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O primeiro Congresso Nacional da especialidade inicia a jornada de eventos de
MGF de carácter mais técnico-científico. Até agora realizados mais de 20 congressos
nacionais por vários locais do país, desde norte a sul e incluindo as ilhas. O
Congresso Nacional passou em 2002 a incorporar o encontro nacional de internos
e jovens médicos de família. O próximo será o 24.o Congresso Nacional de Medicina
Geral e Familiar e 19.o Encontro de Internos e Jovens Médicos de Família, a decorrer
em Évora entre 24 e 26 de setembro de 2020.
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O médico de família e o
Covid-19
Paulo Santos, Tiago Maricoto, Rui Nogueira, Alberto Hespanhol

We cannot solve our problems with the same level of
thinking that created them.
Albert Einstein
o dia 31 de dezembro de 2019 as autoridades chinesas reportaram à Organização
Mundial da Saúde (OMS) a existência de um
surto de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, na
China. Um novo vírus da família dos coronavírus, entretanto classificado como SARS-Cov-2, foi identificado como a causa da doença chamada Covid-19. Trata-se de uma doença com uma amplitude de apresentação clínica entre um vulgar resfriado e uma pneumonia grave com falência multiorgânica, sépsis e eventualmente morte.
Um mês depois, em 31 de janeiro de 2020, a China
reportava 9.714 casos e 213 mortos, representando
99,9% dos casos no mundo inteiro, onde não se registava mais nenhum óbito.
Já havia experiência anterior com vírus desta família. Na China, em 2002-2003, o vírus SARS-CoV passou
do morcego aos humanos e provocou 8.096 casos de
síndroma de stress respiratório agudo (SARS) e vitimou
774 doentes, sem novos casos notificados desde 2013.
Na Arábia Saudita, desde 2012, o vírus MERS-CoV, uma
zoonose com transmissão a partir dos dromedários da
Península Arábica, provocou 2.519 casos e 866 mortes,
mantendo-se ainda ativo.
Números impressionantes pela taxa de letalidade específica, mas limitados na sua expressão clínica, seja
por serem limitados no tempo (SARS-CoV), seja por serem limitados na distribuição geográfica (MERS-CoV).
Nesta altura, o SARS-CoV-2 não era motivo de preocupação excessiva para o resto do mundo. A maior parte dos casos prevalentes situava-se em países à volta da
China e os casos mais distantes apresentavam uma ligação direta à província de Hubei e à cidade de Wuhan.

N

*Equipa editorial da RPMGF.

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:100-2

Os primeiros casos na Europa foram notificados em
25/01, na Rússia em 01/02, nos Estados Unidos em
21/01 e no Canada em 26/01. A situação não se alterou
significativamente nas duas primeiras semanas de fevereiro, mesmo depois de ter sido registado o primeiro
óbito no espaço europeu em 15/02 em França, numa
altura em que os dados provenientes da China pareciam
já ter ultrapassado o pico, mostrando uma descida no
número diário de novos casos.
Uma vez mais a Europa tinha resistido a uma epidemia.
Mas, no dia 22 de fevereiro, a evolução dos novos casos no Continente Europeu começa a apresentar um
crescimento exponencial. Em 4 de março o número de
novos casos na Europa ultrapassa os da China e quatro
dias depois ultrapassa os do resto do mundo (incluindo a China).
Em 11 de março, a OMS declara que o Covid-19 é
uma pandemia, que significa que a infeção se alastrou
a todo o mundo, ou a uma parte significativa, e que
atinge um grande número de pessoas.1
A Europa está perante uma realidade que não se previa e não se antecipou. O modelo cultural e social europeu abriu um espaço de mais de 4 milhões de km², onde
vivem 446 milhões de pessoas. Nesta Europa, o que acontece hoje em Milão reflete-se em Lisboa ou em Helsínquia no espaço de breves horas. A China é um país com
1,4 biliões de pessoas. A província de Hubei tem 59 milhões de habitantes, equivalente a Itália com 60 milhões,
e a cidade de Wuhan tem 19 milhões de habitantes, o
mesmo que o conjunto das províncias da Lombardia,
Emília-Romanha e Veneto, as três mais afetadas pelo
SARS-CoV-2. Mas a realidade é significativamente diferente nos processos de mobilidade e de vivência social.
Em Portugal o primeiro caso foi notificado em 2 de
março e o primeiro óbito ocorreu em 16 de março. Escrevemos este texto no dia em que faz um mês sobre
este primeiro caso. No dia 2 de abril temos oficialmente 9.034 casos confirmados, 209 óbitos e 240 doentes internados em unidades de cuidados intensivos.
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No início, a estratégia de combate à epidemia foi estabelecida com base na resposta hospitalar de internamento e isolamento dos casos detetados, sendo necessário estabelecer a ligação epidemiológica para a presunção de caso: um doente com sintomas respiratórios (febre, tosse e dificuldade respiratória) só poderia
ser considerado suspeito se apresentasse um contacto
direto ou indireto com caso confirmado ou provável de
infeção por SARS-CoV-2, nos 14 dias antes do início dos
sintomas (Orientação n.º 002/2020 de 25/01/2020,
atualizada em 10/02/2020), depois acrescentado com
os casos de doença respiratória requerendo hospitalização (Orientação n.º 002A/2020, de 25/01/2020, atualizada em 09/03/2020). A validação da suspeição clínica passava obrigatoriamente por um contacto com a Linha de Apoio ao Médico, entretanto criada na estrutura da Direção-Geral da Saúde. Aos cidadãos foi oferecido um rastreio telefónico na Linha SNS24. São numerosos os relatos de quem passou horas a tentar estabelecer a comunicação com os serviços para desespero tanto de médicos como de doentes.
Longe das decisões palacianas, o país percebeu que
tinha de ser concreto nas ações. Os profissionais de saúde suspenderam as formações em curso ou a realizar,
fecharam-se as universidades, começando pelos cursos
médicos, depois as escolas básicas e secundárias, seguido de um apelo à evicção dos ajuntamentos públicos e da sua proibição completa a 18 de março na declaração do estado de emergência pelo Sr. Presidente da
República.
A Direção-Geral da Saúde, no entanto, manteve a
orientação até 26/03/2020, com a entrada em vigor da
Norma n.º 004/2020, de 23/03/2020, que transfere finalmente a decisão clínica para a avaliação médica,
que, no entanto, permanece ligada a um conjunto normativo que mais do que orientador na forma e no processo se mostra confuso e criador de entropia.
Na prática, porém, é aqui que a estrutura de base do
Serviço Nacional de Saúde, que tão bem tem cuidado
da saúde dos portugueses, é chamada a agir nesta epidemia: dois meses depois do primeiro caso na Europa
e 24 dias após o primeiro caso em Portugal.
É expectável que a maioria dos casos de infeção por
SARS-CoV-2 tenha uma evolução benigna e pouco sintomática. Numa série chinesa incluindo 72.314 doentes, 80,9% apresentaram doença ligeira, sem qualquer

morte associada. Os óbitos foram todos registados entre os doentes críticos (4,7%) com uma taxa de letalidade de 49,0%.2
Em prevenção primária interessa perceber quais os
grupos de risco onde a doença pode apresentar uma
maior severidade e onde naturalmente se impõe uma
atitude preventiva mais rigorosa: idade superior a 60
anos e presença de comorbilidades (hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes, doença oncológica e doença respiratória crónica).2-3 Também em prevenção primária assume particular relevância a intervenção educativa personalizada na intimidade da consulta ou gerindo, e até liderando, o fluxo informativo nas
diferentes plataformas atualmente disponíveis,4 não esquecendo o papel paradigmático do médico na forma
como procede perante a sua comunidade. Em prevenção secundária ter-se-á de definir claramente se o objetivo é rastrear toda a população, proceder ao diagnóstico nos casos suspeitos ou simplesmente validar a
etiologia nos casos graves. Dificilmente na atual conjuntura poder-se-ia optar pela via minimalista de rastrear à porta dos cuidados intensivos e não existe evidência que justifique a opção de rastreio sistemático
populacional. O diagnóstico é um direito dos doentes
e no atual quadro epidemiológico não se pode deixar
de realçar a importância de realizar os testes diagnósticos em todos os níveis de cuidados. Somos, como
sempre, o pivot do sistema, colocados na garantia de
uma visão orientada, mas global, enquadrando a pessoa que está doente no seu contexto de vida. E, neste
enquadramento, é importante neste momento rever a
carteira de serviços disponível e poder adiar o adiável,
sem perder de vista o acompanhamento em continuidade e os objetivos de saúde que temos com os nossos
doentes. E temos de estar acessíveis porque é essa a
nossa missão, sobretudo neste tempo em que, na dúvida, as pessoas vão recorrer ao seu médico em busca
da segurança e orientação a que estão habituadas.
O papel do médico de família será o de sempre.5 Seremos o médico generalista de cuidados personalizados, globais e em continuidade a todos os que nos procuram, independentemente da idade, género, etnia ou
estado de saúde. Promoveremos uma medicina integral
que conjuga os dados atuais da pessoa com o seu passado biopsicossocial, com a sua estrutura familiar e
com a comunidade envolvente, nas suas características
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:100-2
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demográficas e socioculturais, oferecendo uma visão
holística só possível neste contexto. Utilizaremos a interação única da relação médico-doente como ferramenta terapêutica no seu contexto e no seu resultado.
Trabalharemos em equipa com outros profissionais,
médicos e não médicos, nos diferentes níveis de assistência, compreendendo que isoladamente não conseguimos prestar os melhores cuidados à pessoa que em
nós confia a sua saúde e a sua doença. Continuaremos
a enquadrar o doente, não apenas como o portador de
um diagnóstico, mas como uma pessoa que neste momento se encontra doente e, sem descurar o necessário tratamento que queremos baseado na melhor evidência, manter uma abertura para os aspetos de medicina preventiva, reabilitação e paliação que esta pessoa
necessita.
Continuaremos a ser o primeiro ponto de contacto
do cidadão com o sistema de saúde, acompanhando-o
no processo e provendo pela sua saúde, curando algumas vezes, aliviando quase sempre e consolando sempre, como afirmou Hipócrates.

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:100-2

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Porta MS, editor. A dictionary of epidemiology. 6th ed. Oxford: Oxford
University Press; 2014. ISBN 9780195314496
2. Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology
Team. [The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China]. Zhonghua Liu Xing Bing
Xue Za Zhi. 2020;41(2):145-51.
3. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features,
evaluation and treatment coronavirus (COVID-19) [Internet]. Treasure
Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. Available from: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
4. Santos P, Sá L, Couto L, Hespanhol AP. Sources of information in health
education: a cross-sectional study in Portuguese university students.
Australas Med J. 2018;11(6):352-60.
5. Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. The European
definition of general practice/family medicine [Internet]. In: SemFYC,
EURACT. Barcelona: WONCA; 2011. Available from: https://www.woncaeurope.org/file/520e8ed3-30b4-4a74-bc35-87286d3de5c7/Definition%203rd%20ed%202011%20with%20revised%20wonca%
20tree.pdf

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
E-mail: psantosdr@med.up.pt
https://orcid.org/0000-0002-2362-5527

PU
BL
ICI
DA

DE

104

estudosoriginais

DOI: 10.32385/rpmgf.v36i2.12395

Medication adherence in type
2 diabetes mellitus patients: a
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ABSTRACT
Objectives: To evaluate the adherence to medication in patients with type 2 diabetes mellitus and to assess its impact on the
disease-oriented outcomes.
Type of study: Cross-sectional.
Location: Porto, Portugal.
Population: Patients with type 2 diabetes mellitus from a primary care setting.
Methods: A convenience sample of patients regularly attending a primary care setting, from July to October 2017, answered
anonymously a survey delivered by their family physician. Adherence was assessed by the Treatment Adherence Measure questionnaire. Other evaluated variables were demographic and psychosocial factors and disease-oriented outcomes (weight, height,
glycated hemoglobin, and blood pressure).
Results: Eighty-five patients completed the study (54.1% of females) with a mean age of 61.3 years (± 13.8 years). The proportion of patients presenting good adherence to medication was 62.3% (CI95%, 51.8-72.9%). The lowest adherence is more
common in patients with depressive symptoms (p=0.004), history of smoking habits (p=0.019), living alone (p=0.009) or living without a marital partner (p=0.039), and it is associated with higher glycated hemoglobin levels (p=0.004).
Conclusions: Poor adherence to medication is a significant problem in the diabetic population, leading to lower glycemic control rates. The identification of its determinants allows us to design a specific intervention in primary care, both in patients’
education and in therapeutic approach, able to improve their health outcomes.
Keywords: Diabetes mellitus, type 2; Adherence; Socioeconomic factors; Depression; Portugal.

INTRODUCTION
iabetes mellitus (DM) is a common disease.
In 2014, the World Health Organization
(WHO) estimated that 422 million adults over
18 years old lived with diabetes worldwide.1
Despite the huge investment, official data shows a continuously increasing incidence and a higher burden of
disease both for patients and for healthcare systems.
In Portugal, data from the 2015 National Diabetes
Observatory Report estimated the prevalence of diabetes of 13.3% among the adult population aged 20-79, representing more than one million patients. The total associated costs were 1,936 million euros (1,893 euros per
capita), including direct and indirect costs, about 1% of
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the Global National Product and 12% of health expenses.2 Given the expected increase in prevalence and population impact, diabetes is considered one of the bigger challenges in health in the 21st century.3
Patients living with type 2 diabetes mellitus (T2DM)
are at increased risk of short and long-term complications, frequently leading to premature death, worsen by
the increasing prevalence, the insidious onset, and the
belated recognition of the disease.4
The primary goal of diabetic patients is to achieve appropriate glycaemic control.5 Uncontrolled hyperglycemia has been found to increase the incidence of microvascular disease and neuropathy in diabetics.6 It requires active patient involvement to deal with a multifaceted range of self-management skills, including
modifying dietary choices, implementing physical exercise regimens, monitoring blood glucose, and the
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adherence to medical treatments, often complex.4
Treatment with antidiabetic drugs, as well as strict medication adherence, contributes to accomplishing good
glycaemic control.4 In clinical practice, this is hard to
achieve, and we see that glucose control is frequently
suboptimal.7 One of the reasons for this failure is the
lack of adherence to the therapeutic regimen.8
Adherence is defined by the extent to which a person’s behavior towards medication or executing lifestyle changes corresponds with agreed recommendations
from a healthcare provider.9 Chronic diseases are mostly little symptomatic or even asymptomatic, and patients are more prone to non-adherence. The absence
of physical complaints leads to lower motivation for taking correctly the medications. Definitely, this asymptomatic character is one of the constraints to the adherence to medication treatment among people with diabetes, especially in type 2, leading often to the belief that
medication is not even necessary.10-11
Non-adherence is associated with poor control of
diabetes, with higher levels of glycated hemoglobin
(HbA1C). It is also linked to poor control rates in arterial hypertension and dyslipidaemia, leading to an increased risk of hospitalization and mortality. It is also
linked to less likelihood of intensifying the treatments
when indicated: ‘If the patient doesn’t take these medicines, why to prescribe even more?’12 Non-adherence to
medication is still an unsolved problem, with potentially costly and life-threatening sequels. It is crucial to
understand patients’ perspectives on diabetes and its
medications to promote good adherence, towards efficient and optimum diabetes care.13
Kirkman et al. (2015) studied a large claim database
and described several determinants associated with higher adherence in diabetic patients, such as older age, male
sex, higher education, higher income, higher daily total
pill burden, and lower out-of-pocket costs. Patients who
were recently-diagnosed were less likely to be adherent.14
Kivimäki et al. (2013), in Finland, described a decline in
adherence to medications after retirement in men with
T2DM.15 Higher out-of-pocket costs for antidiabetic medications was also pointed by Piette as a conditioner of
non-adherence.16 On its turn, Tunceli, in United Kingdom
(2015), found a negative association between younger
age and fewer concomitant medications and the adherence to monotherapy in recently diagnosed diabetics.17

Medication adherence is lower when the treatment
is perceived as more complex or arduous.18 A systematic review of Claxton et al. (2001) including 76 studies
showed that the prescribed number of doses per day
was inversely related to medication adherence.19
The prevalence of depression is higher in patients
with type 2 diabetes as compared to nondiabetic population, conditioning lower glycemic control, higher
risk of complications and poorer self-care behaviors,
such as adherence to drug therapy.20-23
Evidence suggests that interventions explicitly tailored
to the individual may be the most effective in producing
clinically meaningful results,24 but family support and patients’ trust in their physicians have also been recognized
as a stimulus for better adherence both to medications and
healthy lifestyles, with impact on diabetes’ control.25-26
Few studies have investigated the adherence to medication in Portuguese patients with T2DM. Furthermore, it is important to explore multiple factors acting
in the same patient, allowing to understand how different determinants relate to each other. This study aims
to characterize the adherence to medication in diabetic patients in a primary care setting, checking for the
association between the adherence and the disease-oriented outcomes, and prospecting the potential determinants associated with non-adherence.

MATERIAL AND METHODS
Study design, inclusion criteria, and settings
A cross-sectional study was conducted at Unidade de
Saúde Familiar Bela Saúde, a primary care setting in
Porto, Portugal, from July 2017 to October 2017. Patients
aged 18 years old and above, attending this setting and
having confirmed diagnosis of T2DM were included.
Exclusion criteria were age below 18 years old, having
a mental or physical condition that could interfere with
patients’ capacity to understand or answer the questionnaire, and those who were not interested in the study or did not sign the consent form. Analphabet patients could participate if accompanied by someone of
their trust to help them answering the questionnaire.

Sample size and sampling
Accepting a margin error of 10%, to a confidence level of 95%, and population size of about 1000 type 2 diabetics, for an unknown response distribution, we
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:104-12
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calculated the sample size of a minimum of 88 participants to include.27
Patients were invited consecutively as they were present in their scheduled visits. All patients were included
if they met the criteria for participation and they accepted to.

Study variables and data collection
Disease-oriented data regarding the patient were collected during the visit by the family physician: weight,
height, HbA1c, and systolic and diastolic blood pressure.
A questionnaire was distributed to patients to answer after the visit, anonymously and outside the office. The questionnaires were sealed and deposited in a ballot box after.
The correspondence between both forms was guaranteed
throughout a numbered codification assuring anonymity.
Adherence to medication was assessed using Measure Treatment Adherence (MAT) questionnaire, developed
and validated by Delgado and Lima.28 The MAT scale is a
variation of the Morisky-Green test, used to assess patients’ behavior patterns associated with the use of medicines. It shows good concurrent validity with high correlations with any answer and a sensitivity and specificity of 0.82 and 0.65, respectively. We used the converted dichotom ous scale, according to the following
criteria: never (6), and rarely (5), of the Likert scale changed to no (1) in the dichotomous scale; sometimes (3),
often (4), almost always (5) and always (6), of the scale of
Likert changed to yes (0) in the dichotomous scale.
Variables collected included duration of diabetes,
patient’s comorbidities, chronic prescribed medications and number of pills per day.
Stress was assessed through the Perceived Stress Scale
– 10 items (PSS-10), of Ribeiro & Marques.29 Depressive
symptoms were evaluated using a depression screening
questionnaire – Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2).30
Other variables included smoking habits (current smoker, former smoker or never smoker), and smoking history, alcoholic beverages habits, (through AUDIT-c),31 the
practice of physical exercise (the type of activity, duration,
and frequency), and demographic data (age, gender, employment status, education level, marital status, family
structure, socioeconomic status by Grafar classification).
We set < 7% as a reasonable HbA1c cut-off for good
control, as this value has been shown to reduce microvascular complications of diabetes.5
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:104-12

Ethical issues
The procedures of this study fulfilled the principles
of the Helsinki Declaration on medical research involving human subjects, and the Oviedo Convention. Patients were properly informed about the matters involved in the research, assured of the right to refuse participation, and guarantee that this decision would not affect their treatment. The evaluation instruments were
merely observational, without intervention and without
entailing a significant physical or psychological risk to
the participants. We guaranteed the confidentiality of
the answers and their anonymization for computer processing data analysis. The correspondence between the
disease-oriented outcomes – collected by the doctors –
and the questionnaire given to the patient was assured
through a numbered code in the pages. The information
was used and treated as a whole, being guaranteed the
confidentiality of each participant’s data in the publications and works resulting from this study.
The study protocol was approved by the Ethics Committee for Health of Northern Regional Health Administration.

Statistical analysis
SPSS® v24 of IBM Corporation® was used for data
analysis. We calculated frequencies and proportions for
descriptive variables (gender, occupation, education
level, marital status, household, comorbidities, glycaemic control, medication adherence, exercise habits, depressive symptoms, and alcohol and smoking habits).
Mean and the standard deviation was evaluated for
quantitative variables (age, duration of diabetes, number of pills, number of medicines, perceived stress, body
mass index, HbA1c, and systolic and diastolic pressure). We applied the Mann-Whitney test to study the association of drug adherence with glycaemic control and
other factors of metabolic control. A p-value < 0.05 was
considered as statistically significant. Logistic binary
regression was used to calculate odds ratio (OR) and
95% confidence interval in the other variables.

RESULTS
We included 98 patients with T2DM. Thirteen patients were excluded due to non-response or incomplete data, remaining 85 patients for analysis (54.1% of
females). Table I shows the description of the sociode-
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mographic and psychological variables of our sample.
The mean age was 61.3 years (± 13.8 years). The majority were married (76.5%), retirees (62.4%), and studied less than nine years at school (84.7%). Only 10.6%
of our patients lived alone. The mean duration of diabetes was 9.8 years (± 7.1 years). The average of different medications used by the patient was 4.35 (± 3.12).
Arterial hypertension (63.5%), dyslipidemia (45.9%)
and obesity (37.6%) were the most common comorbidities. Chronic kidney disease was reported by only one
patient (1.2%). Depressive symptoms were found in
23.5% of our patients. Stress scale mean levels were 16.9
± 5.6, ranging from 2.0 to 30.0. Unsatisfactory glycaemic control (HbA1c > 7%) was found in 32.5% of our patients. The practice of physical exercise more than two
times a week was present in 45.9% of our patients. In
the lifestyles, we found 7.1% of active smokers and
22.4% with high alcoholic beverages consumption.
The proportion of patients presenting good adherence to medication was 62.3% (95%CI, 51.8-72.9%).
We present a comparison between adherent and nonadherent patients regarding disease-oriented outcomes
in Table II. The non-adherence is associated to higher
mean HbA1c (7.4 ± 1.6% vs 6.6 ± 0.7%; p=0.004). We did
not find any significant differences in the body mass index, systolic blood pressure or diastolic blood pressure.
The determinants with influence on adherence to
medications are shown in Figure 1. Hypertensive and
never smoking patients, as well as patients who lived
with their partner, showed statistically significant higher adherence. Depressive symptoms and living alone
were associated with lower adherence to the prescribed
medication.

DISCUSSION
As far as we know, there is no cure for patients with
diabetes mellitus. However, it is possible to live with
the disease and to avoid its acute and chronic complications, as long as the access to appropriate medicines
is guaranteed and patients take them. In this study,
62.3% of patients presented good adherence to medications, which was associated with a significant and
clinically relevant decrease in Hgb A1c levels. In adherent patients, the Hgb A1c average was below 7.0%,
meaning good control, as the target set for most patients with diabetes.

TABLE I. Characteristics of the study respondents
Characteristics

Total (n=85) (%)

Age
(mean years ± SD)

61.3 ± 13.8

Gender
Female
Male

46 (54.1%)
39 (45.9%)

Occupation
Unemployed
Employed
Domestic
Retiree

8 (9.4%)
15 (17.6%)
9 (10.6%)
53 (62.4%)

Education Level
< 4 years
≤ 9 years
≤ 12 years
> 12 years

3 (3.5%)
69 (81.2%)
13 (15.3%)
0 (0%)

Marital status
Single
Married
Separated/Divorced
Widowed

4 (4.7%)
65 (76.5%)
7 (8.2%)
9 (10.6%)

Household
Living alone
Living with a marital partner
and no one else
and children
and other
Living only with children
Living only with parents

9 (10.6%)
65 (76.5%)
39 (60.0%)
24 (36.9%)
2 (3.1%)
7 (8.2%)
4 (4.7%)

Duration of diabetes
(mean years ± SD)

9.8 ± 7.1
Range = [1.0 – 32.0]

Number of pills
(mean ± SD)

5.66 ± 3.30

Number of medication
(mean ± SD)

4.35 ± 3.12

Notes: SD = standard deviation; COPD = chronic obstructive pulmonary
disease; PSS-10 = Perceived Stress Scale (10 items); PHQ-2 = Patient
Health Questionnaire (2 items); AUDIT-C = Alcohol Use Disorders
Identification Test - Consumption.

The problem of non-adherence is widespread and
calls for an integrated approach that addresses patients’
motivation to follow treatment guidelines as well as
their ability to do so.32
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:104-12
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adherence to drug treatment (95.7%),35 and in Pakistan,
Shams found only 37.7% of the patients being adherent.36
In Europe, the situation is quite similar. In France
Characteristics
Total (n=85) (%)
(2018), a cross-sectional study including 1,214 diabetic
Existing comorbidities
patients revealed that 46.2% were considered strictly
Hypertension
54 (63.5%)
adherent to antidiabetic medication. A retrospective
Controlled (< 140/90mmHg)
36 (66.7%)
chart review of 323 patients with T2DM attending a priDyslipidaemia
39 (45.9%)
mary health care center in the eastern part of Bosnia
Obesity
32 (37.6%)
and Herzegovina used a pill count method and eviCancer
5 (5.9%)
denced an adherence of 52% to antidiabetic medicaCardiovascular disease history
5 (5.9%)
tion. A retrospective cohort study in the United KingCOPD
3 (3.5%)
dom
showed that 60.1% diabetic patients were adherent
Chronic kidney disease
1 (1.2%)
to oral antihyperglycemic agents.17 In the USA, KirkUnsatisfactory glycemic control
man et al. conducted a retrospective analysis using a
(HbA1c ≥ 7%)
27 (32.5%)
large pharmacy claims database including > 200,000
Stress (PSS-10)
16.9 ± 5.6
patients from all 50 states and the larger United
T2DM
(mean value ± SD)
Range = [2.0 – 30.0]
States territories, revealing an adherence rate of 69%.14
Depressive symptoms (PHQ-2)
20 (23.5%)
In Portugal, the full adherence to medical prescripSmoking habits
tions is about one-third of the patients’ population unNever smoker
63 (74.1%)
dergoing treatment.37 A cross-sectional study conducted
Former smoker
16 (18.8%)
by da Costa et al. (2015) in Portugal, recruiting patients
Current smoker
6 (7.1%)
via community pharmacies, found 77.2% of adherence
Alcohol habits (AUDIT-C)
19 (22.4%)
to medications in patients with chronic conditions,38 and
Physical exercise
39 (45.9%)
Dias (2014) described an adherence of 49.6% in patients
with ischemic heart disease adhered to the prescribed medicaTABLE II. Comparison of disease-oriented outcomes regarding metabolic control of
tion. 37 However, we lack a preadherent or non-adherent patients
vious study specifically about the
adherence in the unique backTotal (n=85)
Adherent
Non-adherent p-value*
ground
that is diabetes mellitus.
2
Body mass index (kg/m )
29.3 ± 4.3
29.0 ± 4.4
29.8 ± 4.2
0.424
There are variations in adheSystolic BP (mmHg)
129.2 ± 13.7 129.0 ± 14.8
129.5 ± 11.8
0.914
rence, reflecting an extensive
Diastolic BP (mmHg)
73.6 ± 9.3
73.3 ± 8.4
74.0 ± 10.8
0.557
spectrum of results. Worldwide,
HbA1c (%)
6.9 ± 1.2
6.6 ± 0.7
7.4 ± 1.6
0.004
the rate of adherence to diabetes’ medication varies between
Notes: SD = standard deviation; BP = blood pressure.
36%
and 93%.39 This points the
Data are presented as mean ± SD.
need for studies regarding chro* Mann-Whitney test was used.
nic diseases, to compare the
Several studies estimated the burden of non-adhedata and determine the contributory factors.
rence. Imtiaz et al., in Multan, Pakistan, described 64%
Unsatisfactory glycaemic control (HbA1c ≥ 7%) was obof the diabetic patients as adherent.33 Heissem et al., in
served in 32.5% of the participants. A recent Portuguese
Egypt, showed that 73.9% of the participants had good
study, conducted by Gois et al., has shown suboptimal glyadherence to the oral antidiabetic medications.8 In Ugancaemic control in 86.6% of diabetics.40 Poor glycaemic conda, Kalyango found the overall prevalence of adherence
trol was associated with poor adherence in the current
among the respondents to be 71.1%.34 Not all the results
study (p=0.004). Voorham, in Netherlands,41 and Guilare concordant. In Brazil, Boas et al. described higher
lausseau, in France,42 concluded the same, demonstrating
TABLE I. (continuation)
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p-value*

Duration of diabetes
Gender (male)
Age
Education > 9 years
Living with a marital partner

0.043

Living alone

0.019

Sedentarism
0.019

Never smoker
Alchool consumption
Total medication
Polymedication

0.006

Depressive symptoms
Stress

0.046

Hypertension
Controlled blood pressure
Cardiovascular disease history
Dyslipidaemia
Obesity
COPD
Cancer
0.01

0.1

1

10

OR
Figure 1. Determinants of adherence to medication.
Notes: OR = odds ratio; COPD = chronic obstructive pulmonary disease.
*Logistic binary regression was used.

that low adherence inhibits the intensification of glucose-regulating, and supporting the importance of adherence
to medications to achieve the target of HbA1c in diabetics.
Unexpectedly, we found hypertension was positively associated with adherence (p=0.046). This event is
not foreseen in the literature. It might result in the fact
that patients perceive hypertension as a more severe disease, and so they have a stricter routine concerning
medication adherence.
In our study, a statistically significant association was
found between depressive symptoms and poor adherence (p=0.004). Other studies have suggested that non-adherence to self-care measures and medications might partially explain unsatisfactory glycaemic control in comorbid depression.43 In a meta-analysis of 47 cohort studies,
depression was significantly associated with poor self-care
and low adherence to the diabetes treatment regimen.44 A

recent cross-sectional study with a sample of 628 outpatients, conducted in Lisbon, Portugal, found a significant
association between depressive symptoms and poor glycaemic control in women.40 In this regard, treatment nonadherence may represent an important pathway between
depression and worse diabetes disease-oriented outcomes. As far as we know, this is the first report to analyze
the relationship between depressive symptoms and adherence in a Portuguese population with T2DM.
The absence of smoking habits was associated with
improved adherence (p=0,019). In Hungary, a study undertaken by Hanko et al. concluded that smokers were
more likely to neglect to purchase the antidiabetic medicines than non-smokers.45 Other studies focusing on
diabetes and smoking habits have shown an enhanced
risk for micro and macrovascular disease, as well as premature mortality.46 In a study conducted by Huang et al.,
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:104-12
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current smoking was strongly negatively correlated with
the achievement of the HbA1c control.47 Another study
in newly diagnosed T2DM patients demonstrated that
smoking cessation was associated with improvement of
metabolic parameters.48
Smoking cessation did not obtain the attention needed by health care professionals. In our study, only about
one-half of the smoking diabetic patients were counseled to quit this habit by their health care providers.46
Concerning demographic factors, our study revealed
that patients who live alone have lower adherence to
medication (p=0.009). In research undertaken by Silva
et al. in Porto, Portugal, the number of people that lived
with the patient was modest and positively correlated
with insulin treatment adherence; however, there was
not a statistically significant correlation between the patient’s household and the adherence to oral antidiabetic treatment.49 One recent systematic review concluded
that family support has a positive impact on a healthy
diet, higher self-efficacy, improved psychological wellbeing, and better glycaemic control50 and another pointed family involvement as a facilitator for the disease
management.51 On the other hand, reports of family
members’ unsupportive behaviors were associated with
lower adherence to one’s diabetes medication regimen
in several studies.52-53 We also found a higher adherence
in the participants who live with a marital partner
(p=0.039). These results enhance the importance of family variables, revealing the relevance of including partners on interventions regarding T2DM since they seem
to play an important role in patients’ adherence.
Several limitations of this study need to be outpointed. All our patients were recruited from one primary
care setting, and thus might not be representative of the
general diabetic population in Portugal. The use of selfreport data on medication adherence may have a tendency to overestimate adherence, due to recall biases
and social desirability. Moreover, the exclusion of analphabet patients who were not accompanied by someone
of their trust to help them answering the questionnaire
may be an important bias. On the other hand, our sample is based on the patients present in a primary care appointment with their doctor. We notice a deviation in general characteristics from those we could expect from
the diabetic population of an entire health center, but it
does not seem to interfere in the conclusion about the
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:104-12

real-world adherence of patients in primary health care.
We were unable to include the contribution of dietary habits, which is an essential part of this disease
management. Although PHQ-2 is a commonly used
screening tool, patients with probable depression did
not take a formal psychiatric examination to validate a
diagnosis of major depression. Also, we recommend a
larger sample size for future studies. Lastly, due to the
cross-sectional nature of our research, we were not able
to establish any definite causal relationships.
Non-adherence to medication in patients with T2DM
needs to be addressed. In this observational study, the
suggested contributory factors for non-adherence are
depressive symptoms, history of smoking habits, living
alone or living without a marital partner. In diabetic
patients with variable glycaemic control, family physicians should be aware that these factors can be associated with a higher risk for T2DM treatment non-adherence and adopt a comprehensive approach. From
our results, we endorse the need to screen patients at
high risk for poor adherence and to use multiple interventions to improve adherence.
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RESUMO
A ADESÃO À TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA NOS DOENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UM ESTUDO
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL
Objetivos: Determinar a taxa de adesão à terapia medicamentosa em doentes com diabetes mellitus tipo 2 e avaliar o seu impacto nos parâmetros clínicos.
Tipo de estudo: Observacional, transversal.
Local: Porto, Portugal.
População: Doentes com diabetes mellitus tipo 2 pertencentes a uma Unidade de Saúde Familiar.
Métodos: Uma amostra de conveniência constituída pelos doentes com diabetes mellitus tipo 2 que frequentaram as consultas
na Unidade de Saúde Familiar, de julho a outubro de 2017, respondeu anonimamente a um questionário entregue pelo respetivo médico de família. A adesão foi avaliada pelo questionário da Medida de Adesão aos Tratamentos. Outras variáveis testadas
consistiram em fatores demográficos e psicossociais e parâmetros clínicos (peso, altura, hemoglobina glicada e pressão arterial).
Resultados: Oitenta e cinco doentes completaram o estudo com idade média de 61,3 ± 13,8 anos (54,1% mulheres). A proporção de doentes que apresentaram boa adesão à medicação foi de 62,3% (IC95%, 51,8-72,9%). A baixa adesão é mais comum em doentes com sintomas depressivos (p=0,004), história de tabagismo (p=0,019), que vivem sozinhos (p=0,009) ou que
vivem sem cônjuge (p=0,039) e está associada a níveis aumentados de hemoglobina glicada (p=0,004).
Conclusões: A adesão à medicação é um problema importante na população diabética, levando a um mau controlo glicémico.
Identificaram-se vários fatores associados a uma má adesão, permitindo uma intervenção específica nos cuidados primários,
tanto na educação como na abordagem terapêutica dos doentes, capaz de melhorar a saúde dos mesmos.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2; Adesão; Fatores socioeconómicos; Depressão; Portugal.
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A perspetiva dos médicos de
família portugueses quanto à
referenciação de crianças com
problemas de comunicação e
linguagem
Inês Dinis,1 Fátima Maia,2 Rute F. Meneses,3 Rafael Sousa4

RESUMO
Objetivos: Descrever o perfil do médico de família em Portugal, no que concerne à referenciação de crianças com problemas
de comunicação e linguagem e identificar barreiras ao processo de referenciação.
Tipo de estudo: Observacional, transversal e descritivo.
Local: Região Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Região Norte e Região Autónoma dos Açores.
População: Médicos de família da região Centro, Lisboa e Vale do Tejo, região Norte e Região Autónoma dos Açores.
Métodos: Construção e aplicação de um questionário on-line, com 35 questões com resposta em escala de Likert (0-5) e uma
questão semiaberta. O questionário foi enviado a nível nacional, segundo um método de amostragem por redes. Foi assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados.
Resultados: Participaram 55 médicos de família. Cerca de 40% dos inquiridos consideraram-se bastante satisfeitos com o processo de referenciação; 55% manifestaram-se pouco ou nada satisfeitos com a aprendizagem de conteúdos acerca do desenvolvimento de comunicação e linguagem durante o curso de medicina; 58% referiram que o encaminhamento para o Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância ocorre com pouca ou nenhuma frequência. Foram identificadas seis barreiras ao
processo de referenciação: constrangimentos com serviços; recursos humanos; burocracia; lentidão do processo; nível de conhecimentos relacionados com o processo de referenciação; atitude dos pais.
Conclusão: Os resultados do estudo não permitem descrever o perfil do médico de família em Portugal, pelo que deve ser considerado um estudo piloto. Contudo, são indicativos da perspetiva dos médicos participantes acerca da referenciação de crianças com problemas de comunicação e linguagem, bem como das barreiras associadas a este processo.
Palavras-chave: Problemas de comunicação e linguagem; Processo de referenciação; Médico de família; Intervenção precoce;
Terapeuta da fala.

INTRODUÇÃO
s problemas de comunicação e linguagem
(PCL) referem-se a um variado espectro de
problemas, incluindo perturbações específicas de linguagem, perturbações dos
sons da fala, perturbações da fluência, atrasos de de-
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senvolvimento de linguagem/emergência tardia de linguagem, entre outros, que limitam a aquisição e desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Em
idade pré-escolar a maior parte dos estudos aponta
para uma prevalência entre 2,3% e 19%. 1-5 Em Portugal,
um estudo refere uma prevalência de 14,9%.6 Estes problemas podem prejudicar o desenvolvimento de competências sociais, académicas e emocionais do indivíduo ao longo da sua vida.7-10 Já pelos três anos de idade
é possível constatar que estas crianças apresentam
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índices de qualidade de vida mais baixos.9 Na adolescência, cerca de 40% dos indivíduos com perturbação
específica de linguagem revelam dificuldades de interação com os pares.8,10 Para além disso, muitas das vezes a ocorrência de um problema deste tipo gera preocupação e stress na família.11 Estas situações podem
também ter implicações futuras negativas para a sociedade.3,12-14 Nos Estados Unidos da América um estudo verificou que o desemprego atinge 75% das pessoas
com problemas graves de fala.14 Por outro lado, a intervenção precoce nestes casos tem-se revelado benéfica,
eficaz e com boa relação custo-benefício.15-16
Os médicos de família encontram-se numa posição
privilegiada para detetar e referenciar precocemente estes problemas.4-5,17-19 O Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), documento base para as consultas
de vigilância de saúde infantil, recomenda a referenciação destas situações para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).20 Este sistema foi
consagrado em Portugal em 2009, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro, e pretende
abranger todas as famílias e crianças com alterações nas
funções ou estruturas do corpo ou com risco grave de
atraso de desenvolvimento, nas quais se incluem os problemas de comunicação e linguagem.21 Todavia, alguns
estudos apontam para um reduzido encaminhamento
de crianças com problemas de desenvolvimento para
serviços de intervenção precoce, inclusive em Portugal.22-27 Para além disso, há poucos estudos que tentaram
compreender quais os motivos para esta situação e não
é conhecido nenhum em Portugal.17,22
Assim, a finalidade desta investigação foi compreender qual a perspetiva dos médicos de família relativamente à referenciação precoce de crianças com
problemas de comunicação e linguagem e saber quais
as barreiras que estes identificam no processo de referenciação. Definiram-se dois objetivos gerais: descrever o perfil do médico de família em Portugal, no que
concerne à referenciação de crianças com problemas
de comunicação e linguagem; e identificar barreiras ao
processo de referenciação.

