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1.o Encontro Internacional de Clínica Geral
• Évora - Palácio D. Manuel- 19 a 21 de janeiro de 1984
O Encontro Internacional de Clínica Geral de 1984 ocorre menos de um ano após a fundação da Associação
Portuguesa de Clínica Geral, e abre o caminho para os Encontros Nacionais de MGF, com uma forte
componente socioprofissional. Até agora realizados 36 encontros por vários locais do país, desde norte a
sul e Madeira. O local com mais Encontros realizados é Vilamoura, tendo sido palco dos principais encontros
entre 1995 e 2010. O próximo será o 37.o Encontro Nacional, em Braga, a decorrer entre 11 a 14 de março
de 2020 com o lema “MGF: Projetar 20-30”.
1.o Encontro Internacional
de Clínica Geral
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O novo Conselho Científico
Internacional da RPMGF
Alberto Pinto Hespanhol,* Rui Nogueira**

gora que se inicia um Novo Ano, o ano de 2020
e com ele a implementação de diversas atividades previamente discutidas entre os diferentes membros do Corpo Editorial, informamos os sócios da APMGF, bem como os Autores e os
Leitores da RPMGF, da criação do Conselho Científico
Internacional (“International Board”).
Este novo Conselho Científico Internacional inclui
Médicos de reconhecido mérito científico e social e tem
como objetivo, já tantas vezes referido nos nossos anteriores Editoriais,1-4 ser um instrumento que auxilie na
estratégia de indexação internacional da revista, à luz
do resultado das avaliações da SCOPUS de 2019 e MEDLINE de 2015.
Trata-se de um novo órgão do Corpo Editorial, para
além dos já existentes Conselho Editorial, Revisores e
Conselho Científico e que tem uma função fundamental na estratégia de projeção internacional da revista.
O Conselho Internacional esta assim em fase final de
constituição, e brevemente integrará a estrutura da
RPMGF. Agradecemos a todos os que têm aceite o nosso convite para pertencer a este novo Conselho Cientí-

A

fico. Esperamos a sua orientação e apoio nos momentos decisivos da RPMGF, na reflexão das suas grandes
temáticas e no aconselhamento das melhores atitudes
a tomar em diferentes situações.
A RPMGF fica valorizada com a criação do Conselho
Científico Internacional (“International Board”) e dá
assim mais um passo em frente na sua evolução e crescimento. Este fortalecimento está de acordo com a posição vanguardista MGF em Portugal e do prestígio da
APMGF.
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Qualidade da referenciação dos
cuidados de saúde primários
para a consulta de cefaleias de
um hospital terciário
Ana Sofia Costa,1 Sara Varanda,2 Ana Filipa Santos,2 Susana Oliveira3

RESUMO
Introdução: As cefaleias são uma causa comum de procura dos cuidados de saúde primários, tendo reconhecido impacto na
qualidade de vida.
Objetivo: Caracterizar a referenciação dos cuidados de saúde primários à consulta de cefaleias do serviço de neurologia de um
hospital terciário, no norte de Portugal, e inferir àcerca da qualidade da sua informação.
Métodos: Estudo observacional, descritivo e transversal. A amostra compôs-se de doentes referenciados pelo médico de família para esta consulta, de outubro de 2014 a junho de 2018. Foram consultados os registos informáticos da referenciação. Categorizaram-se qualitativamente as referenciações, tendo em conta o número de variáveis descritas de um total de dez em estudo.
Resultados: A amostra compreendeu 144 doentes, com média de idades de 39 anos e predomínio de mulheres. Cerca de metade das referenciações não classificou a cefaleia. Das restantes, a maioria eram cefaleias primárias: enxaqueca não especificada (29,2%), enxaqueca com aura (7,6%) e cefaleia tipo tensão (5,6%). Os motivos de referenciação mais frequentes foram a
persistência das queixas e a refratariedade ao tratamento (19,4%). Apesar disso, a maioria não mencionou o tratamento sintomático (58,3%) e preventivo (80,6%) realizado. O exame neurológico foi descrito em 23,6%. A realização de exame de imagem foi relatada em 47,2%. A qualidade das referenciações foi má em 18,8%, insuficiente em 41,6%, razoável em 32,0%, boa
em 6,9% e excelente em 0,7%.
Conclusão: Este estudo encontrou lacunas importantes ao nível das referenciações, que podem ser otimizadas através de estratégias que aproximem os diferentes níveis de cuidados para melhorar a qualidade dos serviços.
Palavras-chave: Cefaleia; Cuidados de saúde primários; Referenciação e consulta.

INTRODUÇÃO
cefaleia é um sintoma que afeta pessoas de todas as idades a uma escala mundial.1-2 Consiste numa das causas mais comuns de procura
dos cuidados de saúde primários (CSP) e constitui um dos principais motivos de consulta do neurologista.2 Estima-se que cerca de 50% dos adultos apresentaram pelo menos um episódio de cefaleia no último
ano.1 Contudo, sabe-se que a maioria não procura aju-

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Gualtar, Braga.
2. Médica Assistente Hospitalar de Neurologia. Serviço de Neurologia, Hospital de
Braga.
3. Médica Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar. USF Gualtar, Braga.
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da médica e faz a sua própria gestão destes episódios.1
A Classificação Internacional de Cefaleias (International Classification of Headache Disorders, 3rd edition)
divide as cefaleias em dois grandes grupos: as cefaleias
primárias, que não têm etiologia demonstrável imagiológica e analiticamente e que são causadas por mecanismos patofisiológicos independentes, e as cefaleias
secundárias, que apresentam uma causa conhecida
que despoleta secundariamente a dor.3-4 As cefaleias
primárias constituem de longe o tipo mais representativo, sendo a cefaleia tipo tensão e a enxaqueca as mais
frequentes, com uma prevalência de 63% e 15%, respetivamente.3 A cefaleia secundária mais comum ao ní-

estudosoriginais

vel da consulta é a que ocorre por uso excessivo de medicamentos (1 a 2%).3 Em aproximadamente 0,1% da
população com cefaleias, este pode ser o sintoma de
apresentação de patologias ameaçadoras da vida.5 Já a
cefaleia crónica, definida pela presença de cefaleia em
quinze ou mais dias por mês, durante pelo menos três
meses, afeta 1,7 a 4% da população adulta mundial, podendo ser de etiologia primária ou secundária.1,3
Apesar do seu caráter maioritariamente benigno, as
cefaleias constituem um problema de saúde pública
devido ao impacto na qualidade de vida, à incapacidade que provocam e ao potencial uso excessivo de medicação, com as complicações neurológicas e sistémicas que daí advêm.2-3 Na medida em que a sua prevalência é maior em idade ativa, são responsáveis por elevado absentismo laboral e escolar e acarretam direta e
indiretamente custos significativos à sociedade. 1,3
Quando cronificam podem associar-se a outras doenças, nomeadamente do foro depressivo e ansioso.1
Estudos internacionais mostraram que as cefaleias
são responsáveis por 1,5 a 5,4% de todas as consultas
do médico de família, sendo que cerca de 2-3% desses
doentes são referenciados para os cuidados de saúde
secundários para avaliação mais especializada.6 O único estudo realizado em Portugal verificou que a cefaleia correspondeu a 0,7% do total de motivos de consulta e 2,1% do total de sinais/sintomas classificados
pelo médico de família na International Classification
for Primary Care – versão 2 (ICPC-2).7
A referenciação representa um veículo de informação singular entre o médico de família e o neurologista. Com este trabalho pretendeu-se caracterizar a referenciação dos CSP à consulta de cefaleias do serviço de
neurologia de um hospital terciário, no norte de Portugal, e inferir acerca da qualidade da sua informação, de
modo a identificar possíveis áreas de melhoria na articulação entre diferentes níveis dos cuidados de saúde.

MÉTODOS
Desenvolveu-se um estudo observacional, descritivo e transversal no serviço de neurologia de um hospital terciário.
O protocolo de investigação foi submetido à Comissão de Ética local e obteve parecer favorável.
O processo da referenciação à consulta hospitalar
inicia-se no médico de família, com o envio da infor-

mação clínica informaticamente, através da plataforma
Alert® P1. As referenciações são posteriormente avaliadas por um triador, que é um médico neurologista
que direciona os doentes para a consulta de neurologia geral ou para a consulta de cefaleias, consoante a
gravidade ou complexidade da cefaleia.
A amostra estudada correspondeu aos doentes referenciados pelos CSP para a consulta de neurologia e
triados para a consulta de cefaleias, no período desde
a criação desta consulta específica em outubro de 2014
até junho de 2018. Excluíram-se os doentes referenciados por outras especialidades hospitalares, por outras
consultas de neurologia e pelo serviço de urgência. A
amostra final incluiu 144 doentes.
Foram consultados os registos da referenciação feitos pelo médico de família, acessíveis através do registo médico eletrónico utilizado no referido hospital, para
obter a informação necessária.
Das variáveis em estudo fizeram parte dados sociodemográficos, como a idade e o sexo, e dados relativos
à referenciação, nomeadamente: motivo da referenciação, classificação da cefaleia, tempo de evolução, descrição e frequência da cefaleia, exame neurológico, presença de exame de imagem (tomografia computorizada ou ressonância magnética crânio-encefálica), utilização prévia de tratamento sintomático ou preventivo
e existência de uso excessivo de medicamentos. As cefaleias foram classificadas de acordo com a terceira edição da Classificação Internacional de Cefaleias.4
A análise da referenciação feita pelo médico de família à consulta de cefaleias contemplou, assim, um
total de dez variáveis. Tendo em conta o número de variáveis contido em cada referenciação, categorizou-se
a qualidade das referenciações na seguinte escala qualitativa: má (1 a 2 variáveis descritas na referenciação),
insuficiente (3 a 4 variáveis), razoável (5 a 6 variáveis),
boa (7 a 8 variáveis) e excelente (9 a 10 variáveis).
Elaborou-se uma base de dados informática, devidamente codificada e sem qualquer dado identificativo dos participantes. Para a análise descritiva dos dados foram utilizados os programas informáticos Microsoft Excel® e SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), v. 20.0. As variáveis categóricas serão
apresentadas como frequências e percentagens e as variáveis contínuas como médias e desvio-padrão para as
variáveis que seguem distribuição normal.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:8-14
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QUADRO I. Dados da referenciação: história clínica e exame
objetivo

RESULTADOS
Motivo da referenciação
Não referido
Cefaleia persistente
Crises refratárias ao tratamento
Aumento da frequência das crises
Dúvida no diagnóstico
Alteração encontrada em exame de imagem
Sugestão do serviço de urgência ou de outro médico
Atipia das características da cefaleia
Alteração das características da cefaleia
Intolerância à terapêutica
Transferência de outro hospital por preferência

n (%)
23 (16)
28 (19,4)
28 (19,4)
19 (13,2)
17 (11,8)
10 (6,9)
8 (5,6)
5 (3,5)
2 (1,4)
2 (1,4)
2 (1,4)

Tempo de evolução
Não referido
< 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
> 10 anos

64 (44,4)
47 (32,6)
17 (11,8)
3 (2,1)
13 (9,0)

Classificação da cefaleia
Não referida
Cefaleia primária
Cefaleia tipo tensão
Enxaqueca não especificada
Enxaqueca sem aura
Enxaqueca com aura
Enxaqueca vestibular
Cefaleia em salvas

71 (49,3)
66 (45,8)
8 (5,5)
42 (29,2)
1 (0,7)
11 (7,6)
1 (0,7)
3 (2,1)

Cefaleia secundária
Arterite
Cefaleia pós-punção dural

3 (2,1)
2 (1,4)
1 (0,7)

Neuropatias cranianas dolorosas e outras dores faciais
Nevralgia

4 (2,8)
4 (2,8)

Descrição da cefaleia
Não referida
Referida

68 (47,2)
76 (52,8)

Frequência da cefaleia
Não referida
Referida

94 (65,3)
50 (34,7)

Uso excessivo de medicamentos
Não referido
Referido

144 (100)
0 (0)

Exame neurológico
Não referido
Referido
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110 (76,4)
34 (23,6)

Desde que a consulta de cefaleias foi criada foram referenciados um total de 421 doentes, dos
quais 144 provinham dos CSP e constituíram a
amostra deste estudo.
Demograficamente, a idade dos doentes referenciados variou entre 9 e 84 anos, com média de 39,2
(±16,3) anos; a maioria era do sexo feminino (73,6%).
Os dados da referenciação feita pelo médico de
família, relativamente à história clínica e ao exame
objetivo, encontram-se no Quadro I. Os motivos de
referenciação mais reportados foram a existência
de cefaleias persistentes (19,4%) e de crises refratárias ao tratamento (19,4%), seguindo-se o aumento da frequência das crises (13,2%) e a dúvida
no diagnóstico (11,8%). Em 16% não foi descrito o
motivo do pedido desta consulta hospitalar. Quanto à classificação da cefaleia, a maioria foi categorizada como cefaleia primária, nomeadamente,
enxaqueca não especificada (29,2%), enxaqueca
com aura (7,6%) e cefaleia tipo tensão (5,6%). Cerca de 2% eram cefaleias secundárias e 2,8% neuropatias cranianas dolorosas. Cerca de metade das
referenciações não classificou a cefaleia (49,3%). O
tempo de evolução da cefaleia não foi referido em
44,4% dos doentes mas, quando referido, foi na
maioria inferior a um ano. A descrição da cefaleia
foi feita em 52,8% e a frequência das queixas em
34,7% das referenciações. O uso excessivo de medicamentos não foi reportado em nenhum dos
doentes. Quanto aos dados do exame objetivo,
76,4% das referenciações não mencionaram ou
descreveram o exame neurológico.
Até à data da referenciação, os triptanos foram
o tratamento sintomático mais frequentemente referido (Quadro II). Em 3,5% dos casos foi reportado o tratamento triplo com analgésico simples,
anti-inflamatório não esteroide (AINE) e triptanos.
Já os preventivos mais referidos em monoterapia
foram o propranolol e o topiramato. Os tratamentos sintomático e preventivo realizados previamente não foram descritos em 58,3% e 80,5% das
referenciações, respetivamente.
Relativamente ao estudo diagnóstico efetuado
pelo médico de família verificou-se que 45,1% tinham realizado exame de imagem por tomografia
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computorizada e 2,1% por ressonância magnética crânio-encefálica (Quadro III). Desses foi relatada alguma
alteração imagiológica em 18 doentes (26,5%).
A qualidade global das referenciações feitas pelos
CSP para a consulta de cefaleias foi má em 18,8%, insuficiente em 41,6% e razoável em 32% (Figura 1).

QUADRO II. Tratamentos sintomático e preventivo
prévios à referenciação
Tratamento sintomático das cefaleias

n (%)

Não referido

84 (58,3)

Não medicados

DISCUSSÃO
Os doentes referenciados à consulta de cefaleias
apresentaram uma ampla faixa etária, desde a infância até à terceira idade, com uma média de idades no
final da quarta década de vida e predomínio do sexo
feminino (rácio feminino/masculino de 2,8/1), o que
se assemelha à epidemiologia descrita na literatura.1-3
Quase metade das referenciações não classificaram
o tipo de cefaleia, o que vai de encontro ao observado
num estudo de coorte com médicos de família do Reino Unido, que constatou que 70% não estabeleciam
um diagnóstico formal da cefaleia nas suas consultas.8
Por outro lado, a dúvida no diagnóstico também pode
ser um dos motivos da baixa classificação das cefaleias,
sendo que em 11,8% esse foi o motivo do pedido de
consulta de neurologia.
Das cefaleias classificadas, a maioria enquadrou-se
nas cefaleias primárias (45,8%) e uma pequena percentagem nas secundárias (2,1%) e nas neuropatias
cranianas dolorosas (2,8%), o que está de acordo com
a literatura.1-3 A cefaleia primária mais prevalente nos
doentes referenciados à consulta de neurologia foi a
enxaqueca (83,3%), tendo ultrapassado em grande
margem a cefaleia tipo tensão (12,1%). Apesar de a cefaleia tipo tensão ser a mais frequente nos estudos populacionais apresenta uma menor prevalência em níveis mais especializados de cuidados, muito possivelmente pelo seu menor impacto na qualidade de vida
dos doentes.1-3 Já a enxaqueca é um tipo de cefaleia incapacitante e que implica muitas vezes acompanhamento médico regular, podendo desse modo associar-se a maior dificuldade de gestão destes doentes e necessidade de orientação por neurologia.2 A cefaleia em
salvas é uma das indicações para referenciação e avaliação pela especialidade de neurologia e foi o diagnóstico proposto em 2,1% dos doentes. A cefaleia por
uso excessivo de medicamentos não foi reportada em
nenhuma referenciação, apesar de ser a cefaleia secundária mais prevalente na consulta e a causa mais co-

3 (2,1)

Medicados
Triptanos
Analgésico simples
AINE
AINE + Triptano
Analgésico simples + AINE
Analgésico simples + AINE + Triptano
Opioides
Triptano + Opioide
Corticosteroide

57 (39,6)
20 (13,8)
8 (5,5)
7 (4,9)
7 (4,9)
5 (3,5)
5 (3,5)
2 (1,4)
2 (1,4)
1 (0,7)

Tratamento preventivo das cefaleias
Não referido

116 (80,5)

Não medicados

3 (2,1)

Medicados
Propranolol
Topiramato
Amitriptilina
Propranolol + Topiramato
Carbamazepina
Propranolol + Topiramato + Valproato de sódio

25 (17,4)
7 (4,9)
7 (4,9)
5 (3,5)
4 (2,7)
1 (0,7)
1 (0,7)

QUADRO III. Exame de imagem a acompanhar a
referenciação
Exame de imagem

n (%)

Não referido

76 (52,8)

Referido
a) Tomografia computorizada crânio-encefálica
Resultado normal
Alguma alteração relatada
b) Ressonância magnética crânio-encefálica
Resultado normal
Alguma alteração relatada

68 (47,2)
50 (34,7)
15 (10,4)
0 (0)
3 (2,1)

mum de transformação de uma cefaleia episódica
numa cefaleia crónica, com uma prevalência na população com cefaleias de 1 a 2%, pelo que poderá estar
subdiagnosticada nesta amostra.1,3
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:8-14
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dos da América mais de 10 milhões
de prescrições anualmente.9
90
Um dos fatores de gravidade da
80
cefaleia e que, por vezes, faz sus70
peitar de uma cefaleia secundária
60
é a presença de sinais neurológi50
41.6
cos. Assim, a referência ao exame
40
32
neurológico assume grande im30
portância, sobretudo para a corre18.8
20
ta triagem hospitalar dos doentes.
6.9
Neste estudo apenas 23,6% das re10
0.7
ferenciações
incluíram esta infor0
mação.
Insuficiente
Excelente
Má
Razoável
Boa
Verificou-se ainda que 47,2%
Qualidade global das referenciações
dos doentes tinha realizado exame
de imagem previamente à referenFigura 1. Qualidade global das referenciações dos CSP para a consulta de cefaleias.
ciação, maioritariamente através
de tomografia computorizada. A generalidade das ceOs motivos de referenciação mais reportados foram
faleias não apresenta indicação para a realização de esa existência de cefaleias persistentes e de crises refratátudo imagiológico;10 porém, é mais provável que os
rias ao tratamento. Apesar disso, a maioria das referendoentes enviados à consulta de cefaleias constituam
ciações não descreveu os tratamentos sintomático e/ou
casos de maior complexidade, o que justifica a sua mais
preventivo instituídos até à data do pedido de consulta
frequente realização. Foram encontradas alterações
hospitalar, o que constitui uma lacuna importante de inimagiológicas em 26,5% dos casos que realizaram exaformação clínica, que dificulta a avaliação da compleme de imagem, muito embora a presença de pequenas
xidade da cefaleia por parte do triador e a posterior
alterações não seja na maioria dos casos patológica ou
orientação terapêutica na consulta de neurologia.
a causa da cefaleia.
A maioria dos doentes em que o tempo de evolução
A análise global das referenciações mostrou que apefoi mencionado na referenciação apresentava cefaleias
nas 6,9% e 0,7% tinham uma qualidade boa e excelenhá menos de um ano, mas em 9% dos casos era supete, respetivamente. Já 60,4% das referenciações aprerior a dez anos. O presente estudo não tem dados sufisentaram uma qualidade inferior ao que seria expectácientes para analisar se o impacto da cefaleia era maior
vel (qualidade má e insuficiente). Estes números tranestes doentes com queixas de longa duração, mas
duzem as lacunas de informação encontradas em
sabe-se que o diagnóstico precoce e preciso é imporgrande parte das variáveis estudadas, que limitam a
tante para a escolha do melhor tratamento para cada
avaliação inicial da complexidade dos casos feita pelo
caso, de forma a limitar a incapacidade que a cefaleia
triador a nível hospitalar e podem interferir no tempo
pode provocar.2 A ausência de uma avaliação especiade espera até à primeira consulta. Por outro lado, difilizada precoce, quando necessária, pode ter sérias concultam o acesso à informação clínica dos doentes por
sequências, dada a possibilidade de evolução de uma
parte do neurologista, tornando a primeira avaliação na
cefaleia episódica para uma cefaleia crónica, como
consulta morosa, com risco de instituição de planos teocorre em cerca de 1,4% dos doentes com enxaqueca.9
rapêuticos que já haviam sido prescritos anteriormenOs doentes com enxaqueca crónica têm mais comorte pelo médico de família, podendo atrasar a resolução
bilidades, maior utilização de recursos médicos, maior
das queixas.
incapacidade e pior qualidade de vida do que os que soEste estudo apresenta algumas limitações, nomeafrem de cefaleia episódica.9 Por outro lado, o uso de
damente a caracterização retrospetiva das cefaleias e
opioides nos indivíduos com dor crónica tem mostracom base apenas nos registos da referenciação feita pedo um perfil galopante, representando nos Estados UniPercentagem (%) de referenciações
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los médicos de família, assim como o viés de triagem
dos doentes, que poderá ter limitado a dimensão e o
tipo da amostra. É relevante mencionar que este hospital terciário, até outubro de 2014, não tinha uma consulta específica de cefaleias nem um neurologista especializado nesta área; logo, o período de existência
desta consulta é relativamente curto, podendo este
constituir também um viés do estudo.

CONCLUSÃO
Através deste trabalho é possível concluir que as referenciações feitas pelos CSP à consulta de cefaleias
apresentaram lacunas importantes na informação disponibilizada, que devem ser otimizadas. A referenciação dos doentes deve ser o mais completa possível para
melhorar a triagem hospitalar, direcionando os casos
mais complexos para a consulta específica de cefaleias
e ajudando a priorizar a marcação das consultas. A referenciação é, de facto, um importante veículo de informação entre as diferentes especialidades, que subversivamente se pode tornar um obstáculo à orientação destes doentes.
A implementação de sessões de formação multidisciplinar dirigidas aos médicos de família, bem como a
utilização das novas tecnologias para criação de plataformas educativas ou vídeos online,9 poderá contribuir
para melhorar este panorama e sensibilizar os profissionais para esta temática. Por outro lado, seria também
interessante utilizar as atuais plataformas informáticas
em prol das necessidades reais do sistema de saúde, em
particular a plataforma Alert ® P1, que poderia fomentar a uniformização da informação clínica através
da presença de uma checklist dos dados fundamentais
para a referenciação à consulta de cefaleias. Todas estas estratégias poderão aproximar os diferentes níveis
de cuidados e, por conseguinte, aumentar a articulação
e a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população.
Não obstante, são necessários mais estudos para perceber se estes resultados são generalizáveis a outros locais do país e para investigar que dificuldades podem
estar a ocorrer na prática clínica dos médicos de família que fundamentem estes resultados. Ao nível dos CSP,
os tempos de consulta reduzidos, a alusão a múltiplas
queixas pelo mesmo utente e a necessidade de gestão

de vários problemas na mesma consulta, bem como a
carga burocrática que assoberba diariamente os médicos de família, representam algumas das possíveis contrariedades ao estudo mais detalhado das cefaleias e à
qualidade das referenciações.
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ABSTRACT
QUALITY OF REFERRAL FROM PRIMARY HEALTH CARE TO A HEADACHE OUTPATIENT CLINIC IN A TERTIARY
HOSPITAL
Introduction: Headache is a common cause of primary health care consultation, and has a recognized impact on the quality of
life.
Objectives: Characterize the primary health care referral to a headache outpatient clinic of a neurology department in a tertiary hospital in the north of Portugal and infer about information quality.
Methods: Observational, descriptive and transversal study. The sample included patients referred to headache consultation by
their family doctors from October 2014 to June 2018. Referral records were consulted. The quality of the referral was qualitatively categorized taking into account the number of variables included, from a total of ten variables under study.
Results: The sample included 144 patients, with a mean age of 39 years, mostly women. Half of the referrals did not classify
the headache. Among the others, the majority were primary headaches: unspecified migraine (29.2%), migraine with aura (7.6%)
and tension headache (5.6%). The most frequent reasons for referral were persistent complaints and treatment- refractory headache (19.4%). Despite this, a large part did not mention symptomatic (58.3%) and preventive (80.6%) treatments attempted
before. Neurological examination was described in 23.6%. Imaging studies were reported in 47.2%. The quality of referral information was poor in 18.8%, insufficient in 41.6%, reasonable in 32.0%, good in 6.9% and excellent in 0.7%.
Conclusion: This study found an important lack of information in referrals that can be optimized through strategies that bring
different levels of care closer together to improve the quality of services.
Keywords: Headache; Primary health care; Referral and consultation.
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NOAC versus AVK: avaliação da
qualidade de vida em idosos
com fibrilhação auricular nos
cuidados de saúde primários
Ana Isabel Morais,1 Diana Pinto,2 Filipe Cerca,3 Inês Torres,4 Maria José Novais,4 Sara Alves Barbosa,5 Telma Tavares,6 Vera Azevedo7

RESUMO
Introdução: A fibrilhação auricular (FA) é uma importante causa de morbimortalidade na população idosa. Os anticoagulantes
orais assumem-se como eficazes na prevenção do acidente vascular cerebral cardioembólico. Não existe evidência científica
que suporte a decisão de escolha entre antagonistas da vitamina K (AVK) e novos anticoagulantes orais (NOAC), baseado no
critério qualidade de vida.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos diagnosticados com FA não valvular e
anticoagulados, seguidos nos cuidados de saúde primários.
Métodos: Foi realizado um estudo observacional, transversal e analítico que envolveu uma amostra de utentes de sete Unidades de Saúde Familiar. A qualidade de vida foi avaliada usando a escala Duke Anticoagulation Satisfaction Scale. Foram realizadas análises descritivas e inferenciais.
Resultados: Aceitaram participar no estudo 292 utentes. A idade média dos participantes foi de 75,6 anos, sendo 52,1% do género feminino, 92,1% reformados e com baixo nível de escolaridade (81,8% com escolaridade igual ou menor que quatro anos).
Observou-se diferença estatisticamente significativa do valor mediano na qualidade de vida, quando comparado o grupo de
utentes a realizar terapêutica com NOAC versus grupo de utentes a realizar terapêutica com AVK (p<0,0001). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas nas restantes variáveis estudadas.
Conclusão: A qualidade de vida dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, diagnosticados com FA não valvular, é influenciada pela escolha do tipo de anticoagulante (NOAC ou AVK), sendo o NOAC associado a melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: Fibrilhação auricular; Anticoagulação; NOAC; AVK; Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
fibrilhação auricular (FA) é uma importante
causa de morbimortalidade na população
idosa (sobretudo cerebrovascular), sendo das
arritmias crónicas mais prevalentes nesta faixa etária.1 A FA é fator de risco independente para mortalidade global e morte súbita de causa cardíaca.2 De
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acordo com os dados obtidos no estudo FAMA, Portugal tem uma prevalência de FA na ordem dos 6,6% no
grupo etário 70-79 anos e dos 10,4% no grupo com mais
de 80 anos.3
A terapêutica com anticoagulantes orais (ACO) assume-se como medida eficaz na prevenção do acidente vascular cerebral cardioembólico nos utentes com
FA, sendo que os antagonistas da vitamina K (AVK) foram utilizados neste contexto, de forma exclusiva, durante muitos anos.4 No entanto, os AVK estão associados a múltiplas interações medicamentosas e alimentares, com janela terapêutica estreita e, por isso, necessitam de monitorização analítica regular e ajustes de
posologia.5 Estes são apenas alguns dos motivos que parecem dissuadir médicos e utentes de iniciar trata-
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mento com AVK.6 Esta questão é particularmente relevante no caso das FA valvulares, nas quais os AVK permanecem como primeira opção anticoagulante. Os novos anticoagulantes orais (NOAC) demonstraram eficácia e segurança como alternativa na profilaxia de
eventos cardioembólicos nos utentes com FA não valvular7-9 e não apresentam as interações dos AVK;10 logo,
não necessitam de monitorização laboratorial de rotina e consequentes ajustes de dose. Embora se especule que este facto se associe a melhoria na qualidade de
vida dos utentes, não existe ainda evidência científica
que demonstre superioridade dos NOAC sobre os AVK
neste contexto. Sob esta premissa, neste estudo foi avaliada a qualidade de vida de utentes com idade igual ou
superior a 65 anos, diagnosticados com FA não valvular e anticoagulados, seguidos nos cuidados de saúde
primários (CSP).

MÉTODOS
Amostra
Foi realizado um estudo observacional, transversal
e analítico com amostra de utentes selecionados a partir de base de dados obtida de sete Unidades de Saúde
Familiar (USF) da Administração Regional de Saúde
do Norte (ARSN). A população do estudo incluiu utentes com idade igual ou superior a 65 anos que, em dezembro de 2018, apresentavam o problema fibrilhação/flutter auricular ativo, codificado como K78 pela
Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários – 2 (ICPC-2). Foram considerados os seguintes
critérios de exclusão: 1) diagnóstico de flutter auricular; 2) diagnóstico de FA valvular; 3) FA não medicados
com ACO; 4) utentes incapazes de responder ao questionário (sem domínio da língua portuguesa, analfabetismo, demência ou outros défices cognitivos); 5)
utentes não frequentadores (sem consulta médica há
três anos ou mais). O tamanho da amostra foi calculado através da aplicação OPENEPI® (www.openepi.com),
considerando um intervalo de confiança de 95% e assumindo uma população com K78 e idade igual ou superior a 65 anos de 1.201 utentes nas sete USF (valor
obtido através do Módulo de Informação e Monitorização das Unidades Funcionais [MIM@UF]). O valor
calculado foi de 292 utentes. A aleatorização da amostra foi realizada através da aplicação Random.Org®
(www.random.org).

