a destacar enxaqueca típica
sem aura desde a infância, episódio depressivo major
aos 25 anos de idade (desconhecendo-se o contexto e
a terapêutica instituída) e gastrite crónica. Negou me-
dicação habitual, hábitos de consumo de tabaco, ál-
cool e drogas.

Recorreu pela primeira vez à consulta do médico de
família (MF) em conjunto com a companheira, por
agravamento progressivo dos episódios de enxaqueca,
que se tornaram incapacitantes para a sua atividade
profissional.

Havia a referir que, cinco meses antes, fora interna-
do em neurologia para estudo de possíveis crises epilé-
ticas focais. A nota de alta descrevia: “episódios de pa-
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ragem de atividade acompanhada de palidez e sudore-
se e perturbação da consciência com duração de se-
gundos (…), precedidos de sensação de aperto farín-
geo, desconforto epigástrico e fenómenos visuais que
caracteriza como ‘passagem de flashes coloridos e lu-
minosos’ (sic) na periferia dos campos visuais bilateral-
mente. Após recuperar a consciência (…) [refere] apa-
recimento de cefaleia com características semelhantes
às cefaleias habituais. Durante estes episódios, a com-
panheira referia ausência de interação com o exterior,
sem movimentos involuntários e recuperação do esta-
do de consciência com lentificação psicomotora, recu-
perando totalmente ao fim de 15 minutos. Recorreu às
urgências por aumento da frequência dos episódios de
2x/mês para 2-3 episódios por dia (…) [e] perda de peso
de cerca de 10kg durante o ultimo ano”. O exame neu-
rológico não revelou alterações, sendo colocada como
hipótese diagnóstica crises epiléticas focais com altera-
ção da consciência e foco provavelmente insular ou lím-
bico. A ressonância magnética crânio-encefálica, pun-
ção lombar, EEG de vigília e sono com provas de startle,
ecocardiograma, prova de esforço e avaliação analítica
com serologias VIH e VDRL não revelaram alterações. Foi
excluída a hipótese de epilepsia e encaminhado para a
consulta externa de neurologia para controlo da enxa-
queca. Foi medicado com amitriptilina 25mg/dia du-
rante alguns meses, mas abandonou o seguimento por
não haver melhoria dos sintomas.

Na consulta com o MF apresentou-se com aspeto
pouco cuidado e expressão facial de tristeza. Pela difi-
culdade em falar português fluente pedia à compa-
nheira que explicasse as queixas. Apurou-se que as cri-
ses tinham surgido há cerca de dois anos, que a com-
panheira descrevia como “paragens, ficava de pé, cur-
vado, com a mão no peito ou no pescoço, não respondia
a perguntas, nem se mexia” (sic) e os episódios duravam
cerca de 15 minutos.

Face às dificuldades do doente em verbalizar as suas
queixas, o MF pediu à companheira para dar apenas
apoio como tradutora e fez perguntas dirigidas ao doen-
te para aprofundar a anamnese e clarificar o quadro
clínico:

1. “Lembra-se das perguntas da sua companheira
durante as crises?” O doente recordava-se, pelo que a
consciência estava preservada durante as crises, o que
exclui o diagnóstico de crises epiléticas.

2. “Porque é que não respondia? O que é que sentia
durante as crises?” O doente não conseguia falar por-
que apresentava queixas incapacitantes de aperto fa-
ríngeo, tremor distal, sudação, lentificação do pensa-
mento. Integrando esta descrição com a comunicação
não-verbal (aspeto pouco cuidado e expressão facial
de tristeza), estas queixas eram compatíveis com sin-
tomas físicos de ansiedade, colocando-se a hipótese de
se tratar de crises de pânico num contexto de depres-
são. Uma vez que o doente não conseguia verbalizar as
emoções que vivenciava durante os episódios, o MF co-
locou hipóteses com perguntas fechadas:

3. “Sentia-se muito mal nesses episódios? Tinha
medo de morrer?” O doente concordou, o que aumen-
tou a probabilidade de se tratar de crises de pânico.

Quanto ao contexto social apurou-se que em 2013
imigrou para Portugal, onde passou a ocupar um cargo
profissional mais exigente, o que coincidiu com o agra-
vamento inicial das enxaquecas e aparecimento das cri-
ses. No último ano deixou de praticar desporto e perdeu
cerca de 10kg de peso. Descreveu os portugueses como
“um povo triste, que convive pouco” (sic). Atendendo ao
seu contexto de vida, o doente pontuou 233 na escala
de Holmes e Rahe para avaliação de stress, pelo que apre-
sentava um risco superior a 50% de adoecer.

Não apresentou outras alterações ao exame objeti-
vo além das descritas.

Assim, a partir do quadro clínico da nota de alta (Fi-
gura 1) excluíram-se as interpretações da companhei-
ra (Figura 2) e repetiu-se a anamnese com o doente, cla-
rificando as queixas, o contexto e a vivência da doen-
ça, o que modificou a compreensão do quadro clínico
(Figura 3).

Foram colocadas como hipóteses diagnósticas mais
prováveis: enxaqueca crónica diária, perturbação de
pânico e perturbação depressiva major (seis critérios,
segundo DSM-V). Os doentes com dificuldade em ex-
pressar as emoções (alexitímia) não referem queixas de
humor depressivo, mas focam-se mais em queixas so-
máticas como agravamento de dores crónicas. Esta hi-
pótese era congruente com a comunicação não-verbal
como, por exemplo, o aspeto pouco cuidado, expressão
facial de tristeza, irritabilidade e lentificação psicomo-
tora. A anedonia pode surgir, nestes doentes, apenas
como desinteresse em atividades de tempos livres e iso-
lamento social. A lentificação psicomotora indicava tra-
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como o hiperparatiroidismo, hipertiroidismo,
epilepsia do lobo temporal e feocromocitoma.
No hospital foram excluídas causas neurológi-
cas e cardíacas. O doente não apresentava quei-
xas pulmonares, pelo que foi pedida apenas ava-
liação analítica que excluiu causas endócrino-
metabólicas.

Prescreveu-se escitalopram 10mg, diazepam
5mg, celecoxib 100mg/dia e passou-se o certifi-
cado de incapacidade para o trabalho, com a pers-
petiva de retomar a sua atividade assim que me-
lhorasse. Na reavaliação, passadas três semanas,
tolerou bem a medicação, as crises de pânico re-
mitiram completamente, mas a enxaqueca cróni-
ca manteve-se. O caso clínico foi discutido em
reunião de consultadoria de psiquiatria e pres-
creveu-se topiramato 25mg/dia com titulação
gradual até aos 100mg/dia, com diminuição da
intensidade e do número dos episódios de enxa-
queca, permitindo ao utente retomar o trabalho. 

COMENTÁRIO
Como pontos fortes do relato de caso há a des-

tacar tratar-se duma descrição paradigmática
das mudanças introduzidas na consulta pela pre-
sença de um acompanhante, ter-se realizado
uma abordagem centrada no doente e no seu
contexto biopsicossocial, com estudo exaustivo
da pessoa como um todo e o efeito terapêutico
da compreensão empática do caso. As principais
limitações incluem tratar-se da descrição dum
único caso clínico, com um curto período de fol-
low-up.

A relação médico-doente tem sido estudada em con-
sultas com o médico e o seu doente. Neste caso clínico
procurou-se refletir sobre as particularidades da con-
sulta quando o doente vem acompanhado. Em MGF
não existem estudos nem orientações claras e funda-
mentadas sobre este tema. Quais são as vantagens e
desvantagens? Que metodologia dever-se-á seguir? De-
vem ser a regra ou a exceção? Serão precisos mais es-
tudos?

Consultas com acompanhante
Vários artigos da literatura defendem o envolvimen-

to de familiares próximos nas consultas, especialmen-

tar-se de um episódio depressivo major com critérios
de gravidade.