MÉTODOS
O estudo apresentado é observacional, transversal e
descritivo. Construiu-se um questionário on-line na plataforma FORMULÁRIOS DO GOOGLE, onde constava uma car-

ta introdutória e um consentimento informado. O questionário apresentava sete partes com 35 questões fechadas com opções de resposta em escala de Likert de cinco
níveis e uma questão semiaberta, distribuídas da seguinte
forma: I. Caracterização socioprofissional; II. Satisfação
com fatores internos e externos necessários à referenciação de crianças com problemas de comunicação e linguagem [opções: 1) Nada satisfeito(a); 2) Pouco satisfeito(a); 3) Satisfeito(a); 4) Bastante satisfeito(a); 5) Muito satisfeito(a)]; III. Frequência de comportamentos durante
a consulta de saúde infantil [opções: 1) Nunca ocorre; 2)
Ocorre pouco; 3) Ocorre com alguma frequência; 4) Ocorre com bastante frequência; 5) Ocorre com muita frequência]; IV. Importância atribuída a atitudes, comportamentos e situações relativamente ao processo de deteção e encaminhamento de crianças com problemas de
comunicação e linguagem [opções: 1) Nada importante,
2) Pouco importante, 3) Importante, 4) Bastante importante, 5) Muito importante]; V. Fatores que influenciam o
encaminhamento [opções: 1) Não influencia; 2) Influencia pouco; 3) Influencia; 4) Influencia bastante; 5) Influencia muito]; VI. Interesse pessoal relativo ao desenvolvimento de conhecimentos sobre comunicação e linguagem [opções: 1) Nada interessado(a); 2) Pouco interessado(a); 3) Interessado(a); 4) Bastante interessado(a);
5) Muito interessado(a)]. A parte VII – «Satisfação com o
processo de referenciação atual de crianças com problemas de comunicação e linguagem» – incluía uma questão fechada [opções: 1) Nada satisfeito(a); 2) Pouco satisfeito(a); 3) Satisfeito(a); 4) Bastante satisfeito(a); 5) Muito satisfeito(a)] e uma semiaberta – «No caso de considerar que o processo de referenciação não ocorre da forma
mais eficiente, por favor indique três barreiras».
Foi realizado um pré-teste a três médicos de família
e, consequentemente, foram revistas algumas questões
para melhorar a compreensão das mesmas. Quanto à
fiabilidade determinou-se que a consistência interna
do questionário (α de Cronbach) é boa (α=0,8).28
O questionário foi enviado entre novembro de 2015
e maio de 2016, segundo um método não probabilístico de amostragem por redes, ou seja, com a colaboração de quatro médicos de família selecionados (um da
região Centro, um de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Norte e um da Região Autónoma dos Açores).
Os dados quantitativos foram tratados com recurso
ao programa Statistical Package for the Social Sciences
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25
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liação destes problemas pelo terapeuta da fala é muito importante.
Quanto à valorização de atituFrequências
des
de deteção e referenciação
Varáveis sociodemográficas
n
%
precoces (Quadro III), o encamiSexo
Feminino
41
74,5
nhamento de crianças com susMasculino
14
25,5
peita de problemas de comunicaLocal
Centro
20
36,4
ção e linguagem dos três aos seis
Norte
6
10,9
anos de idade foi considerado
Lisboa e Vale do Tejo
23
41,8
muito importante por mais médiRegião Autónoma dos Açores
6
10,9
cos (71%) do que dos 0 aos 36 meInstituição
USF
49
89,1
ses (26%). Por outro lado, mais méACeS
6
10,9
dicos assinalaram como muito imCondição profissional Interno
31
56,4
portante a atitude «observar, deEspecialista
24
43,6
tetar precocemente e encaminhar
Anos de experiência
1a2
12
21,8
precocemente» (56%) do que a atiprofissional
3a4
22
40,0
tude «observar, suspeitar e espe5 a 10
10
18,2
rar» (13%). Quase metade destes
11 a 20
3
5,50
médicos (45%) consideraram ainMais de 20
8
14,5
da que seria muito importante a
Média total: 8,04 (± 9,6)
existência de rastreios direcionaAmplitude de anos de experiência: de 1 a 33
dos para a deteção de problemas
de comunicação e linguagem nos
cuidados de saúde primários.
– IBM® SPSS® for Windows. Para os dados qualitativos
No que concerne aos procedimentos para a deteção
recorreu-se à análise de conteúdo, na qual a unidade de
e referenciação deste tipo de problemas (Quadro IV),
registo foi o tema. As categorias e subcategorias emer55% dos médicos referiram utilizar com muita fregiram dos resultados e a análise foi validada por outro
quência a Escala de Mary Sheridan Modificada
codificador, especialista na área.
(EADMSM), enquanto 53% declararam nunca utilizar
ou utilizar pouco o Modified Checklist for Autism in
RESULTADOS
Toddlers (M-CHAT). Alguns dos inquiridos (38%) afirCinquenta e cinco médicos de família participaram
maram que o encaminhamento destas crianças para o
no estudo. A maioria dos participantes é do sexo femihospital ocorre com bastante frequência. Contudo, 36%
nino (74,5%) e trabalha em Unidades de Saúde Famidos mesmos declarou que o encaminhamento para o
liar (89,1%). Quanto aos locais, a maior parte é de LisSNIPI ocorre com pouca frequência e 22% referiram
boa e Vale do Tejo (41,8%) e da região Centro (36,4%).
nunca o ter feito.
Aproximadamente 56% são médicos internos e 43% são
Em relação à satisfação com o processo de deteção e
especialistas. A média de experiência profissional é de
referenciação (Quadro V), 42% dos médicos consideraoito anos (Quadro I).
ram-se bastante satisfeitos com o processo de referenciaApresentar-se-ão, em primeiro lugar, os resultados
ção e 74% referiram estar satisfeitos ou bastante satisfeiquantitativos.
tos com os seus conhecimentos sobre o mesmo. Cerca de
Relativamente à valorização dos intervenientes prometade (49%) referiu estar satisfeita com este tipo de infissionais no processo de referenciação de crianças com
formação no PNSIJ e 31% julgaram-se pouco satisfeitos.
problemas de comunicação e linguagem (Quadro II),
Quanto à satisfação com os conhecimentos acerca
60% dos inquiridos consideraram o seu papel muito
do desenvolvimento de comunicação e linguagem
importante. Para além disso, 70% referiram valorizar
(Quadro VI), 62% dos inquiridos consideraram-se
muito o trabalho de equipa e 58% afirmaram que a avaQUADRO I. Dados socioprofissionais da amostra
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QUADRO II. Valorização dos intervenientes profissionais no processo de referenciação
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Nada
importante)

2
(Pouco
importante)

3
(Importante)

4
(Bastante
importante)

5
(Muito
importante)

Encaminhamento dos 0 aos 36 meses

0%

9%

29%

36%

26%

Encaminhamento dos 3 aos 6 anos

0%

0%

2%

27%

71%

Atitude «observar, detetar precocemente e
encaminhar precocemente»

0%

2%

13%

29%

56%

Atitude «observar, suspeitar e esperar»

2%

9%

31%

45%

13%

Rastreios de PCL nos CSP

0%

6%

9%

40%

45%

QUADRO III. Valorização de atitudes de deteção e referenciação precoces
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Nada
importante)

2
(Pouco
importante)

3
(Importante)

4
(Bastante
importante)

5
(Muito
importante)

Encaminhamento dos 0 aos 36 meses

0%

9%

29%

36%

26%

Encaminhamento dos 3 aos 6 anos

0%

0%

2%

27%

71%

Atitude «observar, detetar precocemente e
encaminhar precocemente»

0%

2%

13%

29%

56%

Atitude «observar, suspeitar e esperar»

2%

9%

31%

45%

13%

Rastreios de PCL nos CSP

0%

6%

9%

40%

45%

QUADRO IV. Procedimentos para a deteção e referenciação
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Nunca ocorre)

2
(Ocorre pouco)

3
(Ocorre com
alguma
frequência)

4
(Ocorre com
bastante
frequência)

5
(Ocorre com
muita
frequência)

Utilização da EADMSM

4%

7%

9%

25%

55%

Utilização do M-Chat

29%

24%

29%

9%

9%

Encaminhamento para o hospital

0%

24%

27%

38%

11%

Encaminhamento para o SNIPI

22%

36%

27%

13%

2%

satisfeitos com os mesmos. Quarenta por cento manifestaram-se satisfeitos com a disponibilização de formação adicional sobre comunicação e linguagem durante a especialização/carreira em medicina geral e fa-

miliar. Todavia, 44% declaram-se pouco ou nada satisfeitos. Mais de metade destes médicos (55%) assinalou
que estava pouco ou nada satisfeita com a aprendizagem destes conteúdos durante o curso de medicina.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25
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QUADRO V. Satisfação com processo de deteção e referenciação
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Nada
satisfeito)

2
(Pouco
satisfeito)

3
(Satisfeito)

4
(Bastante
satisfeito)

5
(Muito
satisfeito)

Processo de referenciação

2%

20%

36%

42%

0%

Conhecimentos sobre o processo
de referenciação

2%

13%

43%

31%

11%

Informações do PNSIJ

9%

31%

49%

11%

0%

QUADRO VI. Satisfação com os conhecimentos acerca do desenvolvimento de comunicação e linguagem
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Nada
satisfeito)

2
(Pouco
satisfeito)

3
(Satisfeito)

4
(Bastante
satisfeito)

5
(Muito
satisfeito)

Conhecimentos sobre desenvolvimento de
comunicação e linguagem

2%

18%

62%

18%

0%

Formação adicional sobre comunicação e
linguagem

13%

31%

40%

14%

2%

Aprendizagem sobre comunicação e linguagem
durante o curso

24%

31%

29%

16%

0%

Aprofundamento sobre o desenvolvimento da
comunicação e linguagem

0%

7%

27%

51%

15%

QUADRO VII. Potenciais fatores de influência na tomada de decisão para a referenciação
Classificação dos médicos de família
Questões

1
(Não
influencia)

2
(Influencia
pouco)

3
(Influencia)

4
(Influencia
bastante)

5
(Influencia
muito)

Preocupação dos pais

0%

0%

20%

53%

27%

Satisfação com os serviços

0%

6%

27%

45%

22%

Resultados da EADMSM

0%

9%

13%

56%

22%

Resposta dos serviços

5%

33%

25%

35%

2%

Eficácia da EADMSM

2%

20%

51%

24%

3%

Cerca de metade (51%) demonstrou-se bastante interessada em aprofundar conhecimentos nesta área.
No que respeita aos potenciais fatores de influência
na tomada de decisão para a referenciação (Quadro
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25

VII), todos os médicos consideraram que a preocupação dos pais com o desenvolvimento de comunicação
e linguagem dos filhos influencia a sua tomada de decisão para a referenciação. Quarenta e cinco por cento
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QUADRO VIII. Barreiras ao processo de referenciação
Categorias
Constrangimentos com serviços

Recursos humanos

Burocracia

Subcategorias

Frequência de
referências

Total
15

Tempo de espera (resposta/processo)

8

Articulação de serviços e profissionais

3

Distância entre serviços

1

Financeiros

2

Capacidade de resposta

1

Falta de TF nos CSP

4

Falta de TF nos serviços de saúde e educativos

2

Poucos recursos

3

Profissionais envolvidos no processo

1

Burocracia

2

10

2

Lentidão do processo

Lentidão do processo

1

1

Conhecimentos relacionados com o processo de

Desconhecimento

2

4

referenciação

Falta de formação (curso/internato)

2

Atitude dos pais

Insegurança e desvalorização da referenciação

2

dos inquiridos manifestaram que a sua satisfação com
os serviços que apoiam as crianças com estes problemas influencia bastante a decisão para a referenciação.
Neste sentido, 35% assinalaram bastante satisfação
com os mesmos, embora 33% se tenham declarado
pouco satisfeitos. Mais de metade (56%) considerou
que os resultados da Escala de Mary Sheridan Modificada influenciam bastante a decisão de referenciação
e cerca de metade (51%) declarou-se satisfeita com este
instrumento de avaliação.
Apresentar-se-ão seguidamente os resultados qualitativos.
Dos 55 médicos que responderam ao questionário,
16 (29,1%) apontaram barreiras ao processo de referenciação. Como se verificar no Quadro VIII, as respostas obtidas dividiram-se em seis grandes categorias e 14
subcategorias. Posteriormente serão apresentadas algumas declarações exemplificativas efetuadas pelos
médicos de família.
No total, os constrangimentos com os serviços foram
os mais mencionados. Neste âmbito, a barreira referida com mais frequência foi o tempo de espera para a
obtenção de uma resposta após referenciação: “atraso
no atendimento pelos cuidados hospitalares das situa-

2

ções referenciadas” (sujeito 20). Também foram apontados problemas com a articulação entre serviços e profissionais e com a distância entre serviços: “ausência de
feedback/comunicação entre os serviços” (sujeito 47);
“falta de ligação entre terapeutas da fala, médicos, professores e família” (sujeito 32); “distância dos locais de
prestação de cuidados do local onde presto cuidados”
(sujeito 20). Para além disso, foram identificadas barreiras financeiras relacionadas com os elevados custos
das intervenções fora do sistema público em comparação com os rendimentos das famílias: “terapia da fala
feita no privado é cara para a maioria das famílias” (sujeito 44). A capacidade de resposta deficitária dos serviços também foi apontada: “o hospital da minha área
(…) não tem capacidade de resposta” (sujeito 44). Nos
relatos analisados foi evidente que a maioria destes
constrangimentos é relativa ao hospital. Na articulação
entre serviços também são mencionados os serviços
escolares. Os serviços do SNIPI nunca foram referidos
neste contexto.
Os problemas com recursos humanos foram os segundos mais mencionados. A ausência de terapeutas da
fala, tanto nos cuidados de saúde primários como noutros serviços de saúde e educativos, também foram basRev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25
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tante referidos: “a referenciação é feita ao hospital de
referência em que as terapeutas da fala apenas fazem
a avaliação diagnóstica. Depois não há capacidade de
resposta (pela falta de pessoal) para fazer o acompanhamento terapêutico” (sujeito 27); “necessidade de
terapeuta da fala no ACeS (…), de forma a melhorar a
articulação MGF/TF” (sujeito 4); “não existir terapia da
fala nos cuidados primários para avaliação dos casos
em que haja dúvidas e acompanhamento daqueles que
necessitarem” (sujeito 46). A falta de recursos humanos
e os profissionais envolvidos no processo também foram consideradas barreiras: “a falta de terapeutas da
fala ou outros profissionais relacionados, integrados
nas equipas multidisciplinares dos CS. É ao nível dos
serviços privados que estes profissionais se encontram
com mais frequência” (sujeito 50).
A burocracia e a lentidão do processo também foram
barreiras identificadas pelos médicos desta amostra:
“burocracia” (sujeito 18); “lentidão do processo” (sujeito 53).
Outra das categorias encontrada é alusiva aos conhecimentos relacionados com o processo de referenciação, nomeadamente desconhecimento e falta de formação durante o curso ou internato: “ausência ou desconhecimento de critérios de referenciação bem definidos e disponíveis” (sujeito 13); “formação deficitária”
(sujeito 18).
A insegurança e a desvalorização dos pais face à referenciação, devido ao receio de estigmatização e ao
desconhecimento do impacto dos problemas de linguagem e comunicação, respetivamente, também foram consideradas uma barreira: “pais renitentes à referenciação por medo à estigmatização” (sujeito 33);
“muitos pais não compreendem que as alterações da
linguagem terão impacto na criança, não só a nível de
estudos, mas também de socialização e outros” (sujeito 44).

DISCUSSÃO
Apesar de não ter sido foi possível definir o perfil do
médico de família em Portugal, dada a caracterização da
amostra e o método de recolha de dados, foi possível recolher algumas perceções dos médicos participantes
acerca da referenciação de crianças com problemas de
comunicação e linguagem e das barreiras existentes ao
processo, que se descrevem seguidamente.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25

A maioria dos médicos de família da amostra pareceu valorizar o seu papel, a avaliação feita pelo terapeuta da fala e o trabalho de equipa relativamente ao
processo de referenciação de crianças com problemas
de comunicação e linguagem, o que vai ao encontro da
literatura.4,26,29-31
A maioria destes médicos pareceu valorizar a deteção e o encaminhamento precoces, o que se destacou
na maior importância atribuída à atitude «observar, detetar precocemente e encaminhar precocemente». Todavia, pareceu haver uma desvalorização deste comportamento na faixa etária dos 0 aos 36 meses, face à
faixa etária dos três aos seis anos de idade. Estes resultados estão de acordo com a literatura, na qual é descrita uma tendência para um encaminhamento mais
tardio.17,32-33 Contudo, as vantagens e importância de
uma intervenção o mais precoce possível, após a deteção do problema, são cada vez mais conhecidas e defendidas.15,34-37
Relativamente aos procedimentos, os inquiridos pareceram utilizar pouco o M-CHAT, embora a sua aplicação seja recomendada no PNSIJ entre os 16 e os 30
meses.20 Esta situação poderá decorrer da falta de formação para a aplicação do mesmo.38 Numa outra investigação portuguesa, uma das dificuldades sentidas
por 37% dos médicos prendia-se precisamente com a
formação insuficiente para a aplicação das escalas de
avaliação.43 Considera-se que o M-CHAT poderia ser
um instrumento útil e rápido na deteção precoce de
problemas de desenvolvimento, como o autismo e outros relacionados com a comunicação. Por outro lado,
a maioria dos médicos referiu utilizar a Escala de Mary
Sheridan Modificada para a deteção de problemas de
comunicação e linguagem. Efetivamente, segundo a literatura, os testes informais baseados em marcos de
desenvolvimento são os mais utilizados em contexto de
cuidados de saúde primários.20,32,38-42 Os resultados desta escala parecem influenciar a maior parte destes médicos para a decisão de encaminhamento. Contudo,
cerca de metade demonstrou-se apenas satisfeita com
este instrumento e 20% afirmou-se pouco satisfeita, o
que, no entendimento dos autores do presente estudo,
pode originar relutância quanto à referenciação destas
crianças. Também pode dar-se o caso destes médicos
privilegiarem a perceção clínica e os sinais de alarme,
como já foi indicado num outro estudo português acer-

estudosoriginais

ca do estabelecimento de critérios de encaminhamento para os cuidados de saúde secundários.43 Assim, poderá haver uma maior confiança no juízo clínico do
que nos resultados de um teste no momento de referenciar.
A generalidade destes médicos de família declarou
referenciar crianças com problemas de comunicação e
linguagem para o hospital. Por outro lado, as referenciações para o SNIPI foram mencionadas com bastante menor frequência. Este é um resultado esperado,
uma vez que, de acordo com a literatura, há uma quantidade reduzida de referenciações provenientes dos cuidados de saúde primários para os serviços de intervenção precoce.22-25,27 Apesar de a maioria dos médicos
do presente estudo ter referido que está satisfeita com
os conhecimentos acerca do processo de referenciação, esta situação pode indicar algum desconhecimento, uma vez que o encaminhamento destas crianças para o SNIPI é uma das recomendações do PNSIJ.20
Apesar dos inquiridos terem referido, globalmente,
que estão satisfeitos com o processo de referenciação
e com os seus conhecimentos sobre o mesmo, uma das
barreiras identificadas prendia-se com a falta de conhecimento acerca do processo. A literatura indica que
existe algum desconhecimento sobre o processo de referenciação por parte dos médicos que exercem funções nos cuidados de saúde primários.19,22
A maior parte dos médicos desta amostra considerou-se satisfeita com os seus conhecimentos sobre desenvolvimento de comunicação e linguagem. Todavia,
apenas 18% assinalaram estar bastante satisfeitos e ninguém se declarou muito satisfeito. Num estudo realizado em Portugal, 50% dos médicos de família referiram ter dúvidas em relação ao que valorizar e quando
referenciar durante a avaliação do desenvolvimento
psicomotor.43 Pensa-se que este é um aspeto importante, uma vez que a satisfação com os próprios conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil parece
ser um fator que influencia a tomada de decisão para a
referenciação.29 Do mesmo modo, cerca de metade considerou-se satisfeita com a informação disponível no
PNSIJ e 31% afirmaram-se pouco satisfeitos. Estes resultados são semelhantes aos encontrados noutro estudo, no qual 21% dos médicos consideraram que as
orientações contidas neste plano sobre o desenvolvimento psicomotor não eram esclarecedoras.43

Acresce que cerca de metade dos inquiridos manifestou-se pouco ou nada satisfeita com a disponibilização de formação adicional sobre comunicação e linguagem durante a especialização/carreira em medicina geral e familiar, sendo que a maioria se revelou interessada em aprofundar conhecimentos nesta área.
Noutros estudos, os médicos que trabalham em cuidados de saúde primários também têm manifestado este
interesse.19,29 Aliás, a satisfação com a disponibilização
de formação adicional sobre problemas de desenvolvimento já foi apontada como um fator que influencia
positivamente a referenciação.29 Estes resultados poderão indicar que os médicos deste estudo poderão
sentir-se mais desmotivados para referenciar devido à
falta de formação/informação.
Outro aspeto menos positivo foi a satisfação com a
aprendizagem de conteúdos relacionados com problemas de comunicação e linguagem durante o curso de
medicina. Mais de metade dos médicos considerou-se
pouco ou nada satisfeita. Para além disso, uma das barreiras à referenciação identificada foi a falta de formação durante o curso/internato. Num outro estudo concluiu-se que pediatras de cuidados de saúde primários,
que frequentaram um curso de medicina com conteúdos relacionados com a área dos problemas de desenvolvimento, apresentavam um nível maior de satisfação
com as suas competências profissionais a este nível.29
Deste modo, a sensação de insatisfação perante a
aprendizagem destes conteúdos durante o curso poderá também prejudicar a tomada de decisão para o encaminhamento.
Todos os médicos assinalaram que são sensíveis à
preocupação dos pais com o desenvolvimento dos filhos para a decisão de referenciação. Para além disso,
uma das barreiras identificadas no processo de referenciação foi a insegurança e a desvalorização dos pais
face a este procedimento. De facto, este aspeto tem sido
apontado na literatura como um fator para os baixos índices de referenciação destas crianças. 27,44
A satisfação com os serviços externos que acompanham crianças com problemas de comunicação e linguagem também parece influenciar o encaminhamento. No entanto, uma percentagem elevada declarou não
estar muito satisfeita com as respostas existentes.
Considera-se que os motivos para este descontentamento podem estar relacionados com as duas maiores
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25
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Mais referenciações de crianças com PCL

Mais satisfação com os
próprios conhecimentos

Mais satisfação com os
serviços e com as respostas
existente

Mais satisfação com os
instrumentos

Mais confiança nos
conhecimentos dos pais

Referenciação
CSP

Sistema estruturado e integrado de referenciação suportado num sistema informático

Feedback

Enriquecimento da rede de
serviços de IP e da
articulação com os CSP
Conhecimento
do processo de
referenciação

Atitude dos pais

EADMSM

Formação/
informação

Conhecimentos
de comunicação
e linguagem

Serviços e
recursos

Formação a MF:
• Desenvolvido da
comunicação e linguagem
• Instrumentos de avaliação

Formação aos pais sobre
desenvolvimento de
comunicação e linguagem
Interesse em
aprofundar
conhecimentos

Serviços
• SNIPI
• Hospital
• CMFR

Aumento da resposta em TF
e da articulação com CSP e
envolvimento de outros
profissionais
Papel do MF

Papel dos pais

Deteção precoce
Satisfação

Valorização

Trabalho de
equipa e da TF

Existência de
rastreios

Figura 1. Esquema sugestivo de um sistema de referenciação de crianças com perturbação de comunicação e linguagem.

barreiras identificadas. Por um lado, os constrangimentos com os serviços, como o tempo elevado de resposta ou do processo e a falta de articulação entre serviços e profissionais. Por outro, os problemas com recursos humanos, como a falta de terapeutas da fala nos
serviços de saúde e educativos. Na literatura, os médicos de cuidados de saúde primários referem que a ausência de outros profissionais de saúde durante a avaliação prejudica o processo de referenciação.26,32 De
igual modo, a satisfação com os serviços que apoiam as
crianças com problemas de desenvolvimento influencia a tomada de decisão para a referenciação.29 Assim,
é possível que os médicos deste estudo se sintam condicionados por estes fatores, o que poderá limitar o número de crianças com problemas de comunicação e
linguagem encaminhadas.
Os inquiridos identificaram ainda como barreiras ao
processo de referenciação a burocracia e a lentidão. Segundo a literatura, a falta de um sistema estruturado de
referenciação pode influenciar negativamente a tomada de decisão dos médicos. 44 É possível que alguns méRev Port Med Geral Fam 2020;36:114-25

dicos de família desta amostra também se sintam limitados por este fator.
O conhecimento da perspetiva destes médicos de
família e das barreiras que identificaram poderá contribuir para a melhoria do processo de referenciação de
crianças com problemas de comunicação e linguagem.
Neste sentido, elaborou-se um esquema sugestivo de
algumas medidas que se consideram importantes para
o desenvolvimento deste processo (Figura 1).
Das sugestões apresentadas destacam-se as seguintes:
• Enriquecimento da rede de serviços de intervenção
precoce e da articulação com os cuidados de saúde
primários;
• Formação dirigida a médicos de família sobre desenvolvimento de comunicação e linguagem e problemas associados e sobre os possíveis instrumentos de avaliação;
• Formação aos pais, em articulação com os cuidados
de saúde primários, sobre comunicação e linguagem;
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• Aumento da resposta em terapia da fala e melhoria
da articulação destes profissionais com os cuidados
de saúde primários. Seria útil haver terapeutas da
fala que estivessem inseridos nos cuidados de saúde primários e que pudessem facilitar a articulação
entre serviços. O papel destes profissionais poderia
alargar-se a outros contextos de atuação de terapia
da fala, como os de deglutição e motricidade orofacial;
• Envolvimento de outros profissionais no processo
de referenciação como, por exemplo, os enfermeiros.
Todas estas sugestões poderiam ser integradas num
sistema estruturado e integrado de referenciação, suportado preferencialmente por um sistema informático,
de forma a aproximar os cuidados de saúde primários e
os serviços externos. Para que o processo fosse mais facilitado seria aconselhável que as referenciações fossem
efetuadas para o SNIPI, uma vez que este é um serviço
especializado de intervenção precoce, constituído por
equipas formadas por profissionais de diversas áreas e
que contempla, teoricamente, uma abordagem transdisciplinar para problemas de desenvolvimento, como
os problemas de comunicação e linguagem.
Este sistema integraria também uma componente
de monitorização e acompanhamento das situações
referenciadas. Os médicos de família teriam acesso ao
feedback dos profissionais/serviços para onde encaminhassem as crianças com problemas de comunicação
e linguagem. Desta forma, seria potencializada a articulação entre serviços e, consequentemente, a qualidade na prestação de cuidados a estas crianças e suas
famílias.
Estas medidas poderiam contribuir para uma melhoria da satisfação dos médicos de família acerca dos seus
conhecimentos sobre comunicação e linguagem, dos
serviços e respostas existentes e dos instrumentos de
avaliação. Considera-se que estas melhorias se traduziriam num aumento qualitativo das referenciações de
crianças com problemas de comunicação e linguagem.

população portuguesa de médicos de família, que apresenta uma constituição diferente da estudada. Assim,
considera-se que esse trabalho deve caracterizar-se
como estudo piloto. Por outro lado, o questionário deveria apresentar melhores características psicométricas
para a obtenção de resultados mais fiáveis.
Contudo, considera-se que este estudo levanta algumas questões pertinentes que merecem reflexão, nomeadamente no que respeita à formação acerca de problemas de comunicação e linguagem da criança no curso e internato de medicina, à necessidade de terapeutas da fala nos serviços e à articulação entre os cuidados
de saúde primários e o SNIPI. Será importante um aprofundamento destas questões em investigações subsequentes.
Como sugestão de estudos futuros demonstra-se a
pertinência dos dados obtidos neste trabalho, justificando a sua replicação e recorrendo a uma amostra
probabilística, de maior dimensão e com maior abrangência geográfica, para obtenção de resultados com representatividade estatística que permitam conhecer a
população estudada. Para além disso, devido a questões
éticas, não foi possível analisar os dados de acordo com
as regiões. Seria importante perceber se a região onde
trabalham os médicos influencia a sua perspetiva acerca do sistema de referenciação, cruzando estes dados
com os encaminhamentos efetuados para as respetivas
equipas locais de intervenção precoce. Estes resultados
poderiam ajudar a identificar fragilidades e a homogeneizar procedimentos de referenciação e de resposta,
promovendo a articulação entre serviços e tornando o
processo mais eficiente.
Os autores consideram que este estudo acrescentou,
modestamente, conhecimento acerca do processo de
referenciação dos cuidados de saúde primários de
crianças com problemas de comunicação e linguagem,
uma vez que foi possível obter algumas perceções pertinentes dos médicos que participaram. Pensa-se que
este conhecimento é fundamental para a construção de
um sistema de referenciação mais compreensivo.

CONCLUSÃO
Este estudo apresenta algumas limitações. Por um
lado, não foi possível definir o perfil do médico de família em Portugal, dado que se baseia numa amostra
não probabilística, de pequena dimensão. Desta forma, não foi possível generalizar os resultados para a
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ABSTRACT
PORTUGUESE FAMILY PHYSICIANS VIEWS ON THE REFERRAL OF CHILDREN WITH LANGUAGE AND
COMMUNICATION PROBLEMS
Objectives: To understand Portuguese family physicians’ profile on the referral process of children with language and communication problems and to know what barriers they identify to it.
Type of study: Observational, transversal and descriptive.
Local: Central Region, Lisbon and Tejo Valley, North Region and Autonomic Region of Azores
Population: Family physicians of Central region, Lisbon, and Tejo Valley, North region and Autonomic Region of Azores
Methods: An online survey was designed with 35 Likert (0-5) questions and a semi-open one. It was then sent to family physicians in Portugal according to a non-probabilistic sampling method. Ethical e confidential constraints were guaranteed.
Results: Fifty-five family physicians participated. About 40% of these physicians told they were substantially satisfied with the
referral process; 55% said they were not satisfied or not very satisfied with knowledge acquired about language and communication development during medicine course; 58% of them told referrals to the Nacional Early Intervention System in Infancy occurs seldom or never. Moreover, six barriers to the referral process were identified: service constraints; lack of human resources; bureaucracy; slow process; lack of knowledge about the process; parent attitudes.
Conclusions: The results of this study do not allow us to fully describe the Portuguese family physicians’ referral profile of children with language and communication problems. However, some trends in this process were identified, as well as major barriers.
Keywords: Speech and language disorders; Referral process; Family physician; Early intervention; Speech and language therapist.
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A dieta com restrição de
FODMAP reduz os sintomas no
síndroma do intestino
irritável? Uma revisão baseada
na evidência
Paulo Diogo Terroso Mesquita Oliveira,1 Joana Estrela Felício Reis,1 Marisa Alexandra Sousa Reis,1 Sara Maria Santos Ferreira,1
André Lopes Albergaria Candelária2

RESUMO
Objetivos: Rever a evidência disponível sobre a eficácia da dieta com restrição de FODMAP (sigla inglesa para oligossacarídeos,
dissacarídeos, monossacarídeos e poliois fermentáveis) no alívio dos sintomas gastrointestinais dos doentes com síndroma do
intestino irritável (SII).
Métodos: Pesquisa de meta-análises, revisões sistemáticas e normas de orientação clínica na MEDLINE/PubMed, DARE, Trip DataBase, Evidence-based Medicine, Clinical Evidence, Web of Science, Canadian Medical Association Practice Guidelines, National
Guidelines Clearing House e The Cochrane Library, publicados entre 2009 e 2017 na língua inglesa, utilizando os termos MeSH
irritable bowel syndrome, signs and symptoms, diet therapy e o termo não MeSH ‘FODMAPs’. Foi utilizada a escala Strenght of
Recommendation Taxonomy (SORT) para atribuição de níveis de evidência e forças de recomendação.
Resultados: Depois de analisados 203 artigos resultantes da pesquisa foram incluídos 11 artigos: três meta-análises, três revisões sistemáticas e cinco normas de orientação clínica. Existe evidência de que a dieta com restrição em FODMAP (DRFODMAP) reduz a globalidade dos sintomas gastrointestinais dos doentes com SII, com maior expressão na melhoria do bloating*
e dor abdominais e nos subtipos de predomínio de diarreia e misto. Alguns estudos sugerem que a eficácia da dieta é mais evidente a partir da sexta semana. Esta dieta parece ser pelo menos tão eficaz no alívio sintomático quanto outras dietas convencionalmente recomendadas para o SII. Nas normas de orientação clínica analisadas, a DRFODMAP é considerada como uma
opção terapêutica no SII, sobretudo quando o aconselhamento dietético tradicional não é eficaz.
Conclusão: Existe evidência para recomendar uma DRFODMAP como prova terapêutica em doentes com SII com predomínio
de quadro diarreico ou misto, sobretudo se bloating e dor abdominais presentes (força de recomendação B). São necessários
mais estudos que suportem a eficácia e a segurança a longo prazo da dieta.
Palavras-chave: FODMAP; Síndroma do intestino irritável; Sinais e sintomas gastrointestinais; Terapia dietética.

INTRODUÇÃO
síndroma do intestino irritável (SII) é uma
perturbação funcional de elevada prevalência, estimada entre os 10 e 20%nos países desenvolvidos,1-2 sendo mais frequente em mulheres e jovens adultos.3 Esta patologia representa um

A
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encargo socioeconómico importante para os sistemas
de saúde, tanto no elevado número de consultas médicas, requisição de exames complementares e tentativas
de tratamento, como pelo absentismo e diminuição da
qualidade de vida destes doentes.4 É o diagnóstico gastroenterológico mais comum nos cuidados de saúde
primários,5 sendo responsável por 30% das referenciações à gastroenterologia pelos médicos de família.6
O SII engloba uma variedade de sintomas digestivos

revisões

QUADRO I. Exemplos de alimentos com alto e baixo teor em FODMAP
Categoria

Alimentos com alto teor em FODMAP

Alimentos alternativos com baixo teor em
FODMAP

Vegetais

Alcachofra, espargos, couve-flor, alho, cogumelos,
cebola, ervilhas.

Beringela, curgete, cenoura, alface, batata,
tomate, abobrinha, feijão-verde, pimento.

Frutas

Maçã, sumo de maçã, cerejas, fruta desidratada,
nectarinas, pêssegos, pera, ameixas, melancia.

Uvas, kiwi, tangerina, laranja, ananás, morangos,
meloa.

Laticínios e derivados

Leite de vaca, leite condensado, leite de soja
(que usa o grão integralmente), iogurte.

Leite de amêndoa, queijo camembert, queijo
feta, queijo duro, leite sem lactose, leite soja
(que usa apenas a parte proteica).

Proteínas

Maioria das leguminosas, algumas carnes
processadas ou marinadas, carne de aves, marisco.

Ovos, tofu, carne de aves e marisco bem
cozinhados, tempeh.

Pão e cereais

Cereais/pães que contenham centeio, trigo,
cevada, bolachas.

Cereais/pães que contenham milho/espelta,
quinoa, arroz.

Açúcar/adoçantes

Xarope com fructose, mel, sorbitol, manitol,
isomalte.

Chocolate negro, xarope de maple, xarope de
malte de arroz, adoçantes que contenham
sacarose, glicose.

Frutos secos e sementes

Pistachio, caju.

Noz de macadâmia, amendoins, sementes de
abóbora, nozes.

Nota: Adaptado pelos autores a partir da versão original disponível (https://www.monashfodmap.com/about-fodmap-and-ibs/high-and-low-fodmapfoods/).

intermitentes. Atualmente define-se, segundo os critérios de Roma IV, por dor abdominal recorrente (pelo menos um dia por semana durante os últimos três meses)
associada a dois ou mais dos seguintes sintomas: 1) relacionada com a defecação; 2) associada a alteração da
frequência das fezes; ou 3) associada a alteração forma/aparência das fezes.7 Pode ainda ser subclassificado,
de acordo com a consistência das fezes e segundo a escala de Bristol, em quatro subtipos: SII com predomínio
de diarreia (SII-D); SII com predomínio de obstipação
(SII-O); SII misto (SII-M); e SII inclassificável (SII-I). 7
A sua etiologia é multifatorial e julga-se que possam estar envolvidos fatores como a hipersensibilidade visceral,
a alteração da motilidade e da flora do trato gastrointestinal, a inflamação intestinal, a suscetibilidade genética,
fatores ambientais e perturbações do foro psicossocial.8
O tratamento da doença torna-se, por este motivo, um desafio e baseia-se numa combinação de estratégias que incluem terapêutica farmacológica, dietas restritivas, probióticos e terapia cognitivo-comportamental.9

As medidas não farmacológicas são a primeira opção de tratamento, sendo a dieta considerada a intervenção mais eficaz.10 Neste contexto, em 2009, uma
equipa de investigadores da Universidade Australiana
de Monash desenvolveu uma dieta restritiva em FODMAP (sigla inglesa para oligossacarídeos, dissacarídeos,
monossacarídeos e poliois fermentáveis). Os FODMAP
são hidratos de carbono de cadeia curta pouco absorvidos no intestino, onde são osmoticamente ativos e rapidamente fermentados, agravando os sintomas no SII.
Estes encontram-se em alimentos que contenham frutanos, galactanos, lactose, frutose, sorbitol ou manitol
(Quadro I).11 A dieta com restrição de FODMAP tem
sido considerada uma abordagem promissora na gestão dos sintomas desta doença, mas a sua recomendação parece ainda não ser consensual.
Assim, esta revisão baseada na evidência pretende
determinar se a dieta com restrição de FODMAP
(DRFPODMAP) é eficaz na redução dos sintomas nos
doentes com SII.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:126-34
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QUADRO II. Normas de orientação clínica
Referência (ano)

Recomendação

Força de
Recomendação

American College of
Gastroenterology (2014)14

A DRFODMAP pode melhorar os sintomas nos doentes com SII.