Desenho do estudo e recolha de informação
Os utentes selecionados foram contactados por telefone, tendo sido explicado o âmbito do estudo e convidados a participar através de entrevista na respetiva
USF ou no seu domicílio. O contacto telefónico obedeceu a uma estruturação predefinida. Efetuaram-se até
três tentativas de contacto telefónico em três ocasiões
distintas. Os utentes foram convidados a deslocar-se à
unidade de saúde em data conveniente ou, alternativamente, a realizar o questionário no seu domicílio, em
que o investigador se deslocaria em dia e hora convenientes. O preenchimento do questionário foi efetuado por entrevista para obviar as dificuldades de leitura
e de compreensão associadas à população em estudo.
De forma a uniformizar procedimentos, os investigadores reuniram previamente para simular entrevista e
preenchimento do questionário. Cada investigador ficou responsável por realizar a entrevista na sua própria
unidade de saúde. A entrevista presencial englobou a
aplicação de um questionário de qualidade de vida
orientado para a utilização de anticoagulantes: escala
de satisfação com anticoagulação Duke (Duke Anticoagulation Satisfaction Scale – DASS). Foi também
aplicado um questionário com vista à recolha de variáveis relacionadas com informação sociodemográfica e
caracterização da terapêutica anticoagulante (género,
idade, escolaridade, situação profissional, tipo de terapêutica anticoagulante, posologia e duração da terapêutica).
O questionário utilizado, DASS, foi desenvolvido por
Samsa e colaboradores11 e validado por Yildirim e Temel.12 A validação para português do Brasil foi feita por
Pelegrino e seus colaboradores.13 Os investigadores procederam, em conjunto, a alterações minor na conversão do questionário de português do Brasil para português de Portugal. O questionário DASS é constituído
por 25 itens que abordam três domínios de qualidade
de vida: limitação do tratamento, problemas e custos
do tratamento e impacto positivo do tratamento (confiança, tranquilidade e satisfação). Cada item do questionário apresenta sete respostas possíveis (escala de Likert de sete pontos): «Nada», «Muito pouco», «Pouco»,
«Moderadamente», «Bastante», «Muito» e «Muitíssimo»,
cotadas de 1 a 7 respetivamente. Os itens 17, 18, 19, 21,
23 e 25 da escala foram cotados reversamente. A pontuação total do questionário varia entre 25 e 175. ValoRev Port Med Geral Fam 2020;36:16-23
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QUADRO I. Distribuição dos utentes pelas diferentes variáveis categóricas de
acordo com o tipo de anticoagulação (NOAC versus AVK)
Valor P

NOAC (%)

AVK (%)

Total (%)

Género, n (%)
Masculino
Feminino

84 (48,6%)
89 (51,4%)

56 (47,1%)
63 (52,9%)

140 (47,9%)
152 (52,1%)

0,801
(QQ)

Idade, n (%)
65-74 anos
75-84 anos
≥ 85 anos

82 (47,4%)
75 (43,4%)
16 (9,2%)

53 (44,5%)
52 (43,7%)
14 (11,8%)

135 (46,2%)
127 (43,5%)
30 (10,3%)

0,755
(QQ)

Escolaridade, n (%)
Sem escolaridade
≤ 4 anos de escolaridade
5 a 9 anos de escolaridade
10 a 12 anos de escolaridade
> 12 anos de escolaridade

6 (3,5%)
133 (76,9%)
17 (9,8%)
7 (4,0%)
10 (5,8%)

9 (7,6%)
91 (76,5%)
10 (8,4%)
6 (5,0%)
3 (2,5%)

15 (5,1%)
224 (76,7%)
27 (9,2%)
13 (4,5%)
13 (4,5%)

0,367
(QQ)

Situação profissional, n (%)
Ativo
Inativo
Reformado

14 (8,1%)
2 (1,2%)
157 (90,8%)

7 (5,9%)
0 (0%)
112 (94,1%)

21 (7,2%)
2 (0,7%)
269 (92,1%)

0,379
(QQ)

85 (49,1%)
88 (50,9%)

111 (93,3%)
8 (6,7%)

196 (67,1%)
96 (32,9%)

< 0,0001
(TF)

12 (6,9%)
24 (13,9%)
137 (79,2%)

4 (3,4%)
2 (1,6%)
113 (95,0%)

16 (5,5%)
26 (8,9%)
250 (85,6%)

0,0001
(QQ)

Posologia, n (%)
Toma única diária
Duas tomas diárias
Tempo de tratamento, n (%)
≤ 6 meses
7-12 meses
> 12 meses

diana, desvio-padrão e amplitude (mínimo e máximo). As
variáveis qualitativas foram resumidas através do cálculo de
frequências absolutas (n) e relativas (%). A comparação de
grupos face a variáveis qualitativas foi testada através do teste do Qui-Quadrado ou teste
exato de Fisher (quando aplicável). A comparação de dois
grupos independentes face a
uma variável quantitativa foi
efetuada através do teste t-Student ou do teste não paramétrico de Mann-Whitney, de
acordo com a validação dos
pressupostos inerentes a cada
teste. Os testes estatísticos foram efetuados bilateralmente,
considerando um nível de significância de 5%. A análise estatística dos dados foi efetuada
através do software estatístico
IBM® SPSS® Statistics 25.14

RESULTADOS

A idade média dos utentes
foi de 75,6 ± 6,7 anos, sendo a
Legenda: AVK = Antagonistas da vitamina k; NOAC = Novos anticoagulantes orais; QQ = Teste do qui-quaidade mínima de 65 anos e mádrado; TF = Teste de Fisher.
xima de 93 anos. Cerca de metade da amostra (52,1%) era do género feminino. A disres numéricos menores refletem maior satisfação com
tribuição dos utentes por classe etária mostrou que
o uso de ACO, menor limitação e menor impacto psi46,2% dos utentes tinham idade compreendida entre 65
cológico. O período de realização das entrevistas dee 74 anos, 43,5% idade compreendida entre 75 e 84 anos
correu entre março e junho de 2019.
e 10,3% idade igual ou superior a 85 anos. A maioria dos
utentes tinha quatro ou menos anos de escolaridade
Considerações éticas
(81,8%) e eram reformados (92,1%) (Quadro I).
Foi obtido o consentimento informado escrito para
Relativamente à terapêutica anticoagulante, 59,2%
cada participante. Nenhum benefício financeiro foi
dos utentes encontravam-se medicados com NOAC e
dado aos participantes. O estudo obteve parecer favo40,8% com AVK (Quadro II). A maioria dos utentes inirável pela Comissão de Ética da ARSN, com o número
ciou anticoagulação há mais de um ano (85,6%) e 67,1%
117/2018.
estavam medicados com anticoagulante de toma única diária.
Análise estatística
O valor médio obtido para a qualidade de vida após
As variáveis quantitativas foram sumariadas através
aplicação do questionário DASS foi de 59,2 ± 25,1 (minde estatísticas descritivas, nomeadamente média, meRev Port Med Geral Fam 2020;36:16-23

estudosoriginais

QUADRO II. Distribuição dos utentes de acordo com o
tipo de anticoagulação, posologia e tempo de
tratamento
n

%

Anticoagulação
NOAC
AVK
Total

173
119
292

59,2
40,8

Posologia
Toma única diária
Duas tomas diárias
Total

196
96
292

67,1
32,9

Tempo de tratamento
≤ 6 meses
7-12 meses
> 12 meses
Total

16
26
250
292

5,5
8,9
85,6

Relativamente aos domínios avaliados no questionário
DASS, verificou-se que os utentes medicados com
NOAC apresentaram melhor qualidade de vida no que
respeita a limitação (18,4 vs 29,0, p<0,001), inconveniência (14,8 vs 22,6, p<0,001) e impacto positivo do
tratamento (17,5 vs 20,1, p<0,001), sendo essas diferenças estatisticamente significativas em todos os domínios (Quadro IV).

DISCUSSÃO

máx: 25-134). Foi avaliada uma possível associação entre qualidade de vida e as variáveis categóricas em estudo: sexo, idade, escolaridade, situação profissional,
tipo de anticoagulação, posologia da anticoagulação e
duração da terapêutica com anticoagulantes. Como
evidenciado no Quadro III, existem diferenças estatisticamente significativas do valor mediano do score total da qualidade de vida quando comparado o grupo de
utentes a realizar terapêutica com NOAC versus com
AVK (p<0,0001), tendo o grupo AVK maior valor mediano. Foram também detetadas diferenças estatisticamente significativas nos valores medianos do score de
qualidade de vida entre o grupo «posologia» (p<0,001),
tendo maior score a anticoagulação em toma única, e o
grupo «duração do tratamento» (p=0,016), com maior
score a anticoagulação há mais de 12 meses.
Tendo em consideração a diferença estatisticamente significativa detetada para o score de qualidade de
vida nos grupos NOAC versus AVK foi realizada análise
subsequente para perceber como se distribuem as restantes variáveis em estudo nestes dois grupos. Como
evidenciado no Quadro I, não existem diferenças estatisticamente significativas para as variáveis «género»,
«idade», «escolaridade» e «situação profissional». Em
relação às variáveis «posologia» (p<0,001) e «tempo de
tratamento» (p=0,016) não se pode assumir a independência destas variáveis com o tipo de anticoagulação.

O presente estudo avaliou a relação entre o tipo de
ACO e a qualidade de vida dos utentes com idade igual
ou superior a 65 anos, com diagnóstico de FA não valvular e acompanhados nos CSP. Neste sentido, foi aplicado um questionário de qualidade de vida orientado
para a utilização de anticoagulantes – Duke Anticoagulation Satisfaction Scale – onde foram avaliados três domínios: limitação do tratamento, problemas/custos do
tratamento e impacto positivo do tratamento. A associação entre qualidade de vida e variáveis clínicas e sociodemográficas foi também analisada.
De acordo com a pesquisa dos autores, este é o primeiro estudo nacional a avaliar qualidade de vida em
utentes medicados com ACO no contexto dos CSP. Outros autores avaliaram, indiretamente, os anos de vida
ganhos ajustados pela qualidade e associados à terapêutica com anticoagulantes em Portugal, mas numa
perspetiva de custo-efetividade.15 Na literatura encontram-se também trabalhos com o objetivo de avaliar a
terapêutica antitrombótica na FA; no entanto, com intuito de avaliação da prevalência, sem menção à qualidade de vida.16-17 A nível internacional, alguns estudos
avaliaram a relação entre qualidade de vida e terapêutica anticoagulante, apesar de não fazerem uma comparação entre NOAC e AVK. Desde logo, enumeram-se
não só os estudos que validaram o questionário DASS,11-13
como também estudos que utilizaram esta ferramenta
para avaliar qualidade de vida em utentes anticoagulados em contexto hospitalar18-19 e em contexto não hospitalar.20
Como principal resultado deste estudo verificou-se
haver uma associação estatisticamente significativa entre qualidade de vida e o tipo de terapêutica anticoagulante, sendo a qualidade de vida superior nos utentes medicados com NOAC. Estes utentes apresentam
menos limitações com o tratamento, menos inconveRev Port Med Geral Fam 2020;36:16-23
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QUADRO III. Pontuação total da avaliação de qualidade de vida de acordo com as diferentes variáveis categóricas em
estudo
Qualidade de vida (Score DASS)
N

Média

Mediana

Desvio-Padrão

Mínimo

Máximo

Sexo
Masculino
Feminino

140
152

57,3
61,0

49,0
51,5

24,0
26,0

25
26

116
134

0,209
(MW)

Idade
65-74 anos
75-84 anos
≧ 85 anos

135
127
30

58,6
59,4
61,5

50,0
51,0
54,5

26,4
23,9
24,9

25
26
29

134
117
111

0,631
(MW)

Escolaridade
Sem escolaridade
≤ 4 anos de escolaridade
5 a 9 anos de escolaridade
10 a 12 anos de escolaridade
> 12 anos de escolaridade

15
224
27
13
13

65,7
58,8
58,6
64,2
56,1

54,0
52,0
48,0
44,0
39,0

28,7
24,0
26,8
30,1
32,3

35
25
28
35
26

114
134
121
118
112

0,680
(MW)

Situação profissional
Ativo
Inativo
Reformado

21
2
269

60,8
71,5
59,0

48,0
71,5
51,0

29,3
47,4
24,7

25
38
26

118
105
134

0,963
(MW)

Anticoagulação
NOAC
AVK

173
119

50,7
71,6

43,0
65,0

21,1
25,3

25
35

118
134

<0.0001
(MW)

Posologia
Toma única diária
Duas tomas diárias

196
96

62,1
53,3

55,0
43,0

25,3
23,7

25
26

134
118

<0.001
(MW)

Tempo de tratamento
≤ 6 meses
7-12 meses
> 12 meses

16
26
250

57,1
46,0
60,7

45,5
43,0
53,0

24,4
15,5
25,6

32
28
25

106
92
134

0,016
(MW)

Valor-p

Legenda: AVK = Antagonistas da vitamina k; DASS = Duke Anticoagulation Satisfaction Scale; MW = Teste de Mann Whitney; NOAC = Novos anticoagulantes orais.

niências e impacto mais positivo na terapêutica. De
realçar que o valor médio de qualidade de vida (59,2 ±
25,1), calculado independentemente das variáveis analisadas, apresenta a mesma ordem de grandeza do reportado em estudos prévios.18-20 De igual forma, na literatura19-20 também não se identificou associação significativa entre qualidade de vida e as restantes variáveis em estudo: sexo, idade, escolaridade e situação
profissional. As variáveis «posologia» e «tempo de tratamento» devem ser interpretadas com particular atenRev Port Med Geral Fam 2020;36:16-23

ção, dado não se poder assumir a independência destas com a variável «tipo de anticoagulação». Ou seja,
apesar de se ter verificado que os utentes que faziam
duas tomas diárias de anticoagulante apresentaram
melhor qualidade de vida comparando com os utentes
que faziam somente uma toma diária (53,3 ± 23,7 versus 62,1 ± 25,3), este resultado relaciona-se provavelmente com o facto da maioria dos utentes que realizam
duas tomas diárias serem medicados com NOAC (n=88,
NOAC versus n=8, AVK), sendo, portanto, um viés de

estudosoriginais

não validada para o contexto dos CSP Portugueses, apesar de ser um questionário
validado para a língua Portuguesa do Brasil. 13 Também o facto de a amostra ser
NOAC
AVK
constituída por indivíduos que aceitaram
(n=173) (n=119)
Valor P
o convite para participar pode, em última
Qualidade de Vida (Score DASS)
instância, representar um viés de seleção
Limitação no tratamento
de pessoas mais recetivas a cuidados de
Média
18,4
29,0
< 0,001 (MW)
saúde. O facto de a seleção dos utentes se
Mediana
14
28
basear no registo clínico, e não em novos
Desvio-Padrão
10,2
11,7
casos de FA diagnosticados, poder-se-á
Mínimo
10
11
traduzir num viés de informação de regisMáximo
56
63
to. De ressalvar também que, apesar dos
Inconveniência do tratamento
investigadores tentarem uniformizar a enMédia
14,8
22,6
< 0,001 (MW)
trevista, deve-se considerar um possível
Mediana
11
18
viés,
uma vez que as entrevistas foram reaDesvio-Padrão
8,9
12,3
lizadas por investigadores diferentes. Por
Mínimo
8
9
fim, os resultados apresentados devem ter
Máximo
44
53
em conta o baixo nível de escolaridade dos
Impacto positivo
utentes
da nossa amostra. Como referido
Média
17,5
20,1
< 0,001 (MW)
por Mielck e colaboradores,23 utentes com
Mediana
18
20
menor grau de escolaridade enfrentam um
Desvio-Padrão
5,6
6,1
Mínimo
6
7
problema duplo no que concerne à gestão
Máximo
31
39
da doença: por um lado, apresentam maior
incidência de problemas de saúde; por ouLegenda: AVK = Antagonistas da vitamina k; DASS = Duke Anticoagulation Satisfaction Scatro lado, apresentam níveis de qualidade
le; MW = Teste de Mann Whitney; NOAC = Novos anticoagulantes orais.
de vida mais baixos quando a sua saúde
está comprometida. Assim, é expectável
que as diferenças aqui reportadas na qualidade de vida
distribuição assimétrica dos utentes pelos grupos
entre utentes a realizar NOAC versus AVK possam estar,
NOAC versus AVK. Este mesmo viés deve ser considede alguma forma, esbatidas tendo em conta uma merado quando se avalia a associação entre a variável
nor expectativa face à gestão da doença e potencial de
«tempo de tratamento» e qualidade de vida.
qualidade de vida a atingir.
Os autores consideram que este estudo contribui
para a decisão clínica relativamente à escolha da teraCONCLUSÃO
pêutica da FA. À eficácia terapêutica, melhor perfil de
O presente estudo permite concluir que a qualidade
segurança e relação custo-eficácia21 dos NOAC acresde vida dos utentes com idade igual ou superior a 65
centa-se um padrão de qualidade de vida favorável.
anos, diagnosticados com FA não valvular, é influenComo principais pontos fortes deste trabalho, os autociada pela escolha do tipo de anticoagulante, sendo o
res destacam o facto de ser um estudo inovador no conNOAC associado a melhor qualidade de vida versus AVK.
texto nacional dos CSP, realizado com uma amostra
Não foram identificadas outras variáveis neste estudo
substancial de utentes inscritos em diversas unidades
que influenciem a qualidade de vida.
de saúde e cujas características sociodemográficas gloEstes resultados devem, no entanto, ser interpretabalmente se aproximam das reportadas a nível naciodos com ponderação, considerando tratar-se de um esnal pelo estudo FAMA3 e SAFIRA.22
tudo observacional com algumas limitações inerentes.
Como principais limitações deste estudo, os autores
Assim, os autores consideram que são necessários mais
apontam o facto de ter sido utilizada uma ferramenta
QUADRO IV. Estratificação da pontuação de qualidade de vida de
acordo com os diferentes domínios analisados
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estudos que avaliem a qualidade de vida em doentes
com FA não valvular anticoagulados, no sentido de averiguar o impacto atribuível aos diferentes tipos de ACO.
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ABSTRACT
NOAC VERSUS AVK: ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY DIAGNOSED WITH ATRIAL
FIBRILLATION FOLLOWED IN PRIMARY CARE
Background: Atrial fibrillation is a well-established cause of mortality in the elderly. Oral anticoagulants are known to prevent
cardioembolic stroke. There is no evidence supporting the selection of either direct anticoagulants (DOAC) versus vitamin
k-antagonist based on the quality of life criteria.
Objectives: To assess the quality of life in patients aged 65 years old and over, diagnosed with non-valvular atrial fibrillation
and followed in a primary care setting.
Methods: A retrospective observational study was conducted with a patient sample from seven family health units. A questionnaire regarding the quality of life with anticoagulant therapy was applied – the Duke Anticoagulation Satisfaction Scale
(DASS). Descriptive and inferential analyses were performed.
Results: Two-hundred ninety-two patients accepted to participate in the study, with a mean age of 75.6 years, mostly women
(52.1%), professionally retired (92.1%) and with a low education level (81.8% with less or equal to four-year of scholarship).
There was a statistically significant difference in the median value of quality of life when compared to the group of patients
undergoing NOAC therapy versus the group of patients undergoing AVK therapy (p<0.0001). No statistically significant differences were observed for the other variables.
Conclusions: In patients aged 65 years old and over and with non-valvular atrial fibrillation we found that quality of life is associated with the anticoagulant therapy option, namely DOAC or vitamin k-antagonist. DOAC associated with a better quality of life.
Keywords: Atrial fibrillation; Anticoagulation; DOAC; Vitamin k-antagonist; Quality of life.
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Abuso de idosos e o papel dos
profissionais de saúde
Inês Filipa Santos Almeida,1 César Lares dos Santos,2 Duarte Nuno Vieira3

RESUMO
Objetivos: Analisar a perspetiva dos profissionais de saúde sobre o abuso de idosos e avaliar as dificuldades experienciadas na
abordagem deste tipo de casos, concretizando-se, complementarmente, uma revisão de conceitos fundamentais relacionados
com esta temática.
Fontes de dados: Pesquisa nas bases de dados PubMed, MEDLINE, Embase, Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal e OpenAIRE. Foi ainda consultado o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, o Código Deontológico dos Enfermeiros,
o Código Penal e a informação disponibilizada nos sites da Organização Mundial da Saúde, Direção-Geral da Saúde e Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Métodos de revisão: Pesquisa nas bases de dados através da combinação dos seguintes termos: abuso; maus-tratos; idosos;
profissionais de saúde; pessoal de saúde; Portugal.
Resultados: Foram selecionados 32 artigos científicos originais, publicados entre 2010 e 2018, disponíveis na sua totalidade
em português e/ou inglês, com conteúdos direcionados para os objetivos delineados.
Conclusões: A falta de deteção e de adequada orientação, por parte dos profissionais da saúde, de situações abusivas contra as
pessoas idosas pode estar associada a défices na formação sobre este tema, sendo crucial melhorar os conteúdos curriculares
neste domínio. A formação deve focar as situações que podem ser consideradas abusivas, os sinais e sintomas associados, o
contexto em que os abusos podem ocorrer, a legislação existente e as autoridades a que se pode recorrer. Associadamente deve
promover-se a consciencialização do público em geral, realçando a importância da deteção precoce e as instituições disponíveis para fornecer apoio aos idosos vulneráveis.
Palavras-chave: Maus-tratos; Idoso; Pessoal de saúde; Portugal.

INTRODUÇÃO
Organização Mundial da Saúde (OMS) define
o abuso de idosos como “um ato simples ou
repetido, ou ausência de ação apropriada, que
ocorre no contexto de qualquer relacionamento em que haja uma expetativa de confiança, que
causa dano ou angústia a uma pessoa idosa”.1-18 Esta
definição de abuso compreende a noção de confiança,
isto é, os atos são perpetrados por alguém em quem o
idoso deposita confiança, o que, por si só, é suscetível
de constituir fator favorecedor da ocultação prolongada da situação abusiva por parte da vítima, com o intuito de proteger o abusador.
A primeira abordagem desta temática na literatura
médica terá ocorrido em 1975, no contexto de carta di-
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rigida por Burston ao editor do British Medical Journal,
intitulada Granny battering.19 Neste mesmo ano, Baker
publicaria um artigo com o mesmo título na revista Modern Geriatrics.20 Todavia, apesar do tempo decorrido
desde então, o abuso de idosos só mais recentemente
viria a suscitar um interesse acrescido, nomeadamente pela circunstância de a população idosa vir aumentando exponencialmente a nível global, face ao aumento da esperança média de vida.4-6,8-9,15,21-23 A OMS estima uma duplicação da população mundial acima dos
60 anos de idade para 2050, em relação a 2015, passando dos 900 milhões (12,3% da população total) para os
2 biliões (21,5% da população). A determinação da prevalência atual do abuso de idosos tem-se revelado uma
tarefa complexa, designadamente em virtude das variadas metodologias utilizadas4,6,9,24 e das diferentes populações estudadas.9,35 Esta dificuldade encontra-se espelhada, por exemplo, numa revisão sistemática efe-
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tuada em 2015 por Dong, que referia taxas de prevalência variando de 2,2 a 61,1%.25
Diversos estudos indiciam tratar-se, efetivamente,
de um problema comum. Ainda assim, muitos dos profissionais de saúde que trabalham com pessoas idosas
afirmam nunca terem detetado um caso de abuso de
idosos,15,17 situação que suporta a tese defendida por
alguns autores de que os casos reportados constituem
somente a «ponta do icebergue»6,15,24 e que mais de 80%
dos casos de abuso de idosos nunca são denunciados
ou reportados a nenhuma entidade,6,18,26 apesar de se
tratar de uma situação transversal a todas as classes socioeconómicas a nível mundial. Na mesma linha, a literatura revela que somente um em cada 24,25-27 um em
cada 1428 ou um em cada cinco casos de abuso de idosos29 são efetivamente denunciados.
A relevância médica do abuso é amplamente reconhecida atendendo às consequências nefastas que
acarreta para a saúde da vítima, quer em termos de aumento da mortalidade2,9,16,26-27,30,33,36 quer de morbilidade, com subsequente diminuição da qualidade de
vida1,5,9,11,21,36 em comparação com idosos que não sofreram abuso. Adicionalmente, tem sido associado a
um aumento do risco de recorrência ao serviço de urgência,30-31,33 hospitalização26-27,30-31,33 e institucionalização em lar,26,30-31,33 bem como a depressão8,26-27,30,32 e ansiedade.16,27,32 Alguns autores referem ainda o desenvolvimento de isolamento social por parte da vítima,8,32 assim como sentimentos de culpa8 e stress pós-traumático.32
Para evitar estas possíveis consequências, é indispensável o contributo dos profissionais de saúde, os
quais se encontram numa posição privilegiada4,6,9,13,18,24,26,28-30,34,37 para o diagnóstico e orientação deste tipo de casos, já que podem ser a única pessoa, para
além do abusador, a contactar com a vítima. O estudo
de O’Brien e colaboradores realça o papel valioso dos
médicos de medicina geral e familiar, salientando que
a possibilidade destes realizarem visitas ao domicílio
pode permitir a identificação de casos que, de outra
forma, poderão não ser detetados.34 Também Leddy e
colaboradores destacam a importância dos médicos ginecologistas-obstetras, dado que as mulheres correm
maior risco de sofrer abuso,8,21,27,38 sendo que estes tratam mulheres ao longo de toda a vida (mulheres com
mais de 65 anos ainda frequentam a 1,3 consultas por

ano).27 Apesar disso, o estudo de Schmeidel e colaboradores afirma que mais de metade dos médicos nunca procuraram avaliar potenciais abusos no contexto
das suas consultas com pacientes idosos.29
Neste contexto, procedeu-se a uma revisão crítica da
literatura no sentido de melhor compreender a perspetiva dos profissionais de saúde sobre esta temática e
de avaliar as dificuldades sentidas na abordagem deste tipo de situações. Por se considerar pertinente para
a obtenção de uma perspetiva mais holística da temática em apreço, efetuou-se, complementarmente, uma
revisão de aspetos conexos tidos como relevantes, nomeadamente, tipologia de abuso, sinais/indicadores e
alguns aspetos epidemiológicos.

MÉTODOS
Procedeu-se à revisão da literatura através da pesquisa na PubMed, MEDLINE, Embase, Repositórios
Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e
OpenAIRE, utilizando uma combinação dos seguintes
termos: abuso; maus-tratos; idosos; profissionais de
saúde, pessoal de saúde; Portugal. Foram selecionados
somente artigos originais, publicados entre 2010 e 2018
e disponíveis em português e inglês e, destes, somente
os que se encontravam disponíveis para leitura na sua
totalidade e em que o conteúdo se encontrava alinhado com os objetivos propostos. Foram selecionados no
total 32 artigos científicos.
Adicionalmente foi consultado o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, o Código Deontológico
dos Enfermeiros e o Código Penal, assim como a informação constante nos sites da Organização Mundial da
Saúde (OMS), da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

RESULTADOS
Definição e tipologias do abuso de idosos
O abuso pode expressar-se por várias modalidades:
física (inflição de dor ou lesão, coação física ou domínio induzido pela força ou por drogas); psicológica (inflição de angústia mental sob a forma de ameaças, insultos, humilhação, infantilização); financeira (exploração ilegal ou imprópria dos fundos ou recursos do
idoso, apropriação indevida dos bens do idoso, alteração forçada do seu testamento, negação ao acesso dos
seus próprios fundos e bens pessoais); sexual (contacRev Port Med Geral Fam 2020;36:24-34
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to sexual não consensual, de qualquer tipo, com o idoso); ou negligência (recusa ou falha em desempenhar
a obrigação de cuidar do idoso), intencional ou não intencional.1,3-8,10-12,21,26,28-29,30-33,37-38 Pode ocorrer isoladamente ou em associação,6,30 designando-se a exposição
de uma vítima a dois ou mais tipos de abuso por polivitimização.5

Prevalência
Como anteriormente assinalado, a determinação da
prevalência atual de idosos abusados tem-se mostrado
uma tarefa complicada.
A prevalência mais baixa de abuso de idosos, de 1,4
a 5,4%, é apresentada por Wagennar e colaboradores,
citando o estudo THE NATIONAL ELDER ABUSE INCIDENCE
STUDY: FINAL REPORT, de 2009.28 Todavia, outros autores
acreditam que o abuso de idosos poderá, na realidade,
atingir valores tão elevados quanto 10%,10,26,35-36 20%24
ou 30%.9,23 Alguns estudos, citando uma revisão sistemática de Sooryanarayana e colaboradores, de 2013,
referem que a prevalência pode atingir os 44,6%, ou
seja, praticamente metade da população idosa.4,32 No
entanto, Dong (citado por Eslami e colaboradores),
numa revisão sistemática de 2015, afirma que o abuso
de idosos pode atingir mais de metade da população
idosa, com uma prevalência de 2,1 a 61,1%,3 sendo este
o valor mais alto sugerido até à data.
Relativamente à realidade nacional, o estudo ENVELHECIMENTO E VIOLÊNCIA (2014) estima que 12,3% da população portuguesa acima de 60 anos foi vítima de, pelo
menos, um ato de abuso nos 12 meses anteriores à sua
realização, tendo este sido perpetrado por parte de um
familiar, amigo, vizinho ou profissional de saúde remunerado.10
As dificuldades inerentes ao cálculo da incidência e
prevalência atual estendem-se também à determinação
do tipo de abuso mais frequentemente perpetrado. Em
estudos realizados em indivíduos de sete países europeus (Alemanha, Espanha, Grécia, Itália, Lituânia, Portugal e Suécia), com idade entre 60 e 84 anos, o abuso
psicológico foi mencionado como o tipo mais frequente,23 sendo o abuso financeiro o segundo mais frequente,22 seguido pelo abuso físico e, por último, como
o tipo menos habitual, o abuso sexual.3 No estudo de
O’Brien e colaboradores, os clínicos gerais da Irlanda
estimaram tanto o abuso psicológico como a negliRev Port Med Geral Fam 2020;36:24-34

gência como as formas mais frequentes de abuso e os
abusos físico e sexual como as menos frequentes.34 Por
outro lado, segundo Sandmoe e Kirkevold, os profissionais de saúde da Noruega consideram que o tipo de
abuso mais frequente é o abuso físico e, muitas vezes,
rotulam os outros tipos de abuso, ou mesmo casos menos graves de abuso físico, como algo que não é abuso,
como «casos difíceis».16 De forma semelhante aos estudos europeus mencionados, no projeto ENVELHECIMENTO E VIOLÊNCIA, já assinalado, e referente à população
idosa portuguesa, a negligência e o abuso sexual foram
identificados como os tipos menos frequentes de abuso e o abuso financeiro e psicológico como sendo os
mais frequentes.10,21,38 Gil e colaboradores também identificam a negligência e o abuso sexual como as formas
menos frequentes de abuso, destacando o abuso físico
e o psicológico como os mais frequentes.5 Ainda sobre
a realidade nacional, mas relativamente a vítimas portadoras de deficiência física ou mental moderada ou
grave antes do episódio de abuso, o estudo de Frazão e
colaboradores reconhece que o tipo mais habitual de
abuso de idosos é o físico.9 Particularizando para a região centro de Portugal, aponta-se o abuso psicológico
e a negligência como as formas mais detetadas de abuso.8 Já outros autores estudaram a perceção que os profissionais de saúde de cuidados de saúde primários da
zona de Coimbra tinham sobre a prevalência de abuso
de idosos em Portugal, sendo que a negligência e o abuso psicológico foram escolhidos por 32,3% e 22,1% dos
profissionais, respetivamente, como os tipos de abuso
mais prevalentes,6 o que corrobora os achados na literatura.8
Ainda sobre o apurado relativamente à realidade
portuguesa, o projeto ENVELHECIMENTO E VIOLÊNCIA refere que a maioria dos idosos vítimas de abuso experienciou apenas um tipo de abuso e que só cerca de 2 a 3%
dos idosos vivenciaram situações de polivitimização.10,38
Os atos abusivos podem ocorrer ocasionalmente ou
de forma continuada,21 quer no domicílio quer em contexto de institucionalização.12,21 Sobre a realidade nacional reportamo-nos a estatísticas disponibilizadas
pela APAV sobre as pessoas idosas vítimas de crime e
de violência apoiadas por aquela associação entre os
anos de 2013 a 2016, período durante o qual se identificou que mais de metade das situações de abuso ocorreram no domicílio.39 De notar que no estudo efetuado
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por Ferreira e colaboradores, os profissionais de saúde
de cuidados primários de unidades da região de Coimbra que integraram a amostra também indicaram acreditar que o abuso de idosos acontece em maior frequência neste contexto.6

Perfis e fatores de risco do agressor e vítima
Embora o abuso possa ser perpetrado por familiares,
cuidadores ou outras pessoas de confiança12 tem-se verificado que, na maioria dos casos, os abusadores são
familiares da vítima.5,9,33 Destes, a maioria pertence à família nuclear, nomeadamente cônjuges/parceiros
(atuais ou ex) ou descendentes.5,9,38 Há ainda autores
que referem outros familiares como uma parte relativamente significativa dos abusadores, o que inclui irmãos(ãs), sobrinhos(as) e cunhados(as).10,33,38 Além destas categorias de abusadores, o projeto ENVELHECIMENTO E VIOLÊNCIA identificou ainda amigos/vizinhos como
possíveis agressores em 11,6% das situações.10
A literatura destaca que existem diferenças no tipo
de abusador consoante o género da vítima, já que nas
vítimas do sexo feminino o abuso foi perpetrado principalmente pelo cônjuge/parceiro, enquanto nas vítimas do sexo masculino os principais abusadores identificados foram os descendentes do sexo masculino.5
Muitos autores reforçam a ideia de que o abuso é cometido principalmente por indivíduos do sexo masculino,9-10,39 o que, estando as mulheres idosas em maior
risco de sofrer abuso,8,21,27,38 pode apoiar a ideia de que
a maior parte dos comportamentos abusivos são perpetrados pelo cônjuge/parceiro destas possíveis vítimas. Em sentido contrário, o estudo de Vognar e Gibbs
afirma que mais de metade dos abusadores são mulheres.33
Segundo a OMS, o grau de ocorrência de atos abusivos contra pessoas idosas pode ser ponderado através
da análise de fatores individuais, referentes à potencial
vítima e abusador, e fatores associados ao relacionamento entre eles, ao enquadramento comunitário e ao
contexto social.21 A maioria dos autores acredita que
pessoas idosas do sexo feminino,8,21,38 com maior idade
(superior a 74 anos),8,12,21,33,38 baixo nível de escolaridade,5,8,38
dependência física e/ou intelectual,1,6,9-10,12,21,27,31,33,38 demência,6,9,21,33,36 depressão21,38 ou comportamento agressivo e desafiante1,21 se encontram em risco acrescido de
sofrerem abuso. Relativamente ao abusador, parece que

ser do sexo masculino potencia atos abusivos de caráter físico, enquanto o sexo feminino potencia atos de
negligência.21 Além disso, depressão,1,12,21 perturbação
mental,1,6,12 consumo de álcool,1,5-6,21 abuso de substâncias,1,5,21 hostilidade e agressividade, desemprego,9,38
problemas financeiros6,21,38 e stress/burnout enquanto
cuidador1,6,9,21 estão associados a maior probabilidade
de cometer abuso. Ainda sobre o abusador e a sua relação com a potencial vítima são apontados como fatores de risco a dependência financeira do agressor face
à vítima,1,5,12,21,38 coabitação,1,5,9,21,38 história de relacionamento difícil,5,21,38 o abusador ser descendente ou cônjuge/parceiro da vítima e a possível transmissão intergeracional de condutas violentas.21 No que diz respeito
ao enquadramento comunitário e contexto social acredita-se que o isolamento social da possível vítima1,9,12,21,27,31,33,38 e a carência de suporte social estão associados a maior probabilidade de sofrer abuso.21 Além
disso, é importante considerar o idadismo, isto é, a discriminação com base na idade e a atual banalização da
violência.1,21
Embora não haja consenso quanto ao grau em que
o género influencia a probabilidade de sofrer abuso, as
mulheres são indicadas como mais suscetíveis de sofrer abuso em geral,8,21,27,38 o que pode ser explicado pela
sua esperança de vida superior, já que, vivendo mais,
são também mais afetadas pela incapacidade física
e/ou intelectual, tornando-se mais suscetíveis a atos
abusivos.38 Ainda assim, um estudo nacional destaca
que ser do sexo masculino aumenta o risco de sofrer negligência.8
Apesar de ter uma idade mais avançada constituir
um fator de risco para o abuso em geral,8,12,21,33,38 há autores que mencionam que uma menor idade pode também ser considerada como fator de risco, uma vez que
poderá estar relacionada com uma maior probabilidade de autorreportar atos abusivos.3 Nestes casos, a menor idade associa-se mais a abuso físico ou psicológico3,5 ou ainda a abuso financeiro.8 Relativamente ao nível de escolaridade, um nível mais baixo tem sido apontado como um fator de risco para o abuso em geral;5,8,38
contudo, alguns autores apontam o ensino superior
como um fator de risco para abuso psicológico3,23 ou
abuso financeiro.23 Um estudo refere ainda que o consumo de álcool por parte da vítima aumenta o risco de
esta sofrer abuso físico ou psicológico.3
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:24-34
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Quanto a fatores de proteção, o estudo de Eslami e colaboradores destaca que viver em parceria protege contra abuso físico ou financeiro, reforçando a importância
do apoio social; todavia, é necessário ter em conta que
ter o cônjuge/parceiro como fonte de financiamento duplica o risco de sofrer exploração financeira.3 No projeto ENVELHECIMENTO E VIOLÊNCIA, a educação foi identificada como um fator protetor contra o abuso, sendo que
quanto maior for o nível de instrução de um indivíduo
menor a probabilidade de sofrer atos abusivos.10
Relativamente à polivitimização, esta pode afetar
tanto homens como mulheres, sendo transversal a todos os grupos etários.5