Quanto a exames complementares de diagnóstico,
era necessário esclarecer o agravamento das enxaque-
cas e as crises adrenérgicas. No internamento foram
excluídas causas secundárias de enxaqueca, que é pre-
valente na população e o agravamento das crises pode
surgir no contexto de episódios depressivos major e
perturbação de pânico. Quanto às crises adrenérgicas
(mal-estar, sudorese, tremor, aperto faríngeo, descon-
forto epigástrico), o diagnóstico diferencial inclui, por
ordem de prevalência, a patologia cardíaca, pulmonar
e a perturbação de pânico, seguidas de causas raras

Sem desencadeante
Paragem de atividade
Perturbação da consciência
15 minutos de duração
Aumento do número de crises
Incapacidade para o trabalho

Fotópsias
Sudorese
Palidez
Tremor
Aperto faríngeo
Desconforto epigástrico

Sem movimentos involuntários
Sem incontinência

33 anos

Natural da Holanda
Sexo masculino

Sem desencadeante
Paragem de atividade
Perturbação da consciência
15 minutos de duração
Aumento do número de crises
Incapacidade para o trabalho

Fotópsias
Sudorese
Palidez
Tremor
Aperto faríngeo
Desconforto epigástrico

Sem movimentos involuntários
Sem incontinência

33 anos

Natural da Holanda
Sexo masculino

Figura 1.Quadro clínico descrito na nota de alta do internamento em neuro-
logia.

Figura 2.Quadro clínico descrito na nota de alta do internamento em neuro-
logia, excluindo as interpretações da companheira.
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te se for da preferência do doente.1-2 Na
formação dos médicos de família, este
pressuposto tem também sido transmiti-
do e sucede com frequência na prática
clínica. Os motivos apresentados para a
presença do acompanhante são: a ajuda
com o transporte, fazer companhia, dar
apoio emocional, ajudar a fornecer e pe-
dir informação, participar na tomada de
decisões e prestar cuidados.2 No entanto,
estes artigos descrevem também senti-
mentos ambivalentes dos doentes quan-
to à presença de acompanhantes, refe-
rindo que por vezes existe uma comuni-
cação excessiva entre o acompanhante e
o médico. Os médicos descrevem tam-
bém dificuldades, nomeadamente na se-
leção da informação clínica a discutir
abertamente com acompanhantes e o re-
ceio de que os doentes se inibam de falar
sobre assuntos mais íntimos.2-3 Uma re-
visão sistemática sobre comunicação e
tomada de decisão nas consultas com
acompanhantes aponta que os doentes
se envolvem menos no seu tratamento,
discutem menos assuntos e estão mais
inibidos na comunicação.2 Em consultas de oncologia,
os doentes acompanhados expressavam menos os sen-
timentos negativos e compreendiam menos os proble-
mas de saúde.1

Do ponto de vista legal e clínico, devem estar pre-
sentes acompanhantes nas consultas de saúde infantil
ou quando existe doença mental grave ou défice cog-
nitivo.2 Nos restantes casos, a presença de um acom-
panhante pode comprometer pressupostos básicos da
relação médico-doente, nomeadamente da liberdade
de o doente falar de assuntos que deseja manter priva-
dos. O direito à privacidade está consagrado na Cons-
tituição da República Portuguesa, na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, na Convenção Europeia
dos Direitos do Homem e na Carta dos Direitos Fun-
damentais da União Europeia. A Lei n.º 15/2014, de 21
de março, que consolida os direitos e deveres do uten-
te dos serviços de saúde, define como direitos funda-
mentais o direito à reserva da vida privada, com exce-
ção do dos menores e incapazes.

A questão de preservar a relação médico-doente
como um espaço em que a privacidade de cada doen-
te é sempre garantida, é particularmente relevante
quando estão presentes situações de dependência
emocional e relações perturbadas. Certas situações
apenas se clarificam em consultas individuais, em que
o doente se pode queixar de ser vítima de violência
(controlo, abuso, violência, tanto física como emocio-
nal) ou um padrão relacional patológico se torna ma-
nifesto pela reação do acompanhante ao pedido de o
médico observar o doente em consulta individual.

No caso descrito, a dependência do doente para com
a companheira, decorrente da dificuldade em expres-
sar-se, não permitiu que o sofrimento mental se mani-
festasse claramente, o que induziu o raciocínio médi-
co hospitalar no sentido da doença física. O doente
nunca foi referenciado à consulta do MF ou psiquiatra.
Apenas na consulta com o MF e com questões dirigi-
das ao doente, que o incentivaram a expressar-se, é que
o sofrimento mental se tornou aparente.

Natural da Holanda

33 anos
Sexo masculino

Fotópsias
Sudorese
Palidez
Tremor
Aperto faríngeo
Desconforto epigástrico

Sem movimentos involuntários
Sem incontinência

Agravamento crises enxaqueca (intensidade e frequência)

Embotamento afetivo
Aspeto pouco cuidado
Perda de peso
Lentificação psicomotora
Astenia
Dificuldades de concentração

Dificuldades em falar Língua
Portuguesa
Mudança recente de país

Sem desencadeante
Consciente
Mal-estar intenso
Medo de morrer
15 minutos de duração
Aumento do número de crises
Incapacidade para o trabalho

Figura 3. Quadro clínico descrito pelo doente (preto) e questionado pelos autores
durante a consulta (vermelho).



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:501-7

505relatosdecaso

A relação médico-doente e o raciocínio clínico em
MGF

Sobre as consultas em MGF, McWhinney descreveu o
efeito terapêutico da relação médico-doente, da pessoa
se sentir escutada, compreendida, em que o médico está
atento à comunicação não-verbal e se interessa pelas
suas queixas.3 O método centrado no paciente começou
a ser desenvolvido na década de 1950 por Carl Rogers,
focando-se na importância da empatia, escuta ativa,
congruência da comunicação verbal e não-verbal e uso
de técnicas que facilitem ao doente explicar-se.4 Em 1964,
Michael Balint reconheceu a importância da relação mé-
dico-doente no diagnóstico em clínica geral.5

Neste caso clínico procurou-se aplicar esta metodo-
logia que é especialmente desafiante em doentes so-
matizadores. Concretamente, este doente apresentava
dificuldade em expressar as suas emoções e o seu so-
frimento psíquico. Procurou-se criar uma relação em
que o doente sentisse que se podia queixar dos seus sin-
tomas físicos, mentais e fragilidades relacionais e pro-
curar ajuda. Nos primeiros momentos da consulta foi
claro que a presença do acompanhante modificou a
comunicação e a relação médico-doente tradicionais,
com maior ênfase na perspetiva do acompanhante e
nas queixas físicas mais facilmente expressas pelo
doente, enviesando o raciocínio clínico. Trata-se de um
processo complexo de observação, investigação, co-
municação e interpretação.3

O processo de adoecer psíquico
Para compreender o processo de adoecer psicosso-

mático, em 1977, Engel reconheceu a importância de
identificar o contexto biológico, psíquico e social do
doente.8 Neste caso clínico, a doença manifestou-se no
contexto da emigração, dificuldade na adaptação às
exigências de trabalho e isolamento social, que consti-
tuem fatores de risco para doença mental. Neste con-
texto foi fundamental questionar diretamente o doen-
te acerca dos seus sentimentos e pensamentos relati-
vos ao seu dia-a-dia para ponderar hipóteses diagnós-
ticas prováveis, nomeadamente perturbações de
ansiedade e depressão. Trata-se, no fundo, de perceber
o impacto das mudanças de vida no doente e como a
doença mental se desenvolveu.