C

World Gastroenterology
Organisation (2015)15

Recomenda a DRFODMAP por melhorar a dor abdominal, bloating e o padrão
de dejeções. Não é claro se esta é benéfica para todos os subtipos de SII.

C

British Dietetic Association
(2016)16

Recomenda a DRFODMAP por 3-6 semanas, com acompanhamento por
nutricionista, como aconselhamento dietético de segunda linha.

B

Canadian Association of
Gastroenterology (2016)17

Recomenda a DRFOMAP como opção terapêutica nos subtipos SII-D e SII-M.

C

NICE (2017)18

Recomenda a DRFODMAP com acompanhamento por um profissional de saúde
especializado, se alteração do estilo de vida e aconselhamento dietético geral
não foram eficazes no controlo sintomático.

C

MÉTODOS

RESULTADOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica12 em janeiro de
2018 de meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS)
e normas de orientação clínica (NOC) indexadas na
MEDLINE/PubMed, DARE, Trip DataBase, Evidence-based Medicine, Clinical Evidence, Web of Science, Canadian Medical Association Practice Guidelines, National Guidelines Clearing House e The Cochrane Library,
publicadas entre 2009 e 2017 na língua inglesa. Foram
utilizados os termos MeSH irritable bowel syndrome,
signs and symptoms e diet therapy e o termo não MeSH
‘FODMAPs’. Os critérios utilizados para a inclusão de artigos nesta revisão foram definidos segundo o modelo
PICO: População – doentes com SII de todas as idades;
Intervenção – dieta com restrição em FODMAP; Comparador – outras dietas; Outcome – melhoria dos sintomas GI. A pesquisa e a seleção dos artigos foram realizadas por cinco investigadores e a sua inclusão na revisão foi discutida e decidida unanimemente. A avaliação da qualidade metodológica dos artigos foi debatida
entre todos os autores e apresentada de forma descritiva, tendo em conta as características da amostra, da
intervenção e do comparador, o método de aleatorização e ocultação, o tempo de seguimento e a medição
da adesão e dos resultados. Foi utilizada a escala
Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da
American Academy of Family Physicians,13 para atribuição de níveis de evidência (NE) e forças de recomendação (FR).

Da pesquisa inicial foram obtidos 203 artigos, dos
quais onze cumpriram os critérios de inclusão (três MA,
três RS e cinco NOC). O processo de seleção dos artigos
encontra-se representado na Figura 1.
A descrição resumida dos artigos incluídos nesta revisão encontra-se na Quadro II (NOC), Quadro III (MA)
e Quadro IV (RS). As limitações dos estudos incluídos
são discutidas no final da secção dos resultados.
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Normas de orientação clínica
A American College of Gastroenterology considera que
a DRFODMAP pode ter um papel promissor no controlo dos sintomas do SII, embora considere que a evidência atual é ainda limitada (estudos com baixa qualidade) e que as suas indicações exatas estão ainda por definir (FR C).14 A World Gastroenterology Organisation recomenda a dieta a doentes com dor abdominal,
bloating* e alteração do padrão das dejeções, embora
não considere claro se esta é benéfica para todos os
subtipos de SII (FR C).15 Ressalva ainda que a sua segurança e benefícios a longo prazo estão ainda por
*Apesar de frequentemente os termos bloating e distensão abdominal serem usados como equivalentes, o bloating corresponde à sensação subjetiva (sintoma) de «inchaço» abdominal, enquanto a distensão abdominal
é um sinal objetivamente quantificável (pois implica protusão abdominal).
Dada a inexistência de um termo técnico para bloating na língua portuguesa, os autores optaram por manter a sua nomenclatura na língua inglesa (nota dos autores).

revisões

QUADRO III. Meta-análises
Referência
(ano)

Estudos incluídos
e dimensão
da amostra

Marsh et al.
(2015)19

6 ECCA
N=354

Comparador

Resultados

NE

Dieta mediterrânica;
dieta tradicionalmente
recomendada para SII

A DRFODMAP demonstrou:
- melhoria na escala de sintomas IBS-SSS (OR=0,44; IC95%,
0,25-0,76; I2=35,52; p=0,00)
- redução significativa da gravidade dos seguintes sintomas:
dor abdominal (OR=1,81; IC95%, 1,13-2,88; I2=0,00; p=0,56),
bloating (OR=1,75; IC05%, 1,07-2,87; I2=0,00; p=0,45) e
globalidades dos sintomas (OR=1,81; IC95%, 1,11-2,95;
I2=0,00; p=0,4)
- melhoria da qualidade de vida (OR=1,84; IC95%, 1,12-3,03;
i2=0,00; p=0,39)

2

- Ambas as intervenções são eficazes na redução dos sintomas
e melhoria da qualidade de vida dos doentes com SII
[diferença média da escala IBS-SSS entre pré e pós
intervenção, no grupo controlo: -59,8 (IC95%, -108,9 a -10,7;
p=0,017) e no grupo intervenção [-105,3 (IC95%, -140,8 a
-69,9; p=0,000)]
- A DRFODMAP é mais eficaz na redução dos sintomas do SII
do que a dieta tradicionalmente recomendada nas NOC
[diferença média na escala de IBS-SSS entre grupo controlo e
grupo intervenção, pré-intervenção: -8,7 (IC95%, -40,0 a
+22,7; p=0,588) e pós-intervenção [+51,5 (IC95%, +18,9 a
+ 84,2; p=0,002)]

2

- DRFODMAP é mais eficaz que dieta tradicional na redução
de dor abdominal, bloating e frequência de dejeções [dor
abdominal: OR=0,44 (IC95%, 0,2-0,79; p=0,006); bloating:
OR=0,32 (IC95%, 0,15-0,61; p<0,0001); diarreia: ES -0,54
(IC95%, -0,83 a -0,24; p<0,0001)]
- DRFODMAP, comparada a dieta com médio/elevado teor
em FODMAP, demonstrou redução significativa de dor
abdominal e bloating [dor abdominal: OR=-0,59 (IC95%,
-0,76 a -0,42; p<0,0001); bloating: OR=-0,64 (IC95%, 0,82 a
-0,46; p<0,0001)].

2

Follow-up:
3-6 semanas

Varjú et al
(2017)20

5 ECCA;
1 estudo
cross-over;
1 estudo
prospetivo
controlado;
3 estudos
prospetivos não
controlados.

Dieta habitualmente
aconselhada para SII
(segundo as NOC)
Follow-up:
3 a 13 semanas

N=489
Altobelli et
al (2017)21

6 ECCA;
6 estudos coorte.

Dieta tradicional;
dieta com teor médio/
/elevado de FODMAP

N=589
Follow-up:
3 semanas a 9 meses

determinar. A British Dietetic Association recomenda a
DRFODMAP como aconselhamento dietético de segunda linha, por 3-6 semanas, ressaltando que a sua eficácia não está comprovada se não existir acompanhamento dietético por nutricionista (FR B).16 A Canadian
Association of Gastroenterology recomenda a DRFODMAP como parte integrante do tratamento do SII com
predomínio de diarreia e misto (FR C).17 O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomenda

a DRFODMAP, se as medidas dietéticas gerais não forem
eficazes no alívio dos sintomas, desde que acompanhada por um profissional de saúde especializado (FR C).18

Meta-análises
A MA de Marsh e colaboradores teve como objetivo
avaliar a eficácia da DRFODMAP na redução dos
sintomas associados ao SII. Esta MA incluiu seis
ensaios clínicos controlados aleatorizados (ECCA),
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:126-34
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QUADRO IV. Revisões sistemáticas
Referência (ano)

Estudos incluídos
e amostra

Rao et al (2015)22

3 ECCA;
2 estudos
observacionais
prospetivos;
1 estudo
observacional
retrospetivo
N=381
(257 DRFODMAP/
/124 controlos)

Wong et al
(2016)23

1 MA; 1 RS;
9 ECCA;
2 estudos
comparativos;
3 estudos
observacionais
prospetivos;
1 caso de estudo;
3 NOC

Comparador
Dieta sem restrições;
dieta recomendada
pelo NICE;
dieta habitualmente
aconselhada para SII
(segundo as NOC)

Resultados
Melhoria estatisticamente significativa da globalidade
dos sintomas, a partir da primeira semana e maior
eficácia a partir da sexta semana.

NE
2

Resultados inconsistentes relativamente aos benefícios
em cada subtipo.

Follow-up:
2 dias a 16 meses

Dieta habitualmente
aconselhada para SII
(segundo as NOC);
dieta sem restrições

Melhoria significativa do bloating na maioria dos estudos.

Follow-up:
2 dias a 17 meses

Redução dos sintomas desde 2-8 semanas, mais evidente
a partir da sexta semana.

Dieta aconselhada
pela NICE;
dieta sem restrições

Redução estatisticamente significativa da globalidade
dos sintomas, quando cumprida por um período de 3 a 6
semanas.

Follow-up:
3 a 6 semanas

Resultados inconsistentes relativamente aos benefícios
em cada subtipo.

2

Um estudo não demonstrou melhoria do bloating, apesar
de revelar melhoria da globalidade dos sintomas.26

N=690
Mckenzie et al
(2016)16

5 ECCA
N=438

englobando 354 doentes com SII (segundo os critérios
de Roma III). Foi analisado o efeito da dieta com restrição de FODMAP comparativamente a dieta sem restrições ou dieta tradicionalmente recomendada para
SII, com duração entre três a seis semanas, através da
escala de sintomas Irritable Bowel Syndrome – Symptoms Severity Score (IBS-SSS) e da escala de qualidade
de vida Irritable Bowel Syndrome Quality of Life Score
(IBS-QOL). Esta dieta demonstrou melhoria na escala
de sintomas e de qualidade de vida nos doentes com SII.
Os estudos incluídos nesta MA têm qualidade metodológica heterogénea: quatro apresentam ocultação única; dois não fornecem informação sobre a técnica de
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:126-34
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aleatorização nem dados sobre abandono do estudo.
Assim, foi-lhe atribuído o nível de evidência (NE) 2.
A MA de Varjú e colaboradores analisou a eficácia terapêutica da DRFODMAP na redução dos sintomas e na
melhoria da qualidade de vida dos doentes com SII, em
comparação com a dieta recomendada nas NOC mais
atuais, através da escala IBS-SSS. Foram incluídos cinco ECCA, um estudo cross-over, um estudo prospetivo
controlado e três estudos prospetivos não controlados,
tendo sido analisados 489 doentes com SII (segundo
critérios de Roma II, III, IV ou critérios NICE). A duração dos estudos varia entre três e treze semanas. Os autores concluem que tanto a dieta tradicionalmente

revisões

203 artigos encontrados na
pesquisa inicial

Triagem por leitura de título
e resumo

190 referências excluídas por:
• Não relacionadas com o tema da revisão (155)
• Incumprimento dos critérios de inclusão (4)
• Artigos que não NOC, RS ou MA (24)
• Artigos repetidos (7)

da ocultação da intervenção. Um
dos ECCA não fornece dados sobre abandono do estudo. Em dois
estudos coorte, a percentagem
de doentes que completaram o
estudo foi insatisfatória. Por estes
motivos, foi atribuído a esta MA
um NE 2.

Revisões sistemáticas

A RS de Rao e colaboradores
teve como objetivo principal avaliar a eficácia de DRFODMAP no
2 referências excluídas por:
tratamento dos sintomas de SII.
Triagem por leitura de
• Erros de metodologia/metodologia
Foram avaliados três ECCA e três
integral
insatisfatória
estudos não aleatorizados, incluindo um total de 381 doentes
com SII, segundo critérios Roma
III ou NICE. Foi analisado o efei11 Artigos incluídos
to da DRFODMAP nos sintomas
(3 MA; 3 RS; 5 NOC)
de SII em comparação com dietas
sem restrições, dietas com elevaFigura 1. Fluxograma de seleção de artigos.
do teor em FODMAP, dietas tradicionalmente aconselhadas
para SII e a dieta recomendada pela NICE, cumpridas
recomendada nas NOC para SII como a DRFODMAP
por um período entre dois dias e 16 meses. Foram usasão eficazes na redução dos sintomas e melhoria da
das as escalas IBSS, IBS-QOL e a Escala Visual Analógiqualidade de vida dos doentes com SII; porém, a
ca (EVA). Todos os estudos incluídos demonstraram meDRFODMAP demonstrou eficácia superior. Um dos
lhoria estatisticamente significativa da globalidade dos
ECCA incluídos não apresenta descrição metodológisintomas em doentes com DRFODMAP. Não se deca; os restantes ensaios controlados apresentam qualimonstrou benefício relativamente à diarreia e obstipadade metodológica aceitável. Foi atribuído a esta MA
ção quando comparada com dieta recomendada pela
um NE 2.
NICE. De referir que um ECCA demonstrou uma meA MA de Altobelli e colaboradores comparou os efeilhoria sintomática significativa para o subtipo SII-D,
tos da DRFODMAP com dietas tradicionais e dietas com
mas não para SII-O (vs dieta sem restrições).24 Um outeor médio a elevado em FODMAP na redução dos sintro ECCA demonstrou melhoria semelhante para os subtomas de diarreia, dor abdominal e bloating. Esta MA
tipos SII-D e SII-O (FODMAP vs dietas com elevado teor
inclui 12 estudos (seis ECCA e seis estudos coorte), nos
em FODMAP).25 A qualidade dos estudos é heterogéquais foram incluídos 589 doentes adultos com diagnea, sendo que os processos de aleatorização não são
nóstico de SII (segundo critérios de Roma III). A duraespecificados; dois ECCA apresentam ocultação única
ção dos estudos varia entre três semanas e nove meses.
e outro foi realizado sem ocultação. Os autores não proFoi demonstrado que a DRFODMAP, quando compacederam à avaliação do risco de viés dos estudos obserrada com a dieta tradicional e dietas com maior teor em
vacionais incluídos. Foi atribuído a esta RS um NE 2.
FODMAP, reduz significativamente os sintomas funA RS de Wong avaliou a evidência de eficácia da
cionais de SII, nomeadamente dor abdominal, bloaDRFODMAP no alívio sintomático da sensação de
ting e diarreia. Dos ECCA incluídos nesta MA dois aprebloating em pacientes com SII. Este artigo inclui uma
sentam ocultação única; nos restantes não foi realizaRev Port Med Geral Fam 2020;36:126-34
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MA, uma RS, nove ECCA, dois estudos comparativos
não aleatorizados, três estudos observacionais prospetivos, um caso de estudo e três NOC. A população estudada inclui 690 doentes com SII, segundo critérios de
Roma III ou NICE. É analisado o efeito da DRFODMAP
em comparação a dietas sem restrições ou dieta tradicionalmente recomendada para SII, com duração entre
dois dias a 17 meses, utilizando as escalas de sintomas
IBS-SSS e EVA. Verificou-se uma redução significativa da
gravidade de bloating e score IBS-SSS em pacientes com
SII em 14 dos 16 estudos incluídos (dois ECCA não demonstram benefício). Um estudo não demonstrou melhoria do bloating, apesar de revelar melhoria sintomática global.26 Os efeitos da intervenção nos sintomas de
SII ocorrem após duas a oito semanas, sendo a melhoria sintomática mais evidente após a sexta semana. Um
ECCA demonstrou que a intensidade dos sintomas de
bloating é proporcional à quantidade de FODMAP ingeridos. Os ECCA revistos apresentam um risco de viés
baixo a moderado; três das nove ECCA apresentam ocultação da alocação. No que respeita aos estudos não aleatorizados, os autores não procederam à sua avaliação
crítica. Foi atribuído a esta RS um NE de 2.
Na RS de McKenzie e colaboradores, a DRFODMAP foi
comparada com a dieta recomendada pela NICE e dietas
sem restrições. Esta RS inclui cinco ECCA, no conjunto
dos quais foram incluídos 438 doentes com SII (segundo
os critérios Manning, Roma I, II ou III ou diagnosticado
pelo clínico). Os autores concluem que a DRFODMAP reduz a globalidade dos sintomas funcionais, desde a terceira à sexta semana. Dois ECCA demonstraram melhoria sintomática semelhante para os subtipos SII-D e SIIO.25,27 Outro ECCA revelou uma melhoria significativa para
o subtipo SII-D, mas não para o SII-O.24 Um estudo demonstrou eficácia semelhante na redução de sintomas à
das recomendações dietéticas NICE.27 Os autores identificam como possível explicação o facto de o aporte de
FODMAP em ambos os braços do estudo ter sido semelhante. Quanto à qualidade metodológica dos estudos
incluídos, os autores avaliaram o risco de viés como alto
em três estudos, baixo num estudo e pouco claro noutro
estudo. Foi atribuído a esta RS o NE 2.

Limitações
Quanto às limitações das MA e RS incluídas nesta revisão são de referir: o número reduzido de estudos priRev Port Med Geral Fam 2020;36:126-34

mários e a sua qualidade metodológica (pequeno número de ECCA com ocultação por oposição a estudos
observacionais com maior risco de viés); a heterogeneidade das intervenções (teor em FODMAP variável
ou não especificado; níveis de adesão à dieta não quantificados); a heterogeneidade do comparador (desde
dietas sem restrições ou com elevados teor em FODMAP a dietas recomendadas em NOC); a curta duração dos estudos incluídos não permite determinar a segurança e benefícios a longo prazo desta dieta; e a ausência de análise por subtipos de SII na maioria dos estudos incluídos limita as conclusões acerca de quais os
subtipos que terão maior benefício com a DRFODMAP.
As amostras dos estudos primários incluídos nesta revisão são suficientemente uniformes para permitir a
comparação dos resultados (critérios de diagnóstico de
SII, adultos, maioria do género feminino). Os participantes nos estudos primários têm características diversas (idade, subtipos de SII, comorbilidades, estatuto socioeconómico, hábitos alimentares, etc.), o que
possibilita a aplicação dos resultados da revisão aos
doentes que frequentam os cuidados de saúde primários.
De referir que nas MA e RS incluídas existe sobreposição de 16 em 33 estudos primários, com menor expressão nas MA (apenas quatro em 18 estudos primários). Embora a considerável sobreposição de estudos
primários seja uma limitação na interpretação dos resultados, tendo em conta que a maioria dos estudos
sobrepostos relata resultados favoráveis à dieta FODMAP, ressalve-se que estes são também os estudos com
maior qualidade metodológica.

CONCLUSÕES
Os diversos estudos e recomendações demonstram
que a dieta com restrição em FODMAP se associa a redução dos sintomas no SII e a ganho de qualidade de
vida, com maior expressão na melhoria do bloating e
dor abdominal e nos subtipos de predomínio diarreico
e misto. Alguns estudos sugerem que a eficácia da dieta é superior a partir da sexta semana. É aconselhável
um acompanhamento nutricional especializado, de
forma a evitar dietas demasiado restritivas e défices nutricionais. Esta dieta parece ser pelo menos tão eficaz
no alívio sintomático quanto outras dietas convencionalmente recomendadas para o SII.

revisões

Existe evidência para recomendar uma dieta com
restrição de FODMAP como prova terapêutica em
doentes com SII com predomínio de quadro diarreico
ou misto, sobretudo se presentes bloating e dor abdominal (força de recomendação B). São necessários mais
estudos que suportem a eficácia e segurança a longo
prazo da dieta e nos outros tipos de SII.
Considera-se que a DRFODMAP é uma opção válida para a gestão do SII, permitindo um melhor controlo dos sintomas e ganhos na qualidade de vida do doente, sem efeitos adversos significativos, resultando numa
menor procura de cuidados de saúde e encargos para
o Serviço Nacional de Saúde.
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ABSTRACT
THE LOW-FODMAP DIET REDUCES SYMPTOMS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME? – AN EVIDENCE-BASED
REVIEW
Objective: We aimed to review the evidence for the efficacy of a low FODMAP (fermentable oligo-, di- and monosaccharides
and polyols) diet in the management of gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome (IBS).
Methods: We searched MEDLINE/PubMed, DARE, Trip DataBase, Evidence-based Medicine, Clinical Evidence, Web of Science,
Canadian Medical Association Practice Guidelines, National Guidelines Clearing House and The Cochrane Library databases for
guidelines, meta-analysis and systematic reviews published in English between 2009 and 2017, using the MeSH terms ‘irritable bowel syndrome’, ‘signs and symptoms’, ‘diet therapy’ and the non-MeSH term ‘FODMAPs’. The Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) scale was used to determine levels of evidence and strength of recommendations.
Results: Of 203 articles found, 11 studies were included: three meta-analyses, three systematic reviews, and five guidelines.
There is evidence supporting the efficacy of a low FODMAP diet in improving gastrointestinal symptoms in IBS patients, mainly bloating and abdominal pain, especially in the diarrhea-predominant and mixed subtypes. Some studies show a greater improvement after six weeks. A low FODMAP diet seems to be at least as effective as traditional dietary advice for IBS. Some guidelines recommend this diet in the management of IBS patients, especially when traditional dietary advice is not effective.
Conclusions: There is enough evidence to recommend a low FODMAP diet in the management of diarrhea-predominant and
mixed subtypes IBS patients with bloating and abdominal pain (grade of recommendation B). There is no sufficient evidence
on the long-term efficacy and safety of this diet.
Keywords: FODMAP; Irritable bowel syndrome; Gastrointestinal signs and symptoms; Diet therapy.
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Qual o papel dos inibidores da
5α-redutase no tratamento da
alopecia androgenética? Uma
revisão baseada na evidência
Leonor Grijó,1 Sofia Cardoso,2 Liliana Beirão1

RESUMO
Introdução: A alopecia androgenética é a forma mais comum de alopecia. Para o seu surgimento contribuem tanto fatores genéticos como hormonais – estes últimos mediados pela diidrotestosterona (DHT), formada a partir da testosterona numa reação catalisada pela enzima 5α-redutase. Alguns estudos têm demonstrado benefício dos inibidores da 5α-redutase no tratamento da alopecia androgenética.
Objetivo: Determinar a evidência do efeito dos inibidores da 5α-redutase no tratamento da alopecia androgenética em indivíduos adultos.
Métodos: Em março de 2019 foi realizada uma pesquisa bibliográfica de normas de orientação clínica (NOC), meta-análises
(MA), revisões sistemáticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados (ECA) na MEDLINE e em sites de medicina baseada na evidência, publicados entre 01/01/2009 e 08/03/2019, em língua portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando os termos MeSH Alopecia e 5-alpha reductase inhibitors. Para a atribuição de força de recomendação (FR) e de níveis de evidência (NE) foi utilizada a escala Strengh of Recomendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados: Obtiveram-se 91 artigos, dos quais cinco cumpriam os critérios de inclusão: quatro MA e uma RS. Globalmente os
estudos parecem mostrar que os inibidores da 5α-redutase são eficazes no tratamento da alopecia, sendo de uma forma geral
superiores ao placebo.
Conclusões: Conclui-se os inibidores da 5α-redutase poderão ser efetivos no tratamento da alopecia androgenética e com uma
FR B (SORT). ECA futuros são necessários para esclarecer se existe um fármaco preferencial dentro desta classe, bem como a
dose e duração que permita ao indivíduo ter o maior benefício com o menor risco de efeitos adversos. É necessário ainda clarificar se o benefício da terapêutica é igual nos dois sexos.
Palavras-chave: Alopecia; Inibidores da 5α-redutase.

INTRODUÇÃO
alopecia androgenética é a forma mais comum de alopecia em ambos os sexos, tendo
uma prevalência estimada de 50% nos homens e de 19% nas mulheres de raça caucasiana.1-2 Inicia-se geralmente após a puberdade e é caracterizada por um encurtamento da fase anagénica
do ciclo folicular, levando à produção de cabelos mais
curtos e mais finos – um processo chamado miniaturi-

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Espaço Saúde, ACeS Porto Ocidental.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Maresia, ULS Matosinhos.

zação folicular, que conduz à perda progressiva de cabelo terminal.3 Apesar do mecanismo patogénico ser
semelhante em ambos os sexos, o seu fenótipo é diferente nos homens e mulheres: nos primeiros a perda de
cabelo é mais proeminente nas regiões do vértex e frontotemporal; nas mulheres a linha frontal é geralmente
poupada, com perda de cabelo apical difusa, manifestada predominantemente por um alargamento na região central.4
Para o surgimento da alopecia androgenética contribuem tanto fatores genéticos como hormonais, estes últimos mediados pela DHT, um metabolito da
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43
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testosterona, formado através de uma reação catalisada pela enzima 5α-redutase – presente, não só na pele,
como também nas glândulas sebáceas e nos folículos
capilares do couro cabeludo. Pacientes com alopecia
androgenética apresentam níveis mais elevados de
5α-redutase, maior produção de DHT e maior número
de recetores androgénicos no couro cabeludo calvo.3
Sem tratamento, os pacientes sofrem uma perda progressiva de cabelo, levando por vezes a efeitos muito negativos a nível psicológico, com grande impacto na sua
autoestima.5

Objetivo
Esta revisão pretende determinar a evidência existente acerca do efeito dos fármacos inibidores da
5α-redutase no tratamento da alopecia androgenética
em indivíduos adultos.

MÉTODOS
Em março de 2019 foi realizada uma pesquisa de
normas de orientação clínica (NOC), meta-análises
(MA), revisões sistemáticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados (ECA) na MEDLINE e em sites de medicina baseada na evidência (Cochrane Library, DARE, Bandolier,
Guidelines Finder da National Electronic Library for
Health no NHS, National Guideline Clearinghouse, Clinical Practice Guidelines Infobase da Canadian Medical
Association), publicados entre 1 de janeiro de 2009 e 8
de março de 2019, em língua portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando os seguintes termos MeSH: Alopecia e 5-alpha reductase inhibitors.
Foram incluídos estudos realizados na população
adulta (idade ≥ 18 anos) com alopecia androgenética
(população). Os estudos incluídos deveriam ter um grupo exposto à terapêutica com inibidores da 5α-redutase (intervenção), comparativamente a um grupo placebo/ausência de tratamento (comparador). O resultado medido (outcome primário) foi o efeito dos fármacos inibidores da 5α-redutase na alopecia,
nomeadamente em relação à contagem de cabelo, densidade capilar (por cm2), avaliação fotográfica, autorrelato de melhoria e/ou avaliação de melhoria pelo investigador. Nos artigos que incluíam avaliação de efeitos secundários da terapêutica, este resultado foi também analisado (outcome secundário).
Foram excluídos estudos com outros tipos de alopeRev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43

cia que não a androgenética; sob terapêutica para a alopecia com outras classes farmacológicas ou derivados
botânicos com ação inibidora da 5α-redutase, como
Serenoa Repens, ou ainda estudos que não tinham grupo placebo como comparador. Foram também excluídos artigos de opinião, editoriais, letters e notícias. Por
último, excluíram-se ainda estudos não aleatorizados
ou realizados em animais, bem como estudos duplicados.
A seleção dos trabalhos pelo título e resumo foi efetuada por todas as autoras. Os artigos selecionados para
leitura integral foram lidos por, pelo menos, duas das
autoras para decidir a sua inclusão, em caso de dúvida.
A avaliação final da qualidade e nível de evidência
dos artigos incluídos foi discutida e decidida por consenso entre todas as autoras. O nível de evidência (NE)
e a força de recomendação (FR) dos artigos, quando
ausentes nos artigos originais, foram atribuídos pelas
autoras, de acordo com os critérios da escala Strength
of Recommendation Taxonomy (SORT), da American
Family Physician.

RESULTADOS
Utilizando os termos de pesquisa nas bases de dados
previamente indicadas foram encontrados 91 artigos,
dos quais 63 foram excluídos por leitura dos títulos.
Destes, oito artigos foram excluídos por repetição. Os
restantes foram avaliados por leitura dos resumos, tendo sido excluídos mais sete, resultando um total de 13
artigos para avaliação por leitura integral. Desta leitura resultou a exclusão de mais oito artigos porque o
tema e objetivos eram díspares do pretendido e/ou por
não estarem de acordo com os critérios de inclusão definidos. O fluxograma de seleção dos estudos está representado na Figura 1.
No final obtiveram-se cinco artigos integrados e avaliados pelas autoras nesta revisão: quatro MA e uma RS.
O resumo do corpo de evidência encontra-se explanado nas Quadros I a V.

1. Meta-análises
1.1 Adil e colaboradores (2017)6
A MA de Adil e colaboradores6 (Quadro I) incluiu
quatro ECA que mostraram que a finasterida na dose
de 1mg/dia é eficaz na promoção do crescimento capilar em homens com alopecia androgenética
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0,5mg no tratamento da alopecia androgenética, usando os outcomes
• Triagem por
91 artigos
título: 63
contagem de cabelo, avaliação fotoexcluídos
gráfica e relato de melhoria da alopecia por parte dos participantes.
Nos estudos que analisavam este pa• Triagem por
28 artigos
repetição: 8
râmetro, os benefícios do tratamenexcluídos
to versus risco de efeitos adversos foram também incluídos nos resulta• Triagem por
dos. Tratam-se de 16 ECA de modeleitura de
20 artigos
rada qualidade, com tamanho
resumo: 7
excluídos
adequado, clareza quanto à distribuição por grupos, comparação com
• Triagem por
placebo, resultados consistentes e inleitura
13 artigos
integral: 8
tenção de tratar. Não há, no entanto,
excluídos
referência acerca das perdas de seguimento nem da forma de oculta• 4 MA
ção, o que em conjunto com as dife5 artigos
• 1 RS
renças verificadas no tempo de intervenção e a heterogeneidade dos
tamanhos amostrais leva à atribuiFigura 1. Fluxograma de seleção dos estudos.
ção de um NE 2 a esta RS.
(MD=18,37; IC95%, 9,64-27,11; p=0,00001). O outcome
No que respeita à contagem de cabelo, a diferença
primário avaliado na MA foi a alteração da densidade
média entre o placebo e dutasterida na dose de 0,5mg
capilar por cm2. Trata-se de quatro ECA de elevada quafoi OR=10,12 (IC95%, 4,54-15,69; n=552); finasterida na
lidade, claros quanto à distribuição por grupos, comdose de 1mg OR=8,64 (IC95%, 7,57-9,7; n=3.210) e fiparação com placebo e dupla-ocultação, resultados
nasterida na dose de 5mg OR=12,35 (IC95%, 7,26-17,43;
consistentes, intenção de tratar e follow up adequado
n=282), revelando que todos os inibidores da 5α-redu– para serem incluídos na MA os artigos tinham de pontase estudados foram significativamente mais eficazes
tuar como Razoável ou Bom segundo os critérios da
que o placebo. Em relação ao outcome avaliação fotoU.S. Preventive Services Task Force Quality Rating Crigráfica todos os fármacos nas dosagens estudadas foteria. Assim, poderá atribuir-se NE 1 pela escala SORT.
ram significativamente superiores ao placebo, não haOs autores desta MA fizeram também uma revisão
vendo diferença significativa entre eles. No que se resistemática (RS) de quatro ECA de boa qualidade, com
fere ao relato de melhoria da alopecia por parte dos
populações e duração semelhantes em todos os estuparticipantes, os fármacos não diferiram significativados, em que foi administrada dutasterida na dose de
mente, sendo neste ponto apenas a finasterida na dose
0,5mg/dia e se verificou que esta foi sempre superior
de 1mg mais eficaz que o placebo. Por último, em relaao placebo.
ção a eventos adversos não houve diferença significaNão foram reportados efeitos adversos graves, emtiva em relação ao placebo, reforçando a segurança dos
bora um grupo pequeno de participantes tenha reporfármacos analisados.
tado redução da líbido com a finasterida e dutasterida.
1.3 Olsen e colaboradores (2012)8
7
1.2 Gupta e Charrette (2013)
A MA de Olsen e colaboradores8 (Quadro III) incluiu
7
A MA de Gupta e Charrette incluiu 16 ECA que avatrês ECA, de razoável qualidade metodológica, claros
liavam a eficácia dos inibidores da 5α-redutase finasquanto à distribuição por grupos, ocultação, intenção
terida na dose de 1mg, 5mg ou dutasterida na dose de
de tratar e tamanho da população, embora com
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43
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QUADRO I. Meta-análise – Adil e colaboradores (2017)6
População;
Intervenção

Resultados

MA: 4 ECA
Stough et al (2002)
n=18, homens
Finasterida 1mg/dia vs placebo
durante 48s
Duplo cego
Follow-up > 80%
Nestle et al (2000)
n=184, homens
Finasterida 1mg/dia vs
placebo, durante 48s
Duplo cego
Leyden et al (1999)
n=326, homens
Finasterida 1mg/dia vs
placebo, durante 48s
Duplo cego
Whiting et al (1999)
n=26, homens
Finasterida 1mg/dia vs
placebo, durante 48s
Duplo cego

MA: 4 ECA
Alteração da densidade capilar por cm2 com
Finasterida 1mg/dia, após 48 s de tratamento

RS: 4ECA
Eun et al (2000)
n=148, homens
Dutasterida 0,5mg/dia vs
placebo, durante 24s
Duplo cego
Olsen et al (2006)
n=111, homens
Dutasterida 0,5mg/dia vs
placebo, durante 24s
Duplo cego
Stough et al (2006)
n=34, homens
Dutasterida 0,5mg/dia vs
placebo, durante 48s
Duplo cego
Harcha et al (2014)
n=366, homens
Dutasterida 0,5mg/dia vs
placebo, durante 24s
Duplo cego

RS: 4 ECA
Alteração da densidade capilar por cm2 com
dutasterida 0,5mg/dia, após 24s de tratamento

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43

Stough et al (2002): MD=20; IC95%,
15,82-24,18; p=0,00001
Nestle et al (2000): MD=17.3; IC95%,
12,39-22,21; p=0,00001
Leyden et al (1999): MD=30,20; IC95%,
26,05-34,35; p=0,00001
Whiting et al (1999): MD=2,40; IC95%,
7,57-12,37; p=0,00001
TOTAL: MD=18,37; IC95%, 9,64-27,11;
p=0,00001

Eun et al (2000): dutasterida MD=12,2
(SD=23,6); placebo MD=4,7 (SD 23,6)
Olsen et al (2006): dutasterida MD=94,6
(SD não disponível); placebo MD=-32,3 (±SD=59,2)
Stough et al (2006): dutasterida MD=16,5
(SD não disponível); placebo MD=-3,8
(SD não disponível)
Harcha et al (2014): dutasterida MD=89,6
(SD não disponível); placebo MD=-4,9
(SD não disponível)

Conclusão

NE

A finasterida na dose 1mg/dia
aumenta a densidade capilar em
homens com alopecia
androgenética

1
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QUADRO II. Meta-análise – Gupta e Charrette (2013)7
População;
Intervenção
16 ECA
n=4.950
Finasterida 1mg
n=2.164
Finasterida 5mg
n=188
Dutasterida 0,5mg
n=325
Placebo
n=2.273

Resultados
Contagem de cabelo (12 ECA):
n=4.044
Placebo vs Dutasterida 0,5mg
n=552
OR=10,12 (IC95%, 4,54-15,69; p<0,00001)
Placebo vs Finasterida 1mg
n=3.210
OR=8,64 (IC95%, 7,57-9,7; p<0,00001)
Placebo vs Finasterida 5mg
n=282
OR=12,35 (IC95%, 7,26-17,43; p<0,00001)

Conclusão

NE

Os inibidores da 5α-redutase
estudados são mais eficazes que
o placebo no tratamento da
alopecia androgenética; no
entanto, não existe diferença
significativa entre eles em termos
de eficácia

2

Os fármacos estudados são
seguros no que toca à
possibilidade de efeitos adversos

Avaliação fotográfica (10 ECA)
A finasterida 1mg, 5mg e a dutasterida 0,5mg foram
significativamente superiores ao placebo, sem
diferenças entre os tratamentos
Avaliação pelo próprio doente (7 ECA)
Sem diferenças significativas; só a finasterida 1mg
foi significativamente superior ao placebo
Segurança e efeitos adversos (11 ECA)
Sem diferenças significativas entre os tratamentos
e o grupo placebo

follow-up inadequado. Os dois primeiros ECA (Kaufman e colaboradores e Finasteride Male Pattern Hair
Loss Study Group) são estudos replicados, pelo que os
dados são apresentados agrupadamente. A duração dos
três ECA foi de dois anos, embora com populações de
idades diferentes: dois com homens com idades entre
os 18 e os 41 anos e um com homens com idades entre
os 41 e os 60 anos. Nos três ECA foi administrada finasterida per os na dose de 1mg/dia e a sua eficácia foi
avaliada através de fotografias clínicas estandardizadas do vértex, região craniana anterior/média, frontal
e temporal ao longo de 24 meses. Aos 24 meses, o tratamento resultou num crescimento de cabelo estatisticamente significativo em todas as zonas do crânio nos
homens 18-41 anos e no vértex e zona anterior e média
craniana nos homens com idades entre os 41-60
(p<0,001). Já nas regiões frontal e temporal, nos ho-

mens entre 41-60 anos o efeito foi bastante menor, apesar de estatisticamente significativo (p≤0,05).
1.4 Mella e colaboradores (2010)9
MA constituída por 12 ECA (n=3.927) que compararam a finasterida na dose de 1 ou 5mg com o placebo
no tratamento de adultos com alopecia androgenética
em relação aos seguintes outcomes: relato de melhoria
da alopecia por parte dos participantes, contagem de
cabelo, classificação de melhoria da alopecia por parte dos investigadores, avaliação fotográfica e efeitos adversos a curto (12 meses) e a longo prazo (24 meses).
Os ECA incluídos nesta MA são claros quanto à distribuição por grupos, intenção de tratar, comparação
com placebo e apresentam na sua maioria dupla-ocultação, follow-up e tamanho adequados. A inconsistência de alguns dos resultados e a possível existência de
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43
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QUADRO III. Meta-análise – Olsen e colaboradores (2012)8
População;
Intervenção
3 ECA:
2 ECA
n=1.553
Finasterida 1mg/dia vs
placebo, durante 24 meses
Duplo cego
Follow-up < 80%

Resultados
- Homens 18-41 anos – crescimento de cabelo
estatisticamente significativo (p<0,001) em todas
as zonas do crânio
- Homens 41-60 anos – crescimento de cabelo
estatisticamente significativo (p<0,001) no vértex e
zona anterior e media craniana
- Regiões frontal e temporal crescimento menor de
cabelo apesar de estatisticamente significativo
(p≤0,05)

Conclusão

NE

A finasterida (1mg) pareceu ser
efetiva na redução da alopecia
em todas as zonas cranianas. Os
efeitos são maiores nas zonas do
vértex e região craniana anterior/
/média, com maior eficácia nos
homens mais jovens quando
comparado com homens mais
velhos.