Indicadores de abuso
Para além dos fatores de risco que predispõem os indivíduos idosos a situações abusivas, é também importante conhecer os diversos sinais e sintomas possivelmente associados aos vários tipos de abuso de idosos.
Deve-se suspeitar de abuso físico ao idoso quando
existem marcas ou lesões cutâneas inexplicadas, como
feridas ou hematomas,12,21,33,37 especialmente se tiverem
localização simétrica; lesões músculo-esqueléticas,
como fraturas, luxações ou entorses; sinais de restrição
da mobilidade, como marcas de cordas ou ligaduras
nos pulsos;12,21 ou ainda quando o familiar ou o cuidador recusam que o idoso fique a sós com o profissional
de saúde.21 Relativamente às lesões cutâneas, deve darse especial importância a lesões no pescoço ou na zona
ulnar do antebraço, que são características de abuso físico.30 No caso de abuso físico são mais frequentes lesões na cabeça e no pescoço, uma vez que estas correspondem às áreas mais acessíveis.9 E, apesar das quedas serem comuns nas pessoas idosas, nem todos os hematomas são o resultado destas, como é o caso de
lesões no peito, pálpebras, pescoço, escroto, abdómen,
costas ou ombros.7 Assim, é importante perguntar tanto ao idoso como ao familiar ou ao cuidador as circunstâncias em que as lesões foram produzidas e apreciar a eventual coincidência/consistência das respostas obtidas.7 Hoover e Polson associam-se a estas duas
opiniões e reforçam que é pouco provável que lesões no
pescoço, abdómen, região posterior da perna e região
ulnar do antebraço resultem de quedas acidentais,
constituindo-se como possíveis sinais de abuso.12
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:24-34

No caso do abuso psicológico, tanto podem existir
maus-tratos verbais como intimidação através de gritos e ameaças, humilhação, infantilização ou culpabilização, bem como, e ainda, maus-tratos não-verbais,
nomeadamente ignorância ou ostracização e isolamento da pessoa idosa.21 Pode ainda existir um comportamento depreciativo e/ou controlador por parte
do familiar ou cuidador.21
Quanto ao abuso financeiro deve-se desconfiar dele
quando há apropriação indevida dos bens do idoso, alterações suspeitas do seu testamento, aquisição de serviços desnecessários ou despropositados ou existência
de dívidas quando se sabe que a vítima dispõe de dinheiro suficiente para as pagar.21 Os profissionais de saúde raramente são capazes de identificar abuso financeiro; contudo, este não deixa de ser importante uma vez
que, apesar de poder não ter consequências imediatas,
pode culminar em negligência. 30 E as pessoas idosas acumulam recursos ao longo da vida, o que as torna particularmente vulneráveis a este tipo de abuso.3
Relativamente ao abuso sexual deve ser equacionado quando a vítima apresenta hematomas na região
genital, hemorragias a nível anal ou vaginal inexplicadas ou infeções de transmissão sexual.21
No que diz respeito à negligência, esta pode ser ativa, quando o agressor atua com intencionalidade, ou
passiva, quando resulta da ignorância ou negação de
cuidados ao idoso.21 Deve pensar-se em negligência
quando o idoso apresenta perda de peso, desnutrição
e/ou desidratação;7,21,30,33,37 falta de higiene pessoal;21,30
úlceras de decúbito;7,21 falta de óculos, próteses dentárias ou auditivas;21 ou utilização de roupas inadequadas para a estação do ano.21,30
De modo idêntico ao que acontece nos outros tipos
de violência, a deteção de fatores de risco e de sinais e
sintomas associados a abuso, quando identificados isoladamente, não permite estabelecer, de forma imediata e clara, um diagnóstico de abuso de idosos.21 Um dos
aspetos que complexifica o diagnóstico é a diferenciação que os clínicos têm de estabelecer entre processos
fisiopatológicos ou fisiológicos do envelhecimento normal e lesões físicas decorrentes do contexto de abuso.6,9,12 As condições subjacentes que mimetizam lesões
intencionais ou predispõem o paciente a lesões devem
ser observadas e possíveis reações adversas medicamentosas devem ser tidas em consideração.12 É de ex-
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trema importância observar a existência, ou não, de
traumas/lesões antigas, doença óssea metabólica ou
uso de anticoagulantes.12 É importante realçar que não
existem exames laboratoriais capazes de detetar atos
abusivos.12 O estudo da coagulação e a contagem de plaquetas podem excluir uma condição clínica justificativa de hematomas de intensidade ou quantidade excessiva ou anormal; todavia, o fundamental para diferenciar lesões intencionais das não intencionais assenta no
confronto entre a explicação facultada ser ou não minimamente consistente com os achados ao exame físico.12

O papel dos profissionais de saúde
Os profissionais de saúde têm um contacto significativo com a população geriátrica, estando numa posição privilegiadatanto para controlar e intervir nos fatores de risco, como para identificar precocemente sinais
e/ou sintomas de abuso.4,6,9,13,18,24,26,28-29,30,34,37 Ainda assim,
é uma temática que, além de preocupação, suscita também dúvidas e insegurança entre os profissionais de
saúde, resultando na falta de denúncia destes casos.9
Uma das causas apontadas para a falta de denúncia
por parte destes profissionais é a ocultação por parte
da vítima,24,34 o que acontece maioritariamente para
proteção do abusador5,10,21,33,38 e da família,5,7,38 já que,
como previamente salientado, o abuso ocorre frequentemente no seio familiar. A vítima pode apresentar-se relutante em falar sobre o assunto por medo em
geral,10,21,37 medo de retaliação ou agravamento da agressividade,5,9-10,12,28,33,37 medo do abandono5,28,37 ou por sentir vergonha da situação em que se encontra.7,9-10,12,21,33
Além disso, muitos idosos dependem financeiramente
do agressor,5,7,10,12,21,30 o que os pode levar a encobrir o
abuso para proteger a sua subsistência. Por outro lado,
os idosos podem sentir que merecem o abuso,7,9,21,37 e
não desejam criar problemas para os seus familiares,9,21,37 o que os pode levar a considerar o acontecimento como irrelevante.5,10,21 Muitos autores destacam
ainda que as vítimas podem ser incapazes de divulgar
o abuso por incapacidade física e/ou cognitiva,7,9,21 ter
medo que ninguém acredite,5,9-10,38 não saber a quem
recorrer5,9-10 ou não confiar no sistema;21,33 no que diz
respeito à relação com os profissionais de saúde, podem
acreditar que estes não se interessam, já que têm pouca disponibilidade de tempo e nunca questionam os
idosos sobre esta temática.21

Outra das causas fundamentais apontada pelos profissionais de saúde para o seu medo de denunciar casos de abuso de idosos é o facto de possuírem um conhecimento limitado sobre o tema.1,2,4,7,12,27-29,33 Esta circunstância correlaciona-se com a formação inadequada relativamente a este assunto e, consequentemente,
à falta de conhecimento necessário para detetar casos
de abuso ou abordar potenciais situações de risco.1,2,4,7,12,27-29,33 Ainda como causas para esta falta de denúncia é referido o receio de colocarem em risco a confiança da relação médico-doente,9,21,27-29 o receio de estarem enganados,6,28-29 a escassez de tempo9,26-27,29,31,34 e a
incerteza sobre a obrigação de denunciarem os casos
às autoridades judiciais.6,9,24,27
Relativamente à relação médico-doente é importante
destacar que cerca de metade dos profissionais de saúde
defende que denunciar um caso de abuso de idosos não
afeta esta relação.34 Mais raramente é referida uma sensação de impotência e incapacidade de fazer a diferença.21,31 Os profissionais de saúde podem ter medo de ser
ameaçados pelo abusador e/ou pela família da vítima.34
Adicionalmente a todas as razões enumeradas, há
ainda a considerar que os médicos hesitam em denunciar estes casos porque procuram ter a certeza absoluta da ocorrência de abuso e querem possuir informação
suficiente antes de comunicar às autoridades.29 Além
disso, os clínicos referem que é mais fácil desenvolver
explicações alternativas para os possíveis hematomas
e/ou fraturas do que equacionar a possibilidade de os
cuidadores ou os familiares terem causado as lesões em
questão.28 Os técnicos de emergência pré-hospitalar, em
específico, sentem que têm a responsabilidade de denunciar situações suspeitas de abuso e sentem-se culpados se não o fizerem.35 Além das restrições de tempo
a que estão sujeitos, a falta de protocolos e os problemas de comunicação aquando da tentativa de denúncia são fatores que favorecem a falta de denúncia.35 É
uma grande responsabilidade moral, considerando que
se poderá destruir a vida de alguém com base apenas na
intuição.35 O estudo de Leddy e colaboradores foca-se
nos médicos ginecologistas-obstetras e afirma que os jovens médicos do sexo masculino pesquisam menos manifestações de abuso, o que poderá estar relacionado
com a tenra idade.27 Pelo contrário, as médicas têm mais
tendência a pesquisar potenciais situações abusivas e
em eventualmente atuar, se necessário.27
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Já os enfermeiros sentem que não faz parte do seu
papel explorar possíveis situações abusivas e sentem-se mesmo desconfortáveis ao inquirir sobre abuso,
pois foram orientados para concretizarem as suas funções rapidamente, como avaliar os sinais vitais, por
exemplo.29 Assim sendo, se suspeitarem de abuso limitam-se na maioria das vezes a informar o clínico ou o
assistente social para que estes aprofundem o assunto,
contexto que leva a que nunca recebam feedback sobre
o caso,37 reprimindo, consequentemente, a sua vontade de denunciar casos futuros. O estudo de Sandmoe e
Kirkevold realça que somente dois em cada 52 enfermeiros abordam a situação diretamente com a vítima
se suspeitarem de abuso, enquanto metade opta por falar com familiares e/ou com o abusador.16 De modo
análogo, Leddy e colaboradores verificaram que metade dos ginecologistas-obstetras escolhe falar diretamente com os cuidadores, uma vez que somente metade dos profissionais sabe que muitas vezes o abuso é
causado por esses mesmos.27 Esta conduta é oposta ao
preconizado por Hoover e Polson, que destacam ser essencial falar com o idoso sozinho, sempre que possível,
e encorajá-lo a fornecer detalhes sobre a sua situação.12
Por outro lado, os assistentes sociais, apesar de possuírem mais experiência para lidar com este assunto,
confiam nos clínicos e enfermeiros para identificarem
comportamentos abusivos.29
Nem os estudantes de medicina equacionam o abuso de idosos como diagnóstico diferencial até encontrarem provas quase incontestáveis, o que favorece a hipótese de existir uma falha na educação sobre este tópico.2 Além disso, muitos dos estudantes especulam
que se estivesse a ocorrer abuso outros profissionais já
o teriam identificado.2 No estudo de Fisher e colaboradores a situação abusiva apenas se tornou evidente
quando foi encontrada a «marca da mão» na vítima;
porém, se um diagnóstico alternativo e uma explicação
clara para a situação tivessem sido encontradas no início da entrevista clínica é possível que não tivesse ocorrido exposição suficiente do paciente e, naturalmente,
não tivesse sido encontrada a «impressão manual» do
abusador.2 É também importante referir que os estudantes têm receio de rotular algo como abuso devido
ao seu impacto negativo, pois consideram que é um
termo muito julgador, intimidante e acusador.2 O mesmo acontece com os outros profissionais de saúde que
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contactam com a população geriátrica.16,18 Muitas vezes
o abuso é reportado como «dificuldades familiares» ou
casos de bullying.16
Um dos pilares que fornece aptidão e confiança aos
profissionais de saúde para detetar e reconhecer sinais
e sintomas de abuso de idosos é a formação que recebem sobre o tema.18,28 Os médicos que referiram ter tido
formação sobre este tema ou que participaram em atividades de educação médica continuada nos últimos
cinco anos mais raramente afirmavam não reconhecer
o abuso no momento da visita como uma barreira para
não denunciar os casos; enquanto os médicos que não
tinham frequentado atividades de educação médica
continuada sobre este tópico estavam mais inclinados
a afirmar não reconhecer o abuso como uma barreira.28
Explorando o currículo dos profissionais de saúde, a
maioria refere que nunca teve qualquer referência a
abuso de idosos durante a sua formação6,12,27-28,33,36 e, dos
poucos que referem ter tido algum contacto com esta
temática, a maioria acredita que deveria ter existido
uma abordagem mais abrangente.6 O estudo de Hempton e colaboradores assinala que 40,8% dos profissionais de saúde afirmam ter recebido alguns ensinamentos teóricos sobre o tema; contudo, 47,5% não teve
qualquer ensinamento nem experiência prévia sobre a
abordagem desta problemática.17 Já os enfermeiros tendem a conhecer melhor a burocracia relacionada com
o abuso de idosos do que os clínicos, o que se atribui a
possíveis diferenças na formação superior.24 Também
existem diferenças entre os diversos tipos de clínicos,
uma vez que os internistas são mais propensos a afirmar falta de formação quando comparados com os técnicos de emergência pré-hospitalar;28 o que parece contrariar outros estudos que referem que, durante o curso de certificação básica, os técnicos de emergência
pré-hospitalar recebem apenas 30 minutos (ou menos)
de treino sobre como abordar o abuso de idosos.35
Apesar de a maioria dos profissionais de saúde acreditar que a sua formação sobre abuso de idosos não é
adequada28,33 e que o ensino sobre esta temática deveria ser mais aprofundado,18,29,33,37 o problema parece não
estar a ser abordado devidamente, já que 57,1% dos
profissionais que integraram a amostra, com idade inferior a 30 anos, indicam não ter tido qualquer formação dirigida especificamente para o abuso de idosos.6
De notar que esta percentagem atinge o significativo va-
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lor de 95% para profissionais com idade superior a 60
anos.6 Parece haver falta de educação sobre este tópico
no curso de medicina e, para colmatar esta falha, deve
ser preferido um ensino mais interativo que permita a
discussão aberta dos casos, ao invés do ensino tradicional baseado na exposição teórica.2
Os estudos realizados neste âmbito sugerem que se
deve fomentar a educação tanto dos atuais como dos
futuros profissionais de saúde e que é necessária uma
formação mais específica e focada nesta temática para
proporcionar aos profissionais o conhecimento e a confiança para identificar e orientar eventuais situações
abusivas.10-11,18,24,27-29,34,36
Segundo a OMS, durante a formação dos clínicos
deve ser feita uma introdução ao tema, incluindo os sinais e sintomas associados ao abuso de idosos, destacando as organizações locais que possam dar assistência às vítimas e a avaliação de casos de abuso e sua gestão, salientando a importância de trabalhar com outros profissionais numa equipa multidisciplinar. 1,40
Alguns autores defendem que é necessário clarificar a
metodologia a utilizar na gestão destes casos e apoiam
que os profissionais de saúde poderiam beneficiar de
uma checklist a aplicar em situações de risco ou de suspeita.6,35 Muitos autores apontam também, como possível solução, a implementação de protocolos de atuação específicos para este tipo de abuso.6,10,13,18,27
Para além de melhorar a formação dos profissionais
que contactam com a população geriátrica, no intuito
de prevenir futuras situações abusivas, é também necessário promover a consciencialização da sociedade.1,10-11,22,24,28,34,36 É necessário alertar o público em geral
para os vários tipos de abuso, os seus sinais e sintomas,
o processo de denúncia e quais as instituições disponíveis para ajudar as vítimas,1,10-11 evidenciando também as suas consequências e a importância da deteção
precoce.28 Devem ainda aprimorar-se as políticas e práticas das instituições de cuidados para idosos, melhorando o seu ambiente físico e social,1,11 e equacionar a
implementação de programas de apoio ao cuidador1,11
que permitam o seu descanso e reduzam a probabilidade de este se tornar abusivo para com o idoso.
Para terminar, é de extrema importância referir que,
apesar do crescente interesse sobre esta temática, a
maioria dos países não dispõe de legislação específica
que abranja o abuso de idosos.1 De acordo com o RELA-

TÓRIO MUNDIAL SOBRE A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 2014, apesar de 75 a 80% dos países afirmarem que dispõem de
leis para prevenir a violência, somente 30 a 70% dispõem de leis que impedem a prática de atos abusivos
contra as pessoas idosas.11 É também realçado o facto
de que, entre todos os serviços disponíveis para ajudar
as vítimas de todo o tipo de violência, os serviços de
proteção aos idosos são os menos referidos, com somente um terço dos países a relatar possuir serviços
para investigar os possíveis casos de abuso de idosos e
fornecer apoio a idosos vulneráveis.11 É ainda crucial
destacar que a implementação de medidas para prevenir o abuso de idosos tem sido limitada, com apenas
26% dos países a relatar a implantação em larga escala
de atividades para aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o tema em questão e 23% a relatar ter implantado campanhas de consciencialização
ao público.11 Em África, na América e no Sudeste Asiático, a maior parte dos países admitiu ter realizado campanhas de consciencialização apenas esporadicamente.11

Breve noção da realidade portuguesa
Segundo as estatísticas disponibilizadas pela DGS e
pela APAV, em Portugal as pessoas idosas vítimas de
abuso são frequentemente mulheres, entre 60 e 69 anos,
casadas, reformadas, com baixo grau de escolaridade e
que pertencem a uma família de tipo nuclear com filhos.21,39
Comparativamente a outros países da Europa, Portugal detém a prevalência mais alta de abuso psicológico, físico, financeiro e sexual,3 sendo os abusos considerados mais frequentes na população idosa portuguesa o financeiro e o psicológico.10,38 Relativamente ao
abuso sexual, este pode ser ocultado pelo facto de o
sexo na população idosa ainda ser visto como um tabu
na nossa sociedade.9
Apesar de muitas vezes os comportamentos abusivos
serem algo que se repete ao longo do tempo, é chocante que a maioria das vítimas não o denuncie.9 No estudo de Gil e colaboradores apenas um terço das vítimas
procurou ajuda.38 Mesmo quando o abuso é exposto,
13,5% das vítimas recusou identificar o abusador;10,38
contudo, no caso do abuso financeiro, este número aumentou para 22,3%, o que pode fazer suspeitar de uma
possível subestimação deste problema.38
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Apesar de existirem vários obstáculos à denúncia dos
casos de abuso de idosos pelos profissionais de saúde,
como referido anteriormente, os profissionais inquiridos tendem a relevar, considerando como patognomónico de abuso a presença de lesões em diferentes estádios de evolução e sinais de constrição física.6
No que diz respeito à perspetiva dos profissionais de
saúde sobre a obrigatoriedade de denunciar um caso
suspeito de abuso de idosos, o mesmo estudo afirma que
63% da amostra considerou que é obrigatório denunciar
às autoridades qualquer suspeita de comportamentos
abusivos contra pessoas idosas; no entanto, 28,4% não
sabia se era obrigatório ou não denunciar, sendo que
26,8% ainda hesitaria mesmo depois do idoso expor que
é vítima de abuso.6 Para realizar a queixa, a maioria dos
profissionais considera apenas os Serviços Sociais e o
Ministério Público.6 De notar que a queixa pode ser apresentada pela vítima ou a denúncia por outrem aos órgãos
de Polícia Criminal (Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública ou Polícia Judiciária), às Delegações ou Gabinetes Médico-Legais e Forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses,
no portal Queixas Eletrónicas do Ministério da Administração Interna ou, em alguns casos, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.21 É possível denunciar estes casos mesmo que não se saiba a identidade do autor, pois
a identificação é uma função que compete às autoridades na sua investigação subsequente.21
No que concerne ao receio dos clínicos sobre a quebra do Código Deontológico por violação do segredo
médico, deve realçar-se que o respetivo artigo 27.º na
redação atual prescreve que os médicos, no intuito de
protegerem os idosos, devem tomar providências adequadas e alertar autoridades competentes sem temerem eventuais consequências disciplinares.40 Já o Código Deontológico dos Enfermeiros, no artigo 102.º, reforça a ideia de que o enfermeiro deve salvaguardar os
direitos da pessoa idosa; sendo que, pelo artigo 106.º,
nas situações previstas na lei, o enfermeiro assume o
dever de divulgar informação confidencial.41
Relativamente ao abusador e às punições previstas
no Código Penal, o artigo 152.º-A prevê que quem infligir maus-tratos a pessoa idosa é punido com pena de
prisão de um a cinco anos.42 É ainda de referir que também pode ser aplicado o artigo 152.º, que antevê que
quem infligir maus-tratos a cônjuge/parceiro (atual ou
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ex) ou a pessoa idosa com quem coabite é punido com
pena de prisão de um a cinco anos.42 Além do referido
nos artigos 152.º e 152.º-A, existem outros tipos de atos
abusivos que são abrangidos por artigos diferentes do
Código Penal. Pode referir-se, por exemplo, o artigo
143.º, sobre integridade física simples; o artigo 203.º, sobre furto; e o artigo 210.º, referente ao roubo.42
No que diz respeito às estratégias para a prevenção
de abuso na população geriátrica portuguesa, o RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 2014 apurou que foram implantadas em larga escala campanhas
de consciencialização de profissionais de saúde e programas de apoio ao cuidador; todavia, apenas foram
realizadas campanhas de consciencialização dirigidas
ao público em geral ocasionalmente.11
Em face do exposto poder-se-á afirmar que, embora reconhecendo os múltiplos passos já concretizados
no sentido de melhorar o panorama nacional, se considera ser indiscutível que existe ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente visando melhorar
a consciencialização pública sobre o abuso de idosos e
a prevenção deste tipo de situações.

CONCLUSÕES
O abuso de idosos, apesar de claramente referenciado como um problema social de caráter global (afetando todas as classes socioeconómicas) desde pelo
menos a década de 70 do século passado, somente num
passado recente se transformou num tema de maior interesse social, político e mediático, circunstância em
provável relação com o aumento exponencial da população mais idosa.
A exposição dos idosos a fenómenos abusivos acarreta impactos relevantes para a sua saúde físico-psíquica, podendo conduzir a situações mais graves e até
potencialmente letais. É, deste modo, relevante a tónica colocada na deteção precoce e subsequente orientação adequada destes casos e o contributo indispensável dos profissionais de saúde para a concretização
deste desiderato, assumindo particular destaque os
profissionais de cuidados de saúde primários face à sua
estreita interligação com a população geriátrica.
Diversos fatores podem estar a influenciar a capacidade destes profissionais em reconhecerem e orientarem situações abusivas perpetradas contra pessoas idosas, destacando-se, entre os diversos aspetos aponta-
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dos na literatura, as lacunas na formação. Importa, pois,
melhorar a formação curricular básica, mas também a
obtida no decurso da vida profissional, de forma a alcançar níveis superiores de sensibilização e de competência na identificação e gestão destes casos. Entende-se, contudo, que deverão ser reconhecidos fatores perturbadores, exógenos ao profissional de saúde, que deverão ser devidamente equacionados aquando da
implementação de estratégias que visem a melhoria da
intervenção daqueles profissionais.
Apesar do justificado enfoque dado à relevância dos
profissionais de saúde no âmbito desta temática, crê-se ser de realçar que a prevenção da violência em geral e, de forma mais particular, aquela que é perpetrada contra pessoas potencialmente mais vulneráveis,
deverá resultar de um esforço de consciencialização
coletiva para a necessidade de controlar a agressividade interrelacional, sendo que também cabe a todos e a
cada um de nós, como cidadãos, participar nos esforços desenvolvidos para a deteção e intervenção precoce em situações problemáticas.
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ABSTRACT
ELDER ABUSE AND THE ROLE OF HEALTH PROFESSIONALS
Objectives: Analyze the professionals' perspective on elder abuse and to explore the difficulties they experience in addressing
this type of situation. Furthermore, a review was made on some fundamental concepts related to this subject.
Data sources: Research in the following databases PubMed, MEDLINE, Embase, Scientific Repositories of Open Access of Portugal and OpenAIRE. It was also consulted Code of Conduct of the Portuguese Medical Association, Code of Conduct of Nurses, Portuguese Penal Code and the information provided in the websites of the World Health Organization, General-Directorate of Health and the Portuguese Association for Victim Support.
Review methods: Database research by combining the following terms: elder abuse; mistreatment; elderly; health professionals; health personnel; health care personnel; Portugal.
Results: Thirty-two original scientific articles, published between 2010 and 2018, all of which were available in Portuguese and/or
English, with content directed to the proposed objectives.
Conclusions: Lacks in detection and management by health professionals of abusive situations against the elderly may be associated with deficits in education on this topic, thus it is crucial to improve curricular content. Training should focus on situations that may be considered abusive, associated signs and symptoms, the context in which abuse may occur, the existing legislation and entities that may provide assistance. In addition, public awareness should be promoted, emphasizing the importance of early detection and identifying institutions that provide support to the vulnerable elderly.
Keywords: Elder abuse; Aged; Health personnel; Portugal.
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Suplementação oral de
magnésio na prevenção de
cãibras musculares: revisão
baseada na evidência
Cátia Palha,1 Miguel Gouveia,2 Sara Guimarães Fernandes2

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência sobre a eficácia da suplementação oral de magnésio na prevenção de cãibras musculares, sem patologia evidente associada, em indivíduos adultos.
Fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, Guidelines Finder, The Cochrane Library, DARE, Bandolier, Evidence-Based Medicine Online e PubMed.
Métodos: Pesquisa realizada no dia 4 de julho de 2018 com os termos MeSH muscle cramp, magnesium e magnesium compounds de meta-análises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), estudos de coorte e caso-controlo e normas de orientação clínica publicados desde 1 de janeiro de 2008 nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola.
Para atribuir níveis de evidência (NE) e forças de recomendação foi utilizada a Strength of Recommendation Taxonomy (SORT),
da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Dos 47 artigos encontrados, cinco cumpriram os critérios de inclusão: uma meta-análise (NE 2), três revisões sistemáticas (NE 2) e um ECAC (NE 2). Não foram identificados estudos relativos a cãibras associadas ao exercício. Os estudos
são consensuais na aparente ausência de eficácia do magnésio na prevenção de cãibras idiopáticas. Quanto às cãibras associadas à gravidez, a evidência é inconsistente. Contudo, o uso de amostras pequenas, períodos de follow-up curtos e a heterogeneidade das metodologias (população, tipo de suplemento, posologia, outcomes) comprometem a extrapolação e reduzem a
força das conclusões obtidas.
Conclusão: Perante a evidência encontrada, a suplementação oral de magnésio na população geral parece não ser eficaz na prevenção de cãibras idiopáticas (SORT B), não havendo evidência que suporte a sua prescrição por rotina na prática clínica. Nas
cãibras associadas à gravidez a evidência da suplementação oral de magnésio não é clara (SORT B). Para obter conclusões mais
robustas são necessários ECAC de melhor qualidade e com metodologias mais homogéneas.
Palavras-chave: Cãibra; Magnésio; Compostos de magnésio.

INTRODUÇÃO
s cãibras musculares são contraturas musculares súbitas, dolorosas, palpáveis e involuntárias que podem durar segundos a minutos,1
afetando normalmente os músculos gastrocnémios.2 Podem ser classificadas em três entidades:
idiopáticas, incluindo cãibras noturnas nas pernas; parafisiológicas, associadas à gravidez ou induzidas pelo

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Camélias, ACeS Gaia.
2. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. USF Nova Via, ACeS Espinho/Gaia.
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exercício; e sintomáticas, relacionadas com fatores etiológicos como medicação ou doenças.3
De acordo com estudos europeus, as cãibras atingem
37-60% da população,4-7 tendo uma prevalência ainda
superior em indivíduos mais velhos.5 Foi descrita uma
maior frequência dos sintomas durante a noite (73%),
sendo os músculos mais afetados os da perna (83%).5
Quando frequentes, as cãibras podem causar um sofrimento significativo e perturbação do sono.8-9
As cãibras musculares podem ocorrer em vários contextos. São frequentemente observadas em indivíduos

revisões

QUADRO I. Critérios de seleção de artigos
Critérios de inclusão

Critérios de exclusão

População

Indivíduos adultos com cãibras musculares

Idade pediátrica
Cãibras musculares relacionadas com fatores
etiológicos como medicação ou doença (e.g., doença
do neurónio motor)

Intervenção

Suplementação oral de magnésio

Formulação não oral

Comparação

Placebo; não tratamento

Outcome

Frequência e intensidade de sintomas

Tipo de estudo

Meta-análises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos
aleatorizados e controlados, estudos de coorte e
caso-controlo e normas de orientação clínica

mais velhos e grávidas (em particular no terceiro trimestre), nos quais costumam ocorrer em repouso,1 e
também durante ou logo após exercício físico intenso.10 Podem ainda estar associadas a doenças do neurónio motor (e.g., esclerose lateral amiotrófica), insuficiência renal ou hepática, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipotiroidismo, medicação (e.g., diuréticos,
beta-agonistas) e hemodiálise.1,11
Uma vez que a deficiência de magnésio foi associada a excitabilidade neuronal e a um incremento da
transmissão neuromuscular e a sua reposição se provou eficaz no tratamento de convulsões no contexto de
eclâmpsia, foi equacionado um potencial benefício da
sua suplementação nas cãibras musculares.12 Neste
sentido, estão disponíveis vários suplementos de venda livre que consistem em sais de magnésio combinados com citrato, lactato, gluconato, malato, orotato, cloreto, óxido, carbonato, hidróxido, sulfato ou combinações destes aniões, estando disponíveis sob a forma de
comprimido, suspensão líquida ou pó.1
Contudo, embora estes suplementos de magnésio
sejam ativamente comercializados na Europa,8 permanecem dúvidas quanto à sua eficácia. Assim sendo, com
este estudo pretendemos rever a evidência sobre a eficácia da suplementação oral de magnésio na prevenção de cãibras musculares em indivíduos adultos.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa no dia 4 de julho de 2018
nas bases de dados National Guideline Clearinghouse,

Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, Guidelines Finder, The Cochrane Library, DARE,
Bandolier, Evidence-Based Medicine Online e PubMed
com os termos MeSH muscle cramp, magnesium e magnesium compounds, de artigos publicados desde 1 de
janeiro de 2008 nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Os critérios de seleção de artigos utilizados estão descritos no Quadro I.
Para atribuir os níveis de evidência (NE) e forças de
recomendação foi utilizada a Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Academy of Family Physicians.