Por outro lado, as doenças tanto físicas como psí-
quicas perturbam a pessoa, modificam a vivência do

seu dia-a-dia e diminuem a disponibilidade para se re-
lacionar. Neste caso clínico, os sintomas tornaram-se
incapacitantes e impediram o doente de desempenhar
as suas atividades profissionais e de relacionar-se.6-7 Foi
neste contexto que procurou ajuda junto do MF. Neste
sentido, tornou-se claro neste caso que, na abordagem
destes doentes, é fundamental o clínico ter formação
na abordagem em consulta dos aspetos psicológicos e
sociais do adoecer, não desvalorizando as queixas, o
contexto e o seu tratamento.5

Formulação e teste de hipóteses

Sobre o raciocínio médico, McWhinney descreve que,
ao longo da consulta, o médico vai formulando e tes-
tando hipóteses com base nas queixas e sinais do doen-
te (raciocínio hipotético-dedutivo).3 São formuladas ha-
bitualmente duas a cinco hipóteses, hierarquizadas se-
gundo os critérios de maior probabilidade e gravidade.
As hipóteses vão sendo testadas e reformuladas ao lon-
go da anamnese, exame objetivo, exames complemen-
tares e resposta à terapêutica. No contexto da MGF, em
que a prevalência de doença é baixa, também são bai-
xos a sensibilidade, especificidade e valor preditivo da
anamnese, exame objetivo e exames complementares.
Como nem sempre é possível fazer um diagnóstico de-
finitivo, a decisão médica poderá ser esperar, continuar
a investigar, referenciar ou tratar empiricamente.

Em MGF procura-se observar o doente como um
todo, desde o início da consulta. É possível que nos
doentes somatizadores se possa cair em erros de ra-
ciocínio clínico que estão descritos na literatura, no-
meadamente valorizar apenas as queixas físicas (valo-
rizar excessivamente sinais ou sintomas particulares),
não colocar como hipóteses a patologia mental (con-
vergir prematuramente para uma outra hipótese) e não
a tratar desde o início, com risco de pedido excessivo
de exames além do recomendado (excesso de investi-
gação, não pedir exames úteis). Será que se o doente ti-
vesse recorrido numa primeira instância ao MF teria
sido referenciado ao SU, internado e submetido aos
exames que fez?

Fundamentação do diagnóstico diferencial do caso
clínico

A enxaqueca é frequente (prevalência de 12%). Nos
doentes com aumento do número de crises, nomeada-
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mente enxaqueca crónica diária, a depressão major está
presente em 24% dos casos [odds ratio (OR) de 19,3 sexo
masculino] e a perturbação de pânico em 25-30% dos
casos [risco relativo (RR) de 2,08-8,7].9-13 Sacks descre-
veu que, nas enxaquecas, um dos mecanismos psicos-
somáticos envolvidos é a manifestação da tensão emo-
cional através de sintomas vegetativos e dores cróni-
cas.10,14

A perturbação de pânico tem uma incidência em
Portugal de 0,9%. Surge habitualmente entre os 20-30
anos de idade e na sequência de um ou de vários acon-
tecimentos stressores. Caracteriza-se por crises paro-
xísticas de ansiedade, onde predominam sintomas
adrenérgicos, com intensidade máxima aos 10 minutos,
sem alteração da consciência.10,15-16

A prevalência do hiperparatiroidismo clínico foi es-
timada em 0,3%17 e do hipertiroidismo em 0,2%.18 Na
epilepsia do lobo temporal, as crises parciais comple-
xas cursam com sintomas adrenérgicos, mas existe
sempre alteração da consciência e duram apenas um a
dois minutos. A prevalência foi estimada em 0,07-0,1%,
sendo superior nos doentes com enxaqueca (RR=1,79),
mas neste caso clínico o doente estava consciente du-
rante as crises, excluindo-se o diagnóstico de epilepsia
do lobo temporal. O feocromocitoma é muito raro (in-
cidência 0,8 por 100.000 pessoas-ano).19

Conforme descrito no caso e fundamentado nos pa-
rágrafos anteriores, como primeiras hipóteses na con-
sulta com o MF foram colocadas a enxaqueca, a per-
turbação de pânico e a depressão major, que se tratam
de patologias frequentes. Algumas hipóteses de doen-
ça física já tinham sido investigadas e excluídas no in-
ternamento, mas mesmo assim optou-se por excluir
outras causas menos frequentes através de pedido de
análises dirigidas ao hiperparatiroidismo, hipertiroi-
dismo e feocromocitoma, que foram depois excluídas.
A resposta favorável à abordagem em consulta e à te-
rapêutica instituída em baixas dosagens veio também
reforçar que as hipóteses colocadas estavam corretas.

CONCLUSÃO
Em MGF procura-se compreender os doentes numa

perspetiva global, biopsicossocial e centrada na pes-
soa. No entanto, como este caso demonstra, a presen-
ça de acompanhantes pode modificar a relação médi-
co-doente e o raciocínio clínico. Faltam diretrizes que

orientem tecnicamente estas consultas e a relação que
se deverá ter com os acompanhantes.

Neste caso procurou-se que o doente expressasse as
suas queixas físicas e mentais; procurou-se clarificar o
quadro clínico, distinguir as perspetivas individuais do
doente e da companheira, colocar as hipóteses mais
prováveis do ponto de vista clínico e epidemiológico,
excluir outras causas menos frequentes e iniciar pre-
cocemente o tratamento da doença mental, que tende
a tornar-se crónica e incapacitante.

Permanecem questões em aberto. Em que situações
é benéfica a presença de um acompanhante? Como
deve o médico relacionar-se com terceiros? Como sal-
vaguardar os assuntos que o doente quer manter pri-
vados e podem ser fundamentais para o diagnóstico?
Como tirar o melhor partido de outras perspetivas, além
da do doente? Que aspetos podem ser prejudiciais nes-
tas consultas e como os identificar? É fundamental que
estas questões continuem a ser investigadas.
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ABSTRACT

THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP AND MEDICAL REASONING AND WHEN CONSULTING WITH A 
COMPANION: A CASE REPORT
Background: The presence of companions during general practice visits is frequent, although its impact is not completely es-
tablished. The aim of this case report is to think over how the presence of companions may interfere in the doctor-patient re-
lation and clinical reasoning.
Results: A foreign 33-year-old patient, presented with worsening migraine and seizure-like episodes, for about two years. He
was extensively studied in Neurology without a clear diagnosis. In the general practitioner (GP) visit, due to the language bar-
rier, his girlfriend frequently spoke for him and described the seizure-like episodes. Clarifying the patient’s complaints, he was
diagnosed with major depressive disorder and panic disorder. The patient responded completely to our approach and to the
prescribed medication. He returned to work.
Conclusion:The general practice, biopsychosocial and patient-centered perspective allow GPs to know all patients’ complaints
and to interpret them accurately. However, the presence of companions and their impact on clinical reasoning and doctor-pa-
tient relation demand further researched.

Keywords: Consultation with a companion; Physician-patient relationship; Medical reasoning.
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INTRODUÇÃO

O
s distúrbios da absorção dizem respeito a
um largo espetro de condições com múlti-
plas etiologias e manifestações clínicas va-
riadas. Na sua maioria, estão associados a

diminuição da absorção intestinal de um ou mais nu-
trientes da dieta e são referidos como síndroma de má
absorção.1 A má absorção implica um desequilíbrio
mantido entre a disponibilidade e as necessidades de
nutrientes2 e pode resultar de múltiplos mecanismos:

Estes distúrbios devem ser incluídos no diagnóstico
diferencial de diarreia e de défices nutricionais. O ol-
mesartan-medoxomilo é um antagonista dos recetores
da angiotensina II, aprovado para o tratamento da hi-
pertensão arterial e utilizado desde 2002. Pode estar as-
sociado, entre outros efeitos adversos, a enteropatia
sprue-like ou mesmo síndroma de má absorção.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo feminino com 60 anos de idade, cau-

casiana, assistente administrativa, solteira, tipologia fa-
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Uma etiologia incomum de
síndroma de má absorção