2

Whiting et al
n=424
Finasterida 1mg/dia vs
placebo, durante 24 meses
Duplo cego
Follow-up > 80%

viés de publicação leva à atribuição de um NE 2 a esta
RS.
A proporção de doentes que relataram uma melhoria foi maior com a finasterida do que com o placebo,
tanto a curto (RR=1,81; IC95%, 1,42-2,32) como a longo prazo (RR=1,71; IC95%, 1,15-2,53), em ensaios com
evidência de moderada qualidade. Adicionalmente, o
fármaco demonstrou aumentar a contagem capilar em
comparação com o placebo (expressa pela percentagem da contagem inicial em cada indivíduo), tanto a
curto prazo (MD=9,42%; IC95%, 7,95-10,9%) como a
longo prazo (MD=24,3%; IC95%, 17,92-30,60%), em estudos de moderada qualidade. A proporção de doentes
classificados como melhorados por parte dos investigadores foi maior a curto prazo (RR=1,80; IC95%, 1,432,26), evidência de moderada qualidade. No que respeita a efeitos adversos, evidência de moderada qualidade sugere um aumento do risco de disfunção eréctil
(RR=2,22; IC95%, 1,03-4,78) e um possível aumento no
risco de outras complicações sexuais (RR=1,39; IC95%,
0,99-1,95); no entanto, o risco de descontinuação do
tratamento por efeitos adversos demonstrou ser semelhante ao placebo (RR=0,88; IC95%, 0,51-1,49), evidência de moderada qualidade.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43

2. Revisão sistemática
2.1 Van Zuuren e colaboradores (2016)10
O objetivo desta revisão sistemática foi o de determinar a eficácia e segurança de diferentes opções para
o tratamento da alopecia androgenética em mulheres.
Foram para isso analisados 47 ECA que incluíram um
grande número de intervenções, com um total de 5.290
participantes; no entanto, apenas três desses estudos
(n=231) incluíram um inibidor da 5α-redutase comparado com placebo; neste caso, a finasterida na dose de
1mg uma vez por dia. Tratam-se de ECA de moderada
qualidade, claros em relação à distribuição por grupos,
intenção de tratar e comparação com placebo. Num
dos ECA desta RS, o follow-up foi, no entanto, inadequado e num outro não foi clara a forma de ocultação.
Tratam-se ainda de ECA com poucos participantes e heterogéneos em relação ao tempo de seguimento.
Em relação ao relato de melhoria da alopecia por
parte dos participantes (no único estudo em que foi
avaliado) verificou-se que a finasterida não foi mais eficaz que o placebo (RR=0,95; IC95%, 0,66-1,37), tendo
esse achado sido consistente com as avaliações dos investigadores (RR=0,77; IC95%, 0,31-1,90). Em relação à
contagem capilar, por sua vez, em dois dos estudos (219
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QUADRO IV. Meta-análise – Mella e colaboradores (2010)9
População;
Intervenção
12 ECA
n=3.927
Finasterida (1 ou 5mg/dia)
n=2.152
vs
placebo
n=1.775

Resultados
Autorrelato
Eficácia a curto prazo (6 ou 12 meses)
6 ECA; n=2.633
RR=1,81 (IC95%, 1,42-2,32; p=0,02)
Eficácia a longo prazo (24 ou 60 meses)
2 ECA; n=598
RR=1,71 (IC95%, 1,15-2,53; p=0,27)
Contagem de cabelo
Eficácia a curto prazo (6 ou 12 meses)
8 ECA; n=2.763
MD=9,42% (IC95%, 7,9-10,9; p=0,05)
Eficácia a longo prazo (48 meses)
2 ECA; n=388
MD=24,3% (IC95%, 17,92-30,6%; p=0,46)

Conclusão

NE

O uso diário de finasterida
aumenta as contagens de cabelo
e melhora tanto a avaliação do
utente quanto a do investigador
e com eficácia sustentada ao
longo do tempo, apesar de
aumentar o risco de disfunção
sexual.

2

O estudo concluiu que não há
diferenças significativas em
termos de outcomes entre as
doses de 1 e de 5mg.

Avaliação pelo investigador
Eficácia a curto prazo (6 ou 12 meses)
4 ECA; n=2.501
RR=1,80 (IC95%, 1,43-2,26; p<0,01)
Eficácia a longo prazo
Não avaliada
Avaliação fotográfica
Eficácia a curto prazo (6 ou 12 meses)
7 ECA; n=2.748
RR=5,09 (IC95%, 2,27-11,40; p<0,001)
Eficácia a longo prazo (24 ou 60 meses)
2 ECA; n=719
RR=10,11 (IC95%, 4,57-22,35; p<0,76)
Risco efeitos adversos
9 ECA; n=3.570
RR=1,39 (IC95%, 0,99-1,95; p<0,85)

participantes) não houve diferença clinicamente significativa, sendo que neste aspeto apenas um dos estudos analisados (12 participantes) favoreceu a finasterida. Em relação à ocorrência de efeitos adversos, segurança e tolerabilidade, apenas um estudo analisou essa
questão, sendo estes similares em ambos os grupos
(RR=1,03; IC95%, 0,45-2,34). Os autores concluem, assim, que a finasterida não foi mais eficaz que o place-

bo, sendo necessários mais estudos que analisem diferentes dosagens ou outros fármacos desta classe.

CONCLUSÕES
De uma forma geral os estudos parecem mostrar que
os inibidores da 5α-redutase são eficazes na melhoria
da alopecia androgenética em indivíduos adultos, sendo sempre superiores ao placebo. A única exceção, em
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43
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QUADRO V. Revisão sistemática – Van Zuuren e colaboradores (2016)10
População;
Intervenção
3 ECA
n=231 mulheres adultas com
alopecia androgenética
Intervenção:
Finasterida 1mg/dia vs placebo
Duração: 6 meses (1 ECA,
n=13) ou 1 ano (2 ECA n=218)

Resultados

Conclusão

NE

Outcomes primários:
- Relato de melhoria da alopecia por parte dos
participantes: RR=0,95; IC95%, 0,66-1,37; avaliado
apenas num dos ECT (n=137).
- Mudança na qualidade de vida (QoL): nenhum
dos ECA avaliou.
- Efeitos adversos, segurança e tolerabilidade:
RR=1,03; IC95%, 0,45-2,34; avaliado apenas num
dos ECA (n=137).

A finasterida não foi mais eficaz
que o placebo.

2

Outcomes secundários:
- Proporção de participantes classificados com
melhoria da alopecia por parte dos investigadores:
RR=0,77; IC95%, 0,31-1,90; avaliado apenas num
dos ECA (n=137).
- Contagem capilar: não estimável; avaliado nos
3 ECA (n=231).

que tal não se verificou, foi na RS de Van Zuuren e colaboradores,10 em que a finasterida na dose de 1mg por
dia não foi mais eficaz que o placebo: tratou-se, no entanto, de uma conclusão retirada de três estudos com
poucos participantes, um deles com follow-up inadequado e o único dos estudos incluídos nesta revisão
que avaliava o efeito desta classe de fármacos no tratamento da alopecia androgenética em mulheres.
Em relação a efeitos secundários da terapêutica, os
estudos que avaliam este parâmetro como outcome secundário concluem de uma forma geral que os inibidores da 5α-redutase não estiveram associados a efeitos adversos significativos (reforçando, assim, a sua segurança) e, quando estes ocorreram, nomeadamente
no estudo de Mella e colaboradores,9 o risco de descontinuação do tratamento devido aos efeitos adversos
demonstrou ser semelhante ao placebo.
Verifica-se, todavia, que os ECA realizados nesta área
são de uma forma geral pouco recentes, motivo pelo
qual (tendo em conta os critérios de exclusão) esta revisão se baseia apenas em MA e RS. São ainda, na sua
maioria, heterogéneos em relação ao tempo de exposição, à dose e fármaco administrado e ao tamanho
amostral. Verificou-se também que apenas um dos
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43

estudos encontrados avaliou o efeito da terapêutica em
mulheres com alopecia androgenética.10
A evidência é, assim, ainda pouco consistente, sendo importante neste sentido a realização de mais ECA,
idealmente com um maior número de participantes e
mais homogéneos (nomeadamente em relação aos tamanhos amostrais, duração de tratamento, doses e fármacos estudados), no sentido de perceber qual a dose
e o fármaco preferencial dentro da classe, bem como a
duração ideal de tratamento que consiga uma melhor
relação risco-benefício nestes doentes. Seria importante ainda a realização de mais ECA em mulheres com
alopecia androgenética, a fim de se verificar se o efeito
benéfico que aparentemente existe com a utilização
destes fármacos em homens se estende às mulheres
com o mesmo problema.
De acordo com o corpo de evidências analisado nesta revisão conclui-se que os inibidores da 5α-redutase
poderão ser efetivos no tratamento da alopecia androgenética e com uma FR B (SORT).
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ABSTRACT
WHAT IS THE ROLE OF 5α-REDUCTASE INHIBITORS IN THE MANAGEMENT OF ANDROGENETIC ALOPECIA?
AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Introduction: Androgenetic alopecia is the most frequent form of alopecia. Both genetic and hormonal factors – these last ones
mediated by dihydrotestosterone (DHT) (formed from testosterone in a reaction catalyzed by the enzyme 5α-reductase) contribute to its onset. Some studies have demonstrated the benefit of 5α-reductase inhibitors in the treatment of androgenetic
alopecia.
Objective: To determine the evidence of the treatment with 5α-reductase inhibitors in adults with androgenetic alopecia.
Methods: In March 2019, we did research of evidence-based guidelines, meta-analysis (MA), systematic reviews (RS) and randomized controlled trials (RCTs) in MEDLINE and online evidence-based medicine websites. The search was limited to publications between 01/01/2009 and 08/03/2019, in Portuguese, English, and Spanish, using the MeSH terms ‘Alopecia’ and ‘5-alpha
reductase inhibitors’. To rate the quality of a study and the strength of a recommendation we used the scale Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) of the American Academy of Family Physicians.
Results: In total, 91 potentially relevant papers were identified and 5 met the inclusion criteria: four MA and one RS. Overall,
the studies seem to show that 5α-reductase inhibitors are effective in the treatment of androgenetic alopecia.
Conclusions: 5α-reductase inhibitors may be effective in the treatment of androgenetic alopecia and with a strength of recommendation B (SORT). Future RCT are needed to clarify if there is a preferred drug within this class, as well as the dose and
duration that allows the greatest benefit with the least risk of adverse effects. It is also necessary to clarify if the benefits of
the therapy are the same in both genders.
Keywords: Alopecia; 5α-reductase inhibitors.

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:135-43

143

144

DOI: 10.32385/rpmgf.v36i2.12604

revisões

Family determinants as a risk
factor for chronic obstructive
pulmonary disease: a
systematic review
Ana Martins,1 Susana Vasques,2 Paulo Santos3-4

ABSTRACT
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable respiratory disease, with repercussions in quality of life. Worldwide COPD is a leading cause of mortality. Cigarette smoking is the most debated risk factor, but it’s important
to identify other determinants at stake. Family context and behaviors have an impact on the individual’s health.
Objective: This systematic review aims to characterize family determinants as possible risk factors for the development of COPD.
Methods: A systematic search was conducted in PubMed, followed by a three-step selection process. Data were processed by
two independent reviewers and studies were gathered based on pre-defined variables. English written, articles about risk factors for COPD related to the familiar context, meta-analysis, case-control, cohort, and cross-sectional studies were included.
The family determinants considered were childhood maltreatment, education level of the patient, socioeconomic status and
family history of tobacco.
Results: From 196 references retrieved, inclusion and exclusion criteria were applied, and eight studies were included. This review found six articles about education, one about socioeconomic status, one about family history of tobacco and one about
childhood maltreatment as possible risk factors. One of the studies was a meta-analysis that did not contain any of the other
studies included.
Conclusions: Little evidence is available on the effect of family determinants in the development of COPD. The studies reported an association between COPD and low socioeconomic status and low education and interaction with childhood maltreatment.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; Family; Risk factors.

INTRODUCTION
hronic obstructive pulmonary disease
(COPD) is defined by airflow obstruction that
is not fully reversible. It is a preventable and
treatable common respiratory disease.1 Spirometry is used as a diagnostic tool and the presence of
a post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70 confirms the
presence of COPD.1
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Worldwide COPD is a leading cause of morbidity and
mortality.2-3 In 2010, the number of cases of COPD was
estimated to be 384 million, with a global prevalence of
11.70% (CI95%, 8.40-15.00%).4 According to the World
Health Organization (WHO), COPD is the fourth cause
of death in the world.5 About 3 million people die every year with COPD and it is expected that, by 2030, it will
be the third leading cause of death worldwide.6-7
Cigarette smoking is the most debated known risk
factor for COPD. However, COPD also develops in nonsmokers.8 Besides, the burden of COPD is still increasing even though the smoking rate has recently decreased.9
Besides the genetic factors, there are many environ-
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Exclusion criteria:
• articles with focus on genetic factors;
• definition of COPD based on criteria different than the
one presented by GOLD;
• studies where subjects had other known lung diseases
rather than asthma.

PRISMA 2009 Flow Diagram

Identification

Two articles were excluded due to unavailability of the full text.

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Records identified through
database searching
(n = 196)

Included

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 196)

Title and Abstract
screening

Records excluded
(n = 179)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 17)

Full-text articles excluded
(n = 9)

Studies included in final
synthesis
(n = 8)

Figure 1. PRISMA flow diagram of article selection.

mental factors associated with the incidence of COPD.
Factors that influence disease development include age
and sex, exposure to particles, infections, lung growth
and development. The role of childhood maltreatment,

education, socioeconomic status and family history of
tobacco is still open to debate.1
Social determinants of health represent conditions
in which individuals are born and live that play an
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:144-52
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TABLE I. Data from individual studies
Author
Date

Nr. of studies

Total cases

Total controls

Yang et al.
(2017)

Systematic
review and
meta-analysis

Type of article

Identify risk factors for COPD among
adults in Chinese mainland
Case control or cohort design studies

Description of the article

9

3,861

4,319

Ding et al.
(2015)

Case control
study

Study the risk factors for COPD in Li
population in Hainan Province > 40 years by
random sampling between 2012 and 2014

1

277

307

Zhou et al.
(2009)

Cross-sectional
study

COPD in Chinese nonsmokers ≥ 40 years
Data of 12,471 nonsmokers and 1,024
smoking COPD patients were analyzed

1

Hooper et al.
(2012)

Cross-sectional
study

BOLD study
14 countries

Hersh
(2011)

Case control
study

Non-Hispanic white and non-Hispanic black
Age 45-50 years

1

821

776

Johannnessen
(2012)

Case control
study

Age: 40-79 years
Cases – post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.7
– and controls – normal spirometry. Patients
performed extensive questionnaires regarding
some risk factors for COPD, which included
level of education

1

433

325

Grisbgy
(2015)

Cohort study

Age: 35-95 years
Spirometry was performed in all participants
11,042 participants

Shields
(2016)

Cohort study

15,902 respondents to the 2012 Canadian
Community Health Survey
3 types of CM: CPA, CSA and CEIPV
Checklist of conditions: chronic bronchitis,
emphysema or COPD

Notes: CEIPV = childhood exposure to intimate partner violence; CI = confidence interval; CM = childhood maltreatment; CPA = childhood physical abuse; CSA
= childhood sexual abuse; OR = odds ratio; SES = socio economic status.
* After adjustment for the effect of smoking. Effect per group, assuming a linear effect over the four groups of highest level of education: none, primary
(primary or middle school); secondary (secondary school); tertiary (technical/vocational college or university).
**Adjusted for age.
‖
- Adjusted for age, other sociodemographic factors, smoking status, and mental and substance use disorders.
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Studied Variable and Results
Low Education level (≤ 9 years)
OR=1.609 (CI95%, 1.206-2.147; p=0.001)
Education level
OR=0.50 (CI95%, 0.31-0.82; p=0.000)
Control: ≤ elementary school
Group: ≥ middle school
Education level
0 year: OR=1.44 (CI95%, 0.95-2.17; p=0.001)
1-9 years: OR=1.97 (CI95%, 1.28-3.02; p=0.001)
≥ 10 years: OR=1
Education level*
OR=0.81 (CI95%, 0.74-0.89; p<0.001)
Education level
Attended-college or technical school: 488 (59.4%) cases
subjects. 557 (71.8%) control subjects
Attended-college or technical school: OR=0.48 (0.37-0.61);
p<0.001
Family History of Smoking
Parental history of smoking: 693 (85.5%) case subjects, 636
(82.9%) control subjects
Parental history of smoking: OR=1.22 (0.82-1.83); p=0.32
Education level
Higher, n (%) 41 (10) case. 75 (25) control
Intermediate, n (%) 263 (65) case. 185 (62) control
Lower, n (%) 102 (25) case. 39 (13) control
After adjusted analysis:
 Intermediate: OR=1.39 (0.57-3.37)
Lower: OR=1.86 (1.01-3.42); p<0.05
 Intermediate: OR=2.68 (1.10-6.53); p<0.05
Lower: OR=1.03 (0.51-2.07)
Socioeconomic status
Monthly household income: OR=0.96 (0.93, 0.99); p=0.01
Median household size: OR=1.08 (0.90, 1.30); p=0.42
Secondary school or higher: OR=0.73 (0.55, 0.98); p=0.04
Composite SES index: OR=1.23 (1.05, 1.43); p=0.01
Childhood maltreatment
 CPA: OR=1.78 (CI95%, 1.27-2.5; p<0.01) **
CSA: OR=1.45 (CI95%, 1.04-2.01; p<0.05)‖
CSA severe and frequent (≥ 3 times) 1.73 (CI95%,
1.05-2.84; p<0.05)‖
CEIPV: OR=1.70 (CI95%, 1.07-2.70; p<0.05‖
 CEIPV: OR=2.08 (CI95%, 1.32-3.25; p<0.01)**
Severe and frequent CPA: OR=2.64 (CI95%, 1.32-3.25;
p<0.05)**

active role in their health. These include situations like
early childhood experiences and development, social
support and educational opportunities. Therefore, family context and behaviors have an impact in the individual’s health.10
Primary care plays a crucial role in the continuity of
care, since the early onset of risk factors to the development and progression of COPD, putting it in the best
position to act preventively, especially in high-risk individuals and their respective families. Tobacco smoking and environmental exposure to pollutants are quite known factors. It is important to identify other determinants at stake. The aim of this review is to characterize family determinants as possible risk factors for
the development of COPD in order to early detect highrisk individuals.

METHODS
A systematic search was conducted in PubMed between November 10 and January 22, 2019, using as a
query a combination of ‘family’, ‘risk factors’ and ‘Pulmonary Disease, Chronic Obstructive’. English written
articles and articles performed in humans were included. No time limits were applied. Subsequently, a selection process was carried out in three stages. The data
was processed by two independent reviewers and the
information was collected based on pre-defined variables. In the first step, titles and abstracts were selected,
and articles proceeded to the second stage after the inclusion by at least one reviewer. Within the second stage, full-text was evaluated and the disagreements were
discussed and solved by consensus.
Inclusion criteria were: articles about risk factors for
COPD related to the familiar context, case- control studies, cohort studies, meta-analysis, and cross-sectional
studies. Exclusion criteria were: articles with a focus on
genetic factors; those in whom COPD defined by spirometry was explicitly based on spirometric criteria different than the one presented by GOLD; studies where
subjects had other known lung diseases except asthma.
Data on the significance of each study were pooled,
with a statistically significant value defined as p<0.05.
This review was performed based on Items Preferred
Reports for Systematic Reviews and Guidance Indicators for Meta-Analyzes (PRISMA).11 PRISMA checklist is
available on supplementary file.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:144-52
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RESULTS
From 196 references retrieved, inclusion and exclusion criteria were applied, and eight studies were included in the final revision. The flow diagram summarizing the study identification and selection is shown in
Figure 1. This review found six articles about education, one about socioeconomic status, one about family history of tobacco and one about childhood maltreatment as possible risk factors for COPD (Table I).
One of the studies was a meta-analysis that did not contain any of the other studies included. In seven studies,
COPD was defined by post-bronchodilator spirometry
criteria (FEV1/FVC < 0.7). In another study, the presence of COPD was only based on questionnaire answers.

Education level
All six studies showed an association between low
educational level and COPD.
One of the studies showed that lower educational
achievement was associated with COPD in women
(OR=1.86; CI95%, 1.01-3.42; p<0.05). In men, the level
of education was also a risk factor for COPD (OR=2.68;
CI95%, 1.10-6.53; p<0.05).12 However, the categorization of education level is not explicit enough.
Education level equal or inferior to ninth grade was
a risk factor for COPD.13
Low educational level was associated with stages IIV COPD in non-smokers. Stage 0 was not found to be
associated with education to the same degree as stages
II or higher and stage I. Lower educational level was a
risk factor for non-smoking COPD patients (0 years:
OR=1.44; CI95%, 0.95-2.17, and 1-9 years: OR=1.97;
CI95%, 1.28-3.02). 14 It should be noted that stage 0
(chronic obstruction with preserved lung function) is
no longer part of the GOLD criteria for COPD. A higher
level of education was strongly and significantly associated with less disease (OR=0.81; CI95%, 0.74-0.89;
p<0.001).15
In other study, high educational level (defined as
middle school or higher) seemed to be protective for
COPD (OR=0.50; CI95%, 0.31-0.82; p<0.001), but it
didn’t confirm after the adjustment in a multivariate
model including exposure to pollutants.16

Socioeconomic status
One study evaluated the relation between socioecoRev Port Med Geral Fam 2020;36:144-52

nomic status and COPD. Lower composite socioeconomic status index was associated with higher odds of
having COPD (OR=1.23; CI95%, 1.05-1.43; p=0.01), and
higher household income showed to be protective
(OR=0.96; CI95%, 0.93-0.99; p=0.01). However, the authors were not able to adjust for occupation, which could
influence the association between socioeconomic status and COPD.17

Family history of smoking
The relationship between parental history of smoking and childhood environmental tobacco smoke exposure was studied. Although the history of smoking in
the relatives is very common (more than 80%), it didn’t
seem to be a significant predictor of COPD (OR=1.22;
CI95%, 0.82-1.83; p=0.32).18

Childhood maltreatment
COPD was related to childhood maltreatment in children according to sex. Among women, the binary childhood physical abuse was significantly associated with
COPD after controlling for age (OR=1.78; CI95%, 1.272.5; p<0.01). A dose-response relationship was found
between childhood physical abuse and COPD when severity and frequency were considered (OR=3.51; CI95%,
1.82-6.77, for severe and frequent childhood physical
abuse and OR=2.44; CI95%, 1.50-3.98, for severe childhood physical abuse, ≤ 10 times). After fully adjustment
controlling for smoking status and other covariates, the
association persisted both with childhood sexual abuse (OR=1.45; CI95%, 1.04-2.84; p<0.05) and childhood
exposure to intimate partner violence (OR=1.70; CI95%,
1.07-2.7; p<0.05), but not with childhood physical abuse. The authors also noticed that, among females that
never smoked, childhood physical abuse and childhood
exposure to intimate partner violence were associated
with COPD, but not childhood sexual abuse (childhood
physical abuse, OR=2.29; CI95%, 1.17-4.47; p<0.05;
childhood exposure to intimate partner violence,
OR=3.15; CI95%, 1.26-7.91; p<0.05).
Among males, COPD was associated with childhood
exposure to intimate partner violence (OR=2.08; CI95%,
1.32-3.25; p<0.01) and severe and frequent childhood
physical abuse (OR=2.64; CI95%, 1.32-3.25; p<0.05) but
this association did not persist after the fully adjusted
model. The authors found that smoking and mental
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and substance use disorders were important mediators
in associations between childhood maltreatment and
COPD. The associations that persisted after the full adjustment suggest that other pathways may be involved
in the associations between childhood maltreatment
and COPD.19
This systematic review assessed family determinants
as a risk factor for the development of COPD. We considered family determinants such as childhood maltreatment, education level, socioeconomic status and
family history of tobacco. According to the data available, low socioeconomic status is associated with the development of COPD.20-21
All six articles about education level showed an association between a lower level of education and the development of COPD. One showed no significant correlation with education, suggesting it isn’t a high-risk factor for COPD.16 The association between family history
of smoking and COPD was not significant.18 One article
found that smoking and mental and substance use
disorders were important mediators in the associations
between childhood maltreatment and COPD.19
Therefore, education level and socioeconomic status
are important family determinants that play a role in the
development of COPD.
Nevertheless, only eight articles were included in the
final synthesis and some limitations can be pointed out.
The definition of the level of education was not equal
between the studies analyzed and in one of the studies,
it was not defined. Education is also closely related to
socioeconomic status. In one of the studies, socioeconomic status was defined by educational achievement,
but it can also be measured by other individual factors.
The article about childhood maltreatment refers not
only to violence in the family but also in school and
neighborhood, so we cannot attribute the entire effects
to the role of the family. Also, it is prone to recall bias,
which could have interfered with the associations between childhood maltreatment, smoking, and COPD.
This systematic review has a few limitations. Due to
the heterogeneity of the data collected, we could not
perform a quantitative meta-analysis. Also, neither a
publication bias nor quality assessments were performed. Nevertheless, our conclusions are an appropriate summary of the current evidence available on this topic.

CONCLUSION
Little evidence is available on the effect of family behaviors or environment conditionings in the development of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, a preventable cause of chronic morbidity and mortality.1 The
studies gathered reported an association between
COPD and low socioeconomic status and with low education and interaction with childhood maltreatment.
Although tobacco and environment exposure to pollutants are the main factors to pay attention in the risk estimation for COPD, it is important to identify other potential conditioners, especially in primary prevention,
selecting those patients to stress the tobacco eviction
and cessation and to protect from hostile environments, such as low socioeconomic status and low education.
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Data collection process
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Data items

11
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Risk of bias in individual studies
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level), and how this information is to be used in any data synthesis.
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Summary measures
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State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).
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Synthesis of results
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Describe the methods of handling data and combining results of studies,
if done, including measures of consistency (e.g., I2) for each meta-analysis.
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Risk of bias across studies
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Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative
evidence (e.g., publication bias, selective reporting within studies).

NA

Additional analyses
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Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup
analyses, meta-regression), if done, indicating which were pre-specified.

NA
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Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in
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RESUMO
DETERMINANTES FAMILIARES COMO FATOR DE RISCO PARA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma doença respiratória evitável, com uma repercussão na qualidade de vida. A DOPC é uma das principais causas de morte. O tabaco é o fator de risco mais debatido, mas é importante identificar outros determinantes. O contexto e comportamentos familiares apresentam um impacto na saúde individual.
Objetivo: Esta revisão sistemática pretende caracterizar determinantes familiares como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de DPOC.
Métodos: Uma pesquisa sistemática foi conduzida na PubMed, seguida por um processo de seleção com três fases. A informação foi processada por dois revisores independentes e os estudos foram escolhidos com base em variáveis pré-definidas. Estudos em inglês, artigos sobre fatores de risco para DPOC relacionados com o contexto familiar, estudos de meta-análise, casoscontrolo, coorte e transversais foram incluídos. Os determinantes familiares considerados foram maus tratos na infância, nível
socioeconómico, educação e história familiar de tabaco.
Resultados: Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão foram incluídos oito artigos de 196 encontrados. Esta revisão encontrou seis artigos sobre educação, um sobre o nível socioeconómico, um sobre história familiar de tabaco e um sobre maus tratos na infância como possíveis fatores de risco. Um dos estudos consiste numa meta-análise, a qual não inclui os outros estudos.
Conclusões: Existe pouca evidência disponível sobre o efeito de determinantes familiares no desenvolvimento da DPOC. Os
estudos incluídos mostraram uma associação entre DPOC e um baixo nível educacional e baixo nível socioeconómico e uma
interação com abusos na infância.
Palavras-chave: Doença pulmonar obstrutiva crónica; Família; Fatores de risco.
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Cronoterapia dos fármacos
anti-hipertensores: uma
revisão baseada na evidência
Ângela Oliveira Mendes,1 Filipa Oliveira Pinheiro2

RESUMO
Objetivo: Determinar se a administração noturna de fármacos anti-hipertensores poderá ter benefício em termos de eficácia
na redução dos valores tensionais e/ou de eventos cardiovasculares, morbilidade e mortalidade comparativamente à sua administração no período matinal.
Fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, NHS Evidence, CMA Infobase, The Cochrane Library, DARE e MEDLINE/PubMed.
Método de revisão: Pesquisa de guidelines, revisões sistemáticas (RS), meta-análises (MA) e ensaios clínicos publicados entre
janeiro de 2008 e outubro de 2018, disponíveis nas línguas inglesa e portuguesa, com os termos MeSH Antihypertensive Agents
e Drug Chronotherapy. Foi aplicada a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician, para
avaliação dos níveis de evidência (NE) e da força de recomendação (FR).
Resultados: Obtiveram-se 55 artigos na pesquisa inicial, dos quais 13 cumpriram os critérios de inclusão. Com a administração
no período noturno dos fármacos verificou-se essencialmente um maior controlo dos valores tensionais no período noturno e
reversão de perfis não dipper a dipper, sem diferenças estatisticamente significativas no período diurno. Apenas a MA analisou
a mortalidade global e cardiovascular, não tendo sido detetadas alterações estatisticamente significativas neste parâmetro entre os grupos de administração no período matinal e noturno; no entanto, foi evidente em três dos estudos um menor risco relativo de eventos cardiovasculares no grupo de administração no período noturno.
Conclusão: A administração de fármacos anti-hipertensores no período noturno comprovou ter benefício em termos de redução dos valores tensionais e mostrou superioridade nessa redução durante o período noturno, permitindo inclusivamente reverter padrões não-dipper/riser a dipper. No entanto, são necessários estudos posteriores, com uma maior uniformidade de critérios e avaliação da morbimortalidade CV, de forma a garantir a eficácia e segurança da administração noturna de fármacos
anti-hipertensores.
Palavras-chave: Cronoterapia; Anti-hipertensores.

INTRODUÇÃO
hipertensão arterial (HTA) consiste na elevação persistente dos valores de tensão arterial
(TA), definindo-se, em consultório, como um
valor de pressão arterial sistólica (PAS) igual
ou superior a 140mmHg e/ou de pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90mmHg.1
A TA apresenta uma variação circadiana frequentemente caracterizada por um aumento no período matinal, seguida de um ligeiro declínio no período pós-prandial e de uma redução ainda mais evidente no pe-

A

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF São Lourenço.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. UCSP Resende.

ríodo noturno. Em utentes saudáveis, a TA sofre um decréscimo de cerca de 10-20% durante o período noturno (perfil dipper); pacientes com uma queda noturna inferior a 10% são definidos como não dipper e aqueles
que apresentam um aumento paradoxal dos valores tensionais neste período designam-se como risers ou dippers invertidos.2 Os padrões não dipper e riser constituem importantes fatores de risco para o desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda (HVE), microalbuminúria, doença cerebrovascular, insuficiência
cardíaca congestiva (ICC) e enfarte do miocárdio.3
O controlo dos valores tensionais com recurso a fármacos anti-hipertensores, associados a estilos de vida
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:153-68
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saudáveis quando estes não são suficientes, é crucial
para a redução da morbimortalidade cardiovascular e
global associada à doença.4 A medicação anti-hipertensora é tipicamente administrada no período matinal; porém, o momento de ingestão destes fármacos
pode afetar o ritmo circadiano da tensão arterial,5-6 tendo já sido identificados benefícios em termos de redução dos valores tensionais com a administração de fármacos anti-hipertensores no período noturno.3 Na base
destas diferenças encontra-se a possibilidade de reversão de perfis não dipper e riser para dipper com a toma
noturna da medicação.7
Face à posologia habitual dos fármacos anti-hipertensores no período matinal e à crescente evidência
dos benefícios da sua administração no período noturno, esta revisão pretende determinar se a administração noturna de fármacos anti-hipertensores poderá
ter benefício em termos de redução dos valores tensionais e/ou de eventos cardiovasculares, morbilidade e
mortalidade comparativamente à sua administração
no período matinal.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de guidelines, revisões
sistemáticas (RS), meta-análises (MA) e ensaios clínicos aleatorizados (ECA), utilizando os termos MeSH
Antihypertensive Agents e Drug Chronotherapy nas bases de dados National Guideline Clearinghouse, NHS
Evidence, CMA Infobase, The Cochrane Library, DARE e
MEDLINE/PubMed. Foram incluídos os artigos publicados entre janeiro de 2008 e outubro de 2018, escritos
nas línguas portuguesa ou inglesa, que cumprissem os
seguintes critérios de eligibilidade:
a) População: Indivíduos de raça não negra com idade
> 18 anos e diagnóstico de hipertensão arterial essencial;
b) Intervenção: Toma de medicação anti-hipertensora
no período noturno;
c) Comparação: Toma de medicação anti-hipertensora no período da manhã;
d) Outcome: Controlo dos valores tensionais, eventos
CV, morbimortalidade CV.
Foram excluídos os artigos cujo propósito não fosse
a avaliação da eficácia da terapêutica a nível tensional
e redução de eventos cardiovasculares e/ou morbiRev Port Med Geral Fam 2020;36:153-68

mortalidade, bem como estudos já incluídos nas MA
identificadas. Ainda foram excluídos os artigos escritos
noutro idioma que não o português ou inglês. Dois dos
artigos apenas permitiam a consulta do resumo, tendo
sido igualmente excluídos. O processo de seleção dos
artigos encontra-se disponível para consulta em fluxograma (Figura 1).
Para avaliação dos níveis de evidência (NE) e da força de recomendação (FR) foi utilizada a escala Strenght
of Recommendation Taxonomy (SORT), da American
Family Physician.

RESULTADOS
Da pesquisa bibliográfica inicial obtiveram-se 55 artigos, dos quais apenas 14 cumpriram os critérios de inclusão referidos: duas MA e 12 ensaios clínicos aleatorizados.
A revisão sistemática de Liu e colaboradores2 englobou
sete estudos experimentais – três ensaios clínicos aleatorizados (ECA) e quatro ensaios clínicos não aleatorizados
(ECNA) – e estudou o efeito da administração de pelo
menos um fármaco anti-hipertensor no período noturno em pacientes hipertensos com doença renal crónica
(DRC). Os investigadores verificaram que, nos ECA, a administração noturna reduziu a TAS e aumentou a TAD na
média das 24h de forma não significativa (Quadro I); no
entanto, tendo em consideração apenas o período noturno, os valores de TAS e TAD apresentaram uma redução estatisticamente significativa (p<0,0001 e p=0,003,
respetivamente), o que não foi verificado no período diurno. A análise dos ECNA não demonstrou alterações estatisticamente significativas nestes parâmetros. Dois estudos demonstraram que a posologia noturna de fármacos
anti-hipertensores não contribuiu para a redução da mortalidade global e da morbimortalidade cardiovascular.
Em contrapartida, foi objetivado um risco relativo significativamente menor de eventos (enfarte agudo do miocárdio [EAM], angina de peito e revascularização coronária) em ambos os estudos.
A revisão sistemática de Wang e seus colaboradores6
incluiu três ECA, dois dos quais já mencionados na revisão de Liu e colaboradores,2 e envolveu 3.380 participantes com diagnóstico de HTA e DRC. Foi verificada
uma redução significativa da TAS e TAD no período noturno, o que não foi evidente no período das 24h. Foi objetivado um maior controlo tensional no grupo tratado
no período noturno durante os períodos acordado e a

revisões

Pesquisa inicial:
55 artigos
19 repetidos
36 artigos
incluídos

Idioma
5 excluídos
31 artigos
incluídos

Leitura do Título
2 excluídos
29 artigos
incluídos

Leitura do
Resumo
7 excluídos
22 artigos
incluídos
2 artigos indisponíveis
Leitura do
Artigo Completo
5 excluídos
15 artigos
incluídos
1 incluído na MA
14 artigos
incluídos

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos incluídos.

dormir, sem diferenças significativas relativamente ao
grupo tratado no período matinal. Ainda, um estudo
que envolveu a presença de 90 participantes mostrou

que em utentes com perfil tensional não dipper, o tratamento com valsartan no período noturno preveniu a
deterioração da massa do ventrículo esquerdo (VE), o
que não se verificou com a toma matinal do fármaco.
Um outro estudo com 2.659 participantes reportou que
o índex de rigidez arterial em ambulatório não mostrou
diferenças significativas entre grupos.
Em 2009, Hermida e seus colaboradores8 procuraram
avaliar o efeito da administração de ramipril em monoterapia no período matinal e no período noturno em
pacientes com HTA essencial não controlada. Foi realizado um estudo prospetivo, multicêntrico, que envolveu
115 doentes, tendo sido verificada uma redução significativa da média da TA nas 24h em ambos os grupos,
sendo que no grupo submetido a tratamento no período matinal os efeitos terapêuticos foram mais notórios
durante o período acordado, enquanto que nos elementos tratados no período noturno esses efeitos foram
mais notórios no período do sono, sendo esta última
estatisticamente significativa (p<0,001). Os autores ressalvam que estudos clínicos baseados na monitorização
da tensão arterial em ambulatório, realizados em pacientes medicados com ramipril nas dosagens de 5 a
10mg, proporcionavam uma cobertura dos valores tensionais durante 24h, o que não foi verificado com a dosagem de 2,5mg, sendo a dosagem de fármaco ministrada neste estudo de 5mg.9 Quando o fármaco foi administrado consistentemente no período noturno denotou-se um aumento significativo do rácio da TA no
período desperto/período de sono (p<0,001) e uma diminuição significativa quando o fármaco era administrado no período matinal (p<0,001). O perfil tensional
noturno dos pacientes também sofreu alterações de
acordo com a posologia do fármaco: a proporção de pacientes com perfil não dipper aumentou após a ingestão de ramipril no período matinal (p=0,001) e diminuiu
significativamente quando ingerido no período noturno (p=0,026), tendo ainda sido verificada uma redução
do surto tensional matinal para aproximadamente metade neste grupo. A percentagem de doentes com controlo tensional em ambulatório foi também superior no
grupo tratado no período noturno (65% vs 43%).
No ano seguinte, Hermida e seus colaboradores7 elaboraram um estudo prospetivo com 203 doentes e demonstraram uma redução significativa do rácio
TAS/TAD superior no grupo tratado com uma combiRev Port Med Geral Fam 2020;36:153-68
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Liu et al.
(2014)2

Referência
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Classes farmacológicas
estudadas: Diuréticos, IECA,
ARA, β-bloqueadores,
α-agonistas e bloqueadores
dos canais de cálcio

Comorbilidades: Doença renal
crónica (DRC)

N=1277
Follow-up: ≥ quatro semanas

MA de sete estudos
experimentais: três ensaios
clínicos aleatorizados (ECA)
e quatro ensaios clínicos não
aleatorizados (ECNA)

Tipo de estudo e amostra

QUADRO I. Meta-análises

Objetivo: Avaliar o valor da
administração noturna de
anti-hipertensores em pacientes
hipertensos com DRC

- Administração de pelo menos um
fármaco anti-hipertensor no período
noturno (das 17h às 0h)
- Grupo controlo tratado com todos
os fármacos anti-hipertensores no
período matinal (das 5h às 12h)

Intervenção
Outcomes dos valores tensionais
Análise dos ECA:
- A análise da diferença média da TA nas 24h mostrou que o
esquema de posologia noturna fez variar a TAS nas 24h em
-0,81mmHg (IC95%, 1,60-3,22; p=0,95) e a TAD em +0,05mmHg
(IC95%, 1,56-1,67; p=0,95)
- Não se verificaram diferenças significativas entre os grupos no
que respeita à redução da TAS ou TAD no período diurno
- A análise da diferença média da TA no período noturno mostrou
que o esquema de posologia noturna reduziu a TAS no período
noturno em 5,88mmHg (IC95%, -8,59 a -3,16; p<0,0001) e a
TAD noturna em 2,49mmHg (IC95% ,-4,14 a -0,84; p=0,003)
Análise dos ECNA:
- A análise da diferença média da TA nas 24h mostrou que o
esquema de posologia noturna reduziu a TAS nas 24h em 1,33mmHg
(IC95%, -3,22 a 10,57; p=0,17) e a TAD em 1,94mmHg (IC95%,
-4,39 a 0,51; p=0,12)
- Redução da TAS no período noturno em 8,01mmHg (IC95%,
-18,20 a 2,17; p=0,12) e da TAD em 6,25mmHg (IC95%, -12,91 a
0,40; p=0,07) no grupo tratado no período noturno
- Não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas
na redução da TAS e TAD no período diurno entre grupos
Mortalidade global e Morbimortalidade CV
- Um ECA mostrou que tomar pelo menos um anti-HTA no período
noturno não diminui a mortalidade global ou mortalidade CV. No
entanto, estes pacientes tinham um RR significativamente menor
de eventos do que aqueles que tomavam a medicação de manhã
(0,31, IC95%, 0,21-0,46; p<0,001). O tratamento no período
noturno reduziu significativamente o RR de EAM, angina de
peito, revascularização coronária e IC
- Um ECNA revelou que tomar pelo menos um medicamento
anti-HTA no período noturno não reduziu a mortalidade global
(p=0,18) ou mortalidade CV (p=0,12), mas os pacientes
demonstraram um RR significativamente menor do que os
pacientes que tomam a medicação de manhã (0,32, IC95%,
0,16-0,62; p<0,001)

Resultados
2

NE
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Classes farmacológicas
estudadas: diuréticos, IECA,
ARA, β-bloqueadores,
α-agonistas e bloqueadores
dos canais de cálcio
Objetivos secundários: mortalidade
global, mortalidade CV e controlo
tensional

Objetivo primário: Avaliar a eficácia
da cronoterapia na redução da TA
noturna em pacientes com DRC

- Grupo controlo tratado com dose
equivalente dos fármacos num
regime matinal único (das 6h às 12h)

n=3380
Follow-up: 52 a 281 semanas

Comorbilidades: DRC; diabetes
mellitus (DM) em 6 a 38,8%
dos pacientes

- Administração de pelo menos um
fármaco anti-hipertensor no período
noturno (das 18h às 24h)

MA de três ensaios clínicos
aleatorizados (dois dos quais
presentes na RS de Liu et al.)