RESULTADOS
Dos 47 artigos encontrados foram excluídos 38 após
leitura do título e resumo e quatro após leitura integral
do artigo. Deste modo, foram selecionados cinco artigos (uma MA, três RS e um ECAC). O processo de seleção dos estudos incluídos encontra-se descrito na Figura 1.
A MA de Sebo e colaboradores,12 publicada em 2014
(Quadro II), teve como objetivo rever a eficácia do magnésio no tratamento de cãibras noturnas nas pernas e
os efeitos secundários desta terapêutica comparativamente ao placebo. Incluiu seis ECAC (n=315) que compararam a terapêutica com magnésio oral ao placebo.
Desses, três incluíram apenas mulheres grávidas. As
amostras foram pequenas, sendo que a maior era de 80
participantes. Foram utilizadas diferentes formulações
(citrato, lactato, bisglicenato) e doses de magnésio (200
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:36-42
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QUADRO II. Artigos incluídos
Referência

População

Intervenção/Comparação

Grávidas com cãibras noturnas nas pernas
(3 ECAC, n=187)

- Citrato de magnésio (200 a 300mg/dia) vs placebo durante 4 a
6 semanas (2 ECAC, n=88)13-14
- Lactato de magnésio (336mg/dia) vs placebo durante 6 semanas
(1 ECAC, n=40)20
- Lactato ou citrato de magnésio (366mg/dia) vs placebo durante
2 a 3 semanas (2 ECAC, n=107)15-16
- Bisglicenato de magnésio (300mg/dia) vs placebo durante 4
semanas (1 ECAC, n=80)18

RS
Katzberg et al.
(2010)11

Adultos com cãibras
(2 ECAC, n=88)

- Citrato de magnésio (200 a 300mg/dia) vs placebo durante 4 a
6 semanas (2 ECAC, n=88)13-14

RS
Garrison et al.
(2012)1

Adultos com cãibras idiopáticas
(3 ECAC, n=128)

- Citrato de magnésio (200 a 300mg/dia) vs placebo durante 4 a
6 semanas (2 ECAC, n=88)13-14
- Lactato de magnésio (336mg/dia) vs placebo durante 6
semanas (1 ECAC, n=40)20

MA
Sebo et al.
(2014)12

(Cochrane)

Adultos com cãibras noturnas nas pernas
(3 ECAC, n=128)

Grávidas com cãibras nas pernas
3 ECAC, n=191)

- Lactato ou citrato de magnésio (366mg/dia) vs placebo durante
2 a 3 semanas (2 ECAC, n=107)15-16
- Aspartato de magnésio (364mg/dia) vs carbonato de cálcio ou
vitamina B1 + vitamina B6 ou não tratamento durante 2 semanas
(1 ECAC, n=84)21

RS
Zhou et al.
(2015)18

Grávidas com cãibras nas pernas
(4 ECAC, n=271)

- Lactato ou citrato de magnésio (366mg/dia) vs placebo durante
2 a 3 semanas (2 ECAC, n=107)15-16
- Aspartato de magnésio (364mg/dia) vs carbonato de cálcio ou
vitamina B1 + vitamina B6 ou não tratamento durante 2 semanas
(1 ECAC, n=84)21
- Bisglicenato de magnésio (300mg/dia) vs placebo durante 4
semanas (1 ECAC, n=80)18

Adultos com idade ≥ 21 anos, com ≥ 4
episódios de cãibras noturnas nas pernas
durante as 2 semanas de rastreio (n=94)

Óxido de magnésio (520mg/dia) vs placebo durante 4 semanas

(Cochrane)

ECAC
Roguin et al.
(2017)20

Legenda: ECAC = Ensaio clínico aleatorizado e controlado; MA = Meta-análise; MD = Mean difference; NE = Nível de evidência; RS = Revisão sistemática.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:36-42
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Resultados

NE

- Apenas dois ensaios, ambos em grávidas, mostraram uma redução estatisticamente significativa na frequência (p<0,0515;
p=0,00719) e intensidade (p<0,0515; p=0,0419) das cãibras a favor do magnésio;
- A nível global, a diferença na mediana do número de cãibras/semana entre o magnésio e o placebo foi de 0,345 (quantil
2,5%: -0,133, quantil 97,5%: 0,875);
- Os ensaios relativos a uma população mais velha mostraram uma diferença de mediana do número de cãibras por
semana de 0,362 (quantil 2,5% −0,386; quantil 97,5% 1,148) relativamente ao placebo;
- Os três estudos nas grávidas mostraram uma diferença de mediana do número de cãibras por semana de 0,807 (quantil
2,5% 0,015; quantil 97,5% 1,207) relativamente ao placebo;
- Não houve diferenças estatisticamente significativas na frequência de efeitos gastrointestinais relativamente ao placebo
(MD 0,13; IC95% -0,51 a 0,78; p=0,07).

2

Um dos ensaios concluiu não ter havido melhoria significativa no número de cãibras nos doentes a fazer tratamento com
magnésio oral (p=0,07);14 outro ensaio concluiu que o tratamento não foi superior ao placebo na redução do número
(p=0,59) e gravidade (p=0,84) das cãibras.13

2

Nos adultos com cãibras idiopáticas (a maioria das quais eram cãibras noturnas em adultos mais velhos):
- Não houve diferenças estatisticamente significativas entre o magnésio e o placebo na frequência de cãibras, após 4
semanas de tratamento, nos outcomes “percentagem de alteração do número de cãibras por semana relativamente ao
número basal” (-3,93%, IC 95% -21,12% a 13,26%; p=0,65) e na “diferença no número de cãibras por semana”
(0,01 cãibras/semana, IC 95% -0,52 a 0,55; p=0,96);
- Não houve diferenças estatisticamente significativas entre o magnésio e o placebo na intensidade (MD -0,04; IC95%
-0,18 a 0,11, p=0,62) das cãibras, após 4 semanas de tratamento;
Nas grávidas com cãibras nas pernas:
- O ensaio que comparou o magnésio com não tratamento não encontrou uma redução estatisticamente significativa na
frequência ou intensidade das cãibras;22
- Dos dois ensaios que compararam o magnésio ao placebo, um não encontrou diferenças significativas entre os dois grupos
na frequência ou intensidade das cãibras (p=0,27 e p=0,46, respetivamente)16 ao passo que o outro encontrou diferenças
significativas em ambos a favor do magnésio (p<0,05 em ambos);15
- Não houve diferenças estatisticamente significativas na suspensão do tratamento por efeitos adversos relativamente ao
placebo (-3%; IC95% -10% a 3%; p=0,35).

2

Relativamente à redução da frequência de cãibras:
- Houve diferenças a favor do magnésio no número médio de grávidas a fazer tratamento com magnésio que referiu “não
ter cãibras” (RR=5,66; IC95% 1,35 a 23,68; p=0,018), “ter apenas duas cãibras por semana” (RR=0,29; IC95% 0,11 a 0,80;
p=0,017) e “redução do número de cãibras em 50%” (RR=1,42; IC95% 1,09 a 1,86; p=0,010);
- Não houve diferenças entre os dois grupos relativamente ao número total de cãibras durante duas semanas de
tratamento (MD 1,80; IC95% -1,32 a 4,92; p=0,26) nem no número médio de grávidas a fazer tratamento com magnésio
que referiu “cãibras diárias” (RR=1,20; IC95% 0,45 a 3,21; p=0,71), “cãibras dia sim, dia não” (RR=0,44; IC95% 0,12 a
1,57; p=0,21) ou “uma cãibra por semana” (RR=1,54; IC95% 0,62 a 3,87; p=0,35);
- A evidência do magnésio na redução de intensidade das cãibras foi inconclusiva; dois ensaios sugerem haver diferenças a
favor do magnésio (RR=1,43; IC95% 0,99 a 2,06; p=0,055)19; MD -17,50; IC95% -34,68 a -0,32; p=0,046)15; um ensaio não
mostrou diferença em relação ao placebo (MD 1,80; IC95% -3,10 a 6,70; p=0,47);16
- Não houve diferenças nos efeitos laterais relativamente ao placebo/não tratamento.

2

- Houve uma redução estatisticamente significativa (p<0,001) do número médio de cãibras noturnas por semana após o
tratamento tanto no grupo do óxido de magnésio (48,4%) como no do placebo (29,5%);
- Entre os dois grupos não houve diferença significativa no número médio de cãibras por semana (p=0,67) e gravidade
(p=0,38) das cãibras noturnas;
- Os efeitos laterais minor, maioritariamente gastrointestinais, ocorreram em ambos os grupos.

2
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National Guideline
Clearinghouse
(n = 1)

Canadian Medical
Association Practice
Guidelines InfoBase
(n = 0)

Guidelines
Finder
(n = 34)

Leitura do título e resumo
(n = 47)

Leitura integral do artigo
(n = 9)

Cochrane
Library
(n = 2)

DARE
(n = 0)

Bandolier
(n = 0)

Evidence Based
Medicine online
(n = 1)

Pubmed
(n = 9)

38 excluídos
- 7 duplicados
- 29 por não avaliarem cãibras musculares
- 1 por avaliar cãibras musculares relacionadas com doença
- 1 por não avaliar a suplementação de magnésio na formulação oral
4 exluídos:
- 2 ECAC por estarem incluídos em RS
- 1 RS por ter sido publicada posteriormente uma versão atualiazada pelo mesmo autor
- 1 RS por duplicação de resultados de uma RS prévia

5 artigos incluídos
- 1 MA
- 3 RS
- 1 ECAC

Figura 1. Esquema de seleção dos artigos incluídos.
Legenda: ECAC = Ensaio clínico aleatorizado e controlado; MA = Meta-analise; RS = Revisão sistemática.

a 366mg/dia de magnésio elementar) e a duração do
tratamento variou entre cinco dias e seis semanas. Dado
que as medidas de outcome variaram consideravelmente entre os estudos não foi possível realizar uma
meta-análise padrão para agrupar os seus resultados,
pelo que foram realizadas simulações. Os autores concluíram que, na população em geral, a terapêutica com
magnésio não parece ser eficaz no tratamento de cãibras noturnas nas pernas, mas que pode haver um pequeno efeito nas grávidas.
A RS de Katzberg e colaboradores,11 publicada em
2010 (Quadro II), teve como objetivo rever a evidência
da eficácia de diferentes tratamentos sintomáticos de
cãibras musculares. Foram excluídas cãibras associadas
ao exercício ou à gravidez. Dos 24 artigos incluídos apenas dois ECAC13-14 compararam a suplementação de
magnésio ao placebo. A ocorrência de efeitos laterais
minor foi pouco frequente e semelhante ao grupo controlo e não ocorreram efeitos laterais graves. Os autores concluíram que o magnésio provavelmente não é
eficaz no tratamento de cãibras musculares.
A RS de Garrison e colaboradores,1 publicada em 2012
(Quadro II), teve como objetivo rever o efeito da suplementação de magnésio comparativamente a não trataRev Port Med Geral Fam 2020;36:36-42

mento, placebo e outros tratamentos em indivíduos
com cãibras musculares. Incluiu seis ECAC que compararam a suplementação oral de magnésio versus placebo (cinco ECAC) e versus não tratamento (um ECAC).
Três ensaios incluíram apenas cãibras associadas à gravidez (n=191) e três ensaios somente cãibras idiopáticas
(n=128). Não foram encontrados estudos relativos a cãibras associadas ao exercício físico. Os ensaios usaram diferentes formulações (citrato, lactato e aspartato) e doses de magnésio (200 a 366mg/dia de magnésio elementar). As amostras foram pequenas (40 a 84 participantes) e a duração do tratamento variou entre duas e
seis semanas. Os dados dos ensaios relativos a cãibras
idiopáticas foram estudados através da realização de
meta-análise. Contudo, o mesmo não foi possível no
caso das cãibras associadas à gravidez dada a heterogeneidade dos respetivos ensaios. Os autores concluíram
ser improvável que o magnésio forneça uma profilaxia
clinicamente importante de cãibras idiopáticas em
adultos mais velhos. Em relação às cãibras associadas à
gravidez, a evidência foi controversa, dado que os únicos dois estudos relevantes15-16 foram discordantes.
A RS de Zhou e colaboradores,18 publicada também
em 2015 (Quadro II), teve como objetivo rever a eficá-
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cia e segurança de diferentes intervenções no tratamento de cãibras nas pernas na gravidez. Quatro ECAC
compararam a suplementação oral de magnésio durante duas a quatro semanas com placebo (três ECAC)
e com não tratamento (um ECAC). Um dos ensaios não
especificou a idade gestacional nos critérios de inclusão e nos restantes esta variou entre 14 a 36 semanas.
As amostras variaram de 38 a 84 participantes e foram
usadas diferentes doses e formulações de magnésio.
Dada a inconsistência dos outcomes reportados não foi
possível realizar uma meta-análise. A ocorrência de
complicações na gravidez, ao nível do parto e neonatais foram pouco reportadas, pelo que não foi possível
averiguar a segurança desta intervenção. Os autores
concluíram que o magnésio não reduziu de forma consistente a frequência de cãibras nas pernas, tendo mostrado uma redução em dois ensaios15,19 e não mostrando diferença nos outros.
O ECAC duplamente cego de Roguin e colaboradores,20 publicado em 2017 (Quadro II), teve como objetivo determinar se o óxido de magnésio era superior ao
placebo na profilaxia das cãibras noturnas nas pernas.
Foram incluídos indivíduos com mais de 21 anos e com
quatro ou mais episódios de cãibras noturnas detetadas na fase de rastreio (duas semanas). Os critérios de
exclusão foram gravidez, tratamento atual com quinina, suplementação de magnésio, insuficiência renal e
doenças neurológicas major. A amostra foi de 94 participantes, que foram aleatorizados para receber óxido
magnésio (520mg de magnésio elementar) ou placebo.
Os autores concluíram que o óxido de magnésio não foi
superior ao placebo na redução da frequência (p=0,67)
ou gravidade (p=0,38) das cãibras noturnas nas pernas,
interpretando a redução verificada em ambos os grupos como provável efeito placebo.

CONCLUSÃO
Perante a evidência encontrada, a suplementação
oral de magnésio na população geral parece não ser eficaz na prevenção de cãibras idiopáticas (SORT B), não
havendo evidência que suporte a sua prescrição por
rotina na prática clínica. Nas cãibras associadas à gravidez, a evidência da suplementação oral de magnésio
não é clara (SORT B). No entanto, a robustez destas conclusões está comprometida pela relativa baixa qualidade e heterogeneidade das metodologias. Os critérios

de inclusão não foram uniformes, incluindo populações com diferentes faixas etárias e diferentes características de cãibras (qualquer localização ou especificamente nas pernas; qualquer altura do dia ou apenas
noturnas). A dimensão reduzida das amostras e a curta duração de tratamento foram limitações transversais a todos os estudos. Quanto ao tipo de intervenção,
houve variabilidade entre os estudos na dose de magnésio elementar diária (200-520mg) e no tipo de formulação (citrato, lactato, aspartato, bisglicenato, óxido). Relativamente aos outcomes, embora a maioria dos
estudos tenha considerado a diminuição da frequência
de cãibras como outcome primário, a forma como essa
diminuição foi medida variou (média ou mediana; número absoluto ou percentagem de redução; número de
dias e/ou noites com cãibras ou número de cãibras), o
que dificulta o agrupamento de dados e a extrapolação
de conclusões.
Assim, são necessários ECAC de alta qualidade, com
metodologias mais homogéneas, envolvendo um maior
número de indivíduos, maior duração de tratamento e
de follow-up, para se obter conclusões mais robustas
sobre a eficácia e segurança da suplementação de magnésio nas cãibras musculares.
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ABSTRACT
ORAL MAGNESIUM SUPPLEMENTATION IN MUSCLE CRAMP PREVENTION: EVIDENCE-BASED REVIEW
Aim: Evidence review on the efficacy of oral magnesium supplementation in the prevention of muscle cramps without associated pathology, in adults.
Data sources: National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, Guidelines Finder,
The Cochrane Library, DARE, Bandolier, Evidence-Based Medicine Online, and PubMed.
Methods: On 4th July 2018, using the MeSH terms ‘Muscle Cramp’, ‘Magnesium’ and ‘Magnesium Compounds’, we searched for
meta-analyses, systematic reviews, randomized controlled trials (RCT), observational studies and clinical guidelines published
in Portuguese, Spanish, and English. To assign levels of evidence (LE) and strength of recommendations, the Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) scale of the American Academy of Family Physicians was used.
Results: We found 47 articles, of which five met the inclusion criteria: one meta-analysis (LE 2), three systematic reviews (LE
2) and one RCT (LE 2). No studies related to exercise-associated cramps were found. Studies are consensual in the apparent
lack of efficacy of the magnesium in the prevention of idiopathic muscle cramps. As for the pregnancy-associated cramps, the
evidence is inconsistent. However, the use of small samples, short follow-up periods and the heterogeneity of methodologies
(population, supplement type, posology, and outcomes) compromise the extrapolation and reduce the strength of the conclusions obtained.
Conclusion: According to the evidence found, oral magnesium supplementation in the general population seems to be ineffective in preventing idiopathic muscle cramps (SORT B), therefore, with no evidence to support its routine prescription in clinical practice. In pregnancy-associated cramps, the evidence of oral magnesium supplementation is unclear (SORT B). To achieve more robust conclusions, higher quality RCT is needed, with more homogeneous methodologies.
Keywords: Muscle cramp; Magnesium; Magnesium compounds.
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Terá a melatonina uma ação
fotoprotetora cutânea? Uma
revisão baseada na evidência
Carolina Boavida Ferreira,1 João Boavida Ferreira2

RESUMO
Objetivos: Rever a evidência existente acerca do uso da melatonina como agente fotoprotetor cutâneo.
Métodos: Pesquisa nas bases de dados National Guideline Clearinghouse, NICE Guidelines Finder, The Cochrane Library e MEDLINE/PubMed, de normas de orientação clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS), meta-análises (MA) e ensaios controlados
aleatorizados (ECA), publicados entre janeiro de 1998 e janeiro de 2018, usando os termos MeSH skin erythema, skin aging, melatonin e stress. A pesquisa foi limitada a artigos escritos em inglês e português.
Resultados: Foram incluídos sete ECA de uma pesquisa inicial de 93 artigos. Não foram encontradas RS, MA ou NOC sobre o
tema. Os artigos selecionados demonstraram eficácia do uso da melatonina na redução de eritema cutâneo pós-exposição e
com efeito fotoprotetor, se usados antes da exposição solar ou radiação ultravioleta; se usados posteriormente, o seu efeito foi
nulo.
Conclusões: A terapia com melatonina tem, a curto prazo, efeito fotoprotetor. Os estudos incluídos nesta revisão tinham amostras de pequenas dimensões e um curto período de follow-up. São necessários estudos com amostras de maiores dimensões e
com maior período de follow-up para testar a eficácia e a segurança da melatonina como terapêutica a longo prazo.
Palavras-chave: Melatonina; Eritema cutâneo; Fotoproteção.

INTRODUÇÃO
melatonina é uma hormona produzida principalmente na glândula pineal (sendo produzida em menor quantidade na pele, trato gastrointestinal, retina, plaquetas, medula óssea,
entre outros locais).1-5 A melatonina, ou N-acetil-5-metoxitriptamina, é um metoxiindol sintetizado a partir da
serotonina, que deriva do triptofano.6 Embora o triptofano pareça ser a principal fonte de produção de melatonina,7 outros fatores nutricionais, como o folato8 ou
a vitamina B6 (em crianças),9-10 podem ter relevância.
Além disso, a produção de melatonina parece diminuir
progressivamente com a idade e ser nula em idades
mais avançadas.11 O sexo e a raça podem ter influência
na produção desta hormona pela pele, estando relatada uma maior produção nos afro-americanos.12

A

1. Médica de Família. ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras.
2. Médico Interno de Oncologia Médica. Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil.

A melatonina é responsável por inúmeras funções
biológicas, destacando-se a regulação do ritmo circadiano e do ciclo do sono;13-15 possui também propriedades imunomoduladoras e antioxidantes,13,15 modula
o eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal e é um antagonista das ações periféricas dos corticosteroides.13,16
Além da ação central na regulação do ritmo circadiano,
a melatonina tem sido, nos últimos anos, amplamente
estudada pelas suas propriedades antioxidantes. A sua
importante ação como antioxidante pode provir desde
os primórdios da vida, quando a exposição à radiação
ultravioleta (UV) e os altos níveis de oxigénio foram
grandes desafios para a sobrevivência.12 Considerando
a produção de melatonina pelas mitocôndrias,17-19 pensa-se que um dos principais papéis desta hormona na
evolução foi a de eliminação dos radicais livres de oxigénio.20 Assim, é intrigante que, em humanos, a melatonina pineal atue principalmente durante a noite,
quando a exposição à radiação UV é mínima. Curiosamente, nos animais noturnos, esta hormona apresenta ações distintas.6
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56
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A melatonina é considerada um antioxidante mais
potente do que a vitamina E, sendo esta última um antioxidante de referência.21 A melatonina atua nos radicais de oxigénio tóxicos, incluindo o radical hidroxilo;
aumenta também as enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, glutationa peroxidase, glutationa redutase) e inibe a NO sintase pró-oxidativa.6 Um estudo
com recém-nascidos sépticos revelou que a administração de uma dose elevada de melatonina (20mg) levou a uma redução nos níveis de produtos de peroxidação lipídica (POL) sérica e marcadores inflamatórios,
bem como a melhores desfechos clínicos.22 A melatonina, juntamente com o seu precursor N-acetilserotonina, também se liga à quinona redutase,23-24 que é conhecida por proteger as células do stress oxidativo.25-26
O efeito da melatonina na pele pode derivar da ação
cutânea (direta) ou da ação sistémica. Contudo, as suas
ações diretas na pele podem ser mais dependentes da
melatonina produzida na pele do que da melatonina
sérica.27-28 De facto, a pele enquanto órgão possui toda
a maquinaria enzimática e molecular necessária para a
produção, processamento e atuação em recetores da
melatonina da pele, formando o seu próprio sistema
melatoninérgico cutâneo, independente do sistema melatoninérgico pineal.28 Sabe-se, por exemplo, que a radiação UV estimula a produção celular cutânea de melatonina e de dois tipos de metabolitos da melatonina
com ainda maior potencial antioxidante, a N1-acetilN2-formil-5-metoxicinuramina (AFMK) e derivados hidroxilo.29-32 Os efeitos protetores gerados neste caso são
recetor-independentes e necessitam de uma fonte in
situ de melatonina. Ora, mesmo tendo em conta que a
maior parte da melatonina em circulação tem origem na
glândula pineal,28 mas que o uptake celular de melatonina é muito limitado (apenas 0,1% da melatonina externa entra nas células),29 é necessária uma produção intracelular suficiente para suprir as necessidades das células, o que aponta para uma importante função intrácrina do sistema melatoninérgico cutâneo.28 Alguns
estudos mostraram que a melatonina e os seus precursores e metabolitos podem proteger/reverter os danos
causados à pele pela radiação UV.29-46 É de notar, no entanto, que se verificou em ratos pinealectomizados uma
redução da espessura da pele, com atrofia da epiderme,
derme e folículos pilosos.47 Ainda na pele, a melatonina
diminui a permeabilidade vascular cutânea48 e estimuRev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56

la a angiogénese e a cicatrização.49 Assim, parece haver
funções distintas, na pele, para os sistemas melatoninérgicos cutâneo e pineal. Dois fatores parecem estar
envolvidos nas propriedades antioxidantes e radioprotetoras da melatonina na pele: o fator relacionado ao eritrócito-2 nuclear (Nrf2)40,42 e a sirtuina-1;50-51 estes são importantes na regulação do envelhecimento da pele e do
stress oxidativo dos folículos pilosos e cutâneos.52-53 Um
estudo de 200828 propôs um eixo melatonina-mitocôndria que orienta o destino das células epidérmicas: entrar em diferenciação terminal e incorporar a barreira
epidérmica ou morrer por apoptose, prevenindo a malignização. Esse eixo seria uma função do sistema melatoninérgico cutâneo, pelo qual a mitocêndria poderia
ser capaz de ajustar a disponibilidade de espécies reativas de oxigénio durante o processo de regeneração da
pele e cicatrização de feridas.54-55 De facto, um outro estudo propõe a melatonina como arma dum sistema bioquímico antigo de proteção da célula em relação a noxas exteriores e interiores, tendo em conta a origem filogenética da melatonina há 2,5 mil milhões de anos e
a sua função primordial de defesa da pele, conservada
ao longo da evolução.55
In vitro verificou-se um efeito fotoprotetor em culturas de células e de órgãos contra radiação UVB pela
melatonina e por metabolitos e compostos da via da
melatonina; verificou-se que conseguiram reverter o
dano UVB-induzido em queratinócitos e melanócitos
e que a proteção da melatonina se estende aos fibroblastos da derme.29-46 Esta evidência tem levado à proposta da melatonina como um agente antienvelhecimento e fotoprotetor da pele.12,56
In vivo parece haver um crescimento recente do interesse na melatonina como medicamento tópico. De
facto, vários métodos de aplicação tópica têm sido apresentados, incluindo lipossomas, etossomas, niossomas
ou nanoplataformas, entre outros.57 Um estudo experimentou um protetor solar contendo melatonina e óleo
de sementes de abóbora em ratos submetidos a irradiação UV durante 28 dias. O protetor solar contendo
melatonina e óleo de sementes de abóbora melhorou
as lesões induzidas pela radiação UV, permitindo reduzir o pregueamento, espessamento e edema cutâneos, inibindo a diminuição da hidroxiprolina na pele
e a lipoperoxidação e ainda inibindo a libertação de citocinas pró-inflamatórias e a sobre-expressão dos ge-
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nes do NF-kB e da COX-2;
93 Artigos identificados na pesquisa
Nenhum duplicado
no cômputo geral, houve
uma inibição da fotodermatite induzida por radiaTriagem por leitura de títulos (n=93)
60 Referências excluídas
ção UV. 58 Recentemente,
um conglomerado de cinco
ensaios clínicos avaliou o
Triagem por leitura do resumo (n=33)
23 Referências excluídas
efeito antienvelhecimento
cutâneo de um creme contendo melatonina, bakuTriagem por leitura integral (n=10)
3 Referências excluídas por
quiol e ascorbiltetraisopalnão cumprirem os critérios de
mitato em 103 participaninclusão
tes, reportando uma melhoria estatisticamente
7 Estudos incluídos
significativa (p<0,01) no
número de rugas (11%), no Figura 1. Organograma de seleção dos artigos para análise.
aumento da firmeza da pele
Testes em melanoma e outros cancros cutâneos tam(8%) e na redução do eritema (70%).59
bém demonstraram o potencial oncostático da melaA melatonina também demonstrou ter uma potentonina. A melatonina e os seus metabolitos inibem o
te atividade anticancerígena, direta e indiretamente.60-63
crescimento de melanomas humanos em cultura.71-76
Alguns autores propuseram a poluição luminosa com
Também já houve benefício demonstrado da melatoa consequente desregulação do ritmo circadiano da cirnina quando adicionada a quimioterapia ou quimioiculação sanguínea da melatonina como um fator de
munoterapia em doentes com melanoma metastático,
risco para cancro, nomeadamente com a diminuição da
em termos de eficácia ou de redução de efeitos adverprodução de melatonina (por prolongamento do temsos,77-78 embora a quimioterapia não seja atualmente
po de exposição à luz), provocando uma diminuição do
primeira linha no tratamento do melanoma metastátiefeito oncostático da melatonina.64 Em ratos com tuco. Em outros cancros cutâneos, benzoapireno-indumores precoces induzidos verificou-se que, no grupo
zidos, nomeadamente sarcomas cutâneos,79 carcinopinealectomizado, o crescimento tumoral e o índice
65
mas pavimentocelulares80 e papilomas,81 em ratos, a
mitótico eram maiores. Em ratos pinealectomizados
melatonina parece ter um efeito atenuante no desene com sarcomas de Yoshida, a administração de melavolvimento tumoral.
tonina preveniu o crescimento tumoral e ainda au65
A luz solar, e mais concretamente a radiação UV, é a
mentou a sobrevida global. O efeito do fotoperíodo na
causa de múltiplas doenças de pele, muitas delas evitumorigénese mamária, em particular, também é cotáveis.82-83 Espécies reativas de oxigénio formadas após
nhecido. A exposição constante à luz em animais mosa exposição à radiação UV desempenham um papel
trou um aumento da incidência de cancro da mama e
fundamental nesse processo.82-83 Com a exposição aguuma diminuição do tempo de desenvolvimento de tu66-67
da pode ocorrer edema, dor e eritema, mas é com a exmores mamários.
Em doentes com cancro da mama
posição crónica que aumenta substancialmente o risverificou-se que a amplitude circadiana da melatonina
co de fotoenvelhecimento e de neoplasia cutânea. A in(em comparação com doentes com doença mamária
68
cidência neoplásica, especialmente o cancro cutâneo
não maligna) estava reduzida em 50% e que os níveis
não-melanoma, está a aumentar mundialmente.83-84 A
urinários matinais de melatonina estão elevados em
69
prevenção pode ser conseguida através de fotoproteção
doentes com cancro da mama. Um dos tipos de caneficaz da pele.83 Apesar de existirem inúmeros producro mais associados ao trabalho noturno por turnos
tos disponíveis no mercado, a incidência crescente destem sido o cancro da mama, embora outros também estas patologias mostra a necessidade de desenvolvitejam associados.70
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56
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QUADRO I. Resumo das características dos ensaios controlados aleatorizados (ECA)
Estudo
Dreher
et al.
(1998)82

População
Adultos saudáveis,
fotótipos de
Fitzpatrick II e III

Amostra
n=12
(6 homens,
6 mulheres)

Idade: 29-49 anos

Dreher
et al.
(1999)87

Adultos saudáveis,
fotótipos de
Fitzpatrick II e III

n=6
(3 homens,
3 mulheres)

Idade: 22-54 anos

Fischer
et al.
(1999)86

Adultos saudáveis,
fotótipos de
Fitzpatrick II e III
Idade: 22-33 anos

n=20
(15 homens,
5 mulheres)

Intervenção

48 h

Irradiação UV, seguida de:
Aplicação na região dorso-lombar:
Formulação A1: melatonina 1%
Formulação A2: melatonina 2,5%
Formulação B1: vitamina E 2%
Formulação B2: melatonina 1% + vitamina E 2%
Formulação B3: melatonina 2,5% + vitamina E 2%
Formulação C1: vitamina C 5%
Formulação C2: vitamina E 2% + vitamina C 5%
Formulação C3: melatonina 1% + vitamina E 2% + vitamina C 5%
Formulação C4: melatonina 2,5% + vitamina E 2% + vitamina C 5%
Grupos controlo:
Sem irradiação UV + formulação placebo
Irradiação UV + formulação placebo
Irradiação UV + sem formulação

48 h

Aplicação na região lombar, 15 min. antes da irradiação UV:
Área 1: melatonina 0,5% (50 µl) tópica
Área 2: melatonina 0,5% (50 µl) tópica
Área 3: placebo tópico
Área 4: placebo tópico
Área 5: nada aplicado
Área 6: nada aplicado

24 h

Aplicação na região lombar, após irradiação UV:
Área 7: melatonina 0,5% (50 µl) tópica após 1 min.
Área 8: melatonina 0,5% (50 µl) tópica após 30 min.
Área 9: melatonina 0,5% (50 µl) tópica após 240 min.
Área 10: placebo tópico após 1 min.
Área 11: placebo tópico após 30 min.
Área 12: placebo tópico após 240 min.
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Follow-up

Aplicação na região dorso-lombar:
Formulação A1: melatonina 1%
Formulação A2: melatonina 2,5%
Formulação B1: vitamina E 2%
Formulação B2: melatonina 1% + vitamina E 2%
Formulação B3: melatonina 2,5% + vitamina E 2%
Formulação C1: vitamina C 5%
Formulação C2: vitamina E 2% + vitamina C 5%
Formulação C3: melatonina 1% + vitamina E 2% + vitamina C 5%
Formulação C4: melatonina 2,5% + vitamina E 2% + vitamina C 5%
Formulação K3: placebo
+
Irradiação UV após 30 minutos
Grupos controlo:
Sem irradiação + sem formulação
Irradiação UV + placebo
Irradiação UV + sem formulação

revisões

Outcome primário (valor p)

Outcome secundário (valor p)

NE

Eritema
Ferramentas usadas: escala visual Frosch-Klingman (eritema), cromómetro (eritema), laser
Döppler (medidor de fluxo sanguíneo dérmico), Tewameter® TM 210 (perda de água
trans-epidérmica), Corneometer® CM 820 (hidratação da derme exterior).
A reação eritematosa foi avaliada 6, 24 e 48 horas após radiação UV.
Houve redução do eritema com as formulações: A2, B2, B3, C2, C3 e C4.
A formulação A1 foi menos eficaz na redução do eritema do que a formulação A2.
Houve redução do eritema com a formulação B1 após 24 horas.
Não houve redução do eritema com a formulação C1.
A formulação C2 foi mais eficiente na redução do eritema do que as formulações B1 ou
C1 individualmente.
Com a adição da melatonina a 2,5% às vitaminas (formulações B3 e C4) houve uma
supressão eficaz do eritema.
As formulações C3 e C4 foram as mais eficazes na redução do eritema.

NA

2

Eritema
Ferramentas usadas: escala visual Frosch-Klingman (eritema), cromómetro (eritema), laser
Döppler (medidor de fluxosanguíneo dérmico).
Não houve redução do eritema em nenhum dos grupos.

NA

2

Eritema
Ferramentas usadas: escala visual Frosch-Klingman (eritema), cromómetro (eritema).

NA

2

Não houve diferenças no eritema nas áreas com melatonina/placebo pós-irradiadas ou
nas áreas sem nada aplicado (p>0,5).
Apenas as áreas com melatonina aplicada previamente à irradiação mostraram redução
do eritema (p<0,001).
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QUADRO I. Resumo das características dos ensaios controlados aleatorizados (ECA) (continuação)
Estudo
Morganti
et al.
(2002)88

População
Adultos com sinais
de xerodermia e
fotoenvelhecimento,
fotótipos de
Fitzpatrick
desconhecidos
Idade: 48-59 anos

Amostra

Intervenção

n=30

Aplicação na face e membros superiores (2 id):
Grupo 1:
(30 mulheres, Ác. lipóico + melatonina (tópicos)
divididas em Vit. E + vitamina C + luteína + ác. lipóico (orais)
3 grupos de
10)
Grupo 2:
Placebo (tópico)
Vit. E + vit. C + luteína + ác. lipóico (orais)

Follow-up
8 sem.