RESUMO
Introdução: Os distúrbios da absorção dizem respeito a um largo espetro de condições com múltiplas etiologias e manifesta-
ções clínicas variadas. Este caso demonstra um efeito adverso raro do olmesartan-medoxomilo, que se manifestou de forma in-
dolente. Com este relato de caso pretende-se chamar a atenção para a necessidade da revisão terapêutica como ponto fulcral
no estudo etiológico de uma síndroma de má absorção, bem como elucidar alguns diagnósticos diferenciais mais frequentes.
Descrição do caso: Mulher de 60 anos, com antecedentes de hipertensão arterial diagnosticada em 2013 e medicada com ol-
mesartan desde essa altura. Apresentou quadro de diarreia com mais de quatro semanas de evolução; iniciou-se investigação,
que foi inconclusiva dada a regressão espontânea do quadro. Cerca de quatro meses depois apresentou vómitos e perda de peso,
tendo-se progredido na investigação etiológica que foi inconclusiva. Após alteração do anti-hipertensor, as queixas desapare-
ceram por completo.
Comentário: A síndroma de má absorção, tendo como agente causal o olmesartan-medoxomilo, é um diagnóstico raro, mas
que pode ter consequências graves para o doente. Recomenda-se que nos doentes medicados com olmesartan e que desen-
volvam estes sintomas, na ausência de outra causa, o fármaco seja descontinuado.

Palavras-chave: Olmesartan; Má absorção; Olmesartan-medoxomilo.

miliar unitária, natural e residente em Portugal, com
antecedentes de hipertensão arterial diagnosticada
desde 2013, medicada desde então com olmesartan-
medoxomilo 40mg. Sem alergias medicamentosas co-
nhecidas, hábitos etílicos ou tabágicos e sem antece-
dentes familiares de relevo.

Em agosto de 2015 apresentou quadro de diarreia
com duas semanas de evolução, caracterizado por três
a quatro dejeções diárias, líquidas, raramente com re-
síduos alimentares, predominantemente diurnas mas
ocasionalmente noturnas, sem sangue, muco ou pus.
Referiu vómitos associados, ocasionais, alimentares.
Negou fatores desencadeantes ou outros sintomas
acompanhantes, nomeadamente febre, artralgias, al-
terações cutâneas, febre, dor abdominal, perda ponde-
ral ou esteatorreia. Recorreu a uma consulta de gas-
trenterologia, tendo realizado estudo analítico que não
demonstrou alterações (hemograma, função renal, pa-
râmetros hepáticos, função tiroideia) e endoscopia di-
gestiva alta, que revelou gastropatia congestiva-exame
anatomopatológico, atrofia, deformação das vilosida-
des, sugestiva de doença celíaca. Iniciou dieta sem glú-
ten, sem melhoria das queixas. Quatro meses depois,
em novembro de 2015, por manter vómitos e diarreia

relatosdecaso DOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12269
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de características semelhantes e apresentar emagreci-
mento, recorreu ao seu médico de família que a enca-
minhou para consulta de medicina interna, tendo sido

internada para estudo. Reali-
zou novamente endoscopia di-
gestiva alta (visualização de
mucosa do fundo e corpo gás-
trico com hiperemia difusa,
apagamento das pregas e dis-
creta fissuração de D2; anato-
mia patológica de biópsia D2 e
bulbo com atrofia vilositária
subtotal e escasso infiltrado do
epitélio com padrão não favo-
rável ao diagnóstico de doença
celíaca), videocápsula (visuali-
zada atrofia de toda a mucosa
do intestino delgado com fis-
suração/nodularidade da mu-
cosa, sem úlceras ou lesões ve-
getantes) e TC de abdómen
(ansas ileais de parede espes-
sada, com densificação nodu-
lar da gordura subjacente). Por
melhoria das queixas, a doen-
te teve alta clinicamente bem,
mas sem o diagnóstico escla-
recido.

Seis meses depois, em mar-
ço de 2016, foi internada por
fratura do úmero esquerdo, re-
sultante de uma queda da pró-
pria altura por desequilíbrio e
fraqueza generalizada. Apre-
sentava nessa altura dois a três
episódios de vómitos/dia, ali-
mentares, sem outra sintoma-
tologia associada, exceto sen-
sação de fraqueza generaliza-
da e com perda de cerca de sete
quilos de peso corporal. Ao
exame objetivo encontrava-se
pálida, ligeiramente desidrata-
da, normotensa, emagrecida,
abdómen mole e depressível,
sem dor à palpação ou organo-

megalias palpáveis. Em avaliação analítica neste inter-
namento apresentou défice de magnésio (1,3mg/dl),
potássio (2,5mmol/L), fósforo (1,5mg/dl), cálcio total

Etiologia Exemplo

1. Alterações no lúmen intestinal
a. Hidrólise de substratos Pancreatite crónica

- Deficiência/inativação de enzima digestiva Síndroma de Zollinger-Ellison

b. Solubilização de gordura
- Redução da síntese de sais biliares Cirrose
- Alteração da secreção biliar Colestase crónica
- Desconjugação de sais biliares Sobrecrescimento bacteriano
- Aumento da perda de sais biliares Doença/reseção ileal

c. Disponibilidade luminal de nutrientes específicos
- Diminuição do ácido gástrico Gastrite atrófica
- Diminuição do fator intrínseco Anemia perniciosa
- Consumo bacteriano de nutrientes Sobrecrescimento bacteriano

d. Fármacos

2. Defeitos na superfície absortiva epitelial
a. Hidrólise membrana luminal Deficiência de sucrase-isomaltase

- Defeitos adquiridos/congénitos de dissacarídeos Deficiência de lactase
b. Transporte epitelial Doença celíaca

3. Alterações pós-absorção Abetalipoproteinemia
Linfangiectasia intestinal

QUADRO I. Condições que são causa de má absorção, categorizadas pela fase de
absorção prejudicada

Fonte: Adaptado de UpToDate.com3

Agosto
2015

Início de
diarreia e
vómitos

Consulta de
Gastrenterologia

Avaliação
analítica

Endoscopia
digestiva alta

Novembro 2015
Consulta com

Médico de Família

Internamento
para estudo

Melhoria
espontânea das

queixas

Junho 2015
Internamento no

Serviço de
Ortotraumatologia
/Medicina Interna

Reinício das
Queixas

Síndroma de má
absorção

Figura 1. Cronograma de apoio ao caso clínico.
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corrigido (8mg/dl), hipoalbuminemia (4,9g/dL) e pro-
longamento do tempo de protrombina (18 seg.). Após
cirurgia ortopédica foi transferida para o serviço de me-
dicina interna para estudo de provável síndroma de má
absorção. Repetiu endoscopia digestiva alta (gastropa-
tia congestiva-anatomia patológica: gastrite crónica su-
perficial, com ligeiros sinais de atividade, associada à
presença de Helicobacter pylori; sem displasia ou neo-
plasia), endoscopia por cápsula (aparente atrofia/ede-
ma do jejuno proximal, recuperação progressiva das vi-
losidades ao longo do restante jejuno, lingangiectasias
ao longo de todo o delgado, mais evidentes nos seg-
mentos distais), colonoscopia (sem alterações obser-
váveis), TC de abdómen (sem alterações observáveis) e
exclusão de doença celíaca por testes serológicos con-
vencionais negativos, ausência dos heterodímeros HLA
classe II (HLA-DQ2/8). De salientar a ausência de me-
lhoria clínica após início de dieta sem glúten, que já te-
ria iniciado anteriormente. Cumpriu terapêutica de er-
radicação do Helicobacter pylori, sem melhoria das
queixas. Foi posteriormente alterado o anti-hiperten-
sor para lercanidipina, com resolução dos défices nu-
tricionais e das queixas. Encontra-se em seguimento
pelo seu médico de família.