Wang et al.
(2016)6

Intervenção

Tipo de estudo e amostra

Referência

QUADRO I. (continuação)

- Além do referido em Liu et al, um estudo mostrou que em
utentes com perfil tensional não dipper o tratamento com
valsartan no período noturno preveniu a deterioração da massa
do VE, o que não aconteceu com a toma matinal do fármaco.
Ainda, um outro estudo com 2.659 participantes reportou que o
índex de rigidez arterial em ambulatório não mostrou diferenças
significativas entre grupos

Efeito mortalidade global, mortalidade CV e eventos CV

- Foi verificado um maior controlo tensional no grupo tratado no
período noturno, nos períodos acordado, noturno e avaliação em
ambulatório, sem diferenças significativas entre grupos

Efeito no controlo da TA

- Foi encontrada uma diferença significativa na média da TAD
noturna em -1,55mmHg no grupo tratado no período noturno
- Não foram encontradas diferenças significativas na TAD média
das 24h, no período diurno ou no declínio relativo da TAD no
período de sono

Efeito na TAD

- No grupo tratado no período noturno verificou-se uma
diminuição significativa na TAS noturna média em -3,79 e um
ligeiro aumento na TAS no período diurno em 1,19mmHg. Não foi
encontrada uma diferença significativa entre grupos nas 24h
- Dois artigos com 3.320 pacientes reportaram um declínio relativo
da TAS no período de sono e mostraram que o tratamento no
período noturno resultou numa diminuição superior da TAS em
3,55%

Efeito na TAS

Resultados
2

NE

revisões
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Hermida et
al. (2016)10

Estudo prospetivo, multicêntrico,
aleatorizado, open-label,
crossover

Fujiwara et
al. (2017)11

Objetivo: Avaliar se a administração
noturna de pelo menos um fármaco
anti-hipertensor exerce maior
redução no risco de desenvolvimento
de diabetes de novo do que a toma
da terapêutica no período matinal

Sem comorbilidades

Classes farmacológicas
estudadas: diuréticos, IECA, ARA,
β-bloqueadores, α-agonistas e
bloqueadores dos canais de
cálcio

n=2012
Follow-up: 5,9 anos

- Administração de pelo menos um
anti-hipertensor no período noturno
- Grupo controlo tratado com todos
os fármacos anti-hipertensores no
período matinal

- Administração matinal de
valsartan+amlodipina vs
administração noturna dos fármacos,
seguida de um período de washout
e crossover da cronoterapia entre
fármacos

Intervenção

Estudo prospetivo, aleatorizado,
open-label, blinded endpoint

Comorbilidades: DRC em 65%
Classes farmacológicas
estudadas: ARA e
β-bloqueadores

n=23
Follow-up: 16 semanas

Tipo de estudo e amostra

Referência

QUADRO II. Ensaios clínicos aleatorizados

- Verificou-se um menor rácio TAS/TAD durante o sono no grupo
tratado no período noturno. O declínio no rácio TAS/TAD no
período relativo ao sono foi significativamente maior e a
proporção de pacientes com padrão tensional não dipper
significativamente inferior, nos pacientes tratados no período
noturno
- A proporção de participantes com TA em ambulatório
controlada, principalmente durante o período relativo ao sono,
foi também significativamente maior no grupo de tratamento
noturno (p<0,001)
- Não foram detetadas alterações estatisticamente significativas
entre grupos no que respeita aos valores de TAS e TAD no período
acordado e na TAD média das 48h. Contrariamente, a TAS média
das 48h foi significativamente menor no grupo tratado durante
o período noturno (p<0,001)

- Não foram detetadas alterações drug-order effect ou period
effect significativas
- A administração matinal dos anti-hipertensores reduziu
significativamente as TAS e TAD braquiais e centrais
comparativamente aos valores basais, enquanto a administração
noturna apenas reduziu significativamente a TAD central. A
administração no período matinal demonstrou-se não inferior à
administração noturna no que respeita à TAS braquial noturna e
TAD braquial noturna e central, e superior relativamente à TAS
central noturna

Resultados

2

3

NE
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Acelajado
et al.
(2012)13

Classes farmacológicas
estudadas: β-bloqueadores

n=38
Follow-up: oito semanas

Estudo unicêntrico prospetivo,
aleatorizado, duplamente cego
controlado com placebo,
crossover

Classes farmacológicas
estudadas: IECA e
β-bloqueadores

- O grupo que manteve tratamento no período matinal continuou
sem evidenciar redução da TA no período diurno e manteve HTA
descontrolada. Os pacientes deste grupo demonstraram um padrão
não-dipper. Apenas dois pacientes mostraram uma redução ligeira
da TA, não estatisticamente significativa (p>0,20)
- No grupo que iniciou tratamento no período noturno, a maioria
dos pacientes (90%) estava medicada com monoterapia, sendo que
86% demonstraram uma redução clara da TA, valores de TAS e TAD
médias das 24h controladas (6,2 e 2,6mmHg; p<0,009) e uma TA
média de 100mmHg (p=0,005). Esta redução foi mais proeminente
no período noturno (8,3 e 5; p<0,001); Todos mostraram TA
controlada durante o dia e nas automedições domiciliárias
(apenas quatro pacientes tratados em monoterapia não responderam
inicialmente, sendo controlados posteriormente com adição de um
segundo fármaco no período noturno)
- Comparando os dois grupos, verificaram-se diferenças
estatisticamente significativas após dois meses de tratamento
e follow-up na média dos valores tensionais das 24h e nos
períodos diurno e noturno

Resultados

- Em ambos os grupos houve uma redução significativa na TAS e
TAD durante o dia, a noite e nas 24h e o grau de redução foi
semelhante em ambos os grupos
- Existiam mais pacientes dipper no grupo tratado com nebivolol no
período da manhã (15 vs 11 tratados no período noturno, p=0,373)
- A TA ao acordar foi de 153,3 ± 20,5/ 87,9 ± 11,5mmHg quando o
nebivolol foi tomado de manhã e 148,4 ±27,3/ 87,4 ± 11,3mmHg
Objetivo primário: Determinar o
quando foi administrado de noite (p=0,854)
efeito da administração de nebivolol - A curva da elevação da TA precocemente na manhã foi mais
nos períodos matinal vs noturno na aplanada após a administração de nebivolol em ambos os grupos,
TA e na elevação matinal na TA
mas esta alteração não foi estatisticamente singificativa
- A administração de nebivolol no período noturno reduziu
Objetivos secundários: Avaliar o
significativamente a TAS pré-acordar em relação à baseline
efeito do nebivolol no dipping
- A sobrecarga cardíaca foi significativamente menor após
noturno e o efeito tensional durante administração matinal ou noturna do fármaco, sem diferenças
as 24h com a toma matinal vs
significativas entre ambos
noturna

- Administração de nebivolol no
período diurno vs período noturno
em pacientes sem medicação prévia
ou após washout do tratamento
anti-hipertensor; washout na semana
5 de tratamento e crossover de grupos

Objetivo: Avaliar a utilidade da
alteração cronoterapêutica do
período matinal para o período
noturno na obtenção de um melhor
controlo tensional e conversão de
pacientes a um padrão tensional
não dipper (sem necessidade de
aumentar a dosagem de anti-hipertensores ou adicionar novas
classes de fármacos)

Comorbilidades: perfil
tensional não dipper

n=60
Follow-up: quatro meses

- Administração de pelo menos um
anti-hipertensor no período noturno
- Grupo controlo tratado com todos
os fármacos anti-hipertensores no
período matinal

Estudo prospetivo, aleatorizado,
controlado

Farah et al.
(2013)12

Intervenção

Tipo de estudo e amostra

Referência

QUADRO II. (continuação)

3

3
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Classes farmacológicas
estudadas: ARA e bloqueadores
dos canais de cálcio

n=546
Follow-up: oito semanas

Tipo de estudo e amostra

Estudo multicêntrico,
propetivo, aleatorizado, open-label, com blinded endpoint

Referência

Asmar et al.
(2010)14

QUADRO II. (continuação)
Intervenção

Objetivo: Avaliar a eficácia da
administração noturna vs
administração matinal de
amlodipina/valsartan em pacientes
hipertensos com TA não controlada
com amlodipina 5mg

- Grupo de pacientes tratados com
amlodipina/valsartan no período
noturno (18h-22h) vs grupo de
pacientes tratados com amlodipina/
/valsartan (5/160) no período
matinal (06h-10h) durante quatro
semanas; os pacientes que no final
da quarta semana mantivessem TA
descontrolada receberam
amlodipina/valsartan (10/160) nas
quatro semanas seguintes

Resultados
- Ambos os grupos mostraram redução significativa da TAS e TAD
nos períodos analisados
- A alteração média da TAS nas 24h não teve diferença significativa
entre grupos e também não foram detetadas diferenças
significativas na média da TAS e TAD em nenhum dos períodos
analisados. Foi visualizada uma tendência não significativa para
redução da TAS superior durante o período diurno no grupo com
toma no período matinal
- Não foram visíveis alterações significativas na TAD média das
24h, do período diurno e nas 24-30h. No entanto, verificou-se
uma redução significativa no período noturno no grupo de toma
noturna do fármaco apesar da diferença absoluta ser
relativamente pequena (1,28mmHg, IC95%, 0,19-2,36; p=0,0021)
- A comparação da média horária da TAS e TAD em ambulatório
mostrou uma redução significativa (p <0,001) na TAS e TAD ao
longo das 30h para ambos os grupos de tratamento
- Para ambos os grupos foi verificada uma redução semelhante e
significativa na TAS e TAD avaliadas no consultório em ambos os
grupos
- Não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas
entre o grupo tratado no período diurno e o grupo tratado no
período noturno no controlo da TA:
• Nas 24h: 47 vs 45%, respetivamente
• Período diurno: 65 vs 58%, respetivamente
• Período noturno: 41 vs 46%, respetivamente
- Taxa de resposta no:
• Grupo de tratamento matinal: 79,7%
• Grupo de tratamento noturno: 78%
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Hermida
et al.
(2010)7

Referência

Intervenção

Estudo prospetivo, aleatorizado, - Grupo de pacientes tratados com
open-label, com grupo paralelo valsartan/amlodipina no período
e blinded-endpoint
matinal vs grupo tratado com
valsartan no período diurno e
n=203
amlodipina no período noturno vs
Follow-up: 32 semanas
grupo tratado com amlodipina no
período diurno e valsartan no
Classes farmacológicas
período noturno
estudadas: ARA e bloqueadores
dos canais de cálcio
Objetivo: Comparar a eficácia na
diminuição da HTA essencial da
terapêutica de combinação valsartan/
/amlodipina quando administrada no
período matinal vs período noturno

Tipo de estudo e amostra

QUADRO II. (continuação)
Resultados
- A redução da TA relativamente ao basal foi superior no grupo
tratado com ambos os fármacos no período noturno
- A TA no período de sono foi significativamente melhor
conseguida no grupo tratado com ambos os fármacos de noite.
Com a administração de ambos os fármacos no período noturno
foi conseguido controlo nos valores de TA no ambulatório em
69,2% dos pacientes, sendo esta percentagem significativamente
menor nos outros três grupos (58,3% com ambos os fármacos de
manhã, 43,6% com valsartan de manhã e amlodipina à noite e 54,2%
com valsartan à noite e amlodipina de manhã; p=0,003)
- A diferença na eficácia entre grupos de tratamento foi
significativamente maior para a TAS do que para a TAD, tendo-se
verificado que o efeito na pressão de pulso (PP) quando ambos os
fármacos foram ingeridos no período noturno foi quase o dobro
dos restantes grupos
- Verificou-se uma maior diferença entre grupos de tratamento no
período do sono do que no período acordado. Verificou-se um
aumento do declínio relativo da TA durante o período noturno
significativo até um perfil dipper normal, apenas quando ambos
os fármacos foram administrados no período noturno
- A redução da TAS foi significativamente maior nas 24h quando
ambos os fármacos foram administrados no período noturno;
para a TAD, o efeito na redução da TA foi mais homogéneo com a
ingestão de ambos os fármacos no período noturno. A
administração de ambos os fármacos de manhã resultou numa
redução da TAD significativamente maior durante a primeira do
que nas últimas 12h do intervalo de administração
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Ushijima
et al.
(2014)25

Hoshino
et al.
(2010)15

Referência

Classes farmacológicas
estudadas: ARA

Comorbilidades: perfil
tensional não dipper

n=92
Follow-up: quatro meses

Estudo multicêntrico,
open-label, aleatorizado, com
grupo paralelo

Classes farmacológicas
estudadas: ARA e bloqueadores
dos canais de cálcio

Objetivo: Avaliar a diferença no efeito
cronoterapêutico dos bloqueadores
dos recetores de angiotensina II
(valsartan e olmesartan) em pacientes
hipertensos com padrão de TA não
dipper com administração matinal
de valsartan

- Grupo inicial tratado com valsartan
no período matinal; o grupo de
indivíduos que apresentou perfil
tensional dipper (43 pacientes)
manteve o tratamento, enquanto os
indivíduos com perfil tensional não
dipper foram divididos em três
grupos: grupo tratado com valsartan
no período noturno (Valsartan-N,
11 pacientes), grupo tratado com
olmesartan no período matinal
(Olmesartan-M, 11 pacientes) e
grupo tratado com olmesartan no
período noturno (Olmesartan-N,
12 pacientes)

Objetivo: Avaliar a eficácia e
segurança da administração da
terapêutica combinada amlodipina/
olmesartan no período noturno vs
matinal

- Grupo tratado com amlodipina/
olmesartan no período diurno vs
grupo tratado com amlodipina/
olmesartan no período noturno
durante oito semanas; crossover
posterior dos grupos, com novo
período de tratamento de oito
semanas

Estudo open-label, aleatorizado,
crossover

n=31
Follow-up: 32 semanas

Intervenção

Tipo de estudo e amostra

QUADRO II. (continuação)

- A percentagem de redução na TAS no período noturno
comparativamente à TAS no período acordado foi
significativamente menor e a TAS durante o sono maior nos grupos
Valsartan-N, Olmesartan-M e Olmesartan-N do que no grupo
Valsartan-M; sem diferenças significativas entre grupos no período
diurno e na média das 24h
- A redução da TAS no período noturno demonstrou-se superior à
redução verificada no período diurno de forma estatisticamente
significativa no grupo tratado no período noturno: 2,4 ± 6,3 para
10,5 ± 3,8% no grupo Valsartan-N (p<0,01), 4,3 ± 4,0 para 10,1
± 6,4% no grupo Olmesartan-M (p<0,05) e 1,2 ± 5,0 para 6,4 ±
10,4% no grupo Olmesartan-N (p<0,05)
- O grupo Olmesartan-M sofreu uma redução significativa da TAS
(p<0,01) e da TAD (p<0,01) durante o sono, enquanto o grupo
Olmesartan-N apenas evidenciou redução significativa da TAS no
mesmo período (p<0,05)
- O grupo Olmesartan-M mostrou uma redução significativa da
TAD nas 24h; sem outras diferenças entre grupos detetadas nas 24h

- Sem diferenças na média das 24h, média diurna, média noturna
- Verificou-se uma redução significativamente maior na TAS e
TAD às 7h no grupo com administração noturna de ambos os
fármacos (127,6 ± 19,5/74,6 ± 13,8mmHg vs 138,4 ± 23,4/82,2
± 14,5mmHg, p<0,01, p<0,05, respetivamente)
- Redução significativa da TA noturna com administração da
terapêutica no período noturno em indivíduos não-dipper/riser
(o que não foi verificado nos dipper)
- TA matinal significativamente menor no grupo medicado no
período noturno (134,3 ± 20,0mmHg vs 143,9 ± 18,1mmHg,
p<0,001) e semelhante em termos de TA 110,2 ± 16,8mmHg vs
111,6 ± 17,7mmHg, p=0,45), o que resultou numa redução
significativa no surto matinal de TA (24,2 ± 13,5mmHg vs
32,3 ± 14,2mmHg, p<0,001)

Resultados
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Hermida
et al.
(2009)8

Almirall
et al.
(2012)17

Referência

Classes farmacológicas
estudadas: IECA

n=115
Follow-up: seis semanas

Estudo multicêntrico prospetivo,
aleatorizado, open-label, blinded
endpoint, com grupo controlo
paralelo

Comorbilidades: perfil tensional
não dipper ou riser

n=27
Follow-up: seis semanas

Estudo prospetivo, observacional

Tipo de estudo e amostra

QUADRO II. (continuação)

Objetivo: Comparar a eficácia
terapêutica do ramipril quando
ingerido em monoterapia no período
matinal com a sua administração no
período noturno

- Grupo tratado com ramipril no
período matinal vs grupo tratado
com ramipril no período noturno

Objetivo: Analisar se a alteração da
posologia da medicação anti-hipertensora para o período noturno
poderia melhorar o controlo da TA
em pacientes com perfil tensional
não dipper e HTA refratária

- Grupo tratado com os mesmos
fármacos anti-hipertensores
administrados previamente, com
alteração da posologia dos mesmos
para o período noturno (excepto
diuréticos)
- Grupo controlo tratado com todos
os fármacos anti-hipertensores no
período matinal

Intervenção

- A eficácia do ramipril na média da TA durante o período acordado
foi similar para ambos os grupos; no entanto, verificou-se uma maior
eficácia na redução da TA durante o período de sono com a
administração noturna dos fármacos
- Aumento significativo do rácio TA período acordado/período
do sono quando o ramipril foi ingerido consistentemente
durante o período noturno e diminuição significativa do rácio
quando ingerido no período matinal
- A proporção de pacientes com perfil não dipper aumentou após
ingestão de ramipril no período matinal, mas reduziu
significativamente (de 32% para 14%; p=0,026) quando ingerido
no período noturno

- Após administração no período noturno verificou-se um declínio
em todos os períodos (total, diurno e noturno) na segunda medição
da TA; no entanto, só se verificaram diferenças estatisticamente
significativas (p<0,05) na TAS e TAD nos períodos total e noturno
- Foi detetado um declínio não estatisticamente significativo nos
valores tensionais no período da manhã para a TAS e a TAD no
grupo tratado no período noturno
- 15% dos pacientes adquiriram perfil tensional dipper após a
intervenção cronoterapêutica. A média ± DP da diferença entre o
dia e a noite aumentou significativamente após a instituição de
terapêutica noturna para a TAS e para a TAD

Resultados

3
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Hermida
et al.
(2011)27

Hermida
et al.
(2011)26

Referência

Intervenção

- Administração de pelo menos um
fármaco anti-hipertensor no período
noturno
- Grupo controlo tratado com todos
os fármacos anti-hipertensores no
período matinal

Objetivo: Investigar se a
administração de ≥ 1
anti-hipertensor(es) no período
noturno exerce um melhor controlo
tensional e redução do risco
cardiovascular do que a
administração dos fármacos no
período matinal.

Objetivo: Investigar se a
administração de ≥ um antiClasses farmacológicas
-hipertensor(es) no período noturno
estudadas: diuréticos, IECA, ARA, exerce um melhor controlo tensional
β-bloqueadores, α-agonistas e e redução do risco cardiovascular do
bloqueadores dos canais de
que a administração dos fármacos
cálcio
no período matinal

Comorbilidades: DM tipo 2

n=448
Follow-up: 5,4 anos

Estudo prospetivo, aleatorizado,
open-label, blinded endpoint,
com grupo controlo paralelo

Classes farmacológicas
estudadas: diuréticos, IECA, ARA,
β-bloqueadores, α-agonistas e
bloqueadores dos canais de
cálcio

Comorbilidades: DRC

Estudo prospetivo, aleatorizado, - Administração de pelo menos um
open-label, blinded endpoint,
fármaco anti-hipertensor no período
com grupo controlo paralelo
noturno
- Grupo controlo tratado com todos
n=661
os fármacos anti-hipertensores no
Follow-up: 5,4 anos
período matinal

Tipo de estudo e amostra

QUADRO II. (continuação)

- O grupo tratado no período noturno demonstrou um controlo
significativamente melhor da tensão arterial nas 24h, bem como
um valor de TAS média significativamente inferior e um menor
número de indivíduos com perfil tensional não dipper no
período do sono
- Foi constatado um menor HR de eventos totais e de eventos
cardiovasculares major no grupo tratado com anti-hipertensor
no período noturno

- O grupo tratado no período noturno demonstrou um controlo
significativamente melhor da tensão arterial nas 24h, bem
como um valor de TAS média significativamente inferior e um
menor número de indivíduos com perfil tensional não dipper no
período do sono
- Foi constatado um menor hazard ratio (HR) de eventos totais e
de eventos cardiovasculares major no grupo tratado com
anti-hipertensor no período noturno

Resultados
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nação de anti-hipertensores (valsartan + amlodipina)
no período noturno, o que também foi verificado para
o valor da TA no período de sono, com uma queda tensional até um perfil dipper normal. A diferença na eficácia farmacológica foi significativamente superior para
a TAS relativamente à TAD, sendo o efeito da administração de ambos os fármacos no período noturno aproximadamente o dobro dos restantes. Destaca-se ainda
o facto de o controlo tensional em ambulatório ser significativamente superior nos pacientes tratados com os
dois fármacos no período noturno, comparativamente
aos grupos submetidos a tratamento com ambos os fármacos no período diurno ou quando um dos fármacos
era administrado no período diurno e o outro no período noturno. A administração de ambos os fármacos no
período matinal, por sua vez, contribuiu para uma redução da TAD significativamente maior durante a primeira hora de administração face às 12h restantes.
Já em 2016, Hermida e colaboradores10 realizaram um
novo estudo prospetivo e corroboraram os resultados do
estudo anterior com a deteção de um menor rácio
TAS/TAD durante o sono e uma proporção de pacientes com perfil tensional não dipper significativamente
menor no grupo tratado no período noturno, comparativamente ao grupo tratado no período matinal. A proporção de participantes com TA controlada em ambulatório durante o período relativo ao sono foi também
significativamente maior neste grupo de utentes e a TAS
média nas 48h significativamente menor. No entanto,
não foram detetadas alterações estatisticamente significativas entre grupos no que respeita aos valores de TAS
e TAD no período acordado e na TAD média das 48h.
Fujiwara e seus colaboradores11 realizaram um estudo prospetivo multicêntrico com o intuito de avaliar se
a administração matinal do tratamento de combinação
valsartan + amlodipina demonstrava inferioridade
comparativamente à administração noturna da mesma
terapêutica em termos de redução da TA central e da TA
braquial noturna. A administração matinal dos fármacos não só se mostrou não inferior à toma noturna,
como superior no que respeita à TAS central noturna.
Contrariamente, Farah e seus colaboradores12 realizaram um estudo com 30 doentes hipertensos tratados
com um ou dois fármacos anti-hipertensores no período matinal e valores de TA não controlados. Os doentes foram randomizados em dois grupos: um grupo

com administração noturna dos fármacos anti-hipertensores e um grupo controlo com manutenção da administração dos fármacos de manhã. Observou-se que
o grupo tratado no período noturno demonstrou uma
redução significativa da TA mais proeminente no período noturno e valores tensionais significativamente
mais controlados nas 24h, comparativamente ao grupo tratado no período matinal.
Por sua vez, o estudo de Acelajado e seus colaboradores13 evidenciou uma redução significativa da TAS e
TAD em todos os períodos estudados (diurno, noturno
e 24h) em ambos os grupos de forma semelhante, sem
diferenças significativas entre ambos. O número de pacientes com padrão dipper foi superior no grupo tratado com nebivolol no período matinal, sem diferença
significativa entre grupos. A única alteração significativa detetada foi a redução da TAS pré-acordar em relação à baseline no grupo tratado no período noturno.
Asmar e seus colaboradores14 elaboraram um estudo multicêntrico prospetivo com o intuito de avaliar a
eficácia da administração noturna de amlodipina/valsartan, comparativamente à posologia matinal do fármaco em pacientes previamente medicados unicamente com amlodipina 5mg. Objetivaram uma redução
significativa da TA noturna no grupo tratado no período noturno, não evidenciada para o período diurno ou
24h. Em ambos os grupos de tratamento, no entanto,
foi notória uma redução significativa da TAS e TAD em
todos os períodos do dia.
Os investigadores Hoshino e seus colaboradores15
procuraram avaliar a eficácia e segurança da administração de terapêutica combinada com amlodipina e olmesartan no período noturno, tendo realizado um estudo com 31 hipertensos e objetivado uma redução significativamente maior da TAS e TAD às 7h neste grupo
de doentes comparativamente ao grupo tratado no período matinal. Também foi notória neste grupo uma redução significativa dos valores tensionais no período
noturno em indivíduos com perfil não-dipper/riser, o
que não foi detetado nos utentes com padrão tensional dipper, e uma TA matinal significativamente menor, com consequente redução do surto matinal de TA.
No estudo de Liu e seus colaboradores16 foi verificada uma redução da TAS significativa durante o sono e
uma redução ligeira da mesma durante o período acordado nos grupos olmesartan-M (pacientes tratados
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com olmesartan no período matinal) e olmesartan-N
(pacientes tratados com olmesartan no período noturno) comparativamente ao grupo valsartan-N (pacientes tratados com valsartan no período noturno). Ainda,
nos grupos olmesartan-M e olmesartan-N, a média da
TA diminuiu significativamente durante o período de
sono. A redução da TAS no período noturno demonstrou-se superior à redução verificada no período diurno de forma estatisticamente significativa no grupo tratado no período noturno. O número de pacientes com
reversão para padrão dipper foi de sete em 11 no grupo valsartan-N, o que corresponde a uma reversão para
o padrão dipper em 64% dos pacientes com passagem
do fármaco do período matinal para o período noturno, mantendo a mesma dosagem; ainda, verificou-se
uma reversão para padrão dipper de cinco em 11 dos
pacientes no grupo olmesartan-M e cinco em 12 dos pacientes no grupo olmesartan-N.
Almirall e seus colaboradores17 estudaram 27 utentes
com perfil tensional não dipper e HTA refratária, tendo
verificado que a passagem da toma dos fármacos para
o período noturno produziu um declínio tensional em
todos os períodos estudados (total, diurno e noturno);
no entanto, as diferenças nos valores de TAS e TAD só
foram significativas nos períodos noturno e total. Ainda, quatro dos 27 pacientes adquiriram um perfil tensional dipper após a intervenção cronoterapêutica.

DISCUSSÃO
A hipertensão arterial é uma doença crónica e um
importante fator de risco para o desenvolvimento de
doença cardio-cerebrovascular quando não se encontra adequadamente controlada. Por esse motivo, tornase imprescindível a adoção de estilos de vida mais saudáveis e, quando necessário, o seu tratamento adequado e o controlo com fármacos anti-hipertensores.
Alguns artigos postulam que os valores de TA no período noturno constituem um melhor preditor de outcomes do que a TA no período diurno, bem como a presença de um rácio entre os valores tensionais noturnos
e diurnos superior a 0,9, sendo que doentes com perfil
tensional não dipper apresentam um risco cardiovascular superior.18 Está cientificamente comprovado que
pacientes com um perfil tensional noturno não dipper
e/ou riser têm um risco acrescido de desenvolvimento
de lesão órgão-alvo, doença cardiovascular e/ou morRev Port Med Geral Fam 2020;36:153-68

talidade global19 e conjetura-se que estes perfis poderão ser revertidos quando a prescrição de anti-hipertensores é efetuada no período noturno e pela administração de diuréticos em indivíduos salt-sensitive.20
Por esse motivo, a presente revisão baseada na evidência pretendeu avaliar qual a eficácia a nível do controlo tensional e reversão de perfis não-dipper e/ou riser
com a administração noturna de anti-hipertensores comparativamente à sua administração convencional (no período matinal). Apenas duas MA e 12 ECA foram elegíveis
para a mesma. Os resultados obtidos demonstram que a
administração no período noturno de fármacos anti-hipertensores reduz eficazmente os valores de tensão arterial nos períodos diurno, noturno e na média das 24h de
forma semelhante ao que acontece com a administração
destes fármacos no período diurno. No entanto, apenas
foram visíveis diferenças significativas entre os dois grupos de tratamento, com superioridade do grupo tratado
com anti-hipertensor noturno, na redução dos valores
tensionais no período noturno/a dormir.
Apenas quatro dos 14 estudos incluídos na revisão descrevem o efeito da cronoterapia noturna em termos de reversão a perfis dipper, sendo que três corroboram esta teoria8,10,17 e o estudo de Liu e colaboradores, apesar de mencionar uma reversão de 64% com a passagem da toma de
valsartan para o período noturno, descreve uma reversão
destes perfis em 42-46% dos utentes com a troca de valsartan por olmesartan nos períodos noturno e matinal.16
Este facto poderá dever-se às diferenças já identificadas
em estudos com animais anteriores: no estudo verificou-se que a administração de valsartan em períodos inativos reduzia a TA por um maior período de tempo do que
quando administrado no período ativo.16 Ainda, detetaram
que, comparativamente ao valsartan, o olmesartan se dissocia mais lentamente dos recetores AII do tecido vascular,21 prolongando desta forma o seu efeito. Este fator torna determinante o papel do médico prescritor na escolha
do tipo de anti-hipertensor e da posologia destes fármacos, devendo atender a que utentes com valores tensionais noturnos elevados poderão beneficiar com a administração de anti-hipertensor(es) no período noturno, otimizando assim a farmacodinâmica e farmacocinética destes fármacos. Este aspeto assume particular importância
pela premissa de que a relação TA noturna/TA diurna é
considerada o fator preditor mais potente para outcomes
clínicos, incluindo DCV e mortalidade.22-24

revisões

Um outro aspeto pouco explorado nos artigos selecionados foi a morbimortalidade CV e mortalidade global, que não demonstrou redução com a passagem da
administração de fármacos anti-hipertensores para o
período noturno nos dois artigos que abordaram esta
questão. Ressalva-se que, em ambos os artigos, foi identificado um RR significativamente menor de eventos
CV neste grupo de doentes, corroborando a premissa
supracitada.
A presente análise tem como principais limitações a
inexistência de homogeneidade de critérios entre estudos, quer em termos da população selecionada (número de participantes, diferentes etnias, utentes com
ou sem comorbilidades – DRC, DM – que poderão interferir no controlo tensional) quer do desenho do estudo (duração do follow-up, método e timing de medição dos valores de tensão arterial). Destaca-se ainda a
grande diversidade de formas de tratamento e classes
de fármacos anti-hipertensores utilizados nos estudos
(monoterapia vs terapêutica de combinação, diuréticos
vs IECA vs ARA vs BCC vs beta-bloq, diferentes dosagens
do mesmo fármaco e diferentes tempos de semivida
dos mesmos).