Grupo 3:
Placebo (tópico)
Placebo (oral)

Morganti
et al.
(2012)89

Adultos saudáveis
com sinais de
fotoenvelhecimento,
fotótipos de
Fitzpatrick
desconhecidos
Idade: 22-45 anos

Scheuer
et al.
(2016)83

Adultos saudáveis,
fotótipos de
Fitzpatrick I, II e III
Idade: 24-53 anos

n=70
Grupo 1: placebo (oral) + placebo (tópico), 2 id
(70 mulheres) Grupo 2: placebo (oral) + melatonina/vit. E/betaglucano (tópicos),
2 id
Grupo 3: melatonina/vit. E/betaglucano (oral) + placebo (tópicos),
2 id
Grupo 4: melatonina/vit. E/betaglucano (oral) + melatonina/vit. E
/betaglucano (tópicos), 2 id
Grupo 5: placebo (oral) + fibrilhas de quitina/melatonina/vit. E/
betaglucano (tópicos), 2 id
Grupo 6: fibrilhas de quitina/melatonina/vit. E/betaglucano (orais)
+ placebo (tópicos), 2 id
Grupo 7: fibrilhas de quitina/melatonina/vit. E/betaglucano (orais)
+ fibrilhas de quitina/melatonina/vit. E/betaglucano (tópicos), 2 id
Aplicação na face, pescoço ou membro superior direito

12 sem.

n=22

24 h

Aplicação na região dorsal:
Área 1: melatonina a 0,5%, 2,5% e 12,5% (tópicos)
(7 homens,
Área 2: placebo (tópico)
15 mulheres) Área 3: região sem nada aplicado
+
Exposição solar dorsal durante 40 min. com aplicação de protetor
solar nas restantes regiões corporais
+
Ausência de exposição solar durante 24h

mento de novos produtos, capazes de as prevenir.83 Paralelamente, existem à venda inúmeros produtos cosméticos com ação fotoprotetora, muitos dos quais sem
evidência científica comprovadora de eficácia.
Apesar do interesse crescente e do aumento do número de ensaios clínicos sobre a aplicação tópica da
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56

melatonina na pele, não se conhece nenhuma revisão
sobre os diferentes estudos. Entretanto, a melatonina
tem sido já utilizada tanto em contexto de farmácia
como de parafarmácia. Em Portugal, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde autoriza
a indicação da melatonina em comprimidos para a in-
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Outcome primário (valor p)

Outcome secundário (valor p)

NE

Hidratação cutânea, conteúdo lipídico cutâneo, ERO leucocitárias e cutâneas, POL
sérica
Ferramentas usadas: 3C System® (hidratação cutânea e conteúdo lipídico cutâneo),
ROS-METER SYSTEM® (ERO séricas), quantidade de malonildialdeído (Pugliese) (ERO
cutâneas), método Fischer para medição das ERO produzidas pelos leucócitos irradiados
com UV.
Amostras sanguíneas e biópsias cutâneas às semanas 0, 2, 4, 6 e 8 (medição das ERO
leucocitárias).
Houve aumento da hidratação cutânea e conteúdo lipídico cutâneo em todos os grupos
(p<0,005).
O maior aumento na hidratação cutânea e conteúdo lipídico cutâneo ocorreu no grupo 1.
As ERO leucocitárias aumentaram 6 vezes mais no grupo 3, após radiação UV (p<0,005) e
diminuíram 2 vezes no grupo 1 e 2 (p<0,05), em comparação com os níveis basais.
A POL sérica diminuiu 30-40% no grupo 1 (p<0,005).

NA

3

Hidratação cutânea, conteúdo lipídico cutâneo, elasticidade cutânea, POL cutânea,
fotoenvelhecimento cutâneo
Ferramentas usadas: 3C System® (hidratação cutânea e conteúdolipídico cutâneo),
Dermaflex A® (elasticidade cutânea), quantidade de malonildialdeído (Ohkido) (POL),
escala visual [Morganti et al. (2012)88] (fotoenvelhecimento cutâneo).
Avaliação às 0, 4, 8 e 12 semanas.
A toma de melatonina, vit. E e betaglucano (MEB), comparativamente ao placebo, resultou
numa melhoria em todos os parâmetros cutâneos avaliados (p<0,05). Os resultados foram
melhores quando foi utilizada terapêutica tópica e oral (p<0,005) e quando se adicionou à
MEB fibrilhas de quitina (independentemente da via de administração; eficácia após a
4ª semana, máxima à 12.ª semana) (p<0,05).
A POL cutânea foi menor nos grupos com terapêutica combinada oral e tópica, mais
acentuada se creme de fibrilhas de quitina (p<0,05), tendo sido confirmado através da
avaliação clínica (p<0,05).
A eficácia aumentou progressivamente entre as semanas 4 e 12.

Não houve efeitos
secundários no decorrer deste
estudo.

3

Eritema
Ferramentas usadas: cromómetro.
Reação natural de eritema acentuado pós-exposição à luz solar – alto respondedor
Reação natural de eritema ligeiro pós-exposição à luz solar – baixo respondedor
Altos respondedores: marcada redução do eritema com a melatonina a 12,5% (p=0,011).
O pico máximo de eritema ocorreu 8 h após a exposição solar.
Todos os participantes: não há diferenças no eritema nos diferentes produtos aplicados
(p=0,245). O pico máximo de eritema ocorreu 8 h após a exposição solar.

Não há diferenças na
hiperalgesia após exposição
solar (p=0,461).
Houve diminuição do eritema
visual após exposição solar
quando aplicada melatonina
a 12,5% (p=0,02).
Não foram observados
efeitos/eventos adversos em
qualquer indivíduo.

2

sónia. Nos Estados Unidos da América, a Food and Drug
Administration não autoriza nenhuma indicação, reconhecendo a melatonina como um suplemento alimentar.
A escala de classificação de Fitzpatrick, usada por
dermatologistas, permite determinar o risco de desen-

volver queimaduras solares. A classificação é baseada
na aparência da pele e no grau de tolerância à exposição solar e está relacionada com a quantidade de pigmento de melanina na pele. Segundo este sistema existem seis variedades de pele, classificadas de I a VI, sendo os fotótipos mais claros (I a III) os de maior risco.82,85
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QUADRO I. Resumo das características dos ensaios controlados aleatorizados (ECA) (continuação)
Estudo

População

Amostra

Intervenção

Sagan
et al.
(2017)15

Mulheres
pós-menopáusicas,
fotótipos Fitzpatrick
desconhecidos

n=90
(44 não-fumadoras,
46 ex-fumadoras)

NÃO-FUMADORAS:
Grupo 1: sem tratamento
Grupo 2: melatonina (tópica)
Grupo 3: ác. ascórbico + ác. tiótico + gluconato de zinco (tópicos)
Grupo 4: melatonina (oral)

Follow-up
4 sem.

Idade: 46-67 anos
EX-FUMADORAS:
Grupo 5: sem tratamento
Grupo 6: melatonina (tópica)
Grupo 7: ác. ascórbico + ác. tiótico + gluconato de zinco (tópico)
Grupo 8: melatonina (oral)

Legenda das tabelas: id = in die; POL = peroxidação lipídica; Ác./ác. = Ácido/ácido; Vit./vit. = Vitamina/vitamina; ERO = espécies reativas de oxigénio;
p = valor p; NA = não aplicável; POL = peroxidação lipídica; NE = nível de evidência; h = horas; sem. = semanas; min. = minutos.

O objetivo deste estudo consiste em rever a evidência existente acerca do uso da melatonina como agente fotoprotetor cutâneo.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados National Guideline Clearinghouse, NICE Guidelines Finder,
The Cochrane Library e MEDLINE/PubMed, de normas
de orientação clínica (NOC), revisões sistemáticas (RS),
meta-análises (MA) e ensaios controlados aleatorizados
(ECA), publicados entre janeiro de 1998 e janeiro de
2018 (20 anos), usando os termos MeSH skin erythema,
skin aging, melatonin e stress.
Os critérios de inclusão dos artigos nesta revisão foram definidos segundo o modelo PICO:
• População: humanos adultos
• Intervenção: melatonina oral ou tópica
• Comparação: grupo de controlo sem terapêutica
com melatonina
• Outcomes: efeitos fotoprotetores cutâneos
Foram excluídos: estudos realizados em animais, estudos realizados em humanos não-adultos e estudos cujo
objetivo do tratamento com melatonina não fosse preRev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56

venir o eritema ou tratar sinais de fotoenvelhecimento cutâneo. Foram excluídos ainda artigos de opinião, artigos
de revisão clássica do tema, resumos de sítios na Internet
e artigos discordantes do objetivo da revisão.
A seleção dos artigos para revisão foi feita em duplicado pelos autores e, em caso de discordância, foi discutida pelo par a inclusão/exclusão, com uma taxa de
concordância final de 100%. Realizou-se a leitura integral dos artigos selecionados e a avaliação de qualidade e atribuição de nível de evidência dos estudos foi discutida pelos autores.
A escala SORT (Strength of Recommendation Taxonomy), da Academia Americana de Médicos de Família, foi utilizada para avaliação da qualidade e atribuição do nível de evidência de cada estudo.

RESULTADOS
Foram encontrados 93 artigos, dos quais 60 foram excluídos com base no título, 23 no resumo e três após a
leitura minuciosa, restando sete ECA (Figura 1).15,82-83,86-89
Não foram encontradas RS, MA ou NOC sobre o tema.
Dreher e colaboradores (1998)82 realizaram um estudo com 12 adultos saudáveis, fotótipos II e III de Fitz-
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Outcome primário (valor p)
POL sérica e cutânea
Ferramentas usadas: quantidade de malonildialdeído + 4-hidroxialqueno (kit POL) (POL
sérica e cutânea).
Avaliação da POL sérica e cutânea e características biofísicas cutâneas às 0, 2 e 4 semanas.
A POL sérica, na semana 0, era maior nas ex-fumadoras do que nas não-fumadoras.
Nas não-fumadoras, não houve alteração na POL em qualquer tratamento.
O tratamento com melatonina oral reverteu o aumento de POL nas ex-fumadoras após
2 semanas de tratamento.
A aplicação dos cremes tópicos revelou efeitos protetores na oxidação lipídica das
membranas nas ex-fumadoras (p<0,05).
Os produtos epidérmicos resultantes da POL foram semelhantes em todos os grupos.
A melatonina oral e tópica aumentou o conteúdo lipídico cutâneo nas ex-fumadoras, após
4 semanas de tratamento (p<0,05), o mesmo não acontecendo no grupo 7.
A melatonina oral aumentou a hidratação cutânea nas ex-fumadoras, após 4 semanas de
tratamento (p<0,05).
O tópico com ác. ascórbico + ác. tiótico + gluconato de zinco aumentou a elasticidade
cutânea nas não-fumadoras, após 4 semanas de tratamento (p<0,05).

patrick, com idades entre os 29 e 49 anos, seis homens
e seis mulheres. A duração do estudo foi de 48 horas. A
região dorso-lombar foi dividida em 10 áreas, cada uma
com um creme tópico diferente aplicado: (A1) melatonina a 1%; (A2) melatonina a 2,5%; (B1) vitamina E a 2%;
(B2) melatonina a 1% + vitamina E a 2%; (B3) melatonina a 2,5% + vitamina E a 2%; (C1) vitamina C a 5%;
(C2) vitamina E a 2% + vitamina C a 5%; (C3) melatonina a 1% + vitamina E a 2% + vitamina C a 5%; (C4) melatonina a 2,5% + vitamina E a 2% + vitamina C a 5%;
(K3) placebo. Estas áreas de pele foram então sujeitas
a irradiação UV. Foram criados três grupos de controlo: sem creme + irradiação UV; creme placebo + irradiação UV; sem creme + sem irradiação UV. Os outcomes primários foram: redução do eritema com os grupos A2, B2, B3, C2, C3 e C4; a melatonina a 2,5% foi
mais eficiente que a melatonina a 1% na prevenção do
eritema; os cremes mais eficazes na redução do eritema foram os C3 e C4 (Quadro I).
Dreher e colaboradores (1999)87 realizaram um estudo com seis adultos saudáveis, fotótipos II e III de Fitzpatrick, com idades entre os 22 e 54 anos, sendo três homens e três mulheres. Os participantes foram subme-

Outcome secundário (valor p)

NE

A melatonina (tópica ou oral)
não alterou a pigmentação
cutânea.

3

tidos a irradiação UV, seguida de aplicação tópica na região lombar (dividida em 12 áreas) de: melatonina a
1%; melatonina a 2,5%; vitamina E; melatonina a 1% +
vitamina E; melatonina a 2,5% + vitamina E; vitamina
C; vitamina E + vitamina C; melatonina a 1% + vitamina E + vitamina C; melatonina a 2,5% + vitamina E + vitamina C; área sem nada aplicado; creme placebo; creme placebo sem irradiação UV prévia. A duração do estudo foi de 48 horas. Não houve redução do eritema em
nenhum dos campos (Quadro I).
Fischer e colaboradores (1999)86 realizaram um estudo com 20 adultos saudáveis, fotótipos II e III de Fitzpatrick, com idades entre os 22 e 33 anos, sendo 15 homens e cinco mulheres. A duração do estudo foi de 24
horas. A região lombar foi dividida em 12 áreas (seis à
esquerda e seis à direita), sendo as primeiras seis áreas,
à esquerda, com uma aplicação diferente em cada par:
melatonina tópica a 0,5% (50 µl); creme placebo; nada
aplicado. Os participantes foram posteriormente expostos à radiação UV. Nas áreas lombares à direita, após
a irradiação UV, foi aplicada melatonina tópica versus
placebo da seguinte maneira: a 0,5% (50 µl) após um minuto; melatonina tópica a 0,5% (50 µl) após 30 minuRev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56
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tos; melatonina tópica a 0,5% (50 µl) após 240 minutos.
Os outcomes primários foram: à direita, nenhuma diferença no eritema após irradiação UV entre as áreas com
melatonina, placebo e nada aplicado; apenas as áreas
com aplicação de melatonina pré-UV mostraram redução do eritema (p<0,001) (Quadro I).
Morganti e colaboradores (2002) 88 realizaram um estudo com 30 mulheres com sinais de xerodermia e fotoenvelhecimento cutâneo, com idades entre os 48 e 59
anos (os fotótipos de Fitzpatrick são desconhecidos). Os
participantes foram divididos em três grupos: 1) ácido
lipóico + melatonina (tópicos) e vitamina E + vitamina
C + luteína + ácido lipóico (orais); 2) placebo (tópico) e
vitamina E + vitamina C + luteína + ácido lipóico (orais);
3) placebo (tópico) e placebo (oral). A duração do estudo foi de oito semanas. O gel foi aplicado na face e nos
membros superiores. Foram colhidas amostras de sangue e biópsia da pele às 0, 2, 4, 6 e 8 semanas e medidas as espécies reativas de oxigénio. Os resultados mostraram um aumento na hidratação da pele e no conteúdo lipídico cutâneo em todos os grupos (p<0,005),
sendo mais evidente no grupo que recebeu melatonina. Por outro lado, a produção de espécies reativas de
oxigénio foi seis vezes superior nos leucócitos irradiados com radiação UV do grupo placebo (p<0,005) e duas
vezes menor nos outros dois grupos (p<0,05) em comparação com os níveis basais. Além disso, a POL sérica
diminuiu 30-40% no grupo que recebeu melatonina
(p<0,005) (Quadro I).
Morganti e colaboradores (2012)89 realizaram um estudo com 70 mulheres saudáveis com sinais de fotoenvelhecimento cutâneo, com idade entre os 22 e 45 anos
(não são conhecidos os fotótipos de Fitzpatrick). O estudo durou 12 semanas. Os participantes foram divididos em sete grupos: placebo (oral) e placebo (tópico);
placebo (oral) e melatonina/vitamina E/β-glucano (tópicos); melatonina/vitamina E/β-glucano (orais) e placebo (tópico), melatonina/vitamina E/β-glucano
(orais) e melatonina/vitamina E/β-glucano (tópicos);
placebo (oral) e nanofibrilhas de quitina/melatonina/vitamina E/β-glucano (tópicos); nanofibrilhas de
quitina/melatonina/vitamina E/β-glucano (orais) e
placebo (tópicos); nanofibrilhas de quitina/melatonina/vitamina E/β-glucano (orais) e nanofibrilhas de quitina/melatonina/vitamina E/β-glucano (tópicos). O
creme foi aplicado na face, pescoço ou membro supeRev Port Med Geral Fam 2020;36:43-56

rior direito, duas vezes/dia, 12 semanas. A avaliação do
eritema foi feita nas semanas 0, 4, 8 e 12. Tomar melatonina + vitamina E + β-glucano resultou numa melhoria em todos os parâmetros cutâneos avaliados
(p<0,05). Os melhores resultados foram obtidos com
terapia tópica e oral simultânea (p<0,005) e com a adição de nanofibrilhas de quitina (p<0,05). Por outro lado,
a POL cutânea foi menor nos grupos de terapia combinada oral + tópica, mas maior quando as nanofibrilhas
de quitina foram adicionadas (p<0,05) (Quadro I).
Scheuer e colaboradores (2016)83 realizaram um estudo com 22 adultos saudáveis, Fitzpatrick fotótipos I,
II e III, com idades entre os 24 e 53 anos, sendo sete homens e 15 mulheres. O estudo durou 24 horas. A região
dorsal foi dividida em cinco áreas, cada uma com um
creme tópico diferente aplicado: melatonina a 0,5%;
melatonina a 2,5%; melatonina a 12,5%; placebo; nada
aplicado. Os indivíduos foram posteriormente expostos à luz solar durante 40 minutos (o resto do corpo foi
previamente protegido do sol) e mantidos afastados da
exposição solar durante 24 horas. Os participantes foram divididos em dois grupos, de acordo com a reação
natural à exposição à luz solar: eritema acentuado –
resposta alta; eritema ligeiro – resposta baixa. Os altos
respondedores mostraram uma redução acentuada do
eritema com melatonina a 12,5% (p=0,011). A reação
máxima do eritema nos altos respondedores ocorreu às
oito horas após a exposição ao sol. No total da amostra
não foi observada nenhuma mudança na reação do eritema entre os diferentes cremes tópicos (p=0,245) e a
reação máxima do eritema também ocorreu às oito horas pós-exposição ao sol (Quadro I).
Sagan e colaboradores (2017)15 realizaram um estudo
com 90 mulheres na pós-menopausa, com idade entre
os 46 e 67 anos, sendo 44 não fumadoras e 46 ex-fumadoras (os fotótipos de Fitzpatrick são desconhecidos).
Os dois grupos (não fumadoras e ex-fumadoras) foram
subdivididos em quatro subgrupos: 1) sem tratamento;
2) melatonina (tópica); 3) ácido ascórbico + ácido lipóico + gluconato de zinco (tópicos); 4) melatonina (oral).
A POL cutânea e sérica, bem como alterações biofísicas
da pele, foram avaliadas às 0, 2 e 4 semanas (duração do
estudo: quatro semanas). Os outcomes primários foram:
POL sérica na semana 0 foi maior em mulheres pós-menopáusicas ex-fumadoras do que mulheres pós-menopáusicas não fumadoras; não houve mudança na POL sé-
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rica no grupo não fumador; a melatonina oral reverteu
o processo de POL sérica no grupo de ex-fumadoras; não
houve alteração da POL cutânea em nenhum dos dois
grupos; a melatonina oral e tópica levou a um aumento
do conteúdo lipídico cutâneo nas ex-fumadoras (p<0,05);
a melatonina oral levou a um aumento na hidratação da
pele no grupo ex-fumador (p<0,05); o tópico com ácido
ascórbico + ácido lipóico + gluconato de zinco levou a um
aumento na elasticidade da pele no grupo não fumador
(p<0,05) (Quadro I).

CONCLUSÕES
Os ensaios clínicos selecionados mostram eficácia,
a curto prazo, no uso da melatonina como agente fotoprotetor cutâneo, se usado antes da exposição solar
ou radiação UV; se usado posteriormente, o seu efeito
parece ser nulo. Quanto à posologia parece haver maior
eficácia se a melatonina oral ou tópica for usada em
maior dose, em comparação com a melatonina tópica
de dose mais baixa. Os parâmetros cutâneos avaliados
variaram de acordo com o estudo, salientando-se a humidade e conteúdo lipídico cutâneos, a elasticidade, o
eritema, o fluxo sanguíneo e POL sérica e cutânea. Em
nenhum dos estudos selecionados houve efeitos adversos graves. Todos os estudos apresentaram um curto período de follow-up e amostras de pequenas dimensões. Assim, não foi possível avaliar a eficácia, os
benefícios ou os efeitos adversos a longo prazo. Em relação ao grau de recomendação, dado que os estudos
variaram entre orientados para a doença e orientados
para o doente, os níveis de evidência atribuídos (escala SORT) variaram entre 2 e 3 (Quadro I). Dada a grande heterogeneidade dos estudos não foi dada uma força de recomendação para o uso da melatonina como
agente fotoprotetor. Os estudos de Sagan (2017),15 Morganti (2002)88 e Morganti,89 e seus colaboradores, parecem apontar para um benefício da melatonina contra
o fotoenvelhecimento, nomeadamente em parâmetros
de recuperação e de reparação da pele, embora também
apresentem heterogeneidade, curto tempo de follow-up e a adição de outras substâncias à mistura da melatonina, o que pode confundir a análise. Assim, o potencial fotorreparador cutâneo da melatonina é promissor, mas são necessários mais estudos para se perceber objetivamente o efeito da melatonina na pele
com lesões crónicas induzidas pela radiação solar. São

igualmente necessários mais estudos, com maiores
amostras e com maior período de follow-up para se
avaliar a eficácia e segurança da melatonina a longo
prazo como agente terapêutico fotoprotetor cutâneo.
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ABSTRACT
DOES MELATONIN HAVE A SKIN PHOTOPROTECTIVE ACTION? AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Objectives: To review whether there is evidence in favour of using melatonin as a skin photoprotective agent.
Methods: Search in the databases National Guideline Clearinghouse, NICE Guidelines Finder, The Cochrane Library and MEDLINE/PubMed, of Portuguese Health Ministry’s Direção-Geral da Saúde clinical guidelines (NOC), systematic reviews (RS), metaanalyses (MA) and randomized controlled trials (ECA), published between January 1998 and January 2018, using the MeSH
terms ‘skin erythema’, ‘skin aging’, ‘melatonin’ and ‘stress’. The search was limited to articles written in English and Portuguese.
Results: Seven ECA from an initial survey of 93 articles were included. No RS, MA or NOC were found on the subject. The selected articles demonstrated the efficacy of the use of melatonin in the reduction of post-exposure cutaneous erythema, and
with a photoprotective effect, if used before sun exposure or ultraviolet radiation; if used later, its effect was null.
Conclusions: Melatonin therapy has, in the short term, a photoprotective effect. Studies with larger samples and with a longer
follow-up period are necessary to test for the effectiveness and safety of melatonin in the long-term.
Keywords: Melatonin; Skin erythema; Photoprotection.
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O impacto da redução
intensiva do c-LDL na
morbimortalidade dos utentes
com diabetes: revisão baseada
na evidência
Carla Longras, Luís Filipe Cavadas, Cátia Cordeiro

RESUMO
Objetivo: Determinar o impacto da redução intensiva do c-LDL com estatina na morbimortalidade nos doentes com diabetes.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa de artigos em inglês, publicados entre 1 de janeiro de 2008 e 19 de julho de 2018, com
os termos: Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low density lipoprotein AND morbidity
e Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low density lipoprotein AND mortality. Para atribuição dos níveis de evidência e forças de recomendação foi utilizada a escala SORT, da American Academy of Family Physicians (AAFP).
Resultados: Dos 174 artigos identificados, três foram selecionados: uma meta-análise e dois ensaios clínicos. A meta-análise
incluiu 14 estudos e demonstrou o benefício da terapêutica com estatina na redução da incidência de eventos vasculares major em cerca de 1/5 por mmol/L de redução do c-LDL. No ensaio clínico prospetivo a redução de eventos foi maior no grupo
que atingia valores de c-LDL menores; no entanto, sem diferença na mortalidade por todas as causas. No ensaio clínico retrospetivo, o grupo a tomar estatina verificou uma redução do risco cardiovascular e mortalidade.
Conclusões: Várias foram as limitações encontradas nos estudos analisados, nomeadamente por população heterogénea, follow-up de curta duração e limitações na qualidade dos estudos. Parece haver benefício na toma de estatina para obter valores
baixos de c-LDL na redução da morbilidade, associada a ocorrência de eventos cardiovasculares, e na mortalidade (força de recomendação B). Contudo, existe evidência limitada sobre os valores alvo de c-LDL recomendados.
Palavras-chave: Estatinas; Diabetes mellitus; Lipoproteína de baixa densidade; Morbilidade; Mortalidade.

INTRODUÇÃO
s pessoas com diabetes mellitus (DM) têm
uma prevalência aumentada de alterações do
metabolismo lipídico, contribuindo para o
alto risco de desenvolverem doença cardiovascular (CV).1 O benefício da redução de colesterol
LDL (c-LDL) na redução do risco CV tem sido estudado neste grupo de pessoas.2
Segundo as normas da Direção-Geral da Saúde
(DGS) em Portugal, é recomendado para pessoas com

A

*USF Lagoa, ULSM.

DM tipo 2 ou tipo 1, consideradas com risco cardiovascular alto (SCORE ≥ 5% e < 10%), o controlo estrito
do valor de c-LDL com valores inferiores a 100mg/dL.
Se apresentam muito alto risco (SCORE ≥ 10%), ou seja,
se são pessoas com diabetes com um ou mais fatores
de risco CV e/ou lesão dos órgãos-alvo, é recomendado o controlo estrito do valor de c-LDL para inferior a
70mg/dL.3-4 Estas normas estão de acordo com as orientações de 2016 para a abordagem da dislipidemia da European Society of Cardiology e da European Atherosclerosis Society (ESC/EAS), que recomendam no grupo de
muito alto risco um valor de c-LDL < 70mg/dL, ou reRev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65
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dução de pelo menos 50% se valor inicial estiver entre
70 e 135mg/dL, e no de alto risco um valor < 100mg/dL
ou redução em pelo menos 50% se valor inicial entre 100
e 200mg/dL.5
Segundo as orientações, de 2013, da American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/
/AHA) é recomendado o início de terapêutica com estatina com intensidade moderada em pessoas com diabetes com 40-75 anos e c-LDL entre 70 e 189mg/dL sem
doença CV aterosclerótica, sendo que recomendam
considerar a terapêutica com estatina de alta intensidade se c-LDL ≥ 190mg/dl ou doença CV aterosclerótica clínica, exceto se idade superior a 75 anos, no qual
se recomenda estatina de intensidade moderada.6
De acordo com as recomendações da American Diabetes Association (ADA), de 2018, pessoas com diabetes
e doença CV possuem elevado risco e recomenda-se,
portanto, a instituição da terapêutica com estatina de
alta intensidade, tal como nas pessoas com diabetes
com 40-75 anos com outros fatores de risco CV. Em pessoas com diabetes com menos de 40 anos de idade com
fatores de risco para doença CV aterosclerótica ou pessoas com diabetes com 40-75 anos ou mais de 75 anos
sem doença CV aterosclerótica e sem fatores de risco,
para além das mudanças no estilo de vida, deve ser instituída terapêutica com estatina de moderada intensidade. O ajuste da terapêutica com estatina deve ser baseado na resposta apresentada pelo doente à mesma
(efeitos adversos, tolerabilidade, níveis do c-LDL ou
percentagem de redução do c-LDL) até à dose máxima
tolerada.7
As estatinas são o fármaco de eleição para a redução
de c-LDL e cardioproteção. Porém, deverão ser considerados os riscos da terapêutica intensiva.1-2 Esta revisão tem como objetivo determinar, à luz da evidência
atual, o impacto da redução intensiva do c- LDL com
estatina na morbilidade e mortalidade na população
com diabetes.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Guidelines Finder, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Infobase, The
Cochrane Library, DARE e Bandolier de revisões baseadas na evidência, normas de orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos aleaRev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65

torizados, publicados desde 1 de janeiro de 2008 até 19
de julho de 2018, na língua inglesa, utilizando os termos
MeSH: Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low-density lipoprotein AND morbidity e Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low-density lipoprotein AND mortality.
Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos
nesta revisão foram:
• População: indivíduos adultos com diabetes
• Intervenção: utilização de estatinas para atingir valores de LDL baixos (< 70 ou < 100mg/dL)
• Comparação: utilização de estatinas para atingir valores superiores ou não uso de estatinas
• Resultados: morbilidade CV e global (redução de
eventos), mortalidade CV e global e efeitos laterais da
terapêutica com estatina
Para avaliar a qualidade dos estudos e a força de recomendação foi utilizada a escala de Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Academy Family Physicians.

RESULTADOS
Na pesquisa inicial, 174 artigos foram identificados,
cuja seleção se encontra explanada na Figura 1. Os resultados desta análise são apresentados no Quadro I em
forma de síntese.
Na meta análise de Cholesterol Treatment Trialists’
(CTT) Collaborators registou-se uma redução significativa da incidência de eventos vasculares major por
mmol/L de redução do c-LDL nos participantes com
diabetes que foi semelhante à redução observada nas
pessoas sem diabetes (0,79; IC99% 0,76-0,82; p<0,0001).
Entre os participantes com diabetes, esta redução foi semelhante, independentemente de história prévia de
doença vascular (i.e., coronária, cerebrovascular ou arterial periférica), sexo, idade, hipertensão tratada, índice de massa corporal, história de tabagismo e taxa de
filtração glomerular estimada, bem como do perfil lipídico inicial. Os autores constataram também que o
benefício verificado foi independente dos valores de
c-LDL pré-tratamento, pelo menos até valores de
2,6mmol/L (≈100mg/dL), correspondentes a um valor
de 2mmol/l (≈77mg/dL) após estatina.8
Embora a maioria dos participantes dos estudos incluídos apresentasse DM tipo 2, não houve evidência
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174 artigos
162 excluídos pelo título/abstract por
não corresponderem ao objetivo desta
RBE ou por serem repetidos

Após leitura na íntegra dos artigos, foram excluídos 10 artigos:

12 artigos
- 5 por a população em estudo não corresponder ao objetivo desta RBE, por serem
apenas comparação entre fármacos ou por não ser dirigida ao que pretendemos
estudar
- 5 revisões por se basearem em artigos já incluídos noutras revisões selecionadas

2 artigos

1 revisão e 1 estudo de coorte retrospetivo, dos quais após análise na íntegra dos
artigos e referências bibliográficas destes, foram selecionadas 1 meta-análise e 1
estudo das referências bibliográficas destes. Ficaram 4 artigos em estudo, dos quais
excluímos no final a revisão por não fornecer informação adicional ao que
pretendíamos estudar.