COMENTÁRIO
Descreve-se um caso clínico de má absorção que

melhorou após suspensão do olmesartan-medoxomi-
lo. Algumas das reações adversas descritas do fármaco,
com uma frequência de 1-10%, descrevem diarreia (um
dos efeitos adversos mais comuns) e sintomas de ente-
ropatia sprue-like,4 sendo que casos de enteropatia atri-
buíveis ao olmesartan têm sido publicados desde 2012,5

descrevendo uma diarreia crónica com perda de peso
significativa. Esta sintomatologia pode desenvolver-se
meses a anos depois de iniciar o tratamento. Comum-
mente encontra-se atrofia das vilosidades na biópsia in-
testinal.4,6

Apesar dos mecanismos da enteroparia sprue-like
associada ao olmesartan ainda serem incertos, alguns
autores sugerem uma hipersensibilidade retardada lo-
cal ou resposta imunitária mediada por células ao pró-
fármaco olmesartan-medoxomilo.7 Outros sugerem
que a inibição da TGF-beta mediada por ARA, um me-
diador importante na homeostase intestinal, seja um
mecanismo possível, apesar de não ser claro porque é

que este efeito não é observado por outros ARAs.8 A en-
teropatia não foi detetada com outros antagonistas dos
recetores da angiotensina II, que não o olmesartan.7 É
necessária mais investigação para elucidar o mecanis-
mo da enteropatia associada ao olmesartan.

A FDA7 recomenda que os doentes medicados com
olmesartan-medoxomilo que desenvolvem estes sin-
tomas, e nos quais nenhuma outra causa é encontra-
da, suspendam este fármaco e iniciem terapêutica com
outro anti-hipertensor.

Este caso enfatiza a importância de uma história clí-
nica completa e da investigação diagnóstica, desta-
cando um efeito adverso de um fármaco frequente-
mente utilizado na prática clínica. A enteropatia indu-
zida por olmesartan é uma nova entidade clínica que
deve ser incluída no diagnóstico diferencial de atrofia
vilosa com serologia celíaca negativa.9

O olmesartan-medoxomilo é excretado na bílis e uri-
na, sofrendo mínima metabolização10 e com biodispo-
nibilidade de 26%.11 Estes autores estudaram vários self-
-micro emulsifying drug delivery system, facilmente
emulsificados em meio aquoso sob agitação e motili-
dade gástrica, aumentando a biodisponibilidade do fár-
maco em 170%.11 Este poderá ser um mecanismo que,
no futuro, evitará efeitos adversos gastrointestinais.

Concluindo, a síndroma de má absorção tendo como
agente causal o olmesartan-medoxomilo é um diag-
nóstico raro e de exclusão. Deverá ser feito o diagnós-
tico diferencial com outras etiologias de má absorção.
O atraso no diagnóstico e na atuação pode ter conse-
quências graves, com perda de peso significativa, défi-
ces nutricionais e redução da qualidade de vida. Reco-
menda-se que nos doentes medicados com olmesartan
que desenvolvem estes sintomas, e nos quais nenhu-
ma outra causa seja encontrada, o fármaco seja des-
continuado.
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ABSTRACT

AN UNCOMMON ETIOLOGY OF MALABSORPTION SYNDROME
Introduction:Absorption disorders concern a broad spectrum of conditions with multiple etiologies and clinical manifestations.
This case demonstrates a rare adverse effect of olmesartan-medoxomil. This case report intends to draw attention to the need
for therapeutic revision as a crucial point in the etiological study of malabsorption syndrome, as well as to name more frequent
differential diagnoses.
Case description: 60-year-old woman, with a history of hypertension diagnosed in 2013 and medicated with olmesartan sin-
ce then. She presented with diarrhea for more than four weeks. As the etiological investigation began, she spontaneously im-
proved, so it was left incomplete. About four months later, she presented with vomiting and weight loss, and the etiological in-
vestigation was inconclusive. After the antihypertensive was changed, the complaints disappeared completely.
Comment: Malabsorption syndrome caused by olmesartan-medoxomil is a rare diagnosis, but can have serious consequences
for the patient. It is recommended that in patients on olmesartan and who develop these symptoms, in the absence of ano-
ther cause, the drug is discontinued.

Keywords: Olmesartan; Malabsorption; Olmesartan-medoxomil.
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INTRODUÇÃO 

O
s distúrbios genito-urinários constituem
uma percentagem relevante dos problemas
apresentados em consulta de saúde de
adultos.1 Apesar de serem consideravel-

mente mais frequentes na mulher, importa estar aten-
to à sua presença no homem, dado o impacto que acar-
retam a nível psicológico e na qualidade de vida. As
doenças penianas e escrotais são patologias raras, fre-
quentemente benignas e/ou tratáveis, que acarretam
um impacto psicológico muito grande para o doente.1

Por continuar a existir um marcado tabu em discutir a
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Doença de Peyronie: a
importância de identificar para
tranquilizar

RESUMO
Introdução:A doença de Peyronie é uma patologia do tecido conjuntivo peniano que se caracteriza pela presença de tecido fi-
broso na túnica albugínea dos corpos cavernosos, podendo surgir dor e deformidade durante a ereção. Por se tratar de uma
doença do foro sexual é muitas vezes ocultada pelo paciente, embora seja causa de muita angústia e frustração. De facto, pa-
tologias caracterizadas pela formação de massas palpáveis ou tumefações são muitas vezes associadas a doenças oncológicas,
pelo que os doentes com doença de Peyronie vivem muitas vezes no sobressalto de poder ter um tumor do pénis. O objetivo
deste relato de caso prende-se com a importância de o médico de família reconhecer esta patologia, o seu caráter benigno e
qual a abordagem mais adequada, por forma a tranquilizar o doente e a família. 
Descrição do caso: Doente de 57 anos, sexo masculino, hipertenso sem outros antecedentes patológicos de relevo. Recorre à
consulta de saúde de adultos por sintomas ansiosos, sem motivo evidente. Durante a anamnese cuidada e em consultas de se-
guimento refere preocupação com a sua performance sexual, uma vez que, durante a ereção, que não seria tão exuberante como
habitual, o pénis apresentaria uma curvatura, com concavidade para a direita. Sem outros sintomas genito-urinários ou outros.
Realizou ecografia peniana cujo resultado foi compatível com doença de Peyronie. Perante o diagnóstico, o doente optou por
uma atitude expectante. Meses depois apresenta melhoria dos sintomas ansiosos, doença de Peyronie estabilizada e atividade
sexual satisfatória. 
Comentário: A doença de Peyronie é uma doença benigna, cuja etiologia ainda não é completamente conhecida. O diagnósti-
co é essencialmente clínico, embora frequentemente se recorra à ecografia peniana. Diferentes tratamentos médicos têm sido
testados sem eficácia comprovada, pelo que o tratamento de eleição é cirúrgico. Enquanto médicos de família, é importante
que sejamos capazes de informar e tranquilizar devidamente, de forma a evitar ciclos viciosos de consultas, exames e trata-
mentos sem sucesso.

Palavras-chave: Doença de Peyronie; Curvatura peniana.

sexualidade, estes doentes protelam muitas vezes o
diagnóstico e tratamento. Para além disso, a sexualida-
de é um assunto que interfere com a esfera pessoal do
indivíduo e há uma influência marcada da cultura, edu-
cação, etnia e vivências de cada um, o que dificulta a
sua abordagem pelos profissionais de saúde.

A doença de Peyronie é uma patologia do tecido con-
juntivo peniano, que se caracteriza pela presença de fi-
brose na túnica albugínea dos corpos cavernosos.2É uma
doença benigna, adquirida e pouco frequente.3Por se tra-
tar de uma doença do foro sexual é muitas vezes oculta-
da pelo indivíduo, embora seja causa de muita angústia
e frustração para o mesmo. De facto, patologias caracte-
rizadas pela formação de massas palpáveis ou tumefa-
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ções são muitas vezes associadas a doenças oncológicas,
pelo que os doentes com doença de Peyronie vivem mui-
tas vezes na angústia de poder ter um tumor do pénis.