CONCLUSÃO
Os estudos parecem apontar para uma superioridade na redução dos valores tensionais com a administração dos fármacos anti-hipertensores no período noturno. Este fator torna-se determinante para a cronoterapia dos anti-hipertensores, devendo o médico prescritor atentar ao perfil circadiano tensional de cada
utente e tomar uma decisão individualizada acerca do
momento de administração mais adequado destes fármacos com o intuito de otimizar a sua eficácia e conseguir ganhos em saúde. No entanto, a avaliação do ritmo circadiano da tensão arterial tem sido negligenciada no processo terapêutico da HTA, pelo que os benefícios que possam advir da normalização dos valores
tensionais no período noturno são ainda desconhecidos. São necessários estudos posteriores, com uma
maior uniformidade de critérios, dimensão amostral e
avaliação da morbimortalidade CV, de forma a poder
garantir a eficácia e segurança da administração noturna de fármacos anti-hipertensores e a ponderar a
alteração do atual paradigma nacional de posologia
matinal destes fármacos.
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ABSTRACT
CHRONOTHERAPY OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Objective: To determine whether nocturnal administration of antihypertensive drugs may have a benefit in terms of efficacy
in reducing blood pressure and/or cardiovascular events, morbidity, and mortality compared to morning administration.
Data sources: National Guideline Clearinghouse, NHS Evidence, CMA Infobase, The Cochrane Library, DARE and MEDLINE/PubMed.
Methods: Search of guidelines, systematic reviews (SR), meta-analysis (MA) and clinical trials published between January 2008
and October 2018, available in English and Portuguese under the terms MeSH ‘Antihypertensive Agents’ and ‘Drug Chronotherapy’. The American Family Physician's Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) was used to assess the levels of evidence (NE) and the strength of recommendation (FR).
Results: Fifty-five articles were obtained in the initial research, of which 13 fulfilled the inclusion criteria. With nocturnal administration of drugs, greater control of blood pressure values at night was observed, and the reversion of dipper profiles to
non-dipper, with no statistically significant differences in the diurnal period. Only MA analyzed global and cardiovascular mortalities, and no statistically significant changes were detected in this parameter between the morning and evening groups; however, a lower relative risk of cardiovascular events in the evening group was evident in three of the studies.
Conclusion: The administration of antihypertensive drugs in the nocturnal period proved to have benefit in terms of reduction
of blood pressure values and showed superiority in this reduction during nocturnal period, allowing even to revert non-dipper/riser patterns to the dipper. However, further studies, with greater uniformity of criteria and evaluation of CV morbidity
and mortality, are required in order to ensure the efficacy and safety of nocturnal administration of antihypertensive drugs.
Keywords: Chronotherapy; Antihypertensive drugs.
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Delirium: quando os culpados
se misturam – relato de caso
Sara Cunha,* Carina Pereira**

RESUMO
Introdução: O diagnóstico de delirium pode tornar-se complexo dadas as suas múltiplas etiologias e apresentações, surgindo
frequentemente por descompensação de doença orgânica. Conhecer os seus fatores precipitantes e predisponentes é fundamental para a realização de um diagnóstico precoce, que permita uma atuação rápida e eficaz e a minimização das suas complicações.
Descrição do caso: Utente do género masculino, de 72 anos, com antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 controlada com
medidas não farmacológicas (HbA1c 6,3%), síndrome demencial e hiperplasia benigna da próstata.
Em março de 2016 inicia bromidrato de darifenacina na consulta de urologia, por quadro de imperiosidade miccional, suspensa dois meses depois por início de alterações do comportamento e xerostomia. Na semana seguinte, por agravamento do
quadro cognitivo-comportamental, recorre a neurologista que prescreve um suplemento alimentar. O utente é posteriormente trazido à Unidade de Saúde por persistência destas alterações, apresentando polaquiúria, perda ponderal de 12 kg, polifagia
e polidipsia (ingestão marcada de fruta e de detergente da louça). Apresentava desorientação, pesquisa glicémica Hi e tira-teste urinária com cetonúria e proteinúria. Foi referenciado ao Serviço de Urgência, sendo constatada uma Síndrome Hiperosmolar Hiperglicémica (HbA1c 12,3%), com hipernatremia e insuficiência renal aguda. Um mês depois, em consulta de reavaliação
nos Cuidados de Saúde Primários, encontrava-se assintomático e dentro do seu comportamento habitual, medicado com metformina 1000 mg id e sitagliptina 50 mg bid.
Comentário: Défice cognitivo pré-existente e género masculino são alguns dos fatores que mais frequentemente predispõem
a delirium. No caso clínico citado, tanto a introdução de fármacos de novo como a descompensação da diabetes mellitus poderão ter contribuído para as alterações de comportamento verificadas. As especificidades do doente idoso, particularmente a
pluripatologia e polipragmasia a que está sujeito, constituem frequentemente fatores de confundimento perante alterações do
estado clínico.
Palavras-chave: demência, delirium, diabetes mellitus tipo 2, cuidados de saúde primários

INTRODUÇÃO
delirium ou síndrome confusional aguda
consiste numa alteração abrupta do estado mental, cujo diagnóstico é frequentemente complexo, dadas as suas múltiplas
etiologias e formas de apresentação.1-3 Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth
Edition (DSM-5), estamos perante este diagnóstico
quando um estado confusional cumpre os seguintes
critérios:
• A: Distúrbio da atenção (redução da capacidade de
dirigir, focar, sustentar ou desviar a atenção) e do ní-

O
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•

•

•

•

vel da consciência (diminuição da perceção do ambiente);
B: O distúrbio desenvolve-se num curto período de
tempo (geralmente horas a dias), representa uma
mudança da linha de base dos níveis de atenção e
consciência, e tende a flutuar em severidade ao longo do dia;
C: Distúrbio cognitivo adicional (défice de memória,
desorientação, perturbação da linguagem, das capacidades visuoespaciais) ou da perceção;
D: Os distúrbios dos critérios A e C não são melhor
explicados por outro distúrbio neurocognitivo preexistente, estabelecido ou em evolução, nem ocorrem
no contexto de uma redução severa do estado de
consciência, tal como o coma;
E: Há evidência, a partir da história clínica, exame fíRev Port Med Geral Fam 2020;36:169-74
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sico ou laboratorial, que o distúrbio é consequência
fisiológica direta de outra condição médica, intoxicação ou abstinência de uma substância (droga de
abuso ou medicação), exposição a toxina, ou devido
a múltiplas etiologias.4
Assim, trata-se de uma patologia frequentemente
subdiagnosticada e subtratada, que condiciona um impacto significativo na morbimortalidade do idoso.1,3,5
O diagnóstico diferencial do delirium é amplo, estabelecendo-se principalmente com demência e distúrbios psicóticos e do humor, nomeadamente perturbações depressivas e da ansiedade.2,3,5,6 A sua etiologia é
frequentemente multifatorial, surgindo muitas vezes no
contexto de descompensação de doença orgânica.1-3
As autoras consideram pertinente a divulgação deste caso clínico, dado que conhecer os fatores precipitantes e predisponentes do delirium é fundamental
para a realização de um diagnóstico precoce e de uma
intervenção dirigida, que permita minimizar as suas
complicações.2,6

cente (excluídas causas tratáveis de declínio cognitivo). As queixas agravaram-se após a cirurgia à coluna, em 2014 e em 2015 foi assumida uma provável demência de Alzheimer. Atualmente, o doente encontrase medicado com escitalopram 10 mg (em contexto
de sobreposição de perturbação da ansiedade, com
melhoria parcial dos sintomas), após múltiplos ajustes terapêuticos, que incluíram a introdução de donepezilo e memantina, não tolerados por efeitos gastrointestinais. O utente apresenta ainda seguimento
esporádico por diferentes neurologistas particulares.
• Em 2013, diagnosticada diabetes mellitus tipo 2
(DM2), que mantém controlada com medidas não
farmacológicas (HbA1c de julho de 2015: 6,3%).
Trata-se de um indivíduo sedentário, sem hábitos
tabágicos, etílicos ou de consumo de substâncias de
abuso, prévios ou atuais.
À data do início da descrição do caso encontrava-se
medicado com alfuzosina 10 mg e escitalopram 10 mg.

História da doença atual

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Trata-se de um utente caucasiano, com 72 anos de
idade, natural e residente no concelho de Matosinhos.
Apresenta seis anos de escolaridade, encontrando-se
reformado da atividade comercial. É casado e pertence a uma família nuclear, inserida na fase VIII do Ciclo
de Vida de Duvall e pertencente à Classe III da Classificação Socioeconómica de Graffar.

Antecedentes Pessoais
Por ordem cronológica, o utente apresenta os seguintes antecedentes patológicos:
• Em 2009, diagnosticado canal lombar estreito (corrigido cirurgicamente em 2014) e hipertrofia benigna da próstata (seguimento em consulta de urologia
entre 2009 e 2011 por sintomas de LUTS refratários
à terapêutica instituída, teve alta medicado com alfuzosina 10 mg). Em 2015 volta a ser referenciado à
consulta, por novo agravamento da clínica.
• Em 2011, diagnosticado com excesso de peso (pela
médica assistente) e défice cognitivo ligeiro (em consulta de neurologia nos Cuidados de Saúde Secundários) após iniciar dificuldades na nomeação de objetos e pessoas e queixas de alteração da memória reRev Port Med Geral Fam 2020;36:169-74

23 de novembro de 2015 – Consulta de Urologia
O utente foi referenciado à consulta por quadro de
imperiosidade miccional e incontinência urinária refratário à terapêutica médica instituída, com um ano de
evolução. Apresentava jato de calibre razoável e contínuo, sem hesitação miccional associada e não tinha antecedentes prévios de infeção urinária.
O Antigénio Específico da Próstata (PSA) total mais
recente (julho de 2015) era de 4,13 ng/mL, com uma relação PSA livre/PSA total de 17%. Realizou ecografia
prostática, em agosto de 2015, que revelava uma glândula com 58 g, com proeminência na região central de
características adenomatosas. Tinha ainda realizado
urocultura e ecografia renovesical em outubro do mesmo ano, a primeira negativa e a segunda sem quaisquer
alterações, nomeadamente ureterohidronefrose.
Ao exame objetivo apresentava abdómen globoso,
sem massas ou organomegalias aparentes, indolor à
palpação e sem sinais de irritação peritoneal. A região
genital não apresentava quaisquer alterações. Ao toque
retal apresentava próstata moderadamente aumentada, de superfície aparentemente lisa e regular mas de
difícil abordagem, por defesa do doente.
Foi solicitado estudo urodinâmico e citologia miccional, sendo agendada nova consulta.
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7 de março de 2016 – Consulta de Urologia
O estudo urodinâmico não foi realizado por contrações não inibidas repetidas com perda de todo o volume infundido (100 cc) na fase inicial do exame. A citologia miccional foi negativa para malignidade. O exame objetivo mantinha-se sobreponível ao da consulta
anterior.
Foi solicitado novo estudo urodinâmico, suspensa a
alfuzosina e introduzido bromidrato de darifenacina
7,5 mg, sendo agendada consulta de reavaliação para
dois meses depois.
2 de maio de 2016 – Consulta de Urologia
Nesta consulta, a esposa do utente refere aumento da
frequência miccional e início de xerostomia, que a própria associa à introdução do bromidrato de darifenacina. Refere ainda um agravamento cognitivo importante, apresentando períodos de desorientação e de comportamento inadequado, nas últimas duas semanas.
O estudo urodinâmico revelava fluxo insuficiente,
de 70 cc, com resíduo por sonda vesical de 15 cc.
É retirado o bromidrato de darifenacina e reintroduzida a alfuzosina.
9 de maio de 2016 – Consulta de Neurologia particular
Apesar da suspensão do fármaco, o quadro cognitivo-comportamental continua a agravar, apresentando
períodos de agitação e confusão noturna, pelo que a
cuidadora recorre com o utente a uma consulta particular de neurologia, na qual é instituído suplemento alimentar de óleo de peixe concentrado rico em ácidos
gordos ómega-3 (EPA e DHA).
19 de maio de 2016 – Consulta aberta na Unidade de
Saúde
Por persistência das alterações previamente descritas, o utente é trazido pela esposa à consulta aberta.
Apresentava polaquiúria, perda ponderal de 12 kg nos
últimos três meses, polifagia, com consumo de cerca de
5 kg de fruta por dia, que a cuidadora tentava esconder
e polidipsia, tendo iniciado nos últimos dias ingestão
de detergente da louça. Ao exame objetivo apresentava-se corado e hidratado, apirético, orientado no self
mas com desorientação temporo-espacial, mais marcada que o habitual. O exame neurológico sumário era
normal e a auscultação cardiopulmonar não apresen-

tava quaisquer alterações. O abdómen apresentava-se
mole e depressível, indolor a palpação, sem massas ou
organomegalias palpáveis e sem sinais de irritação peritoneal. Foi realizada pesquisa glicémica, que revelou
valores Hi e tira-teste urinária, que apresentava cetonúria (50 mg/dL) e proteinúria (100 mg/dL). O utente
foi referenciado ao Serviço de Urgência.
19 de maio de 2016 – Serviço de Urgência Hospitalar
É constatado Síndrome Hiperosmolar Hiperglicémico (pH 7,3, HCO3- 27,9 mmol/L, glicemia 766 mg/dL,
osmolalidade 359), com hipernatrémia (Na + 152
mEq/L) e lesão renal aguda pré-renal (creatinina 1,8
mg/dL). A sumária de urina apresentava como alterações densidade 1,036, glicose 1000 mg/dL e corpos cetónicos 5mg/dL, tendo sido excluída infeção do trato
urinário/prostatite. O utente ficou internado para estabilização hidroeletrolítica, mantendo períodos de agitação, nos quais arrancava os cateteres para realização
de fluidoterapia. Apresentava HbA1c de 12,3%. Teve alta
dois dias depois, já sem alterações do ionograma e com
função renal dentro do normal, medicado com metformina 1000 mg id e sitagliptina 50 mg 2 id, por relutância da cuidadora em iniciar insulinoterapia. O estado cognitivocomportamental melhorou, sendo agora
sobreponível ao descrito previamente.
9 de junho de 2016 – Consulta Programada de Diabetes mellitus na Unidade de Saúde
O utente vem com a esposa à consulta programada
de vigilância da DM2. Traz registos de automonitorização da glicemia, apresentando valores de glicemia
em jejum entre 60-180 mg/dL e antes do jantar entre
176-280 mg/dL, com melhor controlo metabólico na última semana. Tinha iniciado caminhadas, que mantinha com regularidade desde o internamento. O comportamento tinha regressado ao seu habitual e negava
poliúria, polidipsia ou polifagia.
Três meses após o internamento, o utente apresentava HbA1c de 7,8%, valor que diminuiu para 6,4%
seis meses depois, tendo sido retirada a sitagliptina.
Atualmente, encontra-se medicado com metformina
1000 mg id.

COMENTÁRIO
O delirium corresponde a uma perturbação aguda
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:169-74
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ou subaguda da vigília, de
QUADRO I. Fatores predisponentes e precipitantes de delirium.
curso flutuante, que se caracteriza por alterações do
Fatores Predisponentes
Fatores Precipitantes
estado de consciência, défiDemência ou défice cognitivo pré-existente
Polifarmácia, uso de fármacos psicoativos ou
ce de atenção, disfunção
sedativo-hipnóticos
cognitiva global com alteHistória prévia de delirium
Restrições físicas
ração da memória, orientaDéfice funcional
Algaliação
ção, pensamento, linguagem e perceção, e sintomas
Défice sensorial
Alterações metabólicas ou fisiológicas
neuropsiquiátricos, noComorbilidade ou patologia severa
Infeção
meadamente do comportaDepressão
Dor intensa
mento psicomotor, estado
História de AIT ou AVC
Cirurgia major
afetivo, ciclo sono-vigília e
Abuso de álcool
Trauma ou admissão hospitalar urgente
sistema neurovegetativo.1-3,7
Idade
avançada
Coma
Constitui um problema de
Sexo masculino
Admissão em UCI
saúde pública frequente e
grave, com prevalência entre 1 a 2% na comunidade, aumentando este valor para
nitivas a longo prazo, aumentando o risco de desen14% nos indivíduos com mais de 85 anos.1,8 Assim, esvolvimento de demência.1,6 Qualquer delirium no idotima-se que a prevalência aumente significativamente
so deve conduzir à investigação de um possível quadro
nos próximos anos, devido ao envelhecimento da podemencial subjacente, já que os indivíduos com diagpulação.3 Nos Cuidados de Saúde Secundários estes vanóstico estabelecido de demência apresentam um delores são particularmente elevados, com estudos a reclínio cognitivo e funcional mais rápido e uma maior
velar prevalências de cerca de 50% em doentes com
mortalidade após um episódio.1 Por outro lado, episó8
idade superior a 65 anos, principalmente quando subdios mais graves relacionam-se com maior risco de hosmetidos a cirurgia ortopédica, cardiotorácica, urológipitalização, institucionalização e morte.1
ca e de correção de cataratas, e quando requerem adComo já referido, esta síndrome condiciona um aumissão em Unidades de Cuidados Intensivos ou de tramento importante da morbimortalidade, pelo que o
tamento oncológico.1,5,7
seu reconhecimento precoce e a instituição de interO delirium é frequentemente multifatorial, concorvenções apropriadas reduzem substancialmente o
rendo vários fatores precipitantes, dos quais o mais imprognóstico adverso do delirium.5 É necessária uma
portante é a iatrogenia medicamentosa, para a destaatitude diagnóstica rápida, metódica e racional, que
bilização de um indivíduo muitas vezes já com uma reidentifique a síndrome clínica, mediante a anamnese e
serva cognitiva e sensorial reduzida, quer por existêno exame objetivo e a etiologia subjacente, orientada pecia de défice cognitivo prévio, quer pela idade
los dados clínicos e confirmada mediante exames comavançada.5,6,9 No Quadro I encontram-se alguns dos faplementares de diagnóstico dirigidos. A história clínitores que mais frequentemente predispõem e precipica deve focar-se na identificação da função cognitiva de
tam o delirium.1,2,5-7
base, hábitos medicamentosos, clínica sugestiva de inA sua apresentação clínica, já de si complexa e vafeção e presença de défices neurológicos focais.2,7
riada é frequentemente agravada pela existência de ouUma vez que 30-40% dos casos são preveníveis,6 os
tras patologias concomitantes, como a depressão e a
profissionais de saúde deverão estar sensibilizados para
demência. Deste modo, os sintomas de delirium são
a instituição de medidas preventivas, que incluem:
frequentemente atribuídos a patologias comórbidas, o
• Estimular a regularização do padrão sono-vigília;
que contribui para o seu subdiagnóstico.3
• Implementar nutrição e hidratação adequadas;
Apesar de ser frequentemente agudo e reversível, um
• Evitar benzodiazepinas, anticolinérgicos e álcool;
episódio de delirium pode condicionar alterações cog• Promover a estimulação cognitiva e a mobilidade;
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:169-74
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• Providenciar adaptação visual e auditiva, se existirem
alterações sensoriais;
• Otimização de controlo da dor, se presente;
• Evitar restrição física;
• Intervenção ambiental para prevenção de quedas;
• Controlo do ruído e luminosidade sobretudo à noite;
• Evitar mudanças de quarto e do staff.1,5,7
Não detetar um episódio de delirium pode conduzir
à requisição de exames complementares de diagnóstico desnecessários, atrasos no diagnóstico de doenças
médicas subjacentes e altas hospitalares inapropriadas.3,5,10
O tratamento engloba duas componentes: o tratamento geral e sintomático e o tratamento etiológico, dirigido à correção dos fatores desencadeantes identificados, nomeadamente a evicção de potenciais fármacos lesivos. Para controlo da agitação devem ser instituídas, em primeira linha, medidas não farmacológicas.
Como tratamento farmacológico, os antipsicóticos são
os fármacos mais utilizados.2,5,7
O relato de caso citado diz respeito a um idoso do
sexo masculino, com diagnóstico prévio de demência
de Alzheimer e consequente limitação cognitiva, sendo que estes constituem alguns dos fatores de risco
mais importantes para o desenvolvimento do delirium.
Tanto a introdução de fármacos de novo como a descompensação da DM poderão ter contribuído para as
alterações de comportamento verificadas. Assim, as autoras julgam ser pertinente relatar este caso, na medida em que traduz o desafio que o médico de família enfrenta diariamente na abordagem do doente idoso, cujas especificidades, nomeadamente a pluripatologia e
polipragmasia a que está sujeito, constituem frequen-

temente fatores de confundimento perante uma alteração do estado clínico. Esta torna-se ainda mais complexa quando estamos perante indivíduos com alterações da reserva cognitiva, nos quais é difícil distinguir
o declínio progressivo natural destas patologias, de possíveis intercorrências, como seja o delirium.
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ABSTRACT
DELIRIUM: WHEN THE GUILTY PARTIES MIX – CASE REPORT
Introduction: Delirium’s diagnosis may be complex due to its multiple etiologies and clinic presentations, occurring frequently due to organic disease’s decompensation. Knowing the main precipitant and predisposing factors is essential to achieve an
early diagnosis, that provides an effective and fast approach and that minimizes its complications.
Case report: Male patient, 72 years old, with a medical history of type 2 diabetes controlled with non-pharmacological measures (HbA1c 6,3%), dementia and benign prostatic hyperplasia.
In March 2016 he starts to take darifenacin hydrobromide prescribed in the urology consultation for urinary urgency, which
is suspended two months later due to behavioral changes and dry mouth. In the next week, because of an aggravation of his
cognitive and behavioral status, the patient consults a neurologist which prescribes a food supplement. He’s then brought to
his Primary Care Unit due to persistency of his complaints, pollakiuria, 12 kg weight loss, polyphagia and polydipsia (significant
fruit and dishwashing detergent ingestion). He was disorientated and presented with a HI glycemia and ketonuria and proteinuria in the urine dipstick test. The patient was referred to the Emergency Room, where it was diagnosed an Hyperosmolar hyperglycemic state (HbA1c 12,3%), hypernatremia and acute renal failure. One month later, in the Primary Care reevaluation
consultation, he was asymptomatic and within his normal behavior, medicated with metformin 1000 mg once a day and sitagliptin 50 mg twice-daily.
Comment: Pre-existing cognitive impairment and male gender are some of the factors that predispose more frequently to delirium. In this case report, the introduction of new drugs and the decompensated diabetes mellitus might have contributed to
the observed behavioral alterations. Elderly’s specificities, particularly its pluripathology and poliypragmasia are frequently confounding factors when facing a change in the clinical condition.
Key-words: dementia, delirium, diabetes mellitus type 2, primary health care
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Ambivalência(s) da
adolescência e a importância
do médico de família: um
relato de caso
Ana Rita Magalhães,1 Joana Montenegro Penetra,2 Ana Catarina Domingues,3 Ana Letra,3 Maria Glória Neto,4 Nicoleta Martins5

RESUMO
Introdução: O médico de família (MF), além de estar apto a abordar as problemáticas mais prevalentes da adolescência, deve
ainda promover a participação ativa e responsável do adolescente nas questões de saúde, fundamentando a sua ação numa intervenção individualizada e na confidencialidade. A consciência da orientação sexual, no caso da homossexualidade, surge normalmente no período da adolescência, podendo envolver um período de confusão e dúvida. A discriminação e os estereótipos
associados ainda marcam muito quem se vê confrontado com a sua orientação sexual.
Descrição do caso: Sexo masculino, 16 anos, consulta de vigilância de saúde a pedido da mãe que, dias antes, procura os elementos da equipa por noção de isolamento, tristeza e receio de problema psicológico grave com o filho. Durante abordagem
conhecida pelo acrónimo HEEADSSS, sozinho, surge a dúvida sobre a própria sexualidade, admitindo pensar ser homossexual,
com inúmeros receios, ambivalências e vergonha acerca deste assunto, que o têm levado a afastar-se da família, grupo de amigos e colegas. As dúvidas relacionadas com o futuro escolar e profissional também o deixam preocupado, sentindo-se sozinho
num mundo com o qual não se identifica. Escuta ativa e confidencialidade, desmistificação de algumas temáticas e disponibilidade para consultas, assim como encaminhamento para consulta de psicologia fazem parte do plano conjunto centrado no
adolescente, que apresenta franca melhoria do humor e motivação.
Comentário: As dúvidas relativas à orientação sexual podem ser devastadoras no período da adolescência, condicionando isolamento, autoculpabilização e vergonha. O MF ocupa uma posição que favorece a deteção precoce e esclarecimento das questões relacionadas com a sexualidade, permitindo assim um crescimento e desenvolvimento saudáveis, em termos físicos, psicológicos e sociais.
Palavras-chave: Método clínico centrado no paciente; Orientação sexual; Adolescência.

INTRODUÇÃO
e acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência considera o grupo etário
entre os 10 e os 19 anos, tratando-se de um
processo biopsicossocial que pode ser despoletado antes do início da puberdade e durar para
além do termo do crescimento. São várias as transformações que ocorrem nesta fase: as físicas, que incluem

D
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o crescimento somático e a puberdade; as psíquicas,
com o aumento das capacidades cognitivas; e as sociais, com a aquisição de novos papéis e responsabilidades.1 O desenvolvimento acontece a vários níveis,
com a formação de uma identidade pessoal e de grupo, a exploração de novas relações e a procura de uma
identidade sexual. De facto, é nesta idade que o adolescente reflete sobre si próprio e sobre a sua sexualidade, sobre as emoções e sobre o desejo que sente em
relação aos outros, que podem ser do mesmo sexo, de
outro sexo ou de ambos os sexos. Também as perspetivas e decisões iminentes relativas ao futuro profissional podem ser geradoras de dúvidas, medos e receios,
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:175-80
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associadas à separação emocional dos pais e à defesa
de valores morais baseados em obrigações e modelos.
É, assim, uma fase vulnerável a pressões externas face
ao desenvolvimento, com maior frequência de comportamentos de risco e de exploração e experimentação física e social.2-4
A homossexualidade e a bissexualidade são variantes da sexualidade humana, como o é também a heterossexualidade. A consciência de que se é homossexual
pode surgir neste período, sendo a forma de o descobrir diferente de pessoa para pessoa e podendo envolver um período de confusão e de dúvidas.5 A discriminação e estereótipos associados à homossexualidade e
bissexualidade ainda marcam muito quem se vê confrontado com a sua orientação sexual. Assim, a aprendizagem da sexualidade leva muitas vezes a um estado
de confronto interno no próprio sujeito, no meio de
muita ansiedade, de transformações intra e interpessoais, que culminam na integração da identidade sexual.5-6
No atendimento a adolescentes, para além da acessibilidade facilitada e da flexibilidade no modelo do
atendimento, a privacidade, a confidencialidade, o exercício do consentimento livre e esclarecido e a participação ativa do próprio adolescente, constituem princípios que devem presidir a todas as iniciativas tomadas.
Os adolescentes são muito diferentes entre si, nomeadamente no ritmo de maturação e no modo como vivenciam as várias transformações, pelo que a intervenção terá de ser adaptada a cada caso específico.7
Na entrevista com o adolescente, a abordagem dos
aspetos psicossociais adquire uma particular importância e permite conhecer melhor, quer pontos fortes
quer fatores de vulnerabilidade pessoal, face aos diferentes contextos de vida. Para ajudar o profissional de
saúde neste conhecimento, Henry Bearman desenvolveu o acrónimo HEADS (1972), que tem vindo a ser
aperfeiçoado até aos dias de hoje em que comummente se utiliza o HEEADSSS.8 Este modelo permite encontrar problemas não verbalizados espontaneamente e clarificar fatores protetores e de risco:
H – Home (casa, família);
E – Education e employment (escola e emprego);
E – Eating (alimentação);
A – Activities (atividades desportivas e de lazer);
D – Drugs (consumos, adição);
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:175-80

S – Sexuality (sexualidade);
S – Suicide (depressão, suicídio, humor);
S – Safety (segurança, acidentes, violência).
O presente caso clínico pretende exemplificar a importância da relação empática, personalizada e centralizada nos cuidados ao adolescente, nomeadamente quanto às dúvidas relativas à sua orientação sexual,
causadoras de sofrimento e angústia. A gestão das expectativas, o envolvimento de outros profissionais de
saúde e a confiança conquistadas, permitiram ao MF
ajudar este adolescente a ultrapassar as ambivalências
percecionadas. Por outro lado, salienta ainda a dualidade e os desafios de manter a privacidade e o sigilo
profissional relativamente ao menor, sendo também
MF de outros elementos do agregado familiar.

DESCRIÇÃO DO CASO
Duarte (nome fictício), 16 anos, caucasiano, católico praticante, natural e residente no concelho de Coimbra, estudante do 11º ano. Inserido em família nuclear
em fase V do Ciclo de Duvall, classe socioeconómica de
Graffar média. Antecedentes pessoais de síndroma do
intestino irritável diagnosticado em 2010 e apendicite
gangrenada em 2012 (Figura 1). PNV atualizado sem
vacinas extra-plano.
Em maio de 2016, a mãe solicita consulta para o
Duarte por noção de isolamento, tristeza e mudanças
comportamentais por parte do filho (discurso ríspido,
ausência de afetos e afastamento gradual dos elementos do agregado familiar e irmã), receando que este esteja deprimido ou a ser alvo de problema que não verbaliza com família. Agendada consulta dentro de cinco dias, estando acompanhado pela mãe que, a seu pedido, permanece na sala de espera durante a consulta.
Após consulta de enfermagem e avaliação de crescimento e desenvolvimento pubertário, são explanados
os receios da sua mãe, justificação o agendamento da
consulta. Foi aplicado ao longo da consulta, e de forma
informal, o questionário HEEADSSS:
H – Relação muito boa com mãe e irmã, sentindo-se
desapoiado e afastado desta última desde que saiu de
casa para viver com companheiro. Mãe católica praticante, muito preocupada com os filhos, pai militar da
GNR, muito rígido no que diz respeito a regras e rotinas, pouco falador ou afetuoso, sem abertura ao diálogo, mas não violento. Aplicado Apgar Familiar de
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Figura 1. Genograma e psicofigura de Mitchell realizado em agosto 2016 (USF Topázio).

Smilkstein, revelando uma família funcional – 7 pontos
(Quadro I).
E, E, A, D – Encontra-se numa fase em que não sente afinidade com o grupo de amigos, nomeadamente
por divergências quanto aos gostos musicais, passatempos, saídas noturnas e consumos, confessando sentir pressão social para a ingestão de bebidas alcoólicas
e hábitos tabágicos, negando consumos. Tem vindo a
sentir isso desde há alguns meses, o que o tem levado
a afastar-se e a sentir-se culpado por essa mesma atitude, pois sempre se sentiu bem com o grupo. Enfrenta com dificuldade a pergunta acerca das expectativas
profissionais futuras, não sabendo o que responder;
por um lado, o sonho era ser comissário de bordo mas,
por outro, sente necessidade de frequentar o ensino superior de modo a corresponder às expectativas que diz
sentir por parte da família. Gosta de design, mas pensa não ser o curso que os pais idealizaram para ele e,
também de arquitetura, mas receia não conseguir média suficiente. Considera-se muito perfecionista, sendo bom aluno, mas frequentemente insatisfeito apesar
de todas as conquistas. Mantém as atividades desportivas de natação, contudo a exigência associada às

obrigações escolares, em que nunca falhou, levou a que
abandonasse a alta competição, referindo este afastamento com mágoa. Participa ainda no coro da igreja local, no qual se sente bem.
S – De forma espontânea durante a consulta verbaliza dúvidas quanto à sua orientação sexual, referindo
ser homossexual, embora nunca tenha tido nenhuma
relação amorosa quer com raparigas quer com rapazes.
Menciona então que há alguns meses se apercebeu de
forma clara da sua orientação sexual, após se ter sentido atraído por um colega de turma, o que o perturba,
pois sempre pensou que iria gostar de raparigas. Esta
descoberta levou-o a isolar-se da família e amigos. “Não
entendo porque não posso gostar de raparigas, era tudo
mais fácil” (sic). Tem dúvidas quanto à própria religião
e receia a reação da família, principalmente dos pais.
Quanto à irmã, anteriormente a sua principal confidente, verbaliza não ter coragem para lhe contar. Tem
amiga próxima, que também não sabe.
S, S – Apesar de todas as dúvidas, ambivalências e dificuldades com que se tem vindo a debater, do isolamento e atitude introspetiva, nega choro fácil, anedonia, anorexia, insónia ou ideação suicida.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:175-80
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QUADRO I. Apgar familiar de Smilkstein
Estou satisfeito com a ajuda que recebo da minha família, sempre que alguma coisa me preocupa.

1 ponto

Estou satisfeito pela forma como a minha família discute assuntos de interesse comum e compartilha comigo a
solução do problema.

1 ponto

Acho que a minha família concorda com o meu desejo de encetar novas atividades ou de modificar o meu estilo de
vida.

2 pontos

Estou satisfeito com o modo como a minha família manifesta a sua afeição e reage aos meus sentimentos, como
irritação, pesar e amor.

1 ponto

Estou satisfeito com o tempo que passo com a minha família.

2 pontos

Total

7 pontos

Ao exame objetivo salientam-se nas biometrias,
peso, estatura e IMC nos percentis 50-85 e tensão arterial no percentil < 90. Relativamente à observação clínica, de destacar o aspeto cuidado com que se apresenta, a boa higiene dentária e ausência de cáries, a
acuidade visual de acordo com a escala de Snellen de
10/10 para ambos os olhos e um estadio pubertário de
Tanner IV (P IV; G IV). Do exame do estado mental,
nada a destacar.
Ao longo da consulta, o Duarte insiste em pedir para
não contar aos pais, sendo-lhe explicado calmamente
que a consulta é sigilosa. Relativamente ao plano conjunto, partilhado e com envolvência do Duarte, é sugerido encaminhamento para consulta de psicologia, que
prontamente aceita, bem como a exprimir as suas dúvidas e receios a amiga ou irmã, tentando a reaproximação aos amigos, embora não cedendo a pressões relativas aos consumos nocivos. Explica-se a importância da tranquilização dos pais, em particular da mãe,
com maior ênfase no diálogo em família e na expressão de afetos. É agendada nova consulta.
Optou-se por envolver a mãe no final da consulta e
tranquilizá-la, esclarecendo que se trata do período da
adolescência composto por dúvidas e receios, ambivalências e que nada de mais grave ou preocupante se
passa com o Duarte.
Regressa em julho de 2016, tem frequentado as consultas de psicologia, sentindo-se mais tranquilo quanto ao futuro profissional uma vez que está a realizar testes de orientação vocacional, mantendo, contudo, sentimentos ambivalentes relativos à orientação sexual.
De forma conjunta são pesquisados os contactos da InRev Port Med Geral Fam 2020;36:175-80

tervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero de Portugal (ILGA), da Sexualidade em Linha e do site da Associação para o Planeamento da Família (APF), reforçando que não deve sentir-se diferente. Insiste-se nas
vantagens de desabafar com amigo de confiança ou
irmã, explicando que a conversa com os pais deve existir na altura que pensar ser apropriada para o efeito.
Tem-se tentado reaproximar progressivamente dos
amigos. Refere melhoria da relação com os pais, têm
jantado em família diariamente e passado algum tempo ao fim-de-semana a passear com a mãe.
Regressa em agosto de 2016 com a mãe e irmã, que
permanecem no exterior. Tem mantido e aproveitado
as consultas com psicólogo. Menciona que os testes de
orientação vocacional reforçaram a ideia de arquitetura e ele próprio se sente bem quando pensa nessa opção, mantendo as dúvidas quanto à sua capacidade de
obter notas suficientemente altas nos exames. Acerca
da sexualidade, após ter contado à irmã, esta tem tido
um papel de suporte e de apoio. No entanto, tem a sensação de que esta pensa tratar-se apenas de uma fase
de experimentação (mesmo que nunca tenha sido verbalizado pela própria). Tem mantido reaproximação
aos amigos e programado atividades juntos. Vai mudar
de escola, o que o deixa igualmente apreensivo e entusiasmado, já que poucos colegas se manterão. Tem falado muito mais com a mãe, no sentido minimizar a sua
preocupação com ele, descansando-a e tentando programar tempo de qualidade com esta.
Em setembro de 2016, após ter sido informada pelo
próprio da orientação sexual do filho, é realizada consulta à mãe do Duarte, confessando dificuldade em li-
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dar com a notícia. Sabe que o marido não pode, para
já, saber. Não entende a orientação sexual do filho; contudo, não a questiona e tem-no apoiado. Receia que
não seja só uma fase e que a família terá de lidar com o
assunto aos poucos. É-lhe explicado que a sexualidade
não é uma escolha e que geralmente está definida desde prematuramente. Reforça-se o papel de suporte que
deve ter perante o filho, uma vez que este sofre com as
dúvidas dele próprio e que a família deve ser o elo de
apoio numa sociedade que ainda discrimina.
O Duarte volta em janeiro de 2017, sorridente e afável. Tem-se adaptado à escola de forma positiva, estando inserido num novo grupo de colegas, de quem
gosta e com o qual se identifica, mantendo ainda assim
a ligação aos amigos prévios. Verbaliza sentir-se bem,
tem lido muito sobre orientação sexual e mantém contacto regular com a ILGA sempre que surgem dúvidas.
O psicólogo tem tido um papel muito importante, pretendendo manter as consultas. Menciona alívio extremo após ter falado com mãe sobre o assunto, embora
esteja consciente da dificuldade que tem em lidar com
a situação devido às crenças religiosas e à conhecida posição não favorável do pai quanto ao assunto (manifestada em situações em que o assunto homossexualidade é genericamente comentado no seio familiar).
Não quer que este saiba enquanto não for independente financeiramente do mesmo; contudo, sente-se
mal pela posição em que a mãe se encontra em relação
a ambos. Tem tido boas notas e espera conseguir entrar
em arquitetura. É fornecido o e-mail de forma a ser
possível esclarecer dúvidas e manter o contacto, após
o Duarte ter acordado não serem necessárias mais consultas presenciais.

COMENTÁRIO
Este caso exemplifica duas situações comuns na prática do médico de família: por um lado, é o médico de
todo o agregado familiar e, por outro, tem um papel
preponderante na saúde física e mental de um indivíduo.
A adolescência é, por excelência, um período rico
em dúvidas, receios e ambivalências, contudo, normais.
O papel do MF é, sem dúvida, importante nesta fase da
vida do indivíduo, na vigilância do crescimento e desenvolvimento, mas também na promoção da saúde e
na prevenção da doença.

Neste caso, o seu papel foi essencial, quer na tranquilização da figura materna quer na ajuda prestada ao
adolescente, sem julgamentos ou imposições. No entanto, na sua prática clínica, e sobretudo ao lidar com
esta faixa etária, é crucial garantir a confidencialidade
das informações prestadas. De facto, o sigilo médico foi
uma preocupação verbalizada pelo indivíduo logo na
primeira consulta, tendo sido necessário realçar que o
mesmo nunca estaria em causa para que a relação médico-utente se pudesse estabelecer. Apesar de o MF se
encontrar emocionalmente afastado da situação, a empatia permite-lhe compreender as dúvidas e receios de
ambos os utentes, tendo um papel muito importante
em estimular o entendimento mútuo, alertando ambos os elementos para as necessidades do outro, mesmo sem quebra do sigilo. Assim, apesar da apreensão
do Duarte, foi também necessário ter em conta a preocupação da mãe, também utente, e a necessitar também ela do seu MF. No entanto, a tranquilização da
mesma foi apenas conseguida com a ajuda do próprio
Duarte, não só no momento da consulta, mas também
em casa, com uma progressiva reaproximação e preocupação em passar mais tempo de qualidade com a família. Adicionalmente, no apoio prestado ao adolescente foi essencial incentivá-lo a procurar amparo nas
suas relações, de forma a sentir-se acompanhado no
seu meio.
Este caso, para além de ser um grande desafio durante a consulta, obrigou igualmente a um trabalho de
casa por parte do clínico, levando-o à pesquisa de outros meios de auxílio, como instituições de apoio que
pudessem servir de suporte ao adolescente.
A multidisciplinaridade entre o clínico e o psicólogo
foi essencial, resultando na formação de uma equipa
complementar capaz de fazer o adolescente enfrentar
as suas preocupações. Os desafios no seguimento a este
adolescente mantêm-se, sendo importante a atuação
em várias áreas preventivas, como são os casos da eventual vacinação contra o vírus do papiloma humano ou
da educação para a saúde no que diz respeito à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
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ABSTRACT
AMBIVALENCE(S) OF ADOLESCENCE AND THE ROLE OF THE FAMILY PHYSICIAN: A CASE REPORT
Introduction: The family physician (FF) besides being able to address the most prevalent problems of adolescence, should also
promote the active and responsible participation of the adolescence in health matters, based on their individualized intervention and confidentiality. The awareness of sexual orientation in the case of homosexuality usually arises during adolescence
and it might involve a period of confusion and doubt. Discrimination and associated stereotypes still mark a lot of those who
are confronted with their sexual orientation.
Case report: Male, 16 years, presented to the consult after some concern of his mother for isolation, sadness, and fear of serious psychological problems with her child. During the well known HEEADSSS acronym assessment, the question arises about
his own sexuality admitting to being homosexual, with innumerable fears, ambivalences, and shame about this, that have led
him to move away from the family, group of friends and colleagues. Doubts about the future in school and profession also leave him worried and feeling alone in a world he does not identify himself with. Active listening and confidentiality, the demystification of some themes and availability for consultations, as well as referral to psychologists are part of the joint plan, which
is maintained, with frank improvement.
Commentary: Doubts about sexual orientation can be devastating in the teenage years, conditioning isolation, self-blame, and
shame. The FF occupies a privileged position in the early detection and clarification of issues related to sexuality, thus allowing
a healthy growth, physical, psychological and socially.
Keywords: Patient-centered clinical method; Sexual orientation; Adolescence.
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Líquen plano: caso-clínico
sobre a perspetiva dos
cuidados de saúde primários
Catarina Ornelas,1 Ana Rodrigues2

RESUMO
Introdução: O líquen plano (LP) é uma doença inflamatória crónica que pode envolver a pele e mucosas oral, esofágica, laríngea, genital e conjuntivas e cuja prevalência é estimada entre 0,22-5% da população mundial.
Descrição do caso: Homem de 32 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, recorreu à consulta da Unidade de Saúde Familiar (USF) por lesões cutâneas pruriginosas que mantinha desde há três semanas, de início nos tornozelos e com disseminação posterior para os punhos, antebraços e tronco, bilateralmente. Negava contacto com fármacos, relações sexuais de risco e
outros sintomas. Automedicou-se com benzoato de benzilo durante três dias e, por ausência de resolução das queixas, recorreu ao serviço de urgência geral, tendo sido diagnosticado com eczema de contacto e medicado com mometasona creme, também sem resposta. À observação apresentava pápulas eritematovioláceas generalizadas, simétricas, com fenómeno de Koebner, sendo a maior incidência nos punhos e poupando o couro cabeludo, as palmas das mãos e as plantas dos pés. Nos tornozelos apresentava ainda placas eritematosas e descamativas em zona de pele xerótica. Apresentava uma lesão na glande de cerca de 1cm, com limite bem definido, ligeiramente descamativo, com centro de aspeto cicatricial. Foram colocadas como
hipóteses diagnósticas: sífilis secundária, pitiríase rósea e LP. Pelas características clínicas, a pitiríase rósea foi prontamente excluída. Foram pedidas serologias para infeções sexualmente transmissíveis e medicado com hidroxizina e creme hidratante. As
serologias foram negativas, obviando o diagnóstico de LP. O utente foi referenciado à dermatologia para instituição de terapêutica sistémica.
Comentário: O presente caso clínico é um reflexo da importância de uma anamnese e exame objetivos completos e de um alto
índice de suspeição naquela que é uma patologia pouco comum nos cuidados de saúde primários. Também realça a importância do médico de família como gestor dos cuidados de saúde dos utentes.
Palavras-chave: Líquen plano; Diagnóstico; Terapêutica

INTRODUÇÃO
líquen plano (LP) é uma doença inflamatória crónica que pode envolver pele e mucosas e cuja prevalência é estimada entre
0,22-5% da população mundial.1-3
É caracteristicamente simétrica e surge na superfície flexora dos membros, podendo ainda acometer as
unhas, o couro cabeludo, as mucosas oral, esofágica, laríngea, genital e conjuntivas.1-3 É conhecida como a
doença dos seis P – placas e pápulas, purpúricas, poligonais, planas, pruriginosas –, que podem apresentar
linhas estriadas conhecidas por estrias de Wickham.2

O

1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Magnólia, ACeS Loures-Odivelas.
2. Médica Assistente Graduada. USF Magnólia, ACeS Loures-Odivelas.