3 artigos:
- 1 meta-análise
- 1 ensaio clínico prospetivo
- 1 estudo de coorte retrospetivo
Figura 1. Organograma de seleção dos artigos para análise.
Legenda: RBE = Revisão baseada na evidência.

de que os efeitos da terapêutica com estatina na ocorrência de eventos vasculares major em pessoas com
DM tipo 1 fossem diferentes daqueles com DM tipo 2.
A redução de eventos em pessoas com diabetes tipo 1
foi estatisticamente significativa, segundo os autores
desta meta-análise.8
Verificaram-se também reduções significativas
quando avaliados os eventos coronários major, revascularização coronária e acidente vascular cerebral
(AVC), independentemente de terem ou não diabetes.8
O grupo de participantes com diabetes apresentou
uma redução de 9% na mortalidade por todas as causas por mmol/L de redução de c-LDL (0,91, IC99% 0,82-

-1,01; p=0,02), que foi semelhante ao grupo sem diabetes, com uma redução de 13% (0,87, IC99% 0,82-0,92;
p<0,0001).8
Uma maior redução no valor do c-LDL foi associada
a uma maior redução de eventos vasculares major, parecendo haver uma relação linear, sem existência de
nenhum valor abaixo do qual este benefício não estivesse presente.8
Como os 14 estudos acerca do efeito da terapêutica
com estatina apresentaram resultados clínicos fatais e
não fatais semelhantes entre os participantes com ou
sem diabetes, os autores afirmam que a relação custo-eficácia do tratamento para uma pessoa, indepenRev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65
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QUADRO I. Meta-análise e ensaios clínicos
Tipo de
estudo
MA

Referência
Cholesterol
Treatment
Trialists'
(CTT)
Collaborators
(2008)8

População
14 EC aleatorizados
(1994-2004):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4S
WOSCOPS
CARE
Post-CABG
AFCAPS/TexCAPS
LIPID
GISSI-P
LIPS
HPS
PROSPER
ALLHAT-LLT
ASCOT-LLA
ALERT
CARDS

Intervenção

Outcome

Terapêutica com estatina

Efeitos nos outcomes clínicos
(ocorrência de eventos vasculares
major, eventos coronários major,
necessidade de revascularização
coronária, AVC e mortalidade por
todas as causas) por redução de
≈ 40mg/dL de redução no c-LDL

Tempo médio de
seguimento: 4,3 anos

n=18.686 pessoas com diabetes
+ 71.370 sem diabetes
EC
prospetivo

Prakash
Deedwania,
et al. (2006)9

n=1.231 pessoas com diabetes
Incluídos homens e mulheres
com idade entre 35 e 75 anos
com doença coronária
clinicamente evidente e com
síndroma metabólica
Subanálise do estudo Treating to
New Targets:
• prospetivo,
• duplo-cego
• de grupos paralelos
• realizado em 256 locais em
14 países, de abril de 1998
a agosto de 2004

Atorvastatina 10mg
(n=629) vs
Atorvastatina 80mg
(n=602)
Tempo médio de
seguimento: 4,9 anos

Outcome primário:
Tempo até à ocorrência de um
evento CV major:
• morte por doença cardíaca
coronária
• enfarte do miocárdio não fatal
não relacionado ao
procedimento
• paragem cardíaca com
ressuscitação
• AVC fatal ou não fatal
Outcomes secundários:
• evento CV
• evento coronário major
• evento coronário
• evento cerebrovascular
• doença arterial periférica
• insuficiência cardíaca
congestiva com hospitalização
• mortalidade por todas as causas

Legenda: MA = Meta-análise; EC = Ensaio clínico; n = Número amostral; c-LDL Colesterol LDL; NNT = Número necessário para tratar; AVC = Acidente
vascular cerebral; CV = Cardiovascular; Nível de evidência, segundo escala SORT.
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Conclusões
Redução com segurança da incidência de
eventos vasculares major em cerca de 21% por
≈ 40mg/dL de redução de c-LDL
(0,79; IC99% 0,72-0,86; p<0,0001):
• eventos coronários major (0,78; IC99%
0,69-0,87; p<0,0001)
• revascularização coronária (0,75; IC99%
0,64-0,88; p<0,0001)
• AVC (0,79; IC99% 0,67-0,93; p=0,0002)
Redução de 9% na mortalidade por todas as
causas por ≈ 40mg/dL de redução de c-LDL

Nível de
evidência
2

Reduções maiores no c-LDL foram associadas
a maiores reduções proporcionais

Redução relativa de 29% no risco de eventos
CV major em favor do grupo com dose alta
(0,71; IC95% 0,61-0,84; p<0,0001)
Redução de:
• qualquer evento CV (0,78; 0,71-0,85;
p<0,0001)
• evento coronário major (0,72; 0,60-0,86;
p=0,0004)
• qualquer evento coronário (0,75; 0,67-0,83;
p<0,0001),
• evento cerebrovascular (0,74; 0,59-0,93;
p=0,011)
• hospitalização por insuficiência cardíaca
congestiva (0,73; 0,55-0,96; p=0,027)
Não houve diferença significativa para
mortalidade por todas as causas

2

dentemente da presença da diabetes, será a mesma. E
como a dimensão do benefício depende principalmente da redução do c-LDL que é alcançada, poderá ser
necessário rever as diretrizes atuais para garantir uma
terapêutica com estatina suficiente para produzir uma
redução substancial do c-LDL a todas as pessoas com
diabetes, independentemente de terem desenvolvido
doença vascular e do seu perfil lipídico. 8
O estudo de Prakash Deedwania e colaboradores
consiste numa subanálise do estudo TREATING TO NEW
TARGETS (TNT), que foi um estudo prospetivo, duplamente-cego, de grupos paralelos realizado em 14 países (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, África do Sul, Espanha,
Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América). Os
pacientes elegíveis para inclusão foram homens e mulheres com idades entre 35 e 75 anos, com doença coronária clinicamente evidente, definida como enfarte
do miocárdio prévio, angina prévia ou presente, com
evidência objetiva de doença cardíaca coronária aterosclerótica ou procedimento prévio de revascularização coronária. Nesta subanálise foram incluídos aqueles que preenchessem os critérios para a síndroma metabólica (presença de três ou mais dos seguintes fatores de risco: IMC ≥ 28Kg/m2, triglicerídeos ≥ 150mg/dL,
c-HDL < 40mg/dL em homens e c-HDL < 50mg/dL em
mulheres, pressão arterial ≥ 130/85mmHg ou glicemia
≥ 100mg/dL).9
Os pacientes com síndroma metabólica, com e sem
diabetes, tiveram um aumento progressivo no risco de
eventos CV major à medida que o número de componentes da síndroma metabólica aumentou. Este achado sugere que aqueles com maior risco mostrarão um
maior benefício com o incremento da dose de atorvastatina para 80mg ao longo de cinco anos.9
Em comparação com o estudo THE SCANDINAVIAN SIMVASTATIN SURVIVAL STUDY (4S) (que comparava toma de
sinvastatina 20mg ou 40mg vs placebo em doentes com
doença coronária estável), em que a terapêutica com
sinvastatina reduziu o risco de vários eventos de doença coronária em 30-40% em comparação com o placebo, neste estudo a terapêutica com altas doses de atorvastatina reduziu ainda mais o c-LDL para 73mg/dL, indicando benefício clínico ainda mais significativo. Assim, esses achados apoiam a ideia de que uma maior
redução do c-LDL que a obtida com doses padrão de
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65
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QUADRO I. Meta-análise e ensaios clínicos (continuação)
Tipo de
estudo
Estudo de
coorte
retrospetivo

Referência
Fung, et al.
(2017)10

População

Intervenção

Outcome

n=87.527
Doentes chineses, ≥ 18 anos de
idade, com diabetes tipo 2 sem
complicações, com c- LDL
≥ 2,6mmol/L (≈100mg/dL) e
sem uso prévio de estatina

Tomar estatinas
(n=10.104) vs não tomar
estatinas (n=10.104)

Ocorrência de eventos:
• doença cardíaca coronária
• AVC
• insuficiência cardíaca
Mortalidade por todas as causas

estatinas é justificada em pacientes com diabetes com
doença coronária e síndroma metabólica.9
Apesar do alto número de pacientes com síndroma
metabólica e da natureza robusta do desenho do TNT
existem algumas limitações na aplicação desses resultados. Nomeadamente, o facto de este estudo ter envolvido apenas pacientes com doença cardíaca coronária clinicamente evidente, sendo que não podem ser
extrapolados benefícios adicionais da terapêutica para
obter valores além do objetivo atual de c-LDL de
2,6mmol/L (100mg/dL) para pacientes com síndroma
metabólica sem doença coronária.9 Nem é possível extrapolar para pacientes com diabetes sem síndroma
metabólica. A definição de síndroma metabólica também não é universal, constituindo outra limitação neste estudo.9
O estudo de Fung e colaboradores incluiu utentes seguidos nos cuidados de saúde primários no ano de 2010
e sem uso anterior de estatinas. O estudo comparou
inicialmente o grupo que iniciou estatinas (n=14.132)
e o grupo sem estatinas (n=73.395). Foram combinados
com sucesso 10.104 indivíduos de cada grupo entre si
em relação a todas as características da linha de base.10
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65

Tempo médio de
seguimento: 50,5
semanas

A subdivisão dos eventos CV em doença cardíaca coronária, AVC e insuficiência cardíaca também mostrou
resultados consistentes com o da mortalidade por todas as causas e doença CV.10
Porém, o período de seguimento de cinco anos pode
não ser suficiente para que algumas das complicações
CV ou mesmo casos de mortalidade se desenvolvam;
pelo que os autores referem que um período mais longo de acompanhamento poderia ajudar a confirmar se
o uso prolongado de estatina ainda está associado a
menor risco CV ou mortalidade por todas as causas.
Várias limitações foram detetadas neste estudo, como
a indisponibilidade de detalhes sobre o uso de estatina
(incluindo a dose exata da estatina feita por cada paciente), a impossibilidade de avaliar a adesão à terapêutica com estatina prescrita e o não registo das modificações no estilo de vida dos pacientes (não sendo
considerado o seu efeito na melhoria do perfil lipídico
e na subsequente redução do risco CV).10
Relativamente a efeitos adversos da terapêutica com
estatina para obter valores baixos de c-LDL, na meta-análise de Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators a terapêutica com estatinas não aumentou
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Conclusões
• Taxa de incidência de doença CV no grupo
com estatina de 16,533 por 1.000
pessoas-ano, enquanto o grupo de
comparação teve 32,387 por 1.000
pessoas-ano: NNT=54
• Taxa de incidência de 8,138 mortes por
1.000 pessoas-ano, enquanto o grupo de
comparação teve 19,603 mortes por 1.000
pessoas-ano: NNT=51

Nível de
evidência
2

No grupo a tomar estatina verificou-se redução
de risco CV em ≈50% e redução da mortalidade
por todas as causas em 62,2% (p<0,001)
No subgrupo em que alcançaram c-LDL
< 2,6mmol/L (≈ 100mg/dL) a redução do risco
CV foi ainda maior

o risco de causas não-vasculares de morte ou de cancro quando usada em doses moderadas por uma média de cinco anos na população com diabetes e poucos
casos de rabdomiólise foram relatados em participantes com diabetes. Também não foi associada a um aumento na incidência de rabdomiólise nos participantes do estudo (nove [0,023%] vs seis [0,015%]; p=0,4).Os
autores referem apenas que se existirem motivos para
evitar a estatina, como preocupações com segurança
(e.g., na gravidez) ou um baixo risco absoluto a curto
prazo de doença vascular (como na diabetes tipo 1 em
crianças), esta pode ser considerada inadequada.8
No estudo de Prakash Deedwania e colaboradores a
prevalência de eventos adversos associados ao tratamento foi similar entre os dois grupos. Abandonaram
o estudo, devido a efeitos adversos relacionados com o
tratamento, 153 pacientes (5,4%) com atorvastatina
10mg comparativamente a 178 pacientes (6,4%) com a
dose de 80mg. Elevações persistentes nas enzimas da
função hepática (duas medições de transaminase glutâmico oxalacética ou transaminase glutâmico pirúvica ou ambas superior a três vezes o limite superior do
normal obtidos com 4-10 dias de intervalo) foram re-

portadas em 0,2% dos pacientes recebendo atorvastatina 10mg e 1,1% dos que recebem atorvastatina 80mg.
Nenhum dos pacientes, em ambos os grupos, teve elevações persistentes nas concentrações de creatinofosfoquinase.9
Por último, o estudo de Fung e colaboradores não faz
referência a efeitos adversos associados à terapêutica
com estatinas.10

CONCLUSÕES
Várias foram as limitações encontradas nos estudos
analisados. Os estudos incluídos apresentam heterogeneidade na população em estudo, muitas vezes não
fazendo distinção entre pessoas com diabetes com ou
sem outros fatores de risco associados (alto risco vs
muito alto risco) e um dos estudos é relativo unicamente a doentes em prevenção secundária, sendo difícil extrapolar os resultados destes estudos de acordo
com as recomendações atualmente existentes. Além
disso, não foi possível em muitos destes estudos confirmar a adesão a determinada terapêutica ou mesmo
mudanças do estilo de vida possivelmente implementadas e que possam interferir com os resultados obtidos.
Outras limitações são o facto dos estudos incluídos
não terem como objetivo a análise de possíveis efeitos
adversos da terapêutica com estatina (registando-se
num deles ausência à sua referência) e do período de
seguimento nestes estudos ter sido de aproximadamente quatro a cinco anos, período que pode não ser
suficiente para avaliar possível impacto desta terapêutica intensiva na mortalidade por todas as causas, afetando a avaliação do risco-benefício desta abordagem
a longo prazo.
De ressalvar, por fim, que nenhum dos estudos foi
realizado na população portuguesa, o que pode condicionar a interpretação das conclusões por refletirem
uma realidade distinta, e que alguns destes estudos foram patrocinados pela indústria farmacêutica, aumentando também a preocupação sobre potenciais
vieses.
Relativamente aos valores alvo de c-LDL adequados
existe muito pouca evidência atualmente disponível,
referindo-se muitas vezes a uma redução absoluta de
c-LDL associada a benefício proporcional na morbilidade e mortalidade e não a uma redução para atingir
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:57-65
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um determinado valor de c-LDL, nem a titulação de
dose de estatinas (como apresentado em algumas das
normas americanas disponíveis na atualidade). Nos estudos apresentados existe evidência consistente de que
a redução de c-LDL produz benefícios na morbilidade
(ocorrência de eventos) proporcionais a essa redução;
no entanto, na melhoria da mortalidade por todas as
causas, a evidência torna-se inconsistente, não existindo comprovadamente uma proporcionalidade entre
a redução do c-LDL e os seus benefícios sobre a mortalidade.
Concluindo, parece haver benefício da terapêutica
com estatinas para obter valores baixos de c-LDL na redução de morbilidade e mortalidade (força de recomendação B) nos utentes com diabetes. Contudo, existe evidência limitada sobre os valores alvo de c-LDL recomendados, nomeadamente para o valor alvo especificamente abaixo de 70mg/dL. Assim, apesar destes
resultados serem encorajadores, os médicos devem discutir com os pacientes o seu plano de abordagem a longo prazo, com uma avaliação cuidadosa e individualizada dos riscos e benefícios que possam decorrer desta terapêutica intensiva; nunca esquecendo também o
papel importante das modificações no estilo de vida, incluindo dieta saudável, exercício físico regular e controlo de peso, e oferecendo uma abordagem individualizada a cada pessoa com diabetes, dadas as particularidades desta população em estudo.
São, deste modo, necessários mais estudos, nomeadamente ensaios controlados, aleatorizados e de qualidade, com maior tempo de seguimento, que permitam
a evidência do real benefício na redução intensiva de
c-LDL na morbilidade e mortalidade nas pessoas com
diabetes, bem como dos respetivos valores alvos de
c-LDL a atingir.
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ABSTRACT
THE IMPACT OF INTENSIVE LDL-C REDUCTION ON MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS WITH
DIABETES: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Objective: The aim of this review is to determine the impact of LDL-c reduction with statins on morbidity and mortality in patients with diabetes
Methods: The search included studies, published between 1st January 2008 and 19th July 2018, in English, with the MeSH terms:
Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low-density lipoprotein AND morbidity; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors AND diabetes mellitus AND low-density lipoprotein AND mortality. To assign the levels
of evidence and recommendation forces, the American Academy of Family Physicians (AAFP) SORT scale was used.
Results: A total of 174 articles were identified and three were selected: one meta-analysis and two clinical trials. The meta-analysis included 14 studies and demonstrated the benefit of statins in reducing the incidence of major vascular events in
about 1/5 per mmol/L of LDL-c reduction. In the prospective clinical trial, the reduction of events was greater in the group with
greater LDL-c reductions but there were no differences in all-cause mortality. In the retrospective clinical trial, there was a reduction of cardiovascular risk and all-cause mortality in the group assigned to statins compared to the control group.
Conclusions: There were several limitations in the included studies, namely heterogeneous populations, short follow-up and
methodological shortcomings. There seems to be a benefit in taking statins to lower LDL-c levels on the reduction of morbidity, cardiovascular events and all-cause mortality (strength of recommendation B). However, there is limited evidence about the
recommended target LDL-c levels.
Keywords: Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors; Diabetes mellitus; Low-density lipoprotein; Morbidity; Mortality.
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Polipose adenomatosa familiar:
um relato de caso
Sofia Correia,* Cátia Andrade**

RESUMO
Introdução: A síndroma de polipose adenomatosa familiar (PAF), na sua forma clássica, é autossómica dominante. Os indivíduos afetados podem permanecer assintomáticos por vários anos, pelo que se houver história familiar de PAF dever-se-á manter suspeição clínica. Assim, este relato de caso pretende reforçar o papel do médico de família na abordagem desta patologia
rara e realçar a necessidade de um trabalho em equipa e de cuidados de saúde perfeitamente coordenados, tendo em conta as
dificuldades existentes no seu diagnóstico atempado.
Descrição do caso: Utente com 20 anos observada pela sua médica de família por história de vómitos, dejeções diarreicas frequentes e perda ponderal de 7kg com duas semanas de evolução. Ao exame objetivo, com dor à palpação e sinal de blumberg
presente na transição da região peri-umbilical para o hipocôndrio esquerdo. Através da entrevista clínica e realização do genograma familiar verificou-se a existência de um padrão de transmissão hereditária de patologia do trato gastrointestinal. Foi enviada para o serviço de urgência hospitalar, onde se excluiu a existência de patologia cirúrgica abdominal e/ou ginecológica,
tendo tido alta referenciada para consulta de medicina interna. Após realização de colonoscopia total ficou internada para resseção cirúrgica de adenocarcinoma do cólon sigmóide.
Comentário: Este caso realça simultaneamente a importância do genograma familiar e a limitação temporal à sua aplicação
pelo médico de família. Reforça ainda a importância da integração e coordenação de cuidados de saúde nesta patologia. O médico de família deverá conhecer as possíveis complicações da intervenção cirúrgica realizada, bem como outras patologias
associadas à PAF e qual o tipo de acompanhamento que deve ser feito nestes utentes. Neste caso há ainda que ter em consideração a necessidade de rastreio de outros familiares afetados e a importância da consulta pré-concecional e/ou de diagnóstico pré-natal.
Palavras-chave: Polipose adenomatosa familiar; Dor abdominal; Genograma; Medicina geral.

INTRODUÇÃO
síndroma de polipose adenomatosa familiar
(PAF) é caracterizada pelo desenvolvimento
de centenas a milhares de adenomas colorretais. É acompanhada pelo aparecimento de
cancro colorrectal em quase 100% das pessoas afetadas
até aos 40 anos de idade, representando cerca de 0,5%
dos casos de cancro colorretal. Na sua forma clássica é
uma doença autossómica dominante.
Por ser habitualmente assintomática até ocorrer a
transformação neoplásica, o seu diagnóstico precoce
pode ser difícil no caso de não haver casos detetados.
Assim, o conhecimento da história familiar permite um
maior grau de suspeição, sendo fulcral que assim que
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seja feito o diagnóstico a um indivíduo se contactem todos os familiares que possam ser afetados para rastreio.2
O presente relato de caso pretende demonstrar a importância do trabalho em equipa na facilitação do acesso aos cuidados de saúde e na satisfação das necessidades em saúde dos utentes. Descreve uma patologia
rara, na qual o genograma familiar tem um papel fundamental, exemplificando as dificuldades que, por vezes, existem no diagnóstico atempado e demonstra o
papel do médico de família na abordagem de quadros
indiferenciados e na coordenação de cuidados. Pretende-se ainda responder à questão de qual será o papel do médico de família no diagnóstico e acompanhamento desta patologia rara.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação e história pessoal
Maria (nome fictício) é uma utente de 20 anos de
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idade, caucasiana, natural de São Miguel, onde sempre
residiu. Tem o 12º ano de escolaridade completo e trabalha como empregada de comércio. É solteira e sem
companheiro no momento desta consulta.
Como antecedentes pessoais apresenta asma, rinite
alérgica, miopia e astigmatismo. É acompanhada em
consulta de cirurgia geral após exérese de fibroadenoma mamário. A sua medicação habitual inclui: contraceção oral combinada, inalador pressurizado de salbutamol 100 microgramas (duas inalações a cada oito horas nas crises) e inalador de pó contendo 320 microgramas de budesonida e 9 microgramas de formoterol
(uma inalação de 12 horas em 12 horas).

Caracterização familiar
A Maria integra uma família nuclear em fase V do ciclo familiar de Duvall e de classe social IV (média-baixa), de acordo com a escala de Graffar.
O genograma familiar e a psicofigura de Mitchell encontram-se representados na Figura 1, de acordo com
as informações fornecidas pela Maria em consulta. Relativamente à história familiar destaca-se avó paterna
falecida aos 57 anos por neoplasia intestinal, tia paterna com história de exérese de parte do intestino, duas
primas paternas em primeiro grau com neoplasia intestinal, avô materno, mãe e duas tias maternas cegas
por doença oftalmológica hereditária.

História da doença atual
No final de julho de 2016 Maria recorre à unidade de
saúde para vacinação. Ao conversar com a enfermeira
de família refere vários episódios de diarreia, vómitos
e perda de peso acentuada. Perante este quadro, a enfermeira de família alertou a médica.
Maria foi observada no mesmo dia, referindo na consulta que se encontrava com vómitos alimentares (aproximadamente três a quatro por dia), não biliosos, não hemáticos e não fecaloides desde há duas semanas, com dejeções diarreicas de duas em duas horas com fezes sem
sangue, muco ou pús e perda de peso de 7kg (passou de
66kg para 59kg) no referido período. Referia também anorexia, tonturas, dor abdominal tipo “agulha” (sic), intermitente, no hipocôndrio esquerdo e região peri-umbilical, sem irradiação, que aliviava com as dejeções, agravava com os vómitos e a tosse, acordando-a durante a noite. Referia ainda que sentia “um novelo” (sic) na transição

da região peri-umbilical para o hipocôndrio esquerdo.
Negava febre, dispneia, dor torácica e sintomas do trato
genitourinário, como disúria, piúria, hematúria, urgência miccional, leucorreia ou hemorragia uterina anómala. Mencionava também obstrução nasal, rinorreia anterior mucosa, crises de esternutos e prurido nasal e do palato. Negava crises de asma no último mês.
Ao exame objetivo apresentava pele e mucosas coradas e hidratadas, sem sinal da prega cutânea. Tinha
uma pressão arterial de 108/66mmHg, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto e saturação de oxigénio de 99%. A auscultação cardíaca era rítmica, sem
sopros, e na auscultação pulmonar apresentava murmúrio vesicular mantido e simétrico, com vários sibilos bilaterais expiratórios. O abdómen era normal à inspeção e à auscultação os ruídos hidroaéreos estavam
presentes, com timbre normal e frequência aumentada. Sem massas ou organomegalias palpáveis apresentava dor à palpação superficial e profunda da região
peri-umbilical, hipocôndrio e flanco esquerdos, com
defesa e sinal de blumberg presente. Quando se encontrava em posição ortostática era possível palpar
massa na transição da região peri-umbilical para o hipocôndrio esquerdo, dolorosa ao toque. O teste de gravidez era negativo e o exame com fita teste urinária
apresentava apenas vestígios de leucócitos.
Posto isto, colocaram-se como hipóteses diagnósticas doença inflamatória intestinal, hérnia da parede
abdominal encarcerada ou patologia hereditária do trato gastrointestinal, pelo que foi referenciada ao serviço
de urgência do hospital de referência, após prescrição
de medicação de acordo com queixas respiratórias. Foi
ainda revista a técnica inalatória e feitas as devidas correções, uma vez que se objetivaram falhas na mesma.
No mesmo dia foi observada no serviço de urgência
do hospital de referência pela cirurgia geral, tendo feito análises ao sangue e urina, bem como radiografia
abdominal que se encontravam normais. Foi igualmente observada no serviço de ginecologia, tendo realizado ecografia pélvica que não revelou alterações.
Após excluírem uma possível causa cirúrgica e/ou ginecológica foi encaminhada para a área médica do serviço de urgência, onde teve alta após referenciação para
consulta de medicina interna para estudo do quadro.
Em setembro de 2016 é observada em consulta de
medicina interna. Na informação clínica de retorno
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:66-71
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para a médica de família é referido que, apesar de parecer haver relação entre o início dos sintomas e problemas laborais e insónia, a utente relacionava a perda
de peso apenas com a diarreia e com os vómitos. Mesmo não conseguindo palpar qualquer massa abdominal foi pedida uma ecografia abdominal para exclusão
de hérnia da linha branca, o que não se verificou. Analiticamente, o hemograma, leucograma, proteína C reativa, função hepática e função renal eram normais, tendo sido pedida também a velocidade de sedimentação,
função tiroideia, estudo da cinética de ferro, endoscopia digestiva alta e colonoscopia total. Foi medicada
com trimebutina 200mg um comprimido três vezes ao
dia e metoclopramida 10mg um comprimido duas vezes ao dia.
No início de outubro a utente é internada no serviço de cirurgia geral após realização de colonoscopia total, que mostrou massa no cólon sigmoide, vegetante e
estenosante, cuja biópsia revelou adenocarcinoma do
cólon sigmoide. A 14 de outubro foi submetida a colectomia total com anastomose íleo-retal baixa com
bolsa em J, com disseção de todo o cólon por laparoscopia e isolamento do reto e anastomose íleo-retal por
via laparotómica. A análise histológica revelou adenocarcinoma invasor, com áreas produtoras de muco, G2,
que invadia toda a espessura da parede e o tecido adiposo subseroso, com serosa visceral poupada e mais de
100 pólipos no restante cólon. Da avaliação efetuada
concluiu-se que apresentava um tumor em estadio IIA
(T3N0M0). Em consulta de grupo multidisciplinar foi
decidido, tendo em conta o quadro clínico, que manteria vigilância oncológica sem necessidade de quimioterapia. A Maria foi orientada para consulta de oncologia e consulta de cirurgia geral, onde tem sido
acompanhada.
Após alta do internamento tem tido consultas mensais com a sua médica de família para renovação de certificado de incapacidade temporária para o trabalho,
por ainda não se encontrar apta para trabalhar, uma vez
que mantém dejeções diarreicas frequentes na sequência da cirurgia, bem como alguns episódios de pouchite e estenose da bolsa, com necessidade de internamento, que resolveram com dilatação endoscópica.

COMENTÁRIO
Este caso clínico demonstra a importância de co-

nhecer a história familiar dos utentes. Através do genograma familiar foi possível perceber a existência de
um padrão de transmissão hereditária de patologia do
trato gastrointestinal. O tempo que leva a realizar um
genograma constitui uma limitação deste instrumento, tendo em consideração o agendamento de consultas de 20 em 20 minutos, pelo que o mesmo não foi realizado na primeira consulta.3 Foi, no entanto, abordada a história familiar no primeiro contacto com a utente, que mencionou todos os familiares que apresentavam problemas gastrointestinais.
Apesar de a Maria ter em Portugal Continental vários
familiares com o diagnóstico de PAF, desconhecia que
esta doença estivesse na origem dos casos de patologia
gastrointestinal que ocorriam na família e que o seu
pai deveria ter feito o rastreio para esta patologia.
O olhar atento da enfermeira de família e a comunicação da mesma com a médica permitiram uma orientação mais rápida e eficaz do caso.
A presença de dor abdominal com sinais de alarme
(perda de peso superior a 5% num período tempo inferior a três meses; história familiar de patologia gastrointestinal; sintomas noturnos; presença de defesa
na palpação do abdómen e sinal de blumberg presente) levaram à referenciação da utente para o serviço de
urgência, dada a necessidade de realizar exames complementares de diagnóstico com urgência para esclarecer o quadro abdominal.4
Após a alta do serviço de urgência e a observação em
consulta de medicina interna decorreu ainda algum
tempo até à realização da colonoscopia total, exame
que continua a não estar acessível nos cuidados de saúde primários na ilha de São Miguel, estando o seu pedido pelo médico de família dependente da referenciação do utente a consulta hospitalar.
O tratamento cirúrgico ao qual a Maria foi submetida (colectomia total com anastomose íleo-retal baixa
com bolsa em J) é uma das principais opções de tratamento para a forma clássica da PAF, mas implica vigilância endoscópica anual da bolsa pelo risco aumentado de carcinomas e adenomas da mesma.2 Pode ter
como complicações dejeções diarreicas frequentes, estenose da bolsa e pouchite, as quais a Maria tem apresentado após a intervenção e que interferem na sua
qualidade de vida, impedindo-a de trabalhar por enquanto.Devido ao trânsito intestinal rápido apresentaRev Port Med Geral Fam 2020;36:66-71
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do pela Maria deverão também vigiar-se possíveis défices de vitamina B12.5-8
Relativamente ao seguimento da Maria, nos utentes
com o diagnóstico de PAF é importante convocar os familiares em risco de apresentar esta síndroma, nomeadamente os de primeiro grau, bem como alertar
para a importância do rastreio através de retosigmoidoscopia ou de colonoscopia anual a partir dos 10-12
anos.9-10 Existem ainda testes genéticos que devem ser
realizados sempre que possível a partir dos 10-12 anos,
mas que podem apresentar falsos negativos pelo que,
mesmo que o teste seja negativo, deve programar-se
uma vigilância sigmoidoscópica a cada três a cinco anos
até aos 40 anos de idade.2,5
A probabilidade de transmissão desta síndroma para
os filhos deve ser explicada e deve relembrar-se a importância da realização da consulta pré-concecional,
assim como a referenciação para a consulta de diagnóstico pré-natal quando a Maria quiser engravidar.
No acompanhamento de utentes com PAF é importante ter presente a necessidade de vigiar o aparecimento de outros tipos de patologia, como tumor desmoide, neoplasia tiroideia e hipertrofia congénita do
epitélio da retina, motivo pelo qual está recomendada
a endoscopia digestiva alta a cada seis meses a quatro
anos, de acordo com o estadio de Spigelman de polipose duodenal, a partir dos 25-30 anos; a ecografia tiroideia anual a partir dos 25-30 anos e o exame oftalmológico anual. No caso de surgirem sintomas ou fatores de risco para tumor desmoide, como história familiar de tumor desmoide, mutação para além do
codão 1444 de Adenomatous Polyposis Coli, massa abdominal palpável ou sintomas sugestivos de obstrução
de órgão abdominal, a tomografia computorizada ou a
ressonância magnética abdomino-pélvica estão recomendadas.5
Finalmente, é de valorizar o facto de a Maria ter aceitado o convite para apresentar o seu caso peculiar aos
alunos de medicina da universidade local.
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ABSTRACT
FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS: A CASE REPORT
Introduction: The familial adenomatous polyposis syndrome (FAP), in its classic form, is autosomal dominant. The affected individuals may remain asymptomatic for several years, so it’s important to know their family history and maintain a certain degree of clinical suspicion. Therefore, this case intends to reinforce the role of the family doctor in the approach of this rare pathology and emphasize the need for perfectly coordinated teamwork and health care, bearing in mind the difficulties of a timely diagnosis.
Case description: A 20-year-old woman was observed by her family doctor for vomiting, frequent diarrhea and weight loss of
7kg in the last two weeks. She had pain and rebound tenderness on palpation of the peri-umbilical region and left hypochondrium. Through the clinical interview and realization of the family genogram, it was verified the existence of a pattern of hereditary transmission of the pathology of the gastrointestinal tract. She was sent to the emergency department of the hospital,
where the existence of surgical and gynecological pathology was excluded, having medical release but referred for internal medicine consultation. After a complete colonoscopy, she was admitted for surgical resection of adenocarcinoma of the sigmoid
colon.
Comment: This case highlights both the importance of the genogram and the temporal limitation on its application by the family doctor. It also reinforces the importance of integrating and coordinating health care in this pathology. The family doctor
should know the possible complications of the surgical intervention, as well as other pathologies associated with FAP and what
kind of follow-up should be done in these patients. In this case, it is also necessary to take into account the need for screening
of other affected relatives and the importance of pre-conception consultation and/or prenatal diagnosis.
Keywords: Familial Adenomatous Polyposis; Genogram; Abdominal Pain; General Practice.
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Quando os vegetais são
demais: um caso de
carotenodermia
Raquel Xavier Martins Costa,1 Hugo Manuel de Azevedo Lourenço Lopes2

RESUMO
Introdução: Os carotenos são um pigmento ubíquo na natureza, inicialmente identificado na cenoura (do inglês carrot). Do pigmento ingerido, 10% é absorvido inalterado e transportado ao fígado, sendo o restante convertido, no próprio intestino, em vitamina A. O excesso é excretado pelo cólon e epiderme. Contudo, quando elevado, o estrato córneo, lipossolúvel, reabsorve e
acumula-o, conferindo uma coloração amarelada à pele. As crianças, quer pela imaturidade dos sistemas de conversão enzimáticos, quer pela dieta e modo de preparação dos alimentos, estão mais susceptíveis a apresentar níveis elevados de carotenos
no sangue (carotenemia) e na pele (carotenodermia).
Descrição do caso: G.A.F., do sexo masculino, é trazido à consulta de vigilância dos nove meses. Apresenta coloração amarelada nas palmas das mãos e plantas dos pés. Sem outras queixas ou intercorrências de registo. Ao exame objetivo apresenta escleras e mucosa oral de coloração normal. Mãe refere consumo excessivo de cenoura e batata-doce na sopa. É colocada a hipótese de carotenodermia e explicada aos pais a benignidade da situação.
Comentário: Apesar de outras causas, além da dieta, serem extremamente raras em crianças, existe associação entre carotenemia e várias patologias, nomeadamente diabetes mellitus, hipotiroidismo, anorexia nervosa e discinésia biliar, que terão de
ser investigadas caso não se resolva o quadro com as alterações dietéticas. Os carotenos estão presentes nos alimentos como
cristais encapsulados. Triturá-los rompe as membranas celulares e torna-os mais disponíveis para absorção, tornando a alimentação infantil à base de purés mais propensa ao seu desenvolvimento. Independentemente da cor, vários alimentos (e.g.,
brócolos e feijão verde) possuem níveis elevados de carotenos e devem ser tidos em conta na entrevista clínica.
Não obstante a benignidade do quadro, a sua correta identificação é de extrema importância por forma a evitar a, não tão
rara, confusão diagnóstica com icterícia e subsequente estudo desnecessário e dispendioso.
Palavras-chave: Caroteno; 15’β caroteno dioxigenase.