O objetivo deste relato de caso prende-se com a im-
portância para o médico de família de reconhecer esta
patologia, o seu caráter benigno e qual a abordagem mais
adequada por forma a tranquilizar o doente e a família. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente de 57 anos, sexo masculino, hipertenso desde
2013, sob medicação anti-hipertensora com inibidores
da enzima conversora da angiotensina, sem outros an-
tecedentes patológicos de relevo. Em março de 2017 re-
correu à consulta de saúde de adultos com sintomas de-
pressivos/ansiosos (irritabilidade fácil, dificuldade em
dormir, tremores esporádicos, dificuldade de concen-
tração) desde longa data, com agravamento nos últi-
mos dois meses. Negava acontecimentos traumáticos
recentes ou alterações abruptas no seu quotidiano. Re-
feria que a performance sexual “já não é o que era” (sic).
Quando melhor explanado o problema, não especifica-
va qual a dificuldade sentida e associava-a ao stress do
trabalho. Mostrava-se relutante em falar no assunto.

Em consulta de seguimento, em maio de 2017, apre-
sentava-se com quadro depressivo: humor deprimido,
choroso e alterações do sono. Referia que a relação com
a sua companheira lhe causava bastante preocupação,
porque considerava que não era capaz de manter rela-
ções sexuais satisfatórias. Durante a anamnese referiu:
“eu acho que tenho uma doença má do pénis” (sic).Du-
rante a explanação desta crença referiu que, durante a
ereção, que não seria tão exuberante como habitual, o
pénis apresentava uma curvatura, com concavidade
para a direita. Negava dor ou outros sintomas penianos,
embora referisse que cerca de seis meses antes tinha
sentido “algum desconforto” (sic)durante a ereção, que
entretanto havia resolvido. Negava queixas genito-uri-
nárias ou outras, nomeadamente febre. Ao exame ob-
jetivo apresentava genitais externos sem alterações à
inspeção, sem circuncisão. Não se detetaram massas ou
adenopatias palpáveis nem outras alterações.

Foi solicitada uma ecografia peniana e de partes mo-
les da região inguinal, que objetivou “região hiperecogé-
nica na túnica albugínea à direita, abaixo da glande, com-
patível com placa fibrótica calcificada (18mm x 24mm).
Sem outras alterações de relevo”. Foi iniciada medicação

ansiolítica para controlo dos sintomas. Foi também dis-
cutida a possibilidade de iniciar medicação antidepres-
siva, que o doente preferiu que não fosse instituída.

Recorreu entretanto a consulta de urologia em mé-
dico particular. Foi assumido o diagnóstico de doença
de Peyronie e explicado o caráter benigno da doença,
a sua história natural previsível e as opções terapêuti-
cas existentes. Depois de devidamente informado, o
doente optou por uma atitude expectante, sem qual-
quer tratamento médico e sem referenciação para even-
tual tratamento cirúrgico. Mantinha, nesta altura, me-
dicação ansiolítica instituída.

Em setembro do mesmo ano voltou à consulta, refe-
rindo melhoria significativa dos sintomas depressivos /
ansiosos – “agora sei que não tenho um cancro, por isso
já ando melhor” (sic).Tinha interrompido, por iniciativa
própria, a medicação ansiolítica instituída. Referia que,
durante a ereção, a curvatura peniana se mantinha, mas
sem agravamento significativo nos últimos meses e que
não impossibilitava a penetração nem o atingimento do
orgasmo. Quando abordada a questão do desempenho
sexual e da relação com a parceira, o doente referiu que
a companheira tinha conhecimento da doença e das
suas implicações, que o acompanha às consultas de uro-
logia e que o casal se adaptou à situação.

COMENTÁRIO
A doença de Peyronie, igualmente denominada de In-
duratio Penis Plastica, foi descrita pela primeira vez
pelo cirurgião François Gigot de La Peyronie, em 1743.3

Trata-se de uma patologia do tecido conjuntivo penia-
no, que se caracteriza pela presença de tecido fibroso
na túnica albugínea dos corpos cavernosos, podendo
surgir dor e deformidade durante a ereção. É uma doen-
ça benigna e adquirida.2-4

A doença de Peyronie é uma patologia subdiagnos-
ticada, que afeta até 8,9% dos homens em idade adul-
ta. Atinge mais frequentemente homens caucasianos
entre os 40 e 60 anos (idade média: 53 anos), mas já fo-
ram descritos casos desde os 18 anos até aos 83 anos.
Em Portugal, os últimos estudos apontam para uma
prevalência de 1%.3

O caso apresentado demonstra, sobretudo o impac-
to que a doença pode ter na qualidade de vida do indi-
víduo. Trata-se de um caso clínico cuja evolução foi fran-
camente favorável, que ainda assim afetou muito o quo-
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tidiano do doente e sua família. A etiologia da doença
de Peyronie ainda não é completamente conhecida.
Sabe-se que ocorre o aparecimento de uma ou mais pla-
cas fibrosas sobre a túnica albugínea (camada que en-
volve os corpos cavernosos), que condiciona alterações
da elasticidade dos tecidos atingidos. Assim, a capaci-
dade de extensão do pénis é afetada e desenvolve-se
uma curvatura anormal, com face côncava para o lado
da lesão.2-5 A teoria melhor aceite atualmente pela co-
munidade científica defende que a placa surge em con-
sequência de um processo cicatricial não resolvido, se-
cundário a microtraumatismos durante o ato sexual,
com microrrotura de vasos.4,6 Por outro lado, alguns es-
tudos sugerem que possa existir uma base autoimune
da doença ou polimorfismos genéticos que condicio-
nem anomalias do colagénio.5,7 Há ainda quem defenda
que a doença possa ser causada por efeitos secundários
de fármacos de uso frequente (e.g., betabloqueadores).5

Como aconteceu no caso apresentado, o primeiro
sintoma da doença é muitas vezes a ereção dolorosa,
sem que sejam ainda visíveis ou palpáveis as placas fi-
bróticas. Progressivamente, as placas começam a ser fa-
cilmente detetáveis e, na maioria dos casos, a dor aca-
ba por desaparecer. Desenvolve-se então uma curva-
tura durante a ereção.1,3

A doença habitualmente estabiliza depois de um a
dois anos de evolução. No caso apresentado, a doença
estabilizou e acabou por não comprometer significati-
vamente a performance sexual do indivíduo. Frequen-
temente, como consequência desta patologia, desen-
volve-se muitas vezes uma disfunção eréctil. Esta está
particularmente presente quando existe um atingi-
mento maciço da túnica albugínea, comprometendo a
componente venoclusiva da ereção. Contudo, não se
pode excluir a vertente psicogénica, secundária ao im-
pacto da deformidade peniana.4,6

Como se pode verificar pelo caso apresentado, o
diagnóstico da doença de Peyronie é essencialmente
clínico. Com o exame objetivo pode ser feito o diag-
nóstico diferencial de curvatura congénita do pénis,
trombose das veias dorsais do pénis, inflamações cró-
nicas ou tumores.1,3,8

O meio complementar de diagnóstico mais usado é
a ecografia peniana. Este exame é útil para caracterizar
a placa quanto às suas dimensões, localização e possí-
vel calcificação.9 Para além disso, é frequentemente uti-

lizado para tranquilizar o doente da preocupação as-
sociada à palpação de uma massa no pénis (muitas ve-
zes confundida com tumor do pénis). Imagiologica-
mente, a doença de Peyronie apresenta-se como uma
região hiperecogénica calcificada da túnica albugínea,
que representa a placa fibrótica responsável pela retra-
ção do corpo cavernoso e pelo desvio do pénis duran-
te a ereção. A realização do estudo angiodinográfico
(eco-Doppler vascular colorido) com prova vasoativa é
importante para determinar o grau de curvatura indu-
zida, avaliar o estado das artérias e a sua resposta à in-
jeção da substância vasoativa. Estes parâmetros podem
ter implicações na escolha da técnica cirúrgica a efe-
tuar, caso se admita a indicação cirúrgica.9

A doença de Peyronie associa-se muitas vezes a ou-
tras patologias do tecido conjuntivo, como a contratu-
ra de Dupuytren, a doença de Ledderhose (fibromato-
se plantar) e a timpanosclerose.4,7 Para além dessas, as-
socia-se por vezes à diabetes mellitus, hipertensão ar-
terial e artrite reumatoide, bem como ao alcoolismo,
sem que haja uma razão conhecida até ao momento.4

A disfunção eréctil é definida, pela Sociedade Portu-
guesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução,
como a incapacidade constante ou recorrente de obter
ou manter uma ereção que permita a atividade sexual
durante pelo menos três meses.3 Pode atingir homens
de qualquer idade, embora seja mais frequente com o
avançar da idade. Pela definição, facilmente se perce-
be que a doença de Peyronie pode ser causa de disfun-
ção eréctil. Quando tal acontece, a abordagem tera-
pêutica deve ser adaptada.