A medicina geral e familiar (MGF) é a porta de entrada no Sistema Nacional de Saúde e é o médico de família que lida com todas as doenças em todas as suas
fases de evolução, sendo muitas vezes aquele que se
depara com as suas primeiras manifestações.
A exposição às patologias menos frequentes torna a
suspeita clínica a principal aliada no diagnóstico.
Serve o presente relato de caso para expor a história
de um caso de LP, onde o alto índice de suspeição foi a
chave do diagnóstico.

DESCRIÇÃO DO CASO
Homem de 32 anos, caucasiano, residente em Sintra
e que se insere numa família nuclear, funcional, na fase
I do Ciclo Familiar de Duvall e pertencente à classe II
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:181-5
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de Graffar, correspondente à classe média-alta. Sem
antecedentes pessoais relevantes e sem hábitos etanólicos, tabágicos ou consumo de drogas. Dos antecedentes familiares destaca-se a mãe com asma, rinite
alérgica, hipertensão arterial e dislipidemia e o pai com
rinite alérgica, asma, dislipidemia, osteoartrose e excesso de peso.
O utente é utilizador da USF habitualmente para situações pontuais de caráter agudo. Em 22/11/2017 recorreu a uma consulta programada na unidade, apresentando queixas de lesões cutâneas pruriginosas que
mantinha desde há três semanas. As lesões tiveram início nos tornozelos e depois disseminaram para os punhos, antebraços e tronco, bilateralmente. Mencionava ainda uma lesão no pénis, descamativa e indolor.
Por iniciativa própria automedicou-se com benzoato de
benzilo durante três dias, sem melhoria clínica, tendo
posteriormente recorrido a uma consulta de urgência
geral que colocou eczema de contacto como hipótese
diagnóstica, prescrevendo mometasona creme e bilastina 20mg, que cumpriu, sem resposta ao tratamento.
Negava terapêutica habitual, contexto epidemiológico e infeções virais recentes. Negava febre, astenia,
náuseas, vómitos, diarreia, dispneia, tosse, exsudado
uretral ou outros. Negava ainda contactos sexuais de
risco.
Ao exame objetivo apresentava pápulas eritematovioláceas generalizadas, simétricas, algumas dispostas
de forma linear, sugerindo fenómeno de Koebner, sendo a maior incidência nos punhos (Figura 1) e poupando o couro cabeludo, palmas das mãos e plantas dos
pés. Nos tornozelos apresentava ainda placas eritematosas e descamativas em zona de pele xerótica (Figura
2). A lesão da glande media cerca de 1cm de maior diâmetro, com limite bem definido, esbranquiçado, ligeiramente descamativo, com centro de aspeto cicatricial.
A cavidade oral e as unhas não apresentavam alterações.
Ao formular as hipóteses diagnósticas foram imediatamente consideradas aquelas que são as patologias dermatológicas de acometimento generalizado da
epiderme, nomeadamente: urticária, toxidermia, escabiose, sífilis secundária, pitiríase rósea, psoríase e foi
ainda colocada a hipótese de LP. Pela história clínica
discordante e características das lesões foram excluídas
a urticária, toxidermia, escabiose, psoríase e pitiríase
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:181-5

Figura 1. 22 de novembro; Pápulas eritematovioláceas na face interna dos punhos previamente à instituição de 10 mg de acitretina.

Figura 2. 22 de novembro; Pápulas confluentes em zona de xerose
cutânea na face interna do tornozelo, previamente à instituição de
10 mg de acitretina.

rósea, tornando a sífilis secundária e o LP as mais prováveis.
Nesse sentido foram solicitados exames complementares de diagnóstico, nomeadamente a avaliação
analítica com VDRL, TPHA, VIH 1 e 2, Ag HBs, anti-HCV,
pesquisa de DNA de clamídia na urina e pesquisa de gonorreia, permitindo, assim, a confirmação/exclusão
diagnóstica de sífilis e de outras infeções sexualmente
transmissíveis. Foram explicadas ao utente as hipóteses diagnósticas prováveis, tornando-se a sífilis secundária geradora de grande ansiedade e preocupação por
parte do utente.
Como tratamento sintomático foi-lhe aconselhada a
aplicação de creme hidratante e foi dada indicação de
manutenção da bilastina 20mg, adicionando-se a hidroxizina 25mg à noite. Remarcou-se uma consulta
para duas semanas depois, para reavaliação e apresentação dos resultados analíticos.
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Figura 3. 11 de abril; Pápulas eritematovioláceas em involução na
face interna dos punhos, após medicação com 10 mg de acitretina.

Figura 4. 11 de abril; Xerose cutânea residual na face interna do tornozelo, após medicação com 10 mg de acitretina.

Na consulta de reavaliação, o utente mantinha as
queixas, com lesões cutâneas pruriginosas com as mesmas características e referiu o aparecimento de nova lesão na pálpebra superior esquerda.
À observação mantinha as pápulas eritematovioláceas identificadas em consulta prévia, com melhoria
das lesões dos tornozelos, agora cicatriciais. Na glande
conservava a placa descamativa e esbranquiçada prévia. A cavidade oral não apresentava alterações visíveis.
Analiticamente encontrava-se normal, sem positividade dos resultados para as infeções sexualmente
transmissíveis. Posto isto, excluiu-se sífilis secundária,
tornando-se o LP a hipótese diagnóstica mais provável.

Dado carácter generalizado das lesões optou-se por
não aplicar corticoide tópico, ficando medicado sintomaticamente com hidroxizina 25mg de 12/12h e creme
hidratante. Nesta fase, um médico de família com experiência em doenças da pele poderia ter iniciado a terapêutica dirigida atempadamente, com referenciação
subsequente para a dermatologia. Contudo, pelo pouco conhecimento no manuseio desta situação, a referenciação impôs-se.
O utente foi informado sobre a hipótese diagnóstica
mais provável, a ser confirmada pela dermatologia, e foi
explicada a necessidade e o tipo de tratamento a ser iniciado na especialidade hospitalar. Foram esclarecidas
as dúvidas colocadas e verificou-se uma aceitação e
tranquilização por parte do utente. Foi encaminhado à
consulta de dermatologia do hospital de referência, tendo sido observado no espaço de um mês, com a confirmação clínica de LP e diagnosticado também LP oral.
Foi medicado com acitretina 10mg/dia e betametasona creme, com reavaliação em um mês.
Na consulta de reavaliação em dermatologia mantinha xerose cutânea e algumas pápulas, mas menos pruriginosas. Teve indicação para manter o tratamento e
foi agendada nova consulta.
Dois meses depois, o utente recorreu à USF preocupado por apresentar desconforto orofaríngeo à direita,
que descrevia como um incómodo, com um mês de
evolução e sem resposta à dose adequada de anti-inflamatório durante três dias. À observação apresentava-se sem alterações orofaríngeas, sublinguais e do palato. Apesar de se considerar a possibilidade de rinite
alérgica e refluxo gastroesofágico, foi também colocada como hipótese diagnóstica a extensão orofaríngea
do LP oral. Assim, foi feita prova terapêutica com inibidor da bomba de protões durante 14 dias e, em caso
de não resolução, posterior prova terapêutica com anti-histamínico e referenciação à otorrinolaringologia.
Nesta consulta as lesões de LP estavam francamente
melhoradas, com ênfase para os punhos e tornozelos
que apresentavam apenas lesões residuais (Figuras 3 e
4). Contudo, surgiram ainda novas lesões na face e couro cabeludo.
Como plano, o utente mantém consultas de reavaliação regulares em dermatologia para vigilância clínica e dos efeitos da medicação prescrita, cujas doses
poderão ser ajustadas consoante a resposta ao trataRev Port Med Geral Fam 2020;36:181-5
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mento, que deverá ser cumprido até resolução do quadro.

COMENTÁRIO
As doenças do foro dermatológico ocupam uma vasta área da prática clínica do médico de família.4-5
De facto, patologias como pitiríase rósea, sífilis secundária, LP e até mesmo toxidermias não são habitualmente encontradas nas consultas de MGF de uma
forma geral; assim, a formulação destas hipóteses diagnósticas requer alto índice de suspeição, de informação,
de revisão e de atualização constantes na área. Por este
motivo, são preponderantes para o manuseio das doenças do foro dermatológico a realização de estágios e de
cursos de dermatologia por parte dos internos de MGF
e dos médicos de família.
O LP é uma doença inflamatória crónica, imunomediada, que pode afetar a pele e as mucosas, as unhas e
o couro cabeludo.1-3 Atinge mais comummente adultos
de meia-idade, de ambos os géneros, mas é mais predominante em mulheres.2 Pode manifestar-se de diferentes formas, sendo a classificação orientada com base
nas características das lesões ou na localização das mesmas.1 Tendo em conta a morfologia das lesões poder-se-á classificar o LP em: papular (clássico), linear, anular, atrófico, hipertrófico, folicular, pigmentoso, pigmentoso-inverso e vesicobulhoso.1
Apesar de a maioria dos casos de LP ser idiopática, é
importante considerar a relação com a ingestão de certos medicamentos (antimaláricos, penicilaminas, diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, anti-inflamatórios
não esteroides, inibidores da enzima conversora da angiotensina, entre outros).2
A sua apresentação clássica é caracterizada pelos seis
P – placas e pápulas, purpúricas, poligonais, planas,
pruriginosas –, com afeção simétrica das superfícies
flexoras e com presença de estrias de Wickham e do fenómeno de Koebner.1-3 É tipicamente muito pruriginoso e de diagnóstico clínico,1-2 passível de ser realizado
por um médico de família informado, devendo a biópsia ser considerada nos casos mais atípicos.1,7
Contudo, a realização de exames complementares de
diagnóstico não deve ser desprezada. O estudo de infeções sexualmente transmissíveis é fundamental, não
só pelo diagnóstico diferencial com a sífilis secundária,
mas também pela associação,1-2 estatisticamente signiRev Port Med Geral Fam 2020;36:181-5

ficativa, descrita entre a presença do vírus da hepatite
C e o desenvolvimento de LP.2-3,7-8
Apesar de muitas vezes ter resolução espontânea
num período entre seis meses a um ano, há tendência
para a recorrência, sobretudo nos casos de LP generalizado.1
Uma vez que os dados de ensaios clínicos aleatorizados controlados são escassos, o tratamento é baseado na experiência clínica.9 Os corticoides tópicos de
potência elevada, como o clobetasol,2 aplicados uma a
duas vezes por dia ao longo de duas a três semanas,
constituem a primeira linha do tratamento do LP da
pele localizado e da mucosa genital,2,7,9 situação que
pode ser orientada nos cuidados de saúde primários. O
controlo do prurido pode ser feito com recurso a anti-histamínicos como a hidroxizina.7
A referenciação à dermatologia impõe-se quando
não há resposta à terapêutica tópica ou quando a extensão da doença implica um tratamento sistémico
(como a corticoterapia oral ou a acitretina, por exemplo).2,7,9 A corticoterapia oral corresponde a uma dose de
0,5-1mg/kg a realizar diariamente durante quatro a seis
semanas.9 Por sua vez, a dose de acitretina que mostrou
benefício em relação ao placebo num ensaio aleatorizado controlado foi a de 30mg por dia durante oito semanas.9 No presente caso clínico, a dose diária utilizada foi a de 10mg, a ajustar posteriormente consoante a
resposta clínica.
Em suma, a descrição do presente caso serviu para
a revisão da abordagem diagnóstica e terapêutica do LP.
Destaca-se pelo papel crucial do médico de família no
diagnóstico precoce desta entidade e pela articulação
rápida e eficaz com os cuidados de saúde secundários,
garantindo o bem-estar do doente.
Evidencia ainda o papel da MGF como gestora dos
problemas de saúde dos seus utentes, podendo interligar as várias áreas médicas na elaboração de hipóteses diagnósticas.
Ao médico de família cabe não só o estabelecimento de diagnósticos e sua orientação terapêutica, mas
ainda o aconselhamento e advocacia nos cuidados de
saúde prestados, tendo sido, neste caso, crucial para o
esclarecimento das dúvidas do utente e na gestão da ansiedade face ao problema diagnosticado.
Por fim, o conhecimento sobre as dermatoses mais
frequentes nos cuidados de saúde primários é impor-
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tante para dirigir a formação da MGF e tornar os médicos de família mais capazes no seu diagnóstico e
abordagem.
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ABSTRACT
LICHEN PLANUS: A PRIMARY CARE PERSPECTIVE CASE REPORT
Introduction: Lichen planus (LP) is an inflammatory chronic disorder that can involve the skin, esophageal, laryngeal, genital
and the conjunctival mucous membranes. The estimated prevalence is in the range of 0.22 to 5% worldwide.
Case description: Thirty-two years-old man with no relevant personal background, showed up to a primary care medical appointment complaining about pruritic cutaneous lesions with 3-weeks duration. They began in the ankles and spread to the
wrists, forearms, and trunk, bilaterally. He denied contact with drugs, risky sexual exposure and other symptoms. The patient
started by himself a 3-day course of benzyl benzoate. Since symptoms remained, he pursued the emergency department for
help. He was diagnosed with contact eczema and medicated with mometasone cream without response. The physical exam revealed a symmetrical erythematous papule exanthem with the Koebner phenomenon, being the wrists the most problematic
areas. It didn’t affect the scalp, plants nor the palms. The ankle showed erythematous scaly plaques and xerotic skin. He also
presented a glans penis lesion measuring about 1 cm, with well-defined limits, slightly desquamative, with a cicatricial aspect
of the centre. The following diagnostic hypotheses were assumed: secondary syphilis, pityriasis rosea, and LP. Due to clinical
characteristics, pityriasis rosea was promptly excluded. Sexually transmitted diseases exams were performed and the patient
medicated with hydroxyzine and moisturizing cream. Exams came negative, becoming clear an LP diagnosis. The patient was
referenced to Dermatology to start systemic therapy.
Commentary: The present clinical report reminds the relevance of a complete physical exam and anamnesis with a high suspicion index in the diagnosis of rare conditions in primary care. Also, it enhances the family physician’s importance in managing patient health care.
Keywords: Lichen planus; Diagnostic; Therapeutics
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Colonoscopia: quando a
preparação se torna uma
complicação
Hugo Gaspar,1 Vânia Morais1

RESUMO
Introdução: A colonoscopia é um dos exames preconizados para o diagnóstico precoce do cancro do cólon e reto, estando este
associado a incidência e a mortalidade elevadas no nosso país. Representa ainda a primeira linha de investigação perante a presença de sinais ou sintomas sugestivos de patologia do cólon ou do reto. Como qualquer procedimento médico, a colonoscopia não é isenta de complicações, que podem acontecer em diversas etapas: na preparação intestinal, na sedação/analgesia ou
durante o exame colonoscópico propriamente dito. Este caso clínico ilustra uma complicação durante a preparação intestinal
para a colonoscopia com picossulfato de sódio/citrato de magnésio, evidenciando o papel essencial do médico de família na
gestão da saúde do doente.
Descrição do caso: Mulher de 56 anos, autónoma, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial e doença hemorroidária,
recorreu à consulta por episódios esporádicos de retorragia, acompanhados de dor anal e desconforto nos quadrantes abdominais inferiores, com alguns anos de evolução. Foi pedida colonoscopia para esclarecimento das queixas. Durante a preparação intestinal, a doente sofreu queda da própria altura, da qual resultou fratura parietal direita, com perda de conhecimento,
motivando internamento hospitalar. A recuperação foi mais lenta do que o expectável e, decorridos dois anos, a doente mantém alterações da memória, nomeação e concentração, confirmadas em avaliação neuropsicológica. Fez várias tentativas de retomar a sua atividade profissional, mantendo ainda, no entanto, incapacidade para exercê-la.
Comentários: Embora as complicações graves da colonoscopia sejam incomuns, as suas consequências podem afetar a qualidade de vida dos doentes a curto, médio e longo prazo, devendo, por isso, ser ponderadas previamente à prescrição deste exame. Embora haja necessidade de gerir reduzidos tempos de consulta, é importante estar alerta para as possíveis complicações
associadas às diversas etapas do exame, de forma a informar, esclarecer e capacitar os doentes sobre as suas consequências.
Palavras-chave: Colonoscopia; Catárticos; Efeitos adversos; Desequilíbrio hidroeletrolítico.

INTRODUÇÃO
colonoscopia é o método de excelência para
avaliação da mucosa do cólon e reto que,
quando combinada com uma preparação intestinal adequada, permite diagnosticar patologia do cólon, reto e íleo terminal. Adicionalmente,
apresenta uma vertente terapêutica que se traduz na excisão das lesões polipoides,1 pelo que se tornou um exame amplamente prescrito.2
A colonoscopia total representa a primeira linha de
investigação perante a presença de sinais ou sintomas
sugestivos de patologia do cólon ou reto,1 nomeada-

A

1. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. USF D. Jordão, ACeS Oeste Sul.
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mente retorragia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) positiva, alterações do trânsito intestinal,
dor abdominal dos quadrantes inferiores de causa não
esclarecida, alterações do estado geral e vigilância de
doentes submetidos previamente a polipectomias ou
cirurgia colorretal por neoplasia.3
A colonoscopia é um procedimento invasivo,3 não
sendo deste modo isento de complicações.1 Estas podem ocorrer nas diversas etapas que constituem o exame – preparação intestinal, sedação/analgesia ou exame colonoscópico propriamente dito.4 Embora 33% dos
pacientes tenham reportado pelo menos um sintoma
gastrointestinal transitório, as complicações graves associadas ao exame são raras. Numa revisão sistemática de 12 estudos conduzida em 2008 avaliou-se um
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total de 57.742 colonoscopias de rastreio, obtendo-se
um rácio de 2,8 complicações graves por cada 1.000
procedimentos executados. Todavia, o risco de complicações será mais elevado se a colonoscopia for realizada com outro intuito que não o de rastreio.5 À semelhança de outros países da União Europeia, o rastreio oportunístico da população por colonoscopia total não está atualmente recomendado em Portugal. A
evidência existente relativamente ao rastreio do cancro
colorretal por colonoscopia total é limitada, sobretudo
no que respeita ao hemicolon direito.6-8
As complicações referentes à preparação intestinal
para a colonoscopia são atribuíveis tanto ao jejum
como às soluções para limpeza do cólon, as quais podem induzir desconforto abdominal, tonturas, náuseas,
vómitos e alterações hidroeletrolíticas.4 O risco destas
alterações parece estar relacionado com o tipo de preparação intestinal, idade e comorbilidades dos doentes. Existem no mercado diversas formulações de soluções laxantes destinadas à preparação intestinal. Idealmente devem ser fáceis de ingerir, com efeitos adversos mínimos a nível gastrointestinal e eletrolítico, de
forma a assegurar uma maior segurança e adesão por
parte do doente. Os fármacos mais frequentemente utilizados na preparação intestinal prévia à colonoscopia
são o polietilenoglicol, o fosfato de sódio e o picossulfato de sódio/citrato de magnésio.9
A anestesia ou a sedação podem associar-se a outro
tipo de complicações, como reações alérgicas medicamentosas, hipotensão, flebite no local da punção e raramente falência cardiorrespiratória.3
Em relação à colonoscopia per se, as complicações
estão relacionadas com a técnica endoscópica e com os
procedimentos terapêuticos, sendo a hemorragia e a
perfuração intestinal as mais significativas.4
O caso clínico que se segue ilustra uma complicação
consequente à preparação intestinal para a colonoscopia com uma solução contendo picossulfato de sódio/citrato de magnésio.

perturbação do sono, doença hemorroidária e insuficiência venosa dos membros inferiores (submetida a
safenectomia em 2016). Nega hábitos toxofílicos e alergias medicamentosas ou alimentares. Tem as vacinas
preconizadas pelo Programa Nacional de Vacinação.
Está medicada habitualmente com a associação de enalapril 20mg e hidroclorotiazida 12,5mg, pravastatina
40mg, trazodona 150mg, dobesilato de cálcio 500mg,
estriol 1mg/g e suplementos alimentares (Optimus© e
Neuralex©).

Caracterização sociofamiliar
A doente tem seis anos de escolaridade, é empregada doméstica e integra uma família nuclear na fase VI
do ciclo familiar de Duvall e de classe socioeconómica
III (média), segundo a escala de Graffar. É casada há 34
anos e tem uma filha. Na Figura 1 apresenta-se o genograma desta família, bem como a representação da
psicofigura de Mitchell. Desconhecem-se antecedentes
familiares relevantes, excetuando os da mãe, que apresenta diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial
complicada por hipertrofia ventricular esquerda, doença renal crónica, patologia osteoarticular degenerativa
grave, anemia ferropénica e doença diverticular sigmoideia com episódios de melenas e retorragias associados.

História da doença atual

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação e história pessoal

Consulta programada (19/11/2015)
A doente veio à consulta por queixas recorrentes de
dor anal associada a desconforto nos quadrantes abdominais inferiores, com alguns anos de evolução, mas
com agravamento nos últimos meses. Referia ainda episódios esporádicos de retorragias, contudo, sem alterações do trânsito gastrointestinal. Ao exame retal destacava-se um pequeno nódulo perianal mole, indolor,
não justificativo das queixas. Realizara recentemente
PSOF, cujo resultado se revelara positivo fraco, assim
como hemograma, ionograma, creatinina sérica e eletrocardiograma, os quais não apresentaram alterações
relevantes. Pediu-se, então, colonoscopia para esclarecimento da dor e das perdas hemáticas.

Mulher de 56 anos de idade, leucodérmica, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial, essencial
sem evidência de lesões de órgão-alvo, dislipidemia,
síndroma da coluna cervical (estreitamento C5-C6),

Preparação para a colonoscopia (23/02/2016)
Na véspera da colonoscopia, a doente iniciou a preparação intestinal com solução laxante de venda livre
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93
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I

?

NP
1937

?

1952

DM, HTA

AVC
1943

1940

II

?

OP
1960

1960

DM, HTA, OA, PA

1997
1978

DM

1978

III

HBP, HTA

1985
1985

IV
PA

Legenda
AVC – Acidente vascular cerebral
DM – Diabetes mellitus
HBP – Hiperplasia benigna da próstata
HTA – Hipertensão arterial
NP – Neoplasia pulmnonar
OA – Patologia osteoarticular
OP – Osteoporose
PA – Perturbação da ansiedade
? – Dados desconhecidos

Masculino

Relação distante

Feminino

Relação boa

Falecimento

Relação excelente

Casamento

Agregado familiar

Divórcio
União de facto

Figura 1. Genograma familiar (dados recolhidos em consulta, em março de 2018, durante entrevista à doente).

contendo picossulfato de sódio/citrato de magnésio
(CitraFleet®). Pela hora do jantar teve um vómito aquoso, acompanhado de sensação de fraqueza generalizada e arrepios, sem outros sintomas associados. Nessa
mesma noite foi encontrada inconsciente pelos familiares, após queda da própria altura com perda de conhecimento.
Serviço de urgência do hospital de referência
(24/02/2016)
À chegada ao serviço de urgência do hospital de referência apresentava-se em estado comatoso (Glasgow
Coma Scale [GCS] 6), com necessidade de sedação, entubação orotraqueal e ventilação mecânica. Após a realização de tomografia computorizada crânio-encefálica (TCCE) constatou-se fratura parietal direita, pelo
que foi transferida para o serviço de urgência do hospital central para observação por neurocirurgia.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93

Serviço de urgência do hospital central (24/02/2016)
Analiticamente destacava-se discreta leucocitose
neutrofílica, depleção iónica iatrogénica grave (hiponatremia, hipocaliemia, hipocloremia e hipocalcemia)
e elevação da creatinina quinase (CK igual a 5485 U/L).
Apresentava eletrocardiograma e radiografia torácica
dentro da normalidade. Procedeu-se à correção hidroeletrolítica com melhoria gradual do estado geral
(GCS 9-10), pelo que a doente foi extubada e transferida para o serviço de medicina interna.
Internamento no serviço de medicina interna (24/02 a
07/03/2016)
Decorridas 24h, a doente repetiu TCCE, que foi sobreponível à anterior, com ressonância magnética cerebral sem evidência de lesões endocraneanas de novo.
Contudo, durante o internamento verificou-se um agravamento do estado de consciência (GCS 8), assim como
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episódios de mioclonias da hemiface esquerda e quadro febril sem foco infecioso aparente, pelo que realizou eletroencefalograma (EEG) e punção lombar, compatíveis com os diagnósticos de estado de mal epilético sem convulsão e meningite bacteriana sem isolamento de agente. Cumpridos 10 dias de antibioterapia
e perante uma melhoria do estado geral, bem como dos
parâmetros analíticos, a doente teve alta com o diagnóstico de coma multifatorial secundário a desequilíbrio hidroeletrolítico iatrogénico, meningite bacteriana e estado de mal epilético não convulsivo.
Consulta programada (06/04/2016)
Na primeira consulta na Unidade de Saúde Familiar
posterior à alta hospitalar, a doente fez-se acompanhar
da filha. Apresentava marcha hesitante com necessidade de recorrer ao apoio daquela, assim como discurso lentificado e lacónico, embora espontâneo e coerente. Referia humor irritável e lapsos de memória, quadro este que a incapacitava de realizar as suas atividades da vida diária.
Nos meses subsequentes foi retomando gradualmente o seu estado anterior, apesar de manter discretas alterações a nível do discurso, bem como queixas de
perturbação da memória de curto prazo, concentração
e vertigens ocasionais.
Seguimento em consulta de medicina interna (desde o
internamento até à atualidade)
Após o internamento, a doente manteve seguimento em consulta de medicina interna, durante o qual foi
manifestando diversos sintomas inespecíficos que motivaram referenciação pelo médico assistente hospitalar às consultas de otorrinolaringologia, neurologia e
psiquiatria, determinando ainda internamento eletivo
para estudo.
Internamento eletivo no serviço de medicina interna
(29/03/2017)
A doente foi internada eletivamente para realização
de preparação intestinal sob monitorização e posterior
colonoscopia para exclusão de neoplasia e doença inflamatória intestinal, dado que mantinha hematoquézias persistentes, com aumento recente da frequência,
acompanhadas de alternância do padrão de trânsito
intestinal. A colonoscopia decorreu sem intercorrên-

cias, não revelando lesões que justificassem as queixas,
pelo que foram excluídas as hipóteses diagnósticas acima mencionadas. Face às alterações mnésicas mantidas durante o internamento, repetiu TCCE, que excluiu
a existência de doença cerebrovascular isquémica ou
hemorrágica. Realizou ainda EEG com cartografia que
revelou atividade de base com ligeiro aumento dos ritmos rápidos, provavelmente devido a efeito medicamentoso, e atividade lenta focal temporal posterior à esquerda, escassa, sem atividade epilética. Suspendeu,
assim, o levetiracetam que mantinha desde o internamento do ano anterior, sem se verificarem intercorrências neurológicas posteriores.
Consulta externa de neurologia (18/08/2017)
Dadas as queixas mnésicas, de nomeação e concentração foi pedida avaliação pela neurologia, que considerou tratar-se de perturbação de ansiedade com preocupação extrema da doente face ao seu estado de saúde, sendo referenciada para a consulta de psiquiatria.
Enquanto aguardava o agendamento da consulta de
psiquiatria, por decisão própria, a doente realizou uma
avaliação neuropsicológica que mostrou defeito generalizado na capacidade de atenção, defeito ligeiro na capacidade de iniciativa motora e grafomotora, na memória visual e na capacidade construtiva simples, assim como defeito moderado na capacidade de alternar
entre dois estímulos visuais por lentificação. Revelou,
ainda, sintomatologia ansiosa com tendência para a
somatização.
A Figura 2 resume os principais acontecimentos da
história da doença atual.
Decorridos dois anos e após várias tentativas de regresso ao trabalho, a doente mantém incapacidade para
o exercício da sua atividade profissional, recorrendo
mensalmente à Unidade de Saúde Familiar para renovação do certificado de incapacidade temporária, mantendo também seguimento em consulta de medicina
interna.

COMENTÁRIO
A colonoscopia é um exame complementar de diagnóstico amplamente prescrito e de extrema importância como exame de primeira linha no esclarecimento
de sinais ou sintomas sugestivos de patologia colorretal. No Quadro I encontram-se discriminadas as
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93
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Consulta não programada
(19/11/2015)
Queixas recorrentes de dor
anal, desconforto abdominal
nos QI e retorragias
esporádicas
Prescrição de colonoscopia

SU do hospital de referência
(24/02/2016)
Estado comatoso (GCS 6)
TCCE: fratura parietal direita

Internamento no Serviço
Medicina Interna
(24/02 a 07/03/2016)
Repetiu TCCE às 24h
Mal epilético não convulsivo
Iniciou Levetiracetam
Meningite bacteriana sem
isolamento de agente
Iniciou ATB

Consulta programada
(06/04/2016)
Marcha hesitante, discurso
espontâneo lentificado e
lacónico, humor irritável e
queixas mnésicas
Incapacidade para realizar AVD's

Internamento eletivo no
Serviço de Medicina Interna
(29/03/2017)
Preparação intestinal sob
monitorização
Realização de colonoscopia

CE de Neurologia
(18/08/2017)
Alta

Consultas
mensais com MF
Renovação CIT

Transferida para o SU do hospital
Preparação colonoscopia
central (24/02/2016)
(23/02/2016)
Queda da própria altura com PC Avaliação por Neurocirurgia
Depleção hidroeletrolítica grave
Correção hidroeletrolítica
Melhoria gradual do estado geral
(GCS 9-10)

Alta hospitalar
(07/03/2016)

Consultas subsequentes
com MF
Mantém queixas mnésicas,
vertigens, hematoquézias e
alteração do padrão
intestinal

CE de ORL
(12/07/2016)
Alta

Avaliação
Neuropsicológica
(03/10/2017)

Figura 2. Resumo dos principais acontecimentos da história clínica.
Legenda: QI = quadrantes inferiores; PC = perda de conhecimento; GCS = Glasgow Coma Scale; TCCE = tomografia computorizada crânio-encefálica; ATB = antibioterapia; AVD = atividades de vida diárias; CE = consulta externa; ORL = otorrinolaringologia; MF = médico de família; CIT = certificado de incapacidade temporária.

indicações que devem motivar a realização de colonoscopia.
A otimização da colonoscopia correlaciona-se com a
qualidade da preparação intestinal alcançada. Consideram-se excelentes condições de preparação quando estas permitem uma progressão do colonoscópio até ao nível pretendido, idealmente o cego, assegurando simultaneamente uma cuidada observação da mucosa colorretal. Adicionalmente, para se obter uma colonoscopia
de qualidade o desconforto para o examinado deve ser
mínimo e as complicações associadas à realização do
procedimento inexistentes.1 Uma vez que se trata de um
exame de observação direta, é imprescindível que o cólon se encontre livre de quaisquer resíduos fecais,3 pois
poderão existir lesões planas ou de dimensões mais reduzidas que passam despercebidas na sua presença, particularmente as lesões sésseis do colón direito.10
Como referido na introdução, as complicações inerentes à preparação intestinal, nomeadamente as alterações hidroeletrolíticas, parecem relacionar-se, entre
outras, com o tipo de solução laxante utilizado.4 Existem no mercado múltiplos agentes com diferentes formulações, sendo que os distúrbios eletrolíticos são mais
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93

frequentes naqueles à base de fosfato de sódio e picossulfato de sódio/citrato de magnésio, nos indivíduos
com mais de 65 anos ou medicados com diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, beta-bloqueantes ou antidepressivos,6 bem
como em doentes com compromisso renal, hepático,
insuficiência cardíaca4 ou gastrectomizados.7 Perante
estas situações devem ser preferidas soluções intestinais isosmóticas à base de macrogol (polietilenoglicol),9
uma vez que não alteram significativamente os parâmetros vitais ou o equilíbrio hidroeletrolítico.4
Este caso clínico ilustra uma complicação consequente à preparação intestinal prévia à colonoscopia,
realizada em contexto de investigação perante um quadro de retorragia, dor abdominal persistente nos quadrantes inferiores e PSOF positiva. Apesar de a doente
ter idade inferior a 65 anos e não apresentar qualquer
uma das patologias descritas anteriormente, encontrava-se medicada com a associação de anti-hipertensores enalapril 20mg e hidroclorotiazida 12,5mg e com
um antidepressivo atípico (trazodona). Adicionalmente, é ainda de considerar o facto de a doente nos dias
prévios à toma da solução laxante ter diminuído o apor-

relatosdecaso

QUADRO I. Indicações para a realização de colonoscopia1
a) Pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva no âmbito do rastreio oportunístico do cancro do cólon ou do reto;
b) História familiar de neoplasia do cólon e reto;
c) Hemorragia digestiva: retorragia/hematoquézia, presença de sangue oculto nas fezes, anemia ferropénica e melenas após
realização de endoscopia digestiva alta que não tenha evidenciado lesões que a possam explicar;
d) Vigilância após resseção de neoplasia;
e) Dor abdominal persistente nos quadrantes inferiores e/ou alteração recente dos hábitos intestinais;
f) Diarreia crónica inexplicável;
g) No contexto da doença inflamatória intestinal;
h) Observação de todo o cólon, tendo em vista o diagnóstico de lesões neoplásicas síncronas em utentes com neoplasia
ressecável do cólon ou do reto;
i) Realização de ato terapêutico, designadamente excisão de lesão, repermeabilização luminal ou hemostase;
j) Esclarecimento de imagens patológicas obtidas por outros métodos complementares de diagnóstico;
k) Identificação intraoperatória de lesão inaparente à cirurgia;
l) Marcação de uma neoplasia para posterior excisão cirúrgica;
m) Descompressão de megacólon agudo (não tóxico) ou de volvo da sigmoide;
n) Extração de corpo estranho;
o) No quadro da investigação de sintomas constitucionais não esclarecidos, devidamente fundamentado no processo clínico.

te calórico e aumentado a ingesta hídrica, não só com
o intuito de proporcionar maior limpeza do lúmen intestinal, mas também consequente à ansiedade pela
aproximação da data do exame. Assim, posteriormente à ingestão do agente picossulfato de sódio/citrato de
magnésio, a doente iniciou um quadro de tonturas e
náuseas, com episódio de vómito aquoso associado,
bem como depleção iónica iatrogénica grave (hiponatremia, hipocaliemia, hipocloremia e hipocalcemia) e
rabdomiólise subsequente.
A rabdomiólise poderá ter uma etiologia multifatorial; contudo, no contexto deste caso clínico, as lesões
musculares traumáticas, os fármacos e as alterações
eletrolíticas encontram-se categorizados entre as suas
potenciais causas.12 Nestas últimas inclui-se a rabdomiólise induzida por hiponatremia, uma situação relativamente rara e cujo mecanismo fisiopatológico não
se encontra ainda bem estabelecido. Alguns dos fatores que suscetibilizam à ocorrência desta síndroma são
a polidipsia psicogénica, determinadas terapêuticas
farmacológicas (nomeadamente diuréticos tiazídicos
e inibidores de bomba de protões), distúrbios endocrinológicos e a iatrogenia (após cirurgia prostática ou

preparação de colonoscopia com manitol).11 No contexto deste caso clínico, a rabdomiólise traduziu-se
numa elevação da creatinina quinase, sem lesão renal
aguda associada e com evolução favorável durante o internamento, sendo, no entanto, difícil estabelecer uma
relação causal. Assume-se, contudo, que a rabdomiólise poderá ser consequente de uma hiponatremia secundária a perdas gastrointestinais resultantes da preparação intestinal, com provável agravamento face ao
subsequente traumatismo sofrido pela doente.
A recuperação foi mais lenta do que o expectável e,
decorridos dois anos, a doente mantém incapacidade
para o exercício da sua atividade profissional. Concomitantemente, desde 2016 é notório um aumento substancial do número de consultas. Excluindo as consultas mensais na USF para renovação do certificado de incapacidade temporária, a doente recorreu à unidade
em múltiplas ocasiões com sintomas vagos e inespecíficos – cefaleia incaracterística, mialgias, dor abdominal sem causa aparente, infeções agudas do trato respiratório superior. Estas queixas estão de acordo com
o relatado na avaliação neuropsicológica – tendência
para a somatização.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93
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Ao nível dos cuidados de saúde primários, a somatização representa uma realidade com que diariamente
se contacta. A procura de uma causa orgânica leva a que
se verifique um elevado consumo de recursos de saúde por parte destes doentes, traduzindo-se numa sobreutilização de consultas em diferentes especialidades
com o intuito de procurar uma segunda opinião fundamentada por exames complementares de diagnóstico desnecessários, assim como, em última instância,
numa polimedicação desmesurada.13-15 Contudo, nenhuma destas atitudes parece ter impacto na incapacidade funcional que impede o doente de exercer a sua
atividade laboral.15 Assim, o médico de família, pela sua
abordagem holística, assume o papel de gestor e integrador de cuidados, exercendo a advocacia do doente,
de forma a capacitá-lo e ajudá-lo na tomada de decisões relativas à sua própria saúde.16
A família da doente tem desempenhado um papel
significativo ao longo deste processo. A alteração da dinâmica familiar com aumento transitório da dependência da doente condicionou uma readaptação da família. O sentimento de entreajuda e coesão dos elementos da família, bem como o seu inconformismo
face às queixas da doente, estimularam a procura incessante de respostas, apesar das opções terapêuticas
limitadas.
Globalmente admite-se que a incidência real dos
eventos adversos associados à colonoscopia seja subestimada em número e impacto, até porque uma proporção significativa de doentes sofre complicações minor até alguns dias após o exame,17 as quais não são reportadas. Como tal, durante a redação do artigo e após
revisão do processo, procedeu-se à notificação desta
reação medicamentosa adversa ao Infarmed. Embora
a colonoscopia seja um procedimento relativamente
seguro, com baixo índice de complicações graves,4,17 estas podem afetar consideravelmente a qualidade de
vida dos doentes. A colonoscopia é um procedimento
invasivo, com incómodo associado, pelo que se poderá impor a necessidade de prescrição de terapêutica
sintomática, quando indicada, devendo ser monitorizadas as complicações, particularmente nos doentes
de maior risco.18
Atualmente debate-se a prescrição excessiva de exames complementares de diagnóstico e os seus potenciais malefícios na saúde, tendo este caso clínico como
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:186-93

principal objetivo consciencializar os médicos quanto
aos potenciais riscos inerentes à sua realização. Numa
altura em que são impostos indicadores de contratualização que avaliam a proporção de doentes submetidos a determinados rastreios oncológicos e em que os
sistemas de registo clínico alertam para os rastreios em
falta, deve estar sempre presente que qualquer exame
prescrito, mesmo com intuito de rastreio oncológico,
terá complicações inerentes que não deverão ser desconsideradas.
Embora seja exigida uma gestão rigorosa do tempo
de consulta, frequentemente desajustado às necessidades do doente, cabe ao médico de família conhecer
as possíveis complicações inerentes às diversas etapas
de cada exame complementar de diagnóstico e transmiti-las aos doentes. O processo implica uma decisão
partilhada, onde os riscos e benefícios do exame devem
ser previamente discutidos com o doente, enfatizando
o seu potencial diagnóstico e as suas implicações, sem,
contudo, descurar as complicações que lhe estão atribuídas. Assim, o médico de família assume uma posição privilegiada, contribuindo para gerar mais e melhor
conhecimento junto da população. Compete-lhe a função de informar, esclarecer e capacitar os doentes sobre as consequências de cada exame para que, perante a manifestação de alguma complicação, esta possa
ser precocemente identificada com o intuito de providenciar, de forma célere, as medidas adequadas. Dever-se-á contrariar o impulso de descurar este passo crucial na prescrição de exames complementares de diagnóstico, pois «perder tempo» é «ganhar saúde».
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Direção-Geral da Saúde. Colonoscopia diagnóstica/terapêutica no adulto: norma n.º 004/2014, de 31/03/2014, atualização em 12/09/2017.
Lisboa: DGS; 2014.
2. Despacho n.º 3756/2014, de 11 de março. Diário da República. 2ª Série(49):6600-1.
3. Rex DK, Petrini JL, Baron TH, Chak A, Cohen J, Deal SE, et al. Quality indicators for colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2006;101(4):873-5.
4. Loureiro JF, Corrêa PA, Paccos JL, Rossini GF, Silva RM, Perecco TB, et al.
Complicações em colonoscopia [Complications in colonoscopy]. GED
Gastroenterol Endosc Dig. 2013:32(2):44-9. Portuguese
5. Fisher DA, Maple JT, Ben-Menachem T, Cash BD, Decker GA, Early DS,
et al. Complications of colonoscopy. Gastrointest Endosc. 2011;74(4):
745-52.
6. Pignone M, Rich M, Teutsch SM, Berg AO, Lohr KN. Screening for colorectal cancer in adults at average risk: a summary of the evidence for

relatosdecaso

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002;137(2):
132-41.
Costa AR, Silva S, Ferreira PM, Carmo I, Barros H, Lunet N. Rastreios oncológicos em Portugal. In: Ferreira PN, Lunet N, Silva S, editors. A informação sobre saúde dos Portugueses: fontes, conhecimentos e comportamentos. Lisboa: Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina; 2017. p. 173-91.
Segnan N, Patnick J, von Karsa L, editors. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. Luxembourg:
Publications Office of the European Union; 2010. ISBN 9789279164354
Costa JM, Soares JB. Symptomatic hyponatremia after bowel preparation: report of two cases and literature review. Acta Med Port. 2017;30
(11):824-6.
Von Karsa L, Patnick J, Segnan N, Atkin W, Halloran S, Lansdorp-Vogelaar I, et al. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy. 2013;45(1):51-9.
Aguiar DT, Monteiro C, Coutinho P. Recurrent rhabdomyolysis secondary to hyponatremia in a patient with primary psychogenic polydipsia. Rev Bras Ter Intensiva. 2015;27(1):77-81.
Rosa NG, Silva G, Teixeira A, Rodrigues F, Araújo JA. Rabdomiólise [Rhabdomyolysis]. Acta Med Port. 2005;18(4):271-81. Portuguese
Luo Z, Goddeeris J, Gardiner JC, Smith RC. Costs of an intervention for
primary care patients with medically unexplained symptoms: a randomized controlled trial. Psychiatr Serv. 2007;58(8):1079-86.