INTRODUÇÃO
associação entre coloração amarela da pele e
crianças que ingerem cenouras é conhecida
desde há muito tempo. É, contudo, impressionante a escassez de casos relatados e de
informação disponível sobre o tema.
Os carotenos são um pigmento de origem vegetal.
Sendo o Homem incapaz de os sintetizar, é obtido a
partir dos alimentos.1 Foi identificado pela primeira vez
na cenoura (do inglês carrot), atribuindo-lhe o nome,
mas encontra-se presente em diversas frutas e vegetais, sendo o responsável pela sua coloração.2 O pig-
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mento é um eficiente percursor da vitamina A, sendo o
β-caroteno a pró-vitamina mais efetiva. É convertido
em duas moléculas de vitamina A pela 15 β-caroteno
dioxigenase ao nível das células hepáticas e da mucosa
intestinal.3
Cerca de 10% dos carotenos ingeridos na alimentação são reabsorvidos inalterados para a circulação portal,4 sendo grande parte convertida, no próprio intestino, sobretudo a nível duodenal, em vitamina A.2 O excesso é excretado pelo cólon e pela epiderme. Quando
os mecanismos de excreção se esgotam, o estrato córneo, camada lipossolúvel da epiderme, reabsorve o excesso e acumula-o. Isto ocorre sobretudo nas zonas da
pele mais abundantes em glândulas sudoríparas, como
são as palmas das mãos, as plantas dos pés e o sulco
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nasolabial.2,5 Quando os níveis de carotenos no sangue
atingem valores superiores a 150 /dL é considerada carotenemia. Se atingido um valor três a quatro vezes superior, a acumulação na pele torna-se visível e designa-se por carotenodermia.6 Trata-se de uma situação
benigna que afeta sobretudo crianças. As consultas de
vigilância de saúde infantil são uma boa oportunidade
de identificar estes casos, fazer o aconselhamento dietético adequado e, acima de tudo, tranquilizar os
pais/cuidadores.
O caso apresentado evidencia um dos papéis mais
importantes do médico de família, que passa por distinguir a doença da não doença. Assumi-lo como tal não
se trata de uma atitude passiva, mas de uma atitude ativa que opta pela vigilância clínica e recusa a investigação diagnóstica. Esta, quando desadequada, acarreta
preocupação e ansiedade desnecessárias e eventualmente danos evitáveis. A única forma de tomar esta posição com segurança passa pela tomada de conhecimento destes casos; daí, a relevância deste relato.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Criança do sexo masculino com nove meses de idade, fruto de uma gravidez de 39 semanas mais um dia,
vigiada, de mãe Rh negativa de 38 anos de idade, sob
aleitamento materno exclusivo até aos seis meses. Estatura, peso e perímetro cefálico no percentil 15-50. A
fazer vitamina D (0,5mg/mL id). Como antecedentes
pessoais apenas uma dermatite das fraldas aos 11 dias
de vida. Foi medicado com clotrimazol creme e suspensão de óxido de zinco, que resolveu. Não se registaram outras intercorrências.

Consulta de vigilância dos 9 meses
É trazido pelos pais à consulta de vigilância dos nove
meses a 20/03/2017. À observação apresentava coloração amarela, mais evidente nas palmas das mãos, plantas dos pés, nariz e sulco nasolabial (Figura 1). Quando
interrogada acerca da alimentação da criança, a mãe referiu consumo aumentado de cenoura e batata-doce na
sopa nas últimas semanas. Ao restante exame objetivo
não apresentava alterações, encontrando-se as escleras
e a mucosa oral de coloração normal. Os dados da história e do exame objetivo levantaram a hipótese diagnóstica de carotenodermia, que foi então assumida. Es-

Figura 1. Coloração amarela da palma da mão e sulco nasolabial.

clareceu-se aos pais a benignidade da situação e aconselhou-se a redução da quantidade de cenoura e batata-doce na sopa. Foi programada reavaliação para a
consulta de vigilância dos 12 meses.

Consulta de vigilância dos 12 meses
No dia 26/06/2017, G.A.F veio à consulta de vigilância dos 12 meses onde se pôde confirmar o desaparecimento das alterações da cor das palmas das mãos,
plantas dos pés e sulco nasolabial, tendo os pais cumprido as alterações na dieta. À data da consulta não
apresentava queixas de novo, o exame objetivo não tinha alterações e foram feitos os ensinos adequados à
idade do utente.

COMENTÁRIO
As crianças estão mais suscetíveis que os adultos ao
excesso de carotenos no sangue por vários motivos. Em
primeiro lugar, a alimentação infantil, até ao primeiro
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:72-6
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QUADRO I. Alimentos ricos em carotenos
Vegetais

Fruta

Cenoura
Abóbora
Espargos

QUADRO II. Associações com carotinemia

Outros

Associações com carotenemia

Damasco

Manteiga

Dieta

Melão

Ovos

Hipotiroidismo

Manga

Leite (++Materno)

Diabetes Mellitus

Beterraba

Papaia

Óleo de palma

Brócolos

Laranja

Doença Hepática

Feijão-verde

Pêssego

Discinésia Biliar

Quiabo

Ameixa

Erros inatos do metabolismo

Anorexia Nervosa

Ervilhas
Espinafres
Batata-doce

ano de vida, é rica em fruta e vegetais, alimentos ricos
em carotenos. Erradamente pode-se assumir que apenas os alimentos de cor laranja ou amarela são ricos no
pigmento.1 Importa salientar que, independentemente da cor, várias frutas e legumes, assim como a manteiga, o ovo e o leite, sobretudo o materno,4 são ricos em
carotenos (Quadro I). Muitos legumes e frutas verdes
contêm até quantidades mais elevadas de carotenos
comparativamente às amarelas e laranjas. Nestes, porém, a cor amarela do caroteno está mascarada pela
cor verde da clorofila.1
Em segundo lugar, estes alimentos são ingeridos
maioritariamente, se não em exclusivo, na forma de
purés e sopas. Os carotenos encontram-se presentes
nos alimentos na forma de cristais encapsulados. Esmagar ou triturá-los rompe as membranas celulares e
os cristais são libertados, ficando mais disponíveis para
a absorção.1-2,5 Quanto mais triturados os alimentos na
dieta das crianças, mais altos os níveis de carotenos no
sangue que elas apresentam.7 Por último, os sistemas
de conversão enzimáticos, nomeadamente a 15’ β caroteno dioxigenase, encontram-se ainda em maturação
e, portanto, o seu funcionamento não ocorre em pleno,
levando a um atraso na conversão dos carotenos em vitamina A.
Ainda assim, entre crianças com o mesmo tipo de alimentação, umas são mais propensas a desenvolver o
quadro que outras. Ainda não é clara a razão pela qual
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:72-6

isto acontece. Entram em linha de conta a idade e o
peso. Casos de carotenodermia parecem mais frequentes em crianças mais novas e com menos peso,7 o
que poderá estar relacionado com uma menor área de
distribuição e aumento da concentração, mas carecem
estudos que o comprovem. Existe também considerável variabilidade interindividual nos níveis de lipoproteínas no sangue (transportadoras dos carotenos), dos
ácidos biliares e lípase pancreática2 (necessárias para a
absorção) e ainda uma atividade variável das enzimas
intestinais.5
Outras causas, além da dieta, são extremamente raras em crianças.1 A redução da dieta dos alimentos ricos em carotenos que estão a ser consumidos em excesso deve levar ao desaparecimento das alterações na
pele num período de duas a seis semanas,2,4 sendo que
no sangue os valores normalizam dentro de uma semana, aproximadamente.4 Caso tal não se verifique,
outras causas de carotenodermia devem ser consideradas (Quadro II).
Existe associação entre algumas patologias e níveis
de carotenos aumentados no sangue. O mecanismo por
detrás desta associação resulta de uma diminuição da
conversão dos carotenos em vitamina A, levando à sua
acumulação e excreção aumentadas; ocorre na diabetes mellitus, discinésia biliar,6 doença hepática, hipotiroidismo e anorexia nervosa. Estas patologias cursam
com o aumento das lipoproteínas no sangue. Sendo estas as principais transportadoras dos carotenos, a sua
conversão é prejudicada por estarem ligados às suas
moléculas de transporte em vez de livres para absorção.2,5-6 Também na diabetes, a conversão dos β-caro-

relatosdecaso

tenos em vitamina A ao nível da mucosa intestinal parece estar prejudicada.5 Na doença hepática, a conversão está prejudicada ao nível das células hepáticas,4 assim como na patologia intestinal em que a acumulação
dos carotenos pode resultar da diminuição da sua conversão pelo caroteno dioxigenase ao nível da mucosa
danificada.3 As hormonas tiroideias aceleram a conversão dos carotenos em vitamina A,3,5 pelo que no hipotiroidismo esta se encontra prejudicada. Existem
também associações entre carotenemia e anorexia nervosa, não estando o mecanismo completamente esclarecido. Pode resultar de padrões de alimentação bizarros2 ou de necessidades diminuídas na presença de ingestão normal ou mesmo pela hipercolesterolemia que
estes doentes apresentam.5
Nos primeiros anos de vida importa sobretudo excluir os erros inatos do metabolismo.2 Devem ser considerados quando não existe história de consumo excessivo de alimentos ricos em carotenos ou quando as
alterações na pele se prolongam além do tempo normal
de resolução. Maioritariamente são por deficiência total ou parcial da 15’β caroteno dioxigenase5 e deve ser
um diagnóstico de exclusão. Por ter um custo muito
elevado e não alterar a conduta terapêutica, a confirmação diagnóstica não é recomendada.3 Há também
descrição de um caso de carotenodermia por níveis
persistentemente baixos da proteína de ligação ao retinol.5
Não existe atualmente evidência que outras alterações dietéticas, além da redução dos alimentos implicados, sejam necessárias. A tranquilização dos pais é a
única conduta que deve ser tomada.1-2 A resolução espontânea do quadro em crianças normais provavel-

mente ocorre pela maturação do mecanismo responsável pela conversão dos carotenos em vitamina A.7
Não obstante a benignidade do quadro, a sua correta identificação é de extrema importância por forma a
evitar a, não tão rara, confusão diagnóstica com icterícia e subsequente estudo desnecessário, dispendioso e
gerador de ansiedade.
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ABSTRACT
WHEN VEGETABLES ARE TOO MUCH: A CASE OF CAROTENODERMIA
Introduction: Carotenes are a ubiquitous pigment in nature, initially identified in carrot. Ten percent of the ingested pigment
is absorbed unchanged and transported to the liver. The remainder is converted, in the intestine itself, into vitamin A. The excess is excreted by the colon and epidermis. However, when its ingestion is elevated, the fat-soluble stratum corneum reabsorbs it and accumulates it, giving a yellowish color to the skin. Children, either due to the immaturity of the enzyme conversion systems or due to the diet and food preparation mode, are more likely to show high levels of carotene in the blood (carotenemia) and on the skin (carotenodermia).
Case Report: G.A.F., male, is brought to the 9-month surveillance counsel. He shows a yellowish color of the palms and plants,
without any other complaints or intercurrences. On examination, sclera and oral mucosa show normal staining. His mother reports excessive consumption of carrots and sweet potatoes in the soup. It is considered to be carotenodermia and parents are
explained the benignity of the situation and advised to reduce the intake of those foods.
Comment: Although other causes besides diet are extremely rare in children, there is an association between carotenemia and
several pathologies, namely diabetes mellitus, hypothyroidism, anorexia nervosa, and biliary dyskinesia, which will have to be
investigated if dietary changes do not resolve the clinical condition. Carotenes are present in food as encapsulated crystals.
Crushing them breaks the cell membranes and makes them more available for absorption, making infant-based purees more
prone to its development. Regardless of color, various foods (e.g. broccoli and green beans) have high levels of carotene and
should be taken into account in the clinical interview.
Notwithstanding the benign nature of the clinical condition, its correct identification is of extreme importance in order to
avoid the not-so-rare diagnostic confusion with jaundice and subsequent unnecessary and costly investigation.
Keywords: Carotene; 15’β carotene dioxygenase.
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Hipertensão secundária a
neoplasia renal: relato de um
caso
Vanda Reis Figueiredo,1 Ana Catarina Gonçalves,1 Lúcia Valente1

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma causa importante de morbi-mortalidade cardiovascular, potencialmente tratável. A marcha diagnóstica perante uma situação de HTA de novo implica a identificação de fatores de risco cardiovasculares,
deteção de lesão de órgão-alvo e investigação, se aplicável, de causas de hipertensão secundária. A presença de elevação súbita e/ou severa da pressão arterial, particularmente no adulto jovem, deve sugerir ao médico a possibilidade de hipertensão secundária a outro fenómeno nosológico.
Descrição de caso: Homem de 40 anos, com tensão arterial elevada, dislipidemia e excesso de peso, sem outros antecedentes
de relevo que recorre ao seu médico de família por aumento dos valores tensionais, de instalação recente e súbita, sem outra
sintomatologia associada. Negava qualquer sintomatologia e o exame objetivo revelou-se inocente. Ajustou-se a terapêutica
e, atendendo à idade do doente, deu-se início a estudo etiológico para exclusão de HTA secundária, tendo sido solicitadas análises clínicas, ECG, ecocardiograma e ecografia renal. A ecografia renal revelou uma formação expansiva ao nível do seio renal
direito, predominantemente ecogénica e com crescimento para o parênquima renal direito, tendo sido solicitada TAC renal para
melhor esclarecimento da imagem, que confirmou a presença de uma volumosa massa renal compatível com carcinoma de células renais. Foi imediatamente encaminhado, via Alert, à consulta de urologia do hospital com o menor tempo de espera previsto; contudo, por alegada “incapacidade de resposta em tempo útil”, foi posteriormente encaminhado para o hospital da área
de residência, onde viria a ser submetido a nefrectomia laparoscópica sem intercorrências.
Comentário: O presente caso sustenta a necessidade de sensibilizar os médicos que habitualmente lidam com o diagnóstico
de hipertensão para a realidade da hipertensão secundária a outros fatores mórbidos, principalmente no adulto jovem.
Palavras-chave: Hipertensão secundária; Neoplasia renal.

INTRODUÇÃO
hipertensão arterial é uma causa importante
de morbilidade e mortalidade cardiovascular,
potencialmente tratável, constituindo um fator de risco independente para doenças cardio-cérebrovasculares graves,1-4 nomeadamente o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral
isquémico e/ ou hemorrágico e a doença renal crónica.
Habitualmente classifica-se a hipertensão arterial
em primária ou essencial, quando não é possível apurar um agente etiológico – constituindo estes casos cerca de 90 a 95% do total de indivíduos hipertensos –, ou
secundária quando existe uma causa subjacente.5-6

A

1. USF Condestável

No que concerne à etiologia da hipertensão secundária, cerca de 6% dos casos decorrem de patologia renal,
nomeadamente doenças do parênquima renal – neoplásicas, inflamatórias, infiltrativas – ou da vasculatura do
rim. De referir também as causas endócrinas, incluindo
a doença de Cushing, o hiperaldosteronismo e o feocromocitoma, entre outros;7 as vasculares, como as vasculites e a coartação da aorta; as causas neurogénicas, nomeadamente a disfunção autonómica, os tumores cerebrais e a apneia obstrutiva do sono; a gravidez; as doenças neoplásicas e as substâncias de uso recreativo como,
por exemplo, o álcool, a nicotina e a cocaína.7-9
A iatrogenia, enquanto causa de hipertensão secundária, é um fator cada vez mais a considerar. Os fármacos mais frequentemente associados a fenómenos de
hipertensão secundária são os anti-inflamatórios não
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:77-80
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esteroides, a corticoterapia, principalmente se prolongada, e o uso de contracetivos orais combinados.9
A marcha diagnóstica perante uma situação de hipertensão arterial de novo implica, em primeiro lugar,
a identificação de fatores de risco cardiovasculares modificáveis, nomeadamente perfil lipídico, excesso de
peso ou obesidade, hábitos tabágicos, etílicos ou toxifílicos, sedentarismo, erros alimentares, entre outros, e
fatores não modificáveis, como a história familiar de
doença cardiovascular em idade precoce, idade, sexo,
etnia e circunstâncias socioeconómicas.10-13
No decorrer da investigação importa também aferir
a existência de lesões de órgão-alvo – renais, cardíacas,
cerebrais e oftalmológicas – e, sempre que aplicável,
pesquisar ativamente indícios de eventuais causas secundárias, através de estudo dirigido à hipótese diagnóstica mais provável.
A presença de elevação súbita e/ou severa da pressão arterial, particularmente no adulto jovem, o agravamento súbito em doentes com hipertensão previamente conhecida e controlada ou a resposta terapêutica insatisfatória7 deve sugerir ao médico a possibilidade de hipertensão secundária.

DESCRIÇÃO DO CASO
Reporta-se o caso de um utente do sexo masculino,
caucasiano, 40 anos, casado e residente em casa própria, estadio I do ciclo de vida familiar de Duvall, com
Apgar familiar de Smilkstein de dez e classe III segundo a classificação de Graffar.
Trata-se de um homem com antecedentes pessoais
de tensão arterial elevada, alteração do perfil lipídico
com elevação de triglicéridos e excesso de peso. Sem
outros antecedentes, nomeadamente médicos e/ou cirúrgicos de relevo, e sem antecedentes familiares. Medicado com irbesartan 150mg na dose de meio comprimido por dia (sem adesão terapêutica) e fenofibrato 267mg um comprimido por dia – ambos instituídos
por médico de clínica geral, a quem recorria ocasionalmente. Sem registo de alergias medicamentosas e
com vacinação actualizada, de acordo com o Programa
Nacional de Vacinação em vigor à data da consulta.
Recorre ao seu médico de família a 29/02/2016 por
aumento dos valores tensionais em ambulatório de instalação recente e súbita, objetivada em múltiplas medições no domicílio. Negava qualquer outra sintomaRev Port Med Geral Fam 2020;36:77-80

tologia associada, nomeadamente cefaleia, epistaxis ou
parestesias. Trazia análises solicitadas em consulta programada prévia de saúde de adultos, que revelavam hemograma, função renal, hepática e tiroideia sem alterações, salientando-se apenas hipertrigliceridemia com
valor total de 174mg/ dl. Trazia também um ECG que
revelava “ritmo sinusal com frequência cardíaca de cerca de 62/min e alterações moderadas, inespecíficas e difusas da repolarização ventricular”.
No decorrer da consulta objetivou-se tensão arterial
elevada, verificando-se TA sistólica 175mmhg e TA diastólica 99mmHg – no melhor registo de três medições
feitas em ambiente calmo e sem outras atividades concomitantes. O exame objetivo não revelou quaisquer alterações dignas de registo.
Atendendo aos valores de tensão arterial verificados
optou-se por ajustar a terapêutica anti-hipertensora
previamente instituída com indicação de toma diária
escrupulosa de um comprimido de irbesartan 150mg,
mantendo o fibrato já em curso na dose de 267mg id.
Solicitou-se um registo em ambulatório dos valores
da tensão arterial, explicaram-se os sinais de alarme e
a conduta a adotar na sua iminência.
Perante o agravamento súbito dos valores tensionais
num doente jovem decidiu-se encetar estudo etiológico para exclusão de hipertensão arterial secundária,
solicitando-se reavaliação analítica e eletrocardiograma que, mais uma vez, não revelaram quaisquer alterações de relevo.
Na consulta seguinte optou-se por prosseguir o estudo, tendo sido solicitada ecografia renal e ecocardiograma. O ecocardiograma não revelou alterações. Porém, a
ecografia renal revelou uma “formação expansiva localizada no seio renal direito, com crescimento para o parênquima renal, predominantemente ecogénica, medindo cerca de 12*10*7cm, estando indicada realização de tomografia axial computorizada (TAC) renal com caráter de
urgência para melhor caracterização. O rim esquerdo com
dimensões dentro da normalidade, com normal diferenciação estrutural e espessura do parênquima esboçando
uma formação nodular lobulada no polo superior deste
rim, com cerca de 2cm, parecendo corresponder a quisto
septado, também a merecer caracterização por TAC. Sem
evidência de dilatação de cavidades excretoras renais”.
Foi recebido em consulta de doença aguda a
30/11/2016 para mostrar os exames previamente solici-
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tados, altura em que se explicaram os achados obtidos
na ecografia renal, esclareceram-se hipóteses diagnósticas e pediu-se TAC renal para clarificação das alterações.
Agendou-se consulta programada para o dia 07/12/2016,
altura em que o utente traz a TAC solicitada, datada do
dia anterior, revelando “na dependência do seio renal
direito, confirma-se a existência de uma volumosa formação expansiva, medindo cerca de 10,5*8,6*7cm, com
textura interna heterogénea, imagens no seu interior sugestivas de calcificações e efeito de realce sugestivo de
natureza hipervascular; observam-se ainda áreas sem
evidente efeito de realce correspondendo a zonas de provável necrose central. Condiciona dilatação do grupo calicial superior do rim. Características suspeitas de corresponder a carcinoma de células renais. No pólo superior do rim direito são visíveis duas outras formações nodulares, sem evidente efeito de realce após contraste,
medindo respetivamente cerca de 17 e 13mm, em localização adjacente, com aparentes septações internas relativamente espessas. No rim esquerdo há uma maior
formação nodular no seu polo superior, com contorno
lobulado, medindo cerca de 2,3cm de natureza predominantemente quística, observando-se septação interna com realce após contraste, traduzindo quisto Bosniak
tipo IIF (…). Provável quisto biliar a nível da alta convexidade do segmento IV, com 4mm; calcificação relativamente grosseira em localização periférica (subcapsular)
no segmento V, de provável natureza sequelar”.
No mesmo dia foi encaminhado, via Alert urgente, à
consulta de urologia do hospital com o menor tempo de
espera previsto, como anunciado pelo programa informático de referenciação. Não obstante o cariz urgente
da situação clínica e o anunciado menor tempo útil de
espera, o pedido foi recusado 10 dias após a sua submissão por alegada “incapacidade de resposta em tempo útil”. Perante a recusa submeteu-se novo Alert, desta feita dirigido ao hospital da área de residência, que
também foi contactado telefonicamente. Foi assim possível orientar o utente para consulta externa de urologia, tendo sido recebido no dia 02/01/2017, altura em
que lhe foi proposta cirurgia para exérese tumoral.
A 06/02/2017 foi submetido a nefrectomia radical à
direita por via laparoscópica transperitoneal, que decorreu sem intercorrências, tanto durante o procedimento como no pós-operatório imediato. A anatomia
patológica confirmou tratar-se de um carcinoma renal

Figura 1. TAC renal evidenciando neoformação do seio renal direito.

de células claras, grau 2 e revelou a presença de áreas
cavitadas e extensas áreas de hemorragia e enfarte. As
margens da peça anatómica revelaram-se livres de envolvimento tumoral, verificou-se não haver extensão
neoplásica ao tecido adiposo peri-renal, nem atingimento da glândula suprarrenal ipsilateral.
Atualmente o utente mantém seguimento semestral
em consulta hospitalar de urologia e acompanhamento em consulta de hipertensão na sua USF. Apesar de se
ter observado uma melhoria franca dos valores tensionais pós nefrectomia, manteve-se a necessidade de terapêutica anti-hipertensora. Por conseguinte, encontra-se presentemente medicado com perindopril 5mg,
uma toma diária.

COMENTÁRIO
O presente caso sustenta a necessidade de sensibilizar os médicos que habitualmente lidam com o diagnóstico de hipertensão, ao nível dos cuidados de saúde primários ou secundários, para a realidade da hipertensão secundária, principalmente no adulto jovem.
Pretende-se também alertar para a componente burocrática da comunicação entre cuidados de saúde primários e secundários, que continua a impor-se ao utente como a primeira barreira a transpor no decurso do
seu tratamento, consubstanciando-se com demasiada
frequência numa ameaça à própria vida já que a morosidade que lhe é inerente poderá pôr em causa os
tempos adequados de tratamento.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:77-80
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ABSTRACT
SECONDARY HYPERTENSION TO AN UNDERLYING RENAL NEOPLASM: A CASE REPORT
Introduction: Arterial hypertension is a relevant cause of potentially treatable cardiovascular morbi-mortality. The diagnostic
workup when facing a de novo case of hypertension implies the identification of cardiovascular risk factors, evaluation of end-organ damage and investigation of hypothetical causes of secondary hypertension. Any sudden and/or severe elevation in blood
pressure particularly in a young adult should suggest the possibility of a secondary aetiology for the phenomenon.
Case description: 40 years old man, with high blood pressure, overweight and dyslipidaemic, with no other past medical history, reports recent and sudden worsening of his blood pressure values. There were no other complaints and the physical examination was unremarkable. His therapeutics were adjusted accordingly and the diagnostic workup was started – namely routine laboratory study, echocardiography, 12-lead electrocardiogram, and renal ultrasound – to exclude an eventual secondary
aetiology. The reports were generally innocent except for the renal ultrasound which revealed a massive formation at the right
kidney sinus growing into the renal parenchyma. A CT scan was requested and confirmed the presence of a neoformation, highly likely to be a renal cell carcinoma. The patient was immediately referred to a Urology appointment, via Alert, to the hospital
with the shortest predicted waiting time. Nevertheless, the referral was refused on the grounds of “no capacity for timely consultation”, hence the need to reroute the quest to the nearest hospital, which despite the announced longer waiting time, managed to perform a timely accurate laparoscopic nephrectomy.
Comment: The present case sustains the absolute need to be familiar with the possibility of a secondary cause for a sudden
settlement or worsening of hypertension, particularly in a young patient.
Keywords: Arterial hypertension; Renal carcinoma.
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Quando a alteração do padrão
de marcha revela uma
patologia cervical: o desafio
do diagnóstico
Ana Ribeiro da Silva*, Ana Rita Melo*, Antony Nogueira*, Joana Teixeira*, Filipa Correia Natal*

RESUMO
Introdução: A doença degenerativa cervical é uma condição relacionada com a idade, apresentando sinais e/ou sintomas numa
minoria dos casos. Este relato de caso tem como objetivo alertar para a importância em reconhecer a mielopatia espondilótica cervical como um diagnóstico diferencial perante quadros arrastados de diminuição progressiva da força muscular dos membros inferiores e alterações do padrão da marcha.
Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 64 anos, observado em consulta programada por um quadro de alteração do
padrão habitual da marcha com cerca de três anos de evolução. Ao exame físico apresentava marcha de base alargada e sinais
compatíveis com atingimento do neurónio motor superior: paraparésia espástica com hiperreflexia dos membros inferiores e
sinal de Babinski positivo bilateralmente. Do estudo imagiológico efetuado destacou-se a presença de alterações degenerativas espondilodiscais da coluna cervical com compromisso medular, evidenciando a presença de um quadro de mielopatia espondilótica cervical. Submetido a laminectomia descompressiva cervical, encontra-se atualmente inserido em programa de reabilitação fisiátrica com recuperação quase total do seu padrão de marcha.
Comentário: A mielopatia espondilótica cervical é a condição clínica que representa a principal causa de mielopatia nos adultos. Poderá representar um desafio diagnóstico, quer pela ausência de achados específicos quer pelo elevado número de diagnósticos diferenciais. A sua suspeita aumenta na presença de alterações progressivas da marcha associadas a queixas sensoriais
ou motoras nos membros superiores em indivíduos com mais de 55 anos.
Palavras-chave: Espondilose cervical; Mielopatia; Mielopatia espondilótica cervical.

INTRODUÇÃO
doença degenerativa cervical é comum em
indivíduos de populações industriais, em virtude do estilo de vida e da exposição a fatores
ambientais e trabalhos repetitivos;1 no entanto, a sua expressão clínica verifica-se apenas numa
minoria dos casos.2
Face ao envelhecimento da população portuguesa,
o reconhecimento dos sinais e sintomas da mielopatia
espondilótica cervical (MEC) revela-se de enorme importância, visto tratar-se da principal causa de mielopatia adquirida não-traumática em indivíduos adultos,
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com necessidade de referenciação e avaliação ao nível
dos cuidados de saúde secundários.2
Trata-se de uma patologia crónica e progressiva que
embora possa cursar com sintomas neurológicos ligeiros e estáveis, a maioria sofre agravamento do quadro
clínico com limitação importante nas atividades de vida
diárias e impacto significativo na qualidade de vida.
Este relato de caso pretende realçar a importância de
o médico de família explorar ativamente as possíveis
causas de mielopatia cervical em pacientes que apresentam diminuição progressiva da força muscular nos
membros inferiores, mesmo na ausência de cervicalgia,
pois esta condição clínica poderá ter consequências irreversíveis se não for identificada e tratada atempadamente.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:81-4

81

82

relatosdecaso

Figura 1. Imagem de ressonância magnética cervical sagital em ponderação T2 que evidencia uma compressão medular multisegmentar em
C3 a C6 (setas) secundário a protusões discais posteriores e formação osteofitária degenerativa; esboço de bloco vertebral degenerativo em
C6-C7 (cabeça de seta).

DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente do sexo masculino, 64 anos, raça caucasiana, reformado da construção civil. Inserido numa família nuclear em fase VIII do ciclo de vida de Duvall e
pertencente a uma classe social média-baixa (classe
IV), segundo a classificação de Graffar. Sem antecedentes pessoais patológicos e familiares relevantes. Fumador de 20 unidades maço ano e consumo diário de
bebidas alcoólicas, inferior à quantidade máxima diária recomendada.
Em abril de 2017 recorreu à sua unidade de saúde familiar, em contexto de consulta programada, por quadro clínico com três anos de evolução caracterizado
por alteração do seu padrão habitual da marcha com
agravamento recente. Referia sensação de “pernas presas/pesadas e menor agilidade”, com dificuldade para
a marcha desde então. À anamnese negava dor, parestesias, disestesias, tonturas, cefaleias, náuseas/vómitos ou alterações esfincterianas. Sem história de traumatismo prévio conhecido. Ao exame objetivo dirigido
apresentava exame neurológico com evidência de paRev Port Med Geral Fam 2020;36:81-4

raparésia espástica de predomínio direito com hiperreflexia rotuliana e reflexo cutâneo-plantar em extensão bilateralmente. Associava-se uma marcha de base
alargada, sem alterações em pontas e calcanhares, com
preservação da sensibilidade tátil global e da força muscular (grau 5/5) dos membros superiores. Sem sinais extrapiramidais objetivados.
Imagiologicamente, com recurso à tomografia computorizada da coluna lombar, revelaram-se alterações
disco-vertebrais de caráter degenerativo, com provável
compromisso radicular a diferentes níveis vertebrais, o
que aparentemente não justificava o quadro clínico de
mielopatia descrito anteriormente.
Referenciado posteriormente aos cuidados de saúde hospitalares (neurologia) realizou ressonância magnética cervical e dorsal (Figura 1), que revelou: “alterações degenerativas espondilodiscais da coluna cervical,
caracterizadas por redução da altura intersomática, osteofitose marginal e protusões discais posteriores, com
obliteração do espaço subaracnoideu e compressão da
medula, sobretudo em C4-C5 e C5-C6, onde se define
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hipersinal intramedular sugestivo de gliose/edema”,
confirmando o diagnóstico de MEC.
Após proposta cirúrgica, que o doente aceitou, foi
submetido em outubro de 2017 a laminectomia cervical cirúrgica descompressiva. O procedimento e pós-operatório decorreram sem intercorrências. Encontra-se atualmente a cumprir um programa de reabilitação na sua área de residência, apresentando melhoria do seu padrão de marcha e força muscular dos membros inferiores.