O doente apresentado não precisou de recorrer a tra-
tamentos médicos ou cirúrgicos, visto que a sua doen-
ça estabilizou e que o seu maior problema era essen-
cialmente psicológico. Ainda assim, várias terapêuti-
cas farmacológicas têm sido propostas para a doença
de Peyronie, porém, com eficácia limitada.

É essencial ter presente que a doença de Peyronie
pode comprometer severamente a qualidade de vida do
doente, pelas consequências físicas, mas sobretudo
pelo impacto psicológico associado. Uma vez que a
doença de Peyronie não afeta a sobrevida, o princípio
hipocrático Primum non nocere ganha especial impor-
tância. Muitas vezes, a explicação cuidadosa da histó-
ria natural da doença, o controlo de sintomas e com-
plicações e o incentivo a estratégias de coping que le-



vem o paciente a ultrapassar dificuldades, são sufi-
cientes para aliviar o sofrimento do indivíduo.

Não existe tratamento oral aprovado para a doença
de Peyronie. Fármacos como tamoxifeno, vitamina E ou
L-carnitina foram considerados no passado, mas atual-
mente não estão recomendados.

Os anti-inflamatórios não esteroides podem ser usa-
dos para controlo da dor associada à inflamação, que
caracteriza a fase ativa da doença. A dor peniana acar-
reta sofrimento significativo e compromete, por si só,
a função sexual.

Em casos de disfunção erétil associada, a sua aborda-
gem terapêutica deve ser orientada pelas guidelines/re-
comendações específicas para tal condição, indepen-
dentemente da doença de Peyronie concomitante.

As abordagens terapêuticas intralesioanis parecem
ser uma opção atraente, visto que, em teoria, alcançam
uma distribuição rápida, com maior concentração e di-
recionadas diretamente ao tecido-alvo, com menor ris-
co de efeitos colaterais sistémicos. A Canadian Urologi-
cal Association recomenda, como primeira linha de te-
rapêutica intralesional, a clostridial collagenases e o ve-
rapamil e interferão como terapêutica de segunda linha.

A terapia mecânica de tração parece ter algum be-
nefício, visto que resulta em alterações no tecido con-
juntivo que ajudam no combate ao crescimento da fi-
brose na túnica albugínea. A literatura é ainda escassa,
mas parece existir benefício real.

A litotrícia extracorpórea por ondas de choque tem
evidência comprovada para o tratamento da dor pe-
niana. Não há evidência da sua eficácia na redução da
curvatura ou do tamanho da placa.

A iontoforese (administração de radicais químicos,
através de uma corrente unidirecional criada por um
campo elétrico) não está recomendada. Do mesmo
modo, a radioterapia não está recomendada; face ao co-
nhecimento atual, os riscos suplantam os benefícios.

Posto isto, o tratamento cirúrgico é, muitas vezes, o
tratamento de eleição na doença de Peyronie. Habi-
tualmente os doentes são divididos em três categorias:6

1. Placas assintomáticas ou que condicionam ligeira
curvatura, mas que não afetam significativamente as
relações sexuais; 

2. Placas que condicionam uma curvatura peniana que
impossibilita a penetração ou a torna dolorosa, im-
plicando relações sexuais insatisfatórias;
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3. Doença de Peyronie associada a disfunção eréctil.
Para os doentes do grupo 1 não está indicado o tra-

tamento cirúrgico. Deve ser explicado o caráter benig-
no da doença, a história natural previsível e manter vi-
gilância.

Os doentes dos grupos 2 e 3 têm indicação cirúrgi-
ca. No entanto, o doente só deverá ser submetido à ci-
rurgia de correção da curvatura depois da estabilização
do processo fibrótico, ou seja, doença com mais de 12
meses de evolução e deformidade estável há pelo me-
nos três meses.3,6 A avaliação pré-operatória incide so-
bretudo em quatro parâmetros: natureza e magnitude
da curvatura, comprimento do pénis e avaliação he-
modinâmica da ereção.

Doentes pertencentes ao segundo grupo, ou doença
de Peyronie sintomática não associada a disfunção eréc-
til ou associada a disfunção eréctil responsiva à tera-
pêutica oral, habitualmente são submetidos a cirurgia re-
construtiva. Por outro lado, em doentes com doença de
Peyronie associada a disfunção eréctil refratária recorre-
se habitualmente à colocação de prótese peniana.6

Na atualidade, a noção de intervencionismo médico
excessivo, seja ele com intuito curativo, preventivo ou
gestão de expectativas, é uma realidade cada vez mais
frequente. Em 2000, Jamoulle e Roland propuseram um
novo patamar de prevenção em saúde: a prevenção qua-
ternária. A prevenção quaternária pretende evitar ou
atenuar o excesso de atos médicos desnecessários ou in-
justificados, recorrendo à informação e capacitação dos
doentes para que possam tomar as decisões mais sen-
satas.10 Como demonstrado no caso apresentado, a
doença de Peyronie é um caso em que a prevenção qua-
ternária é fundamental para a qualidade de vida do
doente. Trata-se de uma doença benigna, com uma his-
tória natural frequentemente autolimitada e cujos tra-
tamentos médicos conhecidos têm uma eficácia muito
contestável. Não é incomum encontrarem-se doentes
com esta patologia que já foram levados a recorrer a tra-
tamentos dispendiosos, dolorosos e/ou desagradáveis,
em busca da resposta milagrosa que nenhum deles pode
prometer. Enquanto médicos de família, e lembrando
uma das características da medicina geral e familiar – a
advocacia do doente,11 é importante que sejamos capa-
zes de informar e tranquilizar devidamente, de forma a
evitar a sua entrada em ciclos viciosos de consultas, exa-
mes e tratamentos sem sucesso. 
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ABSTRACT

PEYRONIE’S DISEASE: THE IMPORTANCE OF IDENTIFYING TO REASSURE
Introduction: Peyronie’s disease is a connective tissue illness characterized by the presence of fibrous tissue in the tunica albuginea
of the corpora cavernosa. This condition may cause pain and deformity during erection. Being a sexual disease is often hidden by the
patient, although it is a cause of much anxiety and frustration. Diseases characterized by the formation of tumefactions are often as-
sociated with cancer, therefore Peyronie’s disease patients are often afraid of having a penile tumor. The purpose of this case report is
to show not only the importance of a family doctor on the recognition of this pathology but also its importance on deciding what the
most appropriate approach is in order to tranquilize the patient and family.
Case report: Male, 57 years old, personal history of arterial hypertension, without another relevant pathological history. He goes to
the doctor because of anxious symptoms, for no obvious reason. He mentions concerns about his sexual performance because, during
the erection, which would not be as exuberant as usual, the penis would present a curve with concavity to the right. No other symp-
toms. The penile ultrasound showed images compatible with Peyronie’s disease. The patient opted for an expectant attitude. Months
later, the anxiety symptoms have improved, Peyronie’s disease has stabilized and his sexual activity is satisfactory.
Comment: Peyronie’s disease is a benign disease whose etiology is not yet fully known. The diagnosis is essentially clinical, although
a penile ultrasound is often used. Different medical treatments have been tested without proven effectiveness, so the gold standard
treatment is surgery. As a family doctor, it is important to be able to inform and reassure the patients in order to avoid unsuccessful
cycles of consultation, testing and treatment.