COMENTÁRIO
A espondilose cervical, caracterizada por alterações
degenerativas da coluna cervical, é um achado comum
na população geral, surgindo como parte do processo
fisiológico do envelhecimento.2 Quando associada a estreitamento do canal medular em um ou mais níveis
com consequente compressão da medula espinal, surge a MEC, condição clínica que representa a principal
causa de mielopatia entre os indivíduos adultos.2-3 Mais
de 50% dos indivíduos de meia-idade apresentam evidência radiográfica de alterações degenerativas cervicais, ainda que apenas 10% mencionem sintomas de
compressão medular ou radiculopatia cervical.3
A apresentação clínica da MEC é bastante variável.
O início dos sintomas é geralmente após os 40 anos,
sendo habitual entre os 50 e os 70 anos de idade, com
predomínio do sexo masculino num rácio de 3:2.2 Um
quadro clínico, tipicamente insidioso, deve aumentar
o grau de suspeição de MEC na presença concomitante de distúrbio da marcha, frequentemente associado
a instabilidade, com sintomas referidos aos membros
superiores, como fraqueza ou dificuldade/perda no
controlo da motricidade fina (e.g., abotoar uma camisa ou escrever).3 Embora possa estar presente, a maioria dos indivíduos não relata cervicalgia significativa. Ao
exame objetivo, a paraparésia espástica com hiperreflexia dos membros inferiores, marcha de caráter espástica ou atáxica e/ou parestesias dos membros são
achados comuns. Em casos avançados verifica-se uma
perda de controlo esfincteriano, com frequência, urgência e hesitação urinárias.2-5
Os objetivos do tratamento visam a resolução dos
sintomas, recorrendo a tratamento farmacológico e fisiátrico, com recuperação e fortalecimento muscular,
o que tipicamente pode ser alcançado por métodos

conservadores. Em casos de radiculopatia e/ou compressão medular sintomática, refratários ao tratamento conservador, a cirurgia poderá estar indicada.6
O caso clínico descrito vem revelar que a MEC pode
representar um desafio diagnóstico, especialmente pela
ausência de achados específicos. O médico de família
desempenha, assim, um importante papel na suspeita
diagnóstica desta entidade patológica, a qual aumenta
na presença de alterações progressivas da marcha, principalmente se associadas a queixas sensoriais ou motoras nos membros superiores em indivíduos com mais
de 55 anos.
Destaca-se igualmente a importância do médico de
família no acompanhamento do doente após a alta hospitalar, uma vez que os sintomas poderão não reverter
completamente mesmo após a descompressão cirúrgica bem-sucedida. A reabilitação multidisciplinar pós-operatória com fisioterapia e terapia ocupacional é
fundamental para potenciar a obtenção de melhores resultados: a recuperação acontece de forma progressiva! Perante lesões irreversíveis caberá também ao médico de família a gestão destas incapacidades físicas, as
quais poderão traduzir impacto psicológico, assim
como implicar reorganizações importantes na dinâmica familiar.
Apesar de prevalente, esta condição é ainda negligenciada e muitas vezes confundida com outras lesões
supratentoriais como, por exemplo, a esclerose múltipla ou a esclerose lateral amiotrófica.3
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ABSTRACT
WHEN AN ALTERATION OF THE GAIT REVEALS CERVICAL PATHOLOGY: A CHALLENGING DIAGNOSIS
Introduction: Degenerative cervical disease is an age-related condition, presenting signs and/or symptoms in a minority of cases. This case report aims to highlight the importance of recognizing cervical spondylolytic myelopathy as a differential diagnosis in the case of a progressive decrease in the muscular strength of the lower limbs and changes in gait pattern.
Case description: A 64-year-old male patient, seen at a consultation programmed for a change in the usual walking pattern
with about three years of evolution. On physical examination, the patient presented a broad base gait and signs compatible
with upper motor neuron attainment: spastic paraparesis with hyperreflexia of the lower limbs and a bilaterally positive Babinski signal. From the imaging study, the presence of degenerative spondylodiscal changes of the cervical spine with spinal
cord involvement was highlighted, evidencing the presence of a cervical spondylotic myelopathy. Subjected to cervical decompression laminectomy, it is currently inserted in a physiotherapy rehabilitation program with an almost total recovery of
its gait pattern.
Comment: Cervical spondylosis myelopathy is the clinical condition that represents the main cause of myelopathy in adults.
It may represent a diagnostic challenge, either because of the absence of specific findings or because of the high number of differential diagnoses. Their suspicion increases in the presence of progressive gait changes associated with sensory or motor complaints in the upper limbs in individuals over 55 years of age.
Keywords: Cervical spondylosis; Myelopathy; Cervical spondylotic myelopathy.
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O utente oncológico e a
importância dos cuidados de
saúde primários
Tiago Baptista*, Raquel Gonçalves Ramos*

RESUMO
Introdução: Os cuidados paliativos (CP) definem-se como “cuidados ativos, coordenados e globais, prestados por unidades e
equipas específicas, em internamento ou no domicílio, a doentes em situação de sofrimento decorrente de doença incurável
ou grave, em fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal objetivo de promover o bem-estar e a
qualidade de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na identificação
precoce e no tratamento rigoroso da dor e outros sintomas físicos, mas também psicossociais e espirituais”.1
Descrição do caso: O caso clínico reporta o diagnóstico e seguimento de uma utente com carcinoma gástrico, nomeadamente na articulação entre vários níveis de cuidados, em especial com os prestadores de cuidados paliativos.
Comentário: O caso descrito pretende realçar o papel central dos cuidados de saúde primários na gestão do doente com necessidades paliativas, bem como os desafios que decorrem desta gestão. Por outro lado, pretende ainda ilustrar a complexidade da disciplina de medicina geral e familiar, sendo que nele se identificam de forma clara as competências nucleares do médico de família e as suas 12 características fundamentais.
Palavras-chave: Médico de família; Cuidados paliativos.

INTRODUÇÃO
s cuidados paliativos (CP) definem-se
como “cuidados ativos, coordenados e globais, prestados por unidades e equipas específicas, em internamento ou no domicílio, a doentes em situação de sofrimento decorrente de
doença incurável ou grave, em fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal
objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida,
através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na identificação
precoce e no tratamento rigoroso da dor e outros sintomas físicos, mas também psicossociais e espirituais”.1
Em caso de doença terminal, cerca de um em cada
dois portugueses elegeu o domicílio como o local preferido para morrer, sendo este um fator que aumenta a
sua qualidade no final da vida.2
No ambulatório e no domicílio, a prestação de CP
pode ser efetuada pelo médico de família (MF), por
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equipas/unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), por equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos (ECSCP)
ou por equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos (EIHSCP).
Apesar de nos últimos anos terem sido criadas no território nacional várias equipas de prestação de CP, estas parecem ainda não ser suficientes face às necessidades.
O MF é o médico da pessoa, que presta cuidados ao
indivíduo em todas as fases do seu ciclo de vida, no
contexto da sua família e comunidade. Para além do seu
papel na promoção da saúde, prevenção da doença e
prestação de cuidados curativos e de acompanhamento tem também um papel importante na prestação de
CP.3 No entanto, e apesar das necessidades cada vez
maiores no que diz respeito a esta área, a formação em
CP esteve subvalorizada no programa de formação específica da especialidade durante vários anos, existindo ainda lacunas na formação pós-graduada.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91
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Com a apresentação deste caso clínico pretende-se
expor a necessidade da integração de conhecimentos
de CP na formação dos MF, bem como da criação de
mais equipas de suporte em CP, no interesse de um melhor cuidado dos utentes, seus familiares e consequente melhoria dos cuidados na comunidade.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Utente do sexo feminino, 59 anos, jardineira reformada por invalidez aos 49 anos, 4.o ano de escolaridade. Inserida numa família alargada, vivia com o marido, filho, nora e neto num apartamento de tipologia T2.

Antecedentes pessoais
Utente independente para as atividades da vida diária. Apresentava, como antecedentes pessoais, síndroma dolorosa crónica por patologia osteoarticular; crises epiléticas focais secundárias a meningioma da foice, lesões encefaloclásticas do cíngulo, regiões pré-cunhais e estriatocapsular esquerdas sequelares a
isquémia idiopática, sob seguimento em consulta de
neurologia; carcinoma epidermoide queratinizante e
invasor do colo uterino, estádio IIIb, submetida a excisão cirúrgica, quimioterapia e radioterapia em 2007
com seguimento em ginecologia até 2016, sem recidivas; abuso crónico de álcool, em abstinência há mais
de seis anos; e dislipidemia. Negava historial de consumo de tabaco, drogas de abuso e apresentava, à data
da primeira consulta com o MF, IMC de 24kg/m2. Estava medicada habitualmente com topiramato 100mg
bid e sinvastatina 20mg id.

Antecedentes familiares
Dos antecedentes familiares destacavam-se mãe falecida na 6.a década de vida por enfarte agudo do miocárdio; um de cinco irmãos falecido de causa súbita
desconhecida, restantes saudáveis; e filho único de 33
anos saudável.

História da doença atual
Utente recorreu a consulta aberta (CA) com o MF a
19/01/2016 por queixas de epigastralgia e vómitos alimentares associados a náusea desde o dia anterior.
Mantinha tolerância para hidratação oral e negava outros sinais ou sintomas, como febre ou diarreia. O exaRev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91

me objetivo não demonstrava alterações. Assim, o quadro foi interpretado como uma possível gastroenterite
aguda, tendo-lhe sido prescritas medidas gerais não
farmacológicas e explicados sinais de alarme que motivassem reavaliação.
Nove dias depois, a utente recorreu novamente a CA
com o MF por manutenção de vómitos alimentares persistentes, sem outros sintomas associados. No exame
objetivo destacava-se perda ponderal de aproximadamente 12% em dois meses, mantendo-se a restante avaliação sem alterações, nomeadamente abdómen mole
e depressível, sem massas ou organomegalias, sem dor
à palpação superficial e profunda de todos os quadrantes e com ruídos hidroaéreos presentes. Dado a
manutenção dos sintomas e perda ponderal foi requisitada uma endoscopia digestiva alta (EDA) com indicação para ser realizada o mais brevemente possível e
foi medicada com omeprazol 20mg id em jejum e metoclopramida 10mg antes das refeições principais.
A 11/02/2016, a utente apresentou o resultado de
EDA que revelou “estenose da junção esófago-gástrica
por provável lesão estenosante do 1/3 superior do estômago”, associada a agravamento do quadro clínico,
com disfagia para sólidos e líquidos persistente. Por
esse motivo foi encaminhada para o serviço de urgência (SU) do hospital de referência onde foi internada no
serviço de cirurgia geral.
Durante o internamento foi obtido o resultado histológico da lesão previamente identificada – “carcinoma infiltrante e ulcerado de tipo pouco coeso – células
em anel de sinete” – e foi realizado o estadiamento da
lesão oncológica (T3/4, N1, M0), onde foi feita a primeira referência à potencial irressecabilidade tumoral.
Após discussão do caso em consulta oncológica de grupo foi decidida a realização de quimioterapia (QT). Por
melhoria do quadro clínico e tolerância da dieta oral, a
doente teve alta a 09/03/2016, orientada para as consultas externas de oncologia e cirurgia geral.
Na primeira consulta de oncologia, oito dias após a
alta hospitalar, constatou-se que a doente mantinha
vómitos diários que recomeçaram dois dias após alta,
pelo que foi novamente encaminhada para o SU e, deste, para novo internamento sob as hipóteses de colocação de prótese mecânica ou de realização de cirurgia
paliativa. Durante o internamento, que teve a duração
de 14 dias, foi colocada uma prótese mecânica na jun-
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ção esófago-gástrica por EDA, tendo a doente tolerado
posteriormente a dieta oral.
A utente iniciou tratamentos de QT a 22/04/2016,
recorrendo a CA com o MF após duas sessões de tratamento por reinício de vómitos/intolerância alimentar
para sólidos e líquidos associados a anorexia. Nesta
consulta, a utente apresentava-se muito emagrecida,
com claro mal-estar geral e astenia, verbalizando que
não teria tido consultas médicas após o início de QT e
que não teria sido encaminhada para nenhuma outra
equipa, nomeadamente de CP. Nesse sentido, o MF tentou efetuar contacto telefónico com médica assistente
com o objetivo de esclarecer a estratégia de acompanhamento da utente, em especial necessidade de articulação com CP, dado que a utente apresentava deterioração progressiva do estado geral.
Uma vez que o contacto telefónico não foi possível,
o médico enviou uma carta urgente através de familiar
da utente.
Entretanto, a doente realizou mais duas sessões de
QT e, a 12/07/2016, recorreu novamente ao MF com
queixa de disfagia que impossibilitava a alimentação e
a ingestão da medicação oral, em especial analgesia
por via oral com consequente descontrolo álgico. A
doente apresentava-se com uma degradação marcada
do estado geral, com caquexia oncológica.
A familiar que acompanhava a utente referiu que entregara a carta do MF no serviço de oncologia tendo, no
entanto, faltado à consulta agendada por esquecimento. Assim, e cerca de um mês e meio após a primeira tentativa de contacto, o MF contactou telefonicamente o
médico oncologista que confirmou a complexidade do
caso e se prontificou a encaminhar a utente para
EIHSCP (única equipa de cuidados paliativos da área),
a reavaliar a utente com urgência e a aferir adequação
de terapêutica analgésica, que foi alterada pelo MF para
suspensão oral com sucesso terapêutico.
A 01/08/2016, a utente foi observada na unidade de
saúde familiar em consulta de intersubstituição por
queda com ferida contusa na região occipital. A médica que a observou constatou, no processo clínico de seguimento hospitalar, que a utente não teria ainda agendamento de consulta pela EIHSCP, sinalizando esta situação ao MF, que efetuou contacto imediato com assistente social da EIHSCP que se prontificou a agendar
consulta com urgência.

A utente foi levada ao SU a 25/08/2016 por quadro
de vómitos e astenia marcada após mais uma sessão de
QT, tendo sido internada na unidade de cuidados intermédios polivalentes e posteriormente no serviço de
medicina. Durante o internamento, a doente foi observada pela EIHSCP, que realizou o ajuste terapêutico, e
foi decidida, em articulação com a utente e família, suspensão da QT por reações adversas marcadas e impacto na qualidade de vida – toxicidade a nível dos sistemas gastrointestinal, hematológico (anemia e trombocitopenia) e cutâneo. A doente teve alta, tendo sido
agendada consulta externa de CP e fornecidos contactos e acompanhamento próximo pela mesma até à reavaliação.
Na consulta de reavaliação de CP (19/10/2016) foi
objetivada estabilidade do quadro clínico, sendo otimizada terapêutica, efetuados ensinos de cuidados e
realizadas intervenções no sentido de capacitar a utente e os cuidadores para uma melhor gestão dos problemas e eventuais complicações associadas à patologia
oncológica de base. A 03/11/2016, a utente teve alta da
consulta de oncologia dada a ineficácia da QT.
A 05/01/2017 foi emitido um relatório médico dos CP,
onde constava sugestão de referenciação pela equipa
de saúde familiar para acompanhamento por equipa de
cuidados continuados integrados, com o objetivo de
reforço de ensinos, gestão de regime terapêutico e cuidados de conforto.
No mesmo dia, a assistente social sinalizou ao MF
que a EIHSCP solicitava referenciação para a RNCCI
por inexistência de ECSCP na área. Assim, o MF efetuou
esta referenciação, salvaguardando junto da assistente
social o pressuposto no manual prestador dos cuidados
continuados integrados que, na referenciação à rede
pelos cuidados de saúde primários (CSP), “exceptuam-se os doentes que estão a ser seguidos por uma equipa EIHSCP ou ECSCP podendo ser admitidos directamente por estas redes. Estas equipas poderão pedir
transferência dos seus doentes para outras respostas de
CP, sendo colocados pelas equipas coordenadoras locais sem validação prévia”, cumprindo-se o princípio da
eficiência também destacado no documento enquadrador.
A 19/01/2017, cerca de um ano após o início de episódio de cuidados e oito meses após registo de necessidade de intervenção de CP, foi realizada uma visita doRev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91
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Figura 1. Linha do tempo ilustrativa do caso clínico – apresentação de parte dos contactos da utente com os cuidados de saúde. Acima da
linha do tempo (a azul) estão os contactos que envolveram os cuidados de saúde primários. Abaixo da linha do tempo (a cor-de-rosa) estão
os contactos mais relevantes, realizados com o hospital e respetivas equipas.
Legenda: CE = consulta externa; CP = cuidados paliativos; EDA = endoscopia digestiva alta; EIHSCP = equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos; JGE = junção gastro-esofágica; MF = médico de família; QT = quimioterapia; RNCCI = rede nacional cuidados continuados integrados; VD = visita domiciliária.

miciliária conjunta com MF e EIHSCP onde foi revista
a adequação analgésica, identificadas as necessidades
terapêuticas e adaptadas medidas de conforto. Nesta visita objetivou-se o estado caquético da utente, que
apresentava uma úlcera de pressão na região sagrada.
Foi articulada entre as equipas um plano de visitas médicas e de enfermagem para vigilância e realização de
cuidados de penso, tendo sido agendada uma visita domiciliária da EIHSCP. No dia desta visita (23/01/2017),
a EIHSCP foi informada telefonicamente da deterioração do estado clínico da utente, tendo verificado e certificado o óbito no domicílio e dado conhecimento à
equipa de saúde familiar.

COMENTÁRIO
O caso clínico reporta ao diagnóstico e seguimento
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91

de uma utente com carcinoma gástrico que se desenrola ao longo de cerca de um ano (Figura 1). Durante
este ano, a doente foi seguida simultaneamente pela
equipa de saúde familiar e, a nível hospitalar, por médicos de várias especialidades, que incluíram CP especializados.
O carcinoma gástrico é uma patologia cuja clínica,
nos seus estádios iniciais, não tem habitualmente sintomas específicos associados, sendo a maioria dos sintomas e sinais reflexo de doença avançada.4 Em Portugal é a quarta neoplasia com maior incidência e a terceira principal causa de morte por cancro no sexo feminino.5
Apesar dos CP não serem determinados pelo diagnóstico, o cancro está entre as doenças que mais frequentemente necessitam deste tipo de cuidados.6
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A cultura dominante da sociedade tem considerado
a cura da doença como o principal objetivo dos serviços de saúde,7 por vezes, mesmo nos casos de doença
avançada, fazendo com que possa haver um atraso significativo na orientação dos doentes para equipas de
prestação de CP. No caso clínico descrito, desde o início do episódio de cuidados até ao primeiro contacto
da utente com os CP decorreu um período de aproximadamente sete meses, durante o qual realizou tratamento de QT com marcados efeitos tóxicos a nível sistémico. Durante este período não lhe foram prestados
CP integrados e holísticos por uma equipa diferenciada, que se considera que poderiam ter resultado numa
melhoria substancial da sua qualidade de vida.
A prestação de CP envolve, pelo menos, dois níveis
de cuidados: a abordagem paliativa/ação paliativa e os
CP especializados.8 A primeira deve ser realizada por todos os profissionais de saúde em serviços onde ocasionalmente são tratados doentes com necessidades paliativas, como é o caso do MF e do enfermeiro de família ao nível dos CSP, ou outros profissionais de saúde de
serviços hospitalares não especializados em CP, enquanto os CP especializados são prestados por equipas
multidisciplinares próprias e com competências específicas nesta área.8
Em Portugal tem-se verificado um interesse progressivo na área dos CP, nomeadamente no que diz respeito à criação de equipas especializadas de suporte
em CP, de forma a que todas as pessoas portadoras de
doença avançada e progressiva, residentes em território nacional, tenham acesso a CP de qualidade, independentemente da idade, diagnóstico, local de residência ou nível socioeconómico.9 De acordo com o PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CP estão estabelecidos para o biénio 2017-18 os objetivos de criar,
a nível nacional, uma ECSCP por Agrupamento de Centros de Saúde até ao final de 2018, uma EIHSCP por
hospital até ao final de 2017 e uma Unidade de CP por
hospital do grupo E/F* até ao final de 2018.9
No caso descrito, os CP especializados foram prestados por uma EIHSCP que atua primariamente em

*Hospitais do Grupo E: Centro Hospitalar (CH) do Porto; CH S. João; CH
Universitário Coimbra; CH Lisboa Central; CH Lisboa Ocidental; CH Lisboa
Norte. Hospitais do Grupo F: Instituto Português Oncologia (IPO) Porto;
IPO Coimbra; IPO Lisboa.9

contexto hospitalar mas também no domicílio, através
da RNCCI.
Atualmente, na região, há duas equipas especializadas em CP. A EIHSCP e uma equipa comunitária do setor social que presta cuidados em apenas dois concelhos do distrito e que não abrangia a área residencial da
utente.
De acordo com alguns estudos, cerca de 60% dos
doentes falecidos necessitariam de CP, sendo que deveria existir aproximadamente 1-1,5 equipas de CP domiciliários por cada 100 mil habitantes.10 Assim, estimase que em 2016, nesta região, para um número de mortes por todas as causas de 2.93911 e uma população total de 233.813 habitantes,12 cerca de 1.763 doentes terão
necessitado de CP e cerca de duas a quatro equipas domiciliárias seriam necessárias para cobrir as necessidades.
É então natural que, enquanto não são ultrapassadas as insuficiências atuais na aplicação do plano estratégico, recaia sobre a equipa de saúde familiar a responsabilidade pela gestão de grande parte dos casos
com necessidade de CP mais complexos, como no caso
ilustrado.
Assim, este caso realça a necessidade de formação
dos MF na área dos CP, tanto no conhecimento das estruturas disponíveis para a prestação de CP diferenciados como da necessidade de conhecimentos teóricos e
práticos para uma otimização da abordagem paliativa.
É importante que os MF reconheçam quais são as estruturas existentes e disponíveis para a prestação de CP
de forma a efetuar uma referenciação adequada e atempada, bem como a promover uma interação mais eficiente entre estes agentes prestadores de CP.
A importância da formação nesta área está reconhecida no programa de formação da especialidade de
medicina geral e familiar13 que entrou em vigor no dia
1 de janeiro 2015, devendo, na opinião dos autores, ser
reforçada a vertente da formação contínua pós especialização.
Por outro lado, o relato efetuado espelha a complexidade da disciplina de MGF, sendo que nele se identificam de forma clara as competências nucleares do MF
e as suas 12 características fundamentais (Figura 2),
como definido pela Sociedade Europeia de Clínica Geral/Medicina Familiar, WONCA Europe.3
Destas características destacam-se, neste caso: o
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91
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Figura 2. Competências nucleares do médico de família.

processo específico de tomada de decisão, orientado
inicialmente para uma situação aguda (mais prevalente e incidente) mas rapidamente corrigido após evolução e encaminhado para intervenção urgente; gestão da
interface com outras especialidades e o «papel de advogado» do paciente assumido, em especial pelo acompanhamento próximo do processo e plano de seguimento e pela intervenção após identificação de atraso
na referenciação para CP.
Particularmente relevante neste caso, mas em toda
a atividade do MF, é ainda a intervenção do MF nas
múltiplas dimensões dos problemas de saúde, beneficiando de uma relação ímpar com o utente, construída ao longo do tempo e alicerçada numa abordagem
centrada na pessoa, orientada para o indivíduo, sua família e comunidade.
A divulgação deste caso clínico serve, assim, de um
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:85-91

modo geral, um duplo propósito. Pretende-se, por um
lado, destacar a importância crescente da prestação de
cuidados a utentes com necessidade de CP através da
abordagem por parte da equipa de saúde familiar, bem
como da implementação do plano estratégico para o
desenvolvimento dos CP, em especial das suas equipas
comunitárias de suporte e sua integração nos agrupamentos de centros de saúde.
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ABSTRACT
THE ONCOLOGICAL PATIENT AND THE IMPORTANCE OF PRIMARY CARE
Introduction: Palliative care may be defined as “active, coordinated and global care, performed by specific teams and units, both
in inpatient or domiciliary settings, to patients undergoing suffering caused by serious or incurable disease in advanced and
progressive stage as well as to the patient families with the aim of promoting the wellbeing and quality of life, through prevention and relief of physical, psychological, social and spiritual, based on the early identification and rigorous treatment of not
only pain and other physical symptoms but also psychosocial and spiritual”.1
Case description: The following case reports the diagnosis and follow-up of a patient with gastric cancer focusing on the articulation between levels of care, particularly with palliative care teams.
Comments: This case report aims to highlight the essential role of primary care in the management of the patient with palliative needs as well as the challenges that arise from this. On the other hand, it illustrates the complexity of primary care since
it is possible to identify the core competences and characteristics of family medicine.
Keywords: Family physician; Palliative care.
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DA TRANSEXUALIDADE À DISFORIA DE GÉNERO: PROTOCOLO DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO NOS
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
FROM TRANSSEXUALITY TO GENDER DYSPHORIA: HOW TO APPROACH AND TO GUIDE IN PRIMARY HEALTH CARE

Prezado Editor,
A identidade de género é um tema atualmente muito
debatido em todo o mundo e, nos últimos anos, muitos avanços têm sido feitos no que diz respeito à defesa dos direitos e da promoção de saúde da comunidade LGBTQI+, nomeadamente em Portugal. Nesta carta
gostaríamos de clarificar alguns conceitos e atualizar algumas informações redigidas no artigo DA TRANSEXUALIDADE À DISFORIA DE GÉNERO: PROTOCOLO DE ABORDAGEM E
ORIENTAÇÃO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS [Rev Port
Med Geral Fam. 2019;35(3):210-22].
A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem definido
vários conceitos relativos à identidade de género, tendo
um papel fundamental na sua despatologização (especialmente, a da transexualidade). Em junho de 2018, a
Classificação Internacional de Doenças (ICD-11) reviu as
questões de saúde associadas à sexualidade e retirou a entidade «transexual e identidades de género diversas» da categoria de doença mental e de comportamento. As novas
categorias associadas à transexualidade podem ser encontradas no capítulo «Condições Relacionadas com a
Saúde Sexual» e são: «Incongruência de género na adolescência e na idade adulta» e «Incongruência de género
na infância». Esta despatologização feita pela OMS vem de
encontro à necessidade de melhorar a acessibilidade dos
utentes com disforia de género aos cuidados de saúde e à
adoção de políticas e ambientes não discriminatórios.1
O conceito «transgénero» refere-se a pessoas ou
comportamentos que desafiam as expectativas sociais
em relação ao género (inclui pessoas transsexuais, intersexo e não-binárias e também comportamentos
como crossdressing ou drag queens, entre outros). Por
outro lado, uma pessoa «transsexual» é identificada
como “pessoa que tem uma identidade de género incongruente com o sexo atribuído ao nascimento, e geralmente vive ou pretende viver socialmente de acordo com o sexo contrário ao atribuído ao nascimento –
independentemente das intervenções médicas a que se
tenha submetido ou que pretenda submeter-se”.2
Em Portugal, também em 2018, foi aprovada a Lei n.º
38/2018, de 7 de agosto, sobre o DIREITO À AUTODETERMIRev Port Med Geral Fam 2020;36:92-4

NAÇÃO DA IDENTIDADE DE GÉNERO E À PROTEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SEXUAIS DE CADA PESSOA.

No capítulo II, artigo 6º,
está descrita a simplificação do procedimento de alteração de nome e de mudança de sexo, apenas sendo necessário fazer um requerimento numa conservatória do
registo civil. O requerente deverá ter mais de 18 anos de
idade e ter uma identidade de género que não corresponda ao sexo atribuído à nascença. As pessoas com
idades compreendidas entre os 16 e 18 anos poderão pedir a mesma alteração através dos seus representantes
legais, apresentando uma declaração médica que ateste a vontade informada da pessoa para a mudança, sem
referência a diagnósticos de identidade de género.3
Relativamente à referenciação dos utentes para consulta de sexologia hospitalar, de referir ainda que, em
Lisboa, o encaminhamento poderá ser efetuado para a
Consulta de Psiquiatria – Sexologia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e para o Hospital de Santa Maria. Esta consulta é realizada em equipa multidisciplinar
entre psicologia, psiquiatria e endocrinologia. Apesar de
não se realizarem cirurgias de reconfiguração genital
nestes centros, estes possuem consultas especializadas
que fazem acompanhamento e seguimento das diversas
situações relacionadas com a identidade de género, disforia de género e a transexualidade.
Na sociedade portuguesa ainda existem marcadas
dificuldades de acesso a cuidados de saúde para a comunidade LGBTQI+, demonstrado pelo estudo realizado pela Associação ILGA Portugal no projeto S AÚDE
EM IGUALDADE. Neste estudo é salientada a discriminação praticada pelos profissionais de saúde que se traduz na perpetuação de medo entre pessoas LGBTQI+
no momento de recorrerem a cuidados de saúde. Cerca de 39% dos utentes sentem necessidade de escolher
o/a profissional ou serviço de saúde com o intuito de
minimizar o risco de discriminação ou o tratamento
desadequado e 31% prefere procurar serviços de saúde
privados para que possa escolher o/a profissional que
o/a atende, diminuindo o risco de ser discriminado/a.4
O Despacho n.º 7247/2019, publicado em agosto de
2019,5 estabelece as medidas administrativas que os es-
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tabelecimentos educativos devem adoptar, no sentido
de prevenir e promover a não discriminação. Algumas
destas medidas poderiam ser implementadas a nível
dos cuidados de saúde (tanto a nível primário como a
nível hospitalar), no sentido de promover melhor acessibilidade destes utentes. Uma das ações a levar a cabo
poderia passar por formação sobre temáticas de género para profissionais de saúde, de forma a aumentar o
número de pessoas LGBTQI+ que recorrem aos serviços de saúde, atualmente estimado em apenas 31%.4
Neste contexto, torna-se evidente que a liberdade
para a expressão da identidade de género de cada indivíduo ainda é pautada por vários constrangimentos
socioculturais. Estes constrangimentos deverão ser trabalhados num futuro próximo para que possa ser permitido o exercício efetivo do direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e do
direito à proteção das características sexuais de cada
pessoa, bem explícitos na Lei n.º 38/2018.3
Com os melhores cumprimentos,
Tiago de Lima e Sara Antunes*
*Médicos Internos em Formação Específica de Medicina Geral e Familiar
Data: 20 de setembro de 2019
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RESPOSTA DOS AUTORES
O artigo DA TRANSEXUALIDADE À DISFORIA DE GÉNERO: PROTOCOLO DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, publicado na RPMGF, volume 35, n.º 3, em

2019, foi elaborado e submetido em 2017, tendo, desde então, surgido atualizações, nomeadamente ao nível legal e de classificação.
Os autores, que não subscrevem a totalidade dos comentários constantes da carta ao editor, reconhecem
que a mesma não coloca em causa a substância do artigo publicado, sendo que a tomarão em conta em futuros trabalhos.
Ana Gabriela Carvalho Oliveira, Ana Filipa Vilaça
Daniel Torres Gonçalves*
*Autores do artigo DA TRANSEXUALIDADE À DISFORIA DE GÉNERO:
PROTOCOLO DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO NOS CUIDADOS DE SAÚDE
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rpmgf.v35i3.12105

COMENTÁRIO EDITORIAL
Agradecemos a atualização de conteúdos proposta pelos autores da CARTA AO EDITOR.
A identidade de género está atualmente na ordem da
opinião pública, o que leva a que se verifique alguma
confusão nos conceitos e definições que se misturam
com crenças e opiniões nem sempre baseadas na melhor evidência.
A existência de doença depende de vários fatores.
Numa lógica histopatológica, a doença é definida por
uma alteração do funcionamento celular e dos sistemas
que leva a uma incongruência em relação à fisiologia
ideal, capaz de cumprir a função predestinada da célula ou do sistema orgânico. Em consequência, postulamos que há sempre um mecanismo perfeitamente
definido que justifica o erro inicial da cadeia de eventos que se lhe segue.
Já percebemos há muitos anos que tal não é completamente verdade.
A questão dos comportamentos é paradigmática,
pois independentemente da existência de determinadas características genéticas ou epigenéticas que possam estar na base de certas opções; a realidade é que
os comportamentos são modelados por um conjunto
alargado de variáveis, incluindo padrões familiares, comunitários e sociais.
Neste sentido, a definição de doença engloba também uma avaliação da distribuição normal entendida
pela forma como determinada situação se aproxima ou
afasta da média da população.
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Os comportamentos serão «normais» ou «anormais»
consoante os cut-off que estabelecemos, dependentes da
média da população e da tolerância que quisermos adotar para os desvios a essa média. Numa linguagem mais
estatística, definimos uma média e um desvio-padrão da
distribuição e convencionamos aceitar como normal o
que se situa entre os mais ou menos 2 desvios-padrão (o
mais comum) ou 3 ou 4, ou os que quisermos.
Desta forma, percebemos que «normalidade» é o que
quisermos definir e que o problema não está no comportamento, mas na aceitação que fazemos dele na sociedade.
Os comportamentos sexuais são um bom exemplo
deste conceito. A «doença» depende da definição do
outcome de avaliação e do valor que a sociedade lhe
atribui.
Por motivos que são conhecidos, durante muitos anos
foi tabu falar de sexualidade. Isto levou a que comportamentos diferentes dos códigos socialmente aceites fossem vistos como desviantes e classificados como doença. Mas a sociedade muda em tudo e também no sistema de valores. Atualmente vemos que comportamentos
considerados desviantes no passado são aceites como
adequados (como os relacionamentos entre pessoas do
mesmo sexo), num fenómeno claro de alargamento dos
desvios-padrão aceites em relação ao comportamento
médio da população. Da mesma forma, assistimos à categorização como desviante de comportamentos que no
passado eram normais (como a recusa da utilização do
preservativo nas relações sexuais ocasionais).
Dentro desta perspetiva de evolução social não encontraríamos nenhuma dificuldade, se toda a socieda-
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de evoluísse à mesma velocidade, o que obviamente
não será fácil de determinar. Daí os fenómenos discriminatórios que a Lei, enquanto instrumento normativo (diferente de normalizador), procura, e bem, corrigir.
A saúde tem um entendimento diferente da justiça.
Se a justiça corrige as relações entre as pessoas, a saúde corrige a relação da pessoa consigo própria. Só faz
sentido relevar um comportamento (ou seja, enquadrá-lo como patológico) se for causa de sofrimento para
o próprio (como a pessoa que bebe álcool em excesso)
ou diretamente para terceiros (e que depois vai conduzir o seu carro). Mas também não fazemos o contrário
(ainda que possa haver evidência do benefício de uma
ingestão moderada de algumas bebidas alcoólicas, não
classificamos a abstinência alcoólica como doença).
Não obstante, orientaremos uns e outros se isso condicionar angústia, sofrimento ou dor no presente ou,
preventivamente, o puder vir a fazer no futuro.
Se nos entendermos nestes conceitos, seremos, enquanto profissionais de saúde, instrumentos para um
equilíbrio social fundamental à paz e ao sucesso de todos, independentemente dos comportamentos (aqui
sexuais) que cada um assume para si próprio e na relação que estabelece com os outros.
Paulo Santos, Tiago Maricoto, Alberto Hespanhol*
*Editores da REVISTA PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
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