Keywords: Peyronie’s disease; Penile curvature.
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Caríssimo Sr. Editor da REVISTA PORTUGUESA DEMEDICINA

GERAL E FAMILIAR (RPMGF),
Li com muito interesse e entusiasmo o editorial do vo-
lume 35 da RPMGF, da autoria da colega Raquel Braga,1

partilhando as suas preocupações relativamente à ne-
cessidade do ensino do profissionalismo quer em con-
texto pré-graduado, quer pós-graduado. Saliento, no
editorial, a importância da necessidade de um ensino
que utilize modelos de profissionalismo que potenciem
a aquisição de competências, entendidas como um
conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes, pelos
alunos ou internos de medicina.
Gostaria de acrescentar algumas ideias que poderão

ser úteis na reflexão sobre esta temática.
O desempenho médico de excelência é caracteriza-

do por critérios que foram definidos quando, nos anos
80 do século XX, surgiu o conceito de profissionalismo
como movimento ético no contexto académico norte-
-americano.2 Em 2002, e na consolidação desse movi-
mento, a American Board of Internal Medicine Foun-
dation, em conjunto com outras instituições, publica o
documento Medical Professionalism in the New Mil-
lennium: A Physician Charter,3 definindo três princí-
pios fundamentais do profissionalismo – o bem-estar
do doente, a sua autonomia e a justiça social. Este do-
cumento espelha a evolução do conceito de profissio-
nalismo e o seu vínculo direto às mudanças da relação
médico-utente e ao papel do médico na sociedade.
Um modelo de profissionalismo assente na tradição

do juramento Hipocrático é claramente insuficiente
para dar uma resposta adequada aos conflitos éticos
que surgem na relação assistencial diária. Este modelo
surge no contexto de uma relação médico-utente pa-
ternalista,4 que evidencia o poder do médico e a de-
pendência do utente e que coloca a beneficência no
centro da decisão ética.
As mudanças de valores culturais da sociedade e as

consequentes alterações na relação médico-utente im-
pelem o nascimento de um Novo Profissionalismo que,
mais do que centrado no paternalismo médico ou na
autonomia do utente, implica o estabelecimento de
uma relação deliberativa.5 Esta relação deliberativa es-
tabelece-se quando, no encontro de valores de médico

e utente, surge uma decisão que respeita o máximo de
valores dos dois intervenientes.
As semelhanças entre o Novo Profissionalismo e a

bioética são várias e frequentemente surgem como
conceitos mesclados. No entanto, a sua clarificação é
importante para responder à pergunta: será o ensino do
profissionalismo suficiente para dar resposta ao dever
de excelência do médico?
O profissionalismo é um conceito que nasce da re-

flexão dos profissionais de saúde em resposta aos de-
safios crescentes do desempenho da profissão. Em
suma, trata-se de um contrato que a medicina estabe-
lece com a sociedade,3 surgindo do interior da profis-
são para o exterior. Embora, os objetivos sejam clara-
mente de benefício do utente e da sociedade, o profis-
sionalismo poderá ser associado a questões problemá-
ticas como o elitismo e a manutenção do poder.6

A bioética, disciplina que se traduz na aplicação da
ética às questões da vida e da medicina, nasce por im-
perativo de uma realidade social que necessitava de
respostas multidisciplinares, numa sociedade moral-
mente pluralista.7De forma simples, tem origem na so-
ciedade e invade a relação assistencial, num movi-
mento centrífugo.
Podemos dizer que o Novo Profissionalismo tem as

suas origens nos fundamentos da bioética, não esva-
ziando a totalidade dos seus conteúdos; por outro lado,
a bioética não pode converter-se ou reduzir-se à ética
profissional.8

Em conclusão, o ensino da bioética em contexto pré
e pós-graduado, preferencialmente integrando o curri-
culum formal, é essencial para a excelência do desem-
penho profissional no contexto de uma sociedade e das
suas instituições em evolução. Potter, citado por Daniel
Serrão,9 considera que a bioética, como nova discipli-
na do pensamento humano, constitui uma estratégia de
sobrevivência. A apreensão desta estratégia de sobre-
vivência dotará os futuros profissionais de competên-
cias que lhes permitirão afrontar os obstáculos cres-
centes ao profissionalismo, incluindo a pressão assis-
tencial, a utilização de tecnologias de informação e as
relações profissionais, institucionais e interinstitucio-
nais.

A NECESSIDADE DO ENSINO DO PROFISSIONALISMO
TEACHING PROFESSIONALISM

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12755
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Finalmente, a utilização de metodologias de ensino
que promovam a deliberação ética, possibilitarão aos
alunos/internos e futuros profissionais de saúde a aqui-
sição de competências na resolução de problemas éti-
cos, problemas de conflitos de valores que surjam no
contexto assistencial.

Ivone Gonçalves Gaspar*

*Médica de Família.
USF Dafundo, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras.
Comissão de Ética ARSLVT.
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
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RESPOSTA DA AUTORA DO EDITORIAL 
“A necessidade do ensino do profissionalismo” 
[Rev Port Med Geral Fam. 2019;35(4):258-60] e
do EDITOR-CHEFE DA REVISTA, SOB A FORMA DE 
COMENTÁRIO
A Carta ao Editor, designação que se dá na Revista Por-
tuguesa de Medicina Geral e Familiar (RPMGF) a esta
tipologia de artigo, em vez de Carta ao Diretor, é o es-

paço reservado na RPMGF para os leitores emitirem as
suas observações, geralmente na forma de críticas ou
de pedidos de esclarecimento, relativamente a artigos
publicados previamente na revista.
Neste caso, não se trata propriamente de um contra-

ditório, já que tanto a autora do Editorial, a colega 
Dra. Raquel Braga, como o Editor-chefe da Revista con-
cordam em absoluto e agradecem os comentários da
colega Dra. Ivone Gonçalves Gaspar, tão bem escritos e
com uma robusta visão bioética, e que vêm acrescentar
ao editorial informação válida e conceitos relevantes. 
Para concluir estas breves palavras, salienta-se al-

gum do pensamento já publicado na Revista sobre este
assunto [Hespanhol A. Assegurar qualidade em medi-
cina geral e familiar. Rev Port Clin Geral. 2004;20(2):
264-8], deixando ao leitor alguns excertos desse artigo
como ponto de partida para a sua reflexão sobre este
assunto:

“Uma das abordagens para definir «um bom médico»
apoia-se nas capacidades técnicas de um cientista apli-
cado, ou seja que um «bom médico» combina os conhe-
cimentos clínicos individuais com a melhor evidência
externa disponível.

Outra abordagem para definir «um bom médico»
apoia-se nas capacidades interpessoais dos médicos, e
que segundo o General Medical Council, do Reino Uni-
do, citado por Hurwitz, compreendem a vocação e as
qualidades pessoais do médico, bem como a exatidão e
uma mente ponderada, aberta à verificação e à apren-
dizagem através dos erros.

Um «bom médico» será portanto aquele que consegue
unir as técnicas e as sensibilidades do cientista apli-
cado às capacidades reflexivas do humanista médico”
(p. 264).

Raquel Braga*
Alberto Pinto Hespanhol**

*Médica de Família. USF Lagoa, ULS Matosinhos. 
**Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em
Saúde. 
CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Editor-chefe da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
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Aceite em 02-12-2019
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