14. Dowrick C, Gask L, Hughes JG, Charles-Jones H, Hogg JA, Peters S, et
al. General practitioners’ views on reattribution for patients with medically unexplained symptoms: a questionnaire and qualitative study.
BMC Fam Pract. 2008;9:46.
15. Servan-Schreiber D, Kolb NR, Tabas G. Somatizing patients – Part I: practical diagnosis. Am Fam Physician. 2000;61(4):1073-8.
16. WONCA Europa. A definição europeia de medicina geral e familiar
(Clínica geral/Medicina familiar). WONCA Europa; 2002.
17. De Jonge V, Sint Nicolaas J, Van Baalen O, Brouwer JT, Stolk MF, Tang TJ,
et al. The incidence of 30-day adverse events after colonoscopy among
outpatients in the Netherlands. Am J Gastroenterol. 2012;107(6):878-84.
18. Sherid M, Samo S, Sulaiman S. Complications of colonoscopy. In: Bustamante M, editor. Colonoscopy and colorectal cancer screening: future directions. IntechOpen; 2013. p. 215-40.

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Hugo Gaspar
E-mail: hugodgaspar@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5901-7550

Recebido em 09-08-2018
Aceite para publicação em 02-04-2019

ABSTRACT
COLONOSCOPY: WHEN PREPARATION BECOMES A COMPLICATION
Introduction: Colonoscopy is recommended for colorectal cancer early diagnostic due to its elevated incidence and mortality
in Portugal. It is the first-line screening test when suggestive colon or rectal signs and symptoms are present. Like any other
medical procedure, colonoscopy is not exempt from complications, which can happen in several stages: in the bowel preparation, in sedation/analgesia or during the colonoscopic examination itself. This is a case report of an intestinal preparation-related complication for colonoscopy with sodium picosulfate/magnesium citrate, proving the essential role of the family physician as a manager of the patient's health.
Case report: Fifty-six-year-old woman, autonomous regarding her daily activities, with a history of arterial hypertension and
hemorrhoidal disease, presented to our medical center for sporadic rectal bleeding episodes, plus anal pain and lower quadrant
discomfort with several years of evolution. A colonoscopy was requested for diagnostic investigation. During the intestinal preparation, the patient had a syncopal episode resulting in a right parietal fracture with conscience loss and requiring hospitalization. Recovery was longer than expected and, after two years, the patient remains with memory, naming and concentration
deficits confirmed by neuropsychological evaluation. Several attempts for resuming professional activity were made; however,
the patient was unable to do it.
Commentary: Although colonoscopy complications are uncommon, their outcome can affect the quality of patients’ life in the
short, medium or long term and, therefore, should be considered before prescribing the exam. Even though managing the reduced consultation time is a necessity, it is important to be alert to the possible complications stage-related with the procedure in order to inform, clarify and capacitate our patients about its consequences.
Keywords: Colonoscopy; Cathartics; Adverse effects; Electrolyte imbalance.
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Um caso clínico de encefalite
paraneoplásica
Cátia Filipa Neto da Silva,1 Filipe Daniel Cunha Costa,1 Mário Rui Portilha Antunes da Cunha2

RESUMO
Introdução: A encefalite é uma condição inflamatória cerebral com múltiplas etiologias. Na maioria dos casos, os agentes virais são os principais responsáveis, mas raramente a etiologia pode ser autoimune/paraneoplásica. A incidência de encefalite
paraneoplásica é desconhecida. As neoplasias mais frequentemente associadas a esta síndroma são o carcinoma pulmonar, tumor testicular, neoplasia da mama, timoma e linfoma de Hodgkin. Pensa-se que o mecanismo etiopatogénico se relaciona com
a produção de autoanticorpos contra a superfície neuronal e/ou proteínas sinápticas. Dependendo do local do sistema nervoso afetado, a sintomatologia varia, sendo que a encefalite límbica é caracterizada pelo início agudo de alterações do comportamento, humor, memória a curto-prazo e disfunção cognitiva. A deteção e tratamento precoces melhoram o prognóstico, a rapidez da recuperação e reduzem o risco de recaída. A ausência de tratamento pode evoluir para um quadro neurológico debilitante, culminando em coma e morte em alguns doentes.
Descrição do caso: Mulher de 50 anos, avaliada na Unidade de Saúde Familiar (USF) em 2017, por alterações mnésicas súbitas
e alterações do comportamento. À avaliação apresentava apatia, anedonia e escassez de discurso, esboçando, por vezes, um riso
inapropriado. Desorientação espacial, temporal e em relação a si própria, que evoluiu para um quadro de agressividade e não
reconhecimento dos seus familiares. A investigação etiológica concluiu tratar-se de encefalite autoimune/paraneoplásica, tendo a doente sido internada em neurologia. O estudo investigacional mostrou massa no mediastino anterior, compatível com
timoma. Em 2018, a doente foi submetida a exérese da neoplasia com recuperação do quadro neurológico.
Comentário: A baixa prevalência desta patologia e o seu diagnóstico diferencial com doença psiquiátrica tornam difícil o diagnóstico desta síndroma. O médico de família, conhecendo os seus pacientes ao longo do tempo, está numa posição privilegiada para a deteção de sinais de alarme que carecem de investigação e tratamento diferenciados.
Palavras-chave: Encefalite; Síndroma paraneoplásico; Memória de curto-prazo; Timoma.

INTRODUÇÃO
encefalite é uma condição inflamatória do cérebro com múltiplas etiologias. Habitualmente, a causa é infeciosa, sendo que 20-50%
dos casos são atribuíveis a infeções víricas. A
infeção pelo Herpes Simplex Vírus (HSV) corresponde
a 50-75% dos casos de encefalite vírica, com uma incidência de um caso em 1.000.000/ano, sendo que o vírus da Varizela-Zoster, enterovírus e arbovírus contribuem para os restantes casos de encefalite vírica.1 Contudo, a encefalite pode ter etiologia não infeciosa, como
a encefalite autoimune/paraneoplásica.2-3
A incidência de encefalite paraneoplásica (EPN) é
desconhecida, mas estima-se que afete 0,4% dos doen-
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Ave.

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:194-9

tes com carcinoma brônquico e menos de um em dez
mil dos pacientes diagnosticados com neoplasia.2-4 A
doença ocorre devido a uma reação autoimune dirigida contra os antigénios da superfície neuronal ou proteínas sinápticas.
A EPN pode-se manifestar como uma encefalite límbica ou do tronco cerebral, ou ainda ser parte de um envolvimento difuso do neuro-eixo.2-3,5 A apresentação clínica dependerá da distribuição da condição inflamatória multifocal. A encefalite límbica é caracterizada
habitualmente pelo início agudo ou subagudo de alterações comportamentais e do humor, alterações da memória a curto-prazo, convulsões parciais complexas e
disfunção cognitiva.5 Os sintomas tipicamente desenvolvem-se ao longo de dias a semanas, mas apresentações mais indolentes, ao longo de meses, também já foram descritas. Dependendo da distribuição da condi-
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ção inflamatória no neuro-eixo, outras manifestações
podem ocorrer, como convulsões, distúrbios neurológicos focais (afasia, fraqueza muscular ou parestesias),
diplopia, disartria, diminuição da acuidade auditiva,
disfagia, entre outras.2-4
As manifestações neurológicas precedem, em semanas a meses, o diagnóstico de neoplasia em 80% dos casos.2-3 As neoplasias mais frequentemente associadas são
o carcinoma do pulmão de pequenas células (80% dos casos), mas também seminoma e outros tumores testiculares, timoma, cancro da mama e linfoma de Hodgkin.2-3
A avaliação do líquido cefalorraquidiano (LCR) mostra anomalias, como pleocitose linfocítica ligeira a moderada, elevação modesta das proteínas (< 100mg/dL),
níveis elevados de IgG e/ou bandas oligoclonais, o que
sugere um processo inflamatório. Apesar de a ressonância magnética nuclear (RMN) não ser sensível nem
específica pode mostrar sinais característicos, nomeadamente hiperintensidades, nas imagens ponderadas
em T2, nas regiões afetadas, como o lobo temporal medial e tronco cerebral, sendo que também podem estar
afetadas as regiões subcorticais e o cerebelo.2-3 O eletroencefalograma (EEG) poderá mostrar anomalias
não-específicas, como uma lentificação focal ou generalizada, atividade epileptiforme e descargas epileptiformes periódicas lateralizadas.2
Apesar de os doentes com EPN serem severamente
afetados, habitualmente respondem à terapêutica imunossupressora e à terapêutica dirigida à neoplasia. O
tratamento precoce melhora o prognóstico, a rapidez
da recuperação e reduz o risco de recaída, daí a importância de um diagnóstico atempado.6
A ausência de tratamento pode levar a uma deterioração neurológica progressiva, culminando em coma e
morte em alguns doentes.2-3,6
Este relato aborda um caso clínico de encefalite paraneoplásica, com o intuito de alertar a comunidade
médica para a sua existência, sintomatologia associada, exames complementares de diagnóstico e prognóstico da doença.

DESCRIÇÃO DO CASO
Este caso clínico remete-se para uma doente do género feminino, 50 anos de idade, casada. Vive com o
marido e dois filhos. Brunideira de profissão, 4º ano de
escolaridade.

Como antecedentes pessoais, apresentava patologia
depressiva diagnosticada em 2015. Sem medicação habitual. Sem alergias conhecidas. Sem hábitos etílicos ou
tabágicos. Sem antecedentes familiares de demência
ou doença psiquiátrica.
Em 21/06/2017, a doente recorreu à consulta aberta
da Unidade de Saúde Familiar (USF), acompanhada
pelo marido, que se mostrava muito preocupado, referindo alterações mnésicas e do comportamento da cônjuge. Há cerca de três dias, estariam na casa de uma cunhada, quando a doente subitamente se isolou da restante família, passando o dia inteiro sozinha e mostrando uma apatia aquando da abordagem do marido
e restantes familiares. Nas duas semanas prévias, as colegas de trabalho também teriam notado uma alteração
do comportamento da paciente, com esquecimentos
frequentes (local do estacionamento do carro, data de
aniversário dos filhos, a sua própria idade) e um maior
isolamento social.
A doente não apresentava febre, perda ponderal, episódios infeciosos prévios, sintomatologia respiratória,
gastrointestinal ou genitourinária. Sem história de traumatismo. Também não tinha realizado viagens recentes, nem apresentava conviventes doentes.
Ao exame objetivo, esta mostrava-se indiferente, com
apatia, anedonia e escassez de discurso, esboçando por
vezes um sorriso inapropriado. Humor neutro, sem ideação suicida ou sintomas heterólogos. Desorientada no
espaço, tempo e em relação a si própria (não se recordava da sua idade). Também não se recordava da idade dos
filhos, do seu estado civil e se os pais já tinham falecido.
A doente apresentava-se hemodinamicamente estável, apirética e eupneica a ar ambiente. Sem alterações dignas de registo no exame físico, apresentando,
ao exame neurológico, reflexo pupilar direto e consensual preservados, oculomotricidade preservada, sem
nistagmo, campos visuais por confrontação mantidos,
sem desvios da língua à protrusão, força motora da face
e dos membros preservada, sem dismetrias na prova
dedo-nariz e calcanhar-joelho, teste de Romberg negativo e marcha normal.
Realizou-se o Mini-Mental State Examination
(MMSE), com um resultado de 18 pontos e, portanto,
sugestivo de défice cognitivo.
Nesta fase poderiam ser consideradas, como hipóteses de diagnóstico, a lesão aguda do sistema nervoso
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:194-9
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central (como o acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquémico), exacerbação da patologia psiquiátrica de base, o estado confusional agudo (secundário
a fármacos ou toxinas), doença neurodegenerativa,
neoplasia intracraniana, meningite ou ainda a encefalite. Também seria de considerar a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma doença desmielinizante ou inflamatória, a doença de Whipple ou ainda uma encefalopatia metabólica-tóxica.
Neste caso, a presença de antecedentes de patologia
depressiva poderia fazer pensar na possibilidade de
exacerbação da patologia psiquiátrica de base; contudo, atendendo à instalação súbita e pronunciada dos
sintomas, a doente foi encaminhada para o serviço de
urgência (SU) para exclusão de outras causas de deterioração cognitiva e alterações do comportamento de
novo. A doente foi avaliada por medicina interna, tendo realizado estudo analítico e tomografia axial computorizada crânioencefálica (TAC-CE), que não apresentavam alterações de relevo, com exceção de níveis
diminuídos de T4 livre (0,65ng/dL) com TSH normal
(0,523 UI/mL).
A doente teve alta para o domicílio, medicada com
um suplemento vitamínico. No mesmo dia, o marido
recorreu novamente à sua médica assistente na USF,
preocupado com o estado clínico da esposa. Desta forma, a doente foi reencaminhada ao SU para avaliação
por neurologia, por défice cognitivo agudo de novo. A
neurologia considerou “não tratar-se de deterioração
cognitiva”, tendo a doente sido encaminhada para o SU
de psiquiatria. As alterações mnésicas foram enquadradas, assim, no contexto de descompensação aguda
de patologia psiquiátrica, tendo a doente sido medicada com alprazolam 0,5mg duas vezes por dia.
No dia seguinte, por agravamento do quadro de apatia, anedonia e persistência das alterações mnésicas, a
doente foi reavaliada pela sua médica assistente na USF,
acompanhada pelo marido. Pelo quadro neuropsiquiátrico observado foi introduzida sertralina 50mg,
uma vez por dia, com suspensão de alprazolam por
agravamento da lentificação psicomotora. A doente foi
ainda referenciada com urgência para a consulta externa de psiquiatria e neurologia. Nos dias seguintes, a
doente e o marido mantiveram um contacto frequente e regular com a sua médica de família, com uma vigilância clínica a cada 72 horas e uma monitorização
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:194-9

dos sinais de alarme, nomeadamente quanto ao aparecimento de alterações da consciência, défices neurológicos de novo, febre ou agravamento do quadro mnésico ou do comportamento.
Ao longo da semana seguinte houve um agravamento progressivo do seu estado neuropsicológico. A
doente deixou de fazer as suas tarefas domésticas habituais, como cozinhar e limpar a casa, deixou de reconhecer o marido e os seus filhos e iniciou um quadro
de agressividade, recusando-se a tomar banho e a realizar a sua higiene pessoal.
Em 26/06/2017, a doente foi reavaliada pela sua médica de família na USF, com referenciação de novo ao
SU.
Foi observada no SU de neurologia onde, por agressividade e agitação psicomotora, foi medicada com
clorpromazina intramuscular. Foi repetida TAC-CE,
cujo resultado não revelou alterações, e foi ainda realizada punção lombar e EEG (Quadro I). A doente foi medicada empiricamente com aciclovir 750mg.
Atendendo aos resultados foi colocada como hipótese de diagnóstico encefalite de etiologia não esclarecida (autoimune/paraneoplásica), tendo a doente sido
internada no serviço de neurologia em 27/06/2017.
Durante o internamento foi efetuado estudo imunológico, pesquisa de anticorpos antineuronais (cujos
resultados não foram disponibilizados), ecografia da tiroide (sem alterações de relevo), EEG e RMN-CE (Quadro II).
Ao longo do internamento a doente apresentou períodos de agitação psicomotora, agressividade e desorientação, com múltiplas tentativas de fuga da enfermaria.
Em 12/07/2017 foi instituída imunossupressão com
metilprednisolona, sendo que no dia 17 se verificaram
melhorias substanciais, com menores períodos de agressividade e melhoria da orientação espaço-temporal.
Entretanto, em 24/07/2017, a paciente iniciou quadro de dor torácica e, por suspeita de tromboembolismo pulmonar, foi realizada TAC toraco-abdomino-pélvica que confirmou tromboembolismo pulmonar bilateral. Foi instituída hipocoagulação em dose terapêutica, mantendo-se a doente hemodinamicamente
estável.
Em 25/07/2017 foi realizada tomografia de emissão
de positrões (PET) que revelou: “foco de hipermetabo-
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QUADRO I. Exames complementares de diagnóstico realizados no SU de neurologia em 26/06/2017
Resultado
Punção lombar

– Saída de líquido cefalorraquidiano límpido e gotejante
– Pleocitose com 29 células (84% linfócitos, 11% monócitos); 0,69 proteínas
– PCR negativa para citomegalovírus, Herpes Simplex Vírus 1 e 2 e vírus da Varizela-Zoster

Eletroencefalograma

Disfunção cerebral em frontal bilateral e em Fz-Cz, sem registo de atividade epileptiforme

QUADRO II. Exames complementares de diagnóstico realizados durante o internamento no serviço de neurologia
(27/06 – 03/08/2017)
Resultados
RMN-CE

“Na substância branca subcortical parietal direita observam-se escassas e diminutas hiperintensidades (…) que traduzem prováveis focos de gliose, inespecíficos. Não são aparentes outras alterações de
sinal do parênquima encefálico (…). Sem evidência de hemorragias ou lesões ocupantes de espaço.”

Estudo imunológico

- Anticorpos antinucleares (ANA) negativos
- Anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) negativos
- Antitiroglobulina (TG) 60 UI/mL (N < 60)
- Antitiroperoxidase (TPO) 35 UI/mL (N < 35)
- IgA gliadina 2,2 U/mL (N < 10)

EEG

“Traçado de EEG sem evidência de atividade paroxística intercrítica e periódica.”

lismo glicolítico ligeiro em massa localizada no mediastino antero-superior à esquerda (…) não podendo
excluir-se eventual etiologia maligna.”
A doente teve alta em 03/08/2017, com diagnóstico
de encefalite paraneoplásica.
À data da alta mostrava melhoria clínica, com resolução quase completa do quadro neurológico, mantendo disforia e desinibição comportamental. Foi
orientada para a consulta externa de neurologia, com
pedido de RMN torácica e anticorpos antineuronais em
curso.
Em 28/09/2017 realizou RMN torácica que mostrou:
“lesão nodular arredondada com aproximadamente
33mm de diâmetro no mediastino anterior, superolateralmente ao tronco da artéria pulmonar, em topografia paramediana esquerda, aparentemente bem delimitada, sem sinais de invasão dos grandes vasos mediastínicos demonstrando realce homogéneo (…).
Deve-se considerar a possibilidade de uma adenomegalia a mais provável, embora não se possa excluir totalmente a possibilidade de eventual timoma, pelo que
se recomenda o estudo complementar por biópsia.”

No dia 13/10/2017, a doente foi internada eletivamente para realização de biópsia transtorácica, cujo
exame histológico concluiu “que os aspetos observados
favorecem fortemente o diagnóstico de timoma”.
A doente foi orientada para consulta de cirurgia cardiotorácica, tendo sido submetida a exérese do timoma no dia 11/06/2018, sem complicações. A avaliação
histológica da peça anatómica foi compatível com timoma do tipo AB.
No dia 31/07/2018, a doente foi observada em consulta programada na USF, mostrando resolução completa da sua sintomatologia, nomeadamente das alterações do comportamento e com recuperação da memória, mantendo amnésia para o período inicial do internamento. Foi reaplicado o MMSE, com um resultado
de 26 pontos.

DISCUSSÃO
Este caso clínico permite alertar para a existência de
uma patologia que, apesar da sua raridade, poderá ter
importantes implicações na vida do doente, com grave incapacidade neurológica, muitas vezes confundida
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:194-9
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com patologia psiquiátrica. Para além disto, a sua associação com neoplasia, aumenta ainda mais a necessidade de um diagnóstico precoce, sendo o seu tratamento possível e, dependendo do caso, bem-sucedido,
como verificado nesta doente.
O timoma é uma neoplasia que se origina nas células epiteliais do timo, um órgão linfoide localizado no
mediastino anterior. É a neoplasia mais frequente no
mediastino, correspondendo a 25% dos casos de neoplasias mediastínicas, com um pico de incidência entre a quarta e a quinta décadas de vida.7
Cerca de metade dos doentes são assintomáticos,
mas os sintomas podem ocorrer como resultado da
compressão de estruturas adjacentes com o crescimento tumoral, nomeadamente dispneia, toracalgia,
tosse crónica, síndroma da veia cava superior ou disfonia.8
Não se sabe a causa desta neoplasia, mas sabe-se
que está associada a diversas condições e síndromas
neurológicos paraneoplásicos (SNP), sendo a miastenia
gravis a mais frequente (em até 40% dos doentes).9 Outros SNP relacionados com o timoma são a encefalite,
polimiosite, síndroma de Morvan, síndroma de Lambert-Eaton e neuromiotonia adquirida, com incidências
desconhecidas dada a sua baixa frequência.9
A encefalite, no contexto de timoma, poderá manifestar-se sob a forma de alterações da memória e do
comportamento, mas também com alucinações, convulsões e alterações do nível de consciência. Habitualmente resulta da produção de autoanticorpos, sendo
que o tratamento poderá passar pela imunoglobulina
endovenosa, corticoterapia, rituximab ou ciclofosfamida, de acordo com a resposta clínica. A timectomia
também poderá trazer benefícios neurológicos a estes
doentes.
Não existe uma distinção histológica clara entre timoma benigno ou maligno. A probabilidade do timoma ser maligno é determinada pela sua capacidade de
invasão, sendo que os timomas malignos invadem a
vasculatura, os ductos linfáticos e as estruturas adjacentes do mediastino. O prognóstico desta neoplasia é
pior no caso dos timomas sintomáticos, já que nestes
casos maior é a probabilidade de ser maligno, sendo
que o fator mais importante no prognóstico é a evidência de invasão na avaliação histológica.7 O tipo de
timoma neste caso em particular – tipo AB – confere um
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:194-9

bom prognóstico à doente, com taxas de sobrevivência
estimadas aos 10 anos de 100%.10 Contudo, à medida
que se verifica a progressão da categoria prognóstica
menores são as taxas de sobrevivência, com valores de
28% aos 10 anos para o timoma do tipo C ou carcinoma tímico.10
Neste caso clínico, as manifestações paraneoplásicas
precederam o diagnóstico da neoplasia, realçando a
importância de um diagnóstico atempado de forma a
melhorar o prognóstico, quer da sintomatologia neurológica quer da própria condição oncológica. É importante ainda realçar que a encefalite autoimune/paraneoplásica poderá ter manifestações psiquiátricas
precoces e proeminentes, conduzindo à admissão de
muitos destes doentes em serviços de psiquiatria, falsamente diagnosticados com doença psiquiátrica. Desta forma, deve prestar-se particular atenção à presença de sinais de alerta que possam sugerir patologia neurológica, nomeadamente a alterações súbitas e severas
da função cognitiva, associadas a alterações comportamentais, como observado neste caso, e à presença ou
não de défices neurológicos focais objetiváveis ao exame neurológico.
Este caso foi particularmente difícil de gerir, devido
à grande carga emocional que trouxe à família, principalmente ao marido, pela severa incapacidade neurológica de que padeceu a sua esposa, mas também pela
necessidade de múltiplas idas ao serviço de urgência,
até obter um diagnóstico adequado.
O médico de família está numa posição privilegiada,
já que conhecendo os seus doentes ao longo do tempo
consegue detetar, com uma maior sensibilidade, sinais
de alarme ou situações desviantes da normalidade que
possam requerer uma avaliação diferenciada e um tratamento especializado. O facto de os cuidados de saúde primários serem o primeiro ponto de contacto com
o doente, permitindo uma maior acessibilidade, e a disponibilidade do médico de família para acompanhar os
seus doentes em situações de crise, como esta, permitiu levar o caso a bom porto. Assim, o objetivo foi cumprido e a doente recuperou completamente os seus défices neurológicos e a sua qualidade de vida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Tyler KL. Acute viral encephalitis. N Eng J Med. 2018;379(6):557-66.
2. Dalmau J, Rosenfeld MR. Paraneoplastic and autoimmune encephali-

relatosdecaso

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

tis. UpToDate [Internet]; 2019 Aug 20. Available from: https://www.uptodate.com/contents/paraneoplastic-and-autoimmune-encephalitis#H3372498
Liebeskind DS. Paraneoplastic encephalomyelitis. Medscape [Internet];
2016 Sep 9. Avilable from: https://emedicine.medscape.com/article/1157060-overview
Said S, Cooper CJ, Reyna E, Alkhateeb H, Diaz J, Nahleh Z. Paraneoplastic
limbic encephalitis, an uncommon presentation of a common cancer:
case report and discussion. Am J Case Rep. 2013;14:391-4.
Gultekin SH, Rosenfeld MR, Voltz R, Eichen J, Posner JB, Dalmau J. Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients. Brain. 2000;123(Pt
7):1481-94.
Grisold W, Giometto B, Vitaliani R, Oberndorfer S. Current approaches
to the treatment of paraneoplastic encephalitis. Ther Adv Neurol Disord. 2011;4(4):237-48.
Evans KJ, Miller Q, Kline AL. Thymoma. Medscape [Internet]; 2018 Dec
3. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/193809overview
Harris C, Croce B, Xie A. Thymoma. Ann Cardiothorac Surg. 2015;4(6):
576.
Lancaster E, Evoli A. Paraneoplastic disorders in thymoma patients. J

Thorac Oncol. 2014;9(Suppl 2):S143-7.
10. Evans KJ, Miller Q, Kline AL. Thymoma workup. Medscape [Internet];
2018 Dec 3. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/193809-workup
11. Evans KJ, Miller Q, Kline AL. Thymoma treatment & management.
Medscape [Internet]; 2018 Dec 3. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/193809-treatment
12. Meneshian A, Giaccone G, Olivier KR. Clinical presentation and management of thymoma and thymic carcinoma. UpToDate [Internet]; 2019
Nov 21. Available from: https://www.uptodate.com/contents/clinicalpresentation-and-management-of-thymoma-and-thymic-carcinoma

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Cátia Filipa Neto da Silva
E-mail: catianetosilva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1832-9803

Recebido em 22-09-2018
Aceite para publicação em 28-06-2019

ABSTRACT
A CLINICAL CASE OF PARANEOPLASTIC ENCEPHALITIS
Introduction: Encephalitis is an inflammatory condition with multiple etiologies. In most cases, the viral agents are mainly responsible, but rarely the etiology can be autoimmune/paraneoplastic. Paraneoplastic encephalitis incidence is unknown. The neoplasms most often associated with this syndrome are pulmonary carcinoma, tumor testicular, breast neoplasm, thymoma, and
Hodgkin's lymphoma. It is thought that the etiopathogenic mechanism relates to the production of autoantibodies against the
neuronal surface and/or synaptic proteins. Depending on the location of the nervous system affected, the symptoms vary. Limbic encephalitis is characterized by acute onset of changes in behavior, mood, short-term memory and cognitive dysfunction.
Early detection and treatment improve the prognosis, the recovery time and reduce the risk of relapse. The absence of treatment may evolve into a debilitating neurological condition, culminating in coma and death.
Case description: A 50-year-old woman was evaluated at the Unidade de Saúde Familiar (USF) in 2017, due to sudden amnesic and behavioral changes. In the evaluation, she presented apathy, anhedonia and a lack of speech, occasionally sketching an
inappropriate laugh. She was disoriented in space, time and in relation to herself, evolving into a picture of aggressiveness and
non-recognition of her relatives. The etiological investigation concluded that the situation was compatible with autoimmune/paraneoplastic encephalitis, and the patient was admitted to neurology. The investigational study showed a mass in the anterior mediastinum compatible with thymoma. In 2018, the patient underwent excision of the neoplasia, with the recovery of
the neurological condition.
Comment: The low prevalence of this condition and his differential diagnosis with psychiatric illness make it difficult to diagnose this syndrome. The family doctor, who knows his patients over time, is in a privileged position for the detection of alarm
signs which require differentiated investigation and treatment.
Keywords: Encephalitis; Paraneoplastic syndromes; Memory, short-term; Thymoma.
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Caracterização da consulta
aberta de uma Unidade de
Saúde Familiar: quem, quando
e porquê?
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Cátia Cordeiro, Cristiana Teixeira, Sofia Fernandes, Rita Oliveira, Maria Inês Oliveira, Catarina Henriques Silva

RESUMO
Introdução: A consulta aberta (CA) destina-se à resolução de situações agudas, urgentes ou que necessitem de rápida resolução, existindo poucos estudos que a caracterizem. O presente estudo tem como objetivo a caracterização da CA médica de uma
Unidade de Saúde Familiar (USF) relativamente aos seus utilizadores, padrão de afluência, motivos de consulta e sua adequação.
Métodos: Realizou-se um estudo observacional, transversal e analítico, de uma amostra por conveniência de CA realizada durante uma semana por mês, aleatória, entre 01.06.2015 e 31.05.2016. Aplicou-se um questionário elaborado pelos autores e
procedeu-se à análise descritiva e exploratória dos dados.
Resultados: Recolheram-se dados de 1171 CA (taxa de participação de 63%). A maioria dos utentes era do sexo feminino (62%),
com 40-44 anos (9,5%; p<0,001) e isenta de taxa moderadora (57,9%; p<0,001). A maior afluência verificou-se em julho e
agosto de 2015, e março de 2016 (p<0,001), à segunda-feira (23%) e às 9, 11, 14 e 15 horas (p<0,001). Foram considerados
adequados 88% dos motivos de consulta.
Discussão: Apesar de limitações na colheita de dados, o desenho do estudo é robusto (tamanho e seleção amostral, teste piloto). As principais conclusões apontam para a necessidade de adequar a resposta nos períodos de maior afluência e aumentar
a oferta de CA dos médicos de família. Este estudo poderá constituir um ponto de partida para melhorias na resposta em CA
noutras unidades funcionais inseridas noutros contextos sociodemográficos.
Palavras-chave: Cuidados de saúde primários; Medicina geral e familiar; Consulta não programada; Consulta aberta; Motivos de
consulta; Afluência.

INTRODUÇÃO
Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que os cuidados de saúde primários
(CSP) devem constituir o primeiro nível de
contacto entre o indivíduo e o Sistema Nacional de Saúde. 1
O compromisso assistencial de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) pressupõe a existência de uma consulta médica programada, não programada (aberta) e
domiciliária, com resposta em tempo útil e adequada
a cada situação em particular.2

A

1. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. ULS Matosinhos, USF Lagoa.
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A consulta aberta (CA) na USF Lagoa é agendada por
iniciativa do utente, visando o atendimento no próprio
dia. Esta consulta destina-se à resolução de situações
agudas, urgentes ou que necessitem de rápida resolução, podendo resultar do surgimento de uma situação
ou problema de saúde de novo, ou da agudização de um
pré-existente.3
Na USF Lagoa, a equipa médica é constituída por 10
médicos de família (MF) e cada um dispõe de um a dois
períodos diários de CA, destinado ao atendimento dos
utentes da sua lista. Caso o número de CA do próprio MF
tenha sido alcançado, ou caso o utente recorra fora do
horário da mesma e requeira atendimento imediato,
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será atendido por outro MF da unidade na CA da USF,
escalado por períodos de três horas. A acessibilidade a
esta consulta é total, isto é, qualquer utente que requeira
CA da USF entre as oito e as 20 horas é atendido.
Em Portugal existem poucos estudos dirigidos à procura de cuidados médicos nos CSP em contexto de CA,
quer quanto aos seus utilizadores (quem?) quer relativamente à sua afluência (quando?) ou motivos que a determinam (porquê?).4-7 A caracterização dos utilizadores e da afluência a esta consulta, sobretudo tendo em
conta a acessibilidade à CA dos respetivos MF, permite
detetar oportunidades de melhoria com implicações
práticas na organização das atividades assistenciais.
Por outro lado, também importa reconhecer os principais motivos de CA, não só quanto à classificação de
acordo com a segunda edição da International Classification for Primary Care, para os quais já existem alguns estudos,4-7 mas também em relação à sua adequação, considerando as especificidades da CA anteriormente descritas.3 A tosse é descrita como um dos
principais motivos de CA4-5 – mas deve toda a tosse ser
abordada em CA ou apenas aquela que surge de novo
ou agudizou? A definição de «motivo urgente» é sugerida por alguns autores como todo o problema percecionado pelo utente como suficientemente grave para
requerer uma observação médica no próprio dia,7 não
existindo, contudo, literatura que especifique o que é
considerado um motivo adequado de CA.
Desta forma, o presente estudo tem como principal
objetivo a caracterização da CA médica da USF Lagoa,
nomeadamente:
1. Determinar o número e as características sociodemográficas dos seus utilizadores;
2. Definir padrões temporais de afluência à mesma,
nomeadamente ao longo do dia, da semana e dos
meses;
3. Reconhecer os principais motivos de consulta e a
sua adequação à mesma, de acordo com critérios
definidos pelos autores.
Como objetivo secundário pretende-se relacionar os
padrões temporais de afluência com a acessibilidade à
CA do próprio MF.

MÉTODOS
Realizou-se um estudo observacional, transversal e analítico, na USF Lagoa, localizada na Senhora da Hora, per-

tencente à Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos.
Foi usada uma amostra de conveniência constituída pelas CA da USF Lagoa entre o dia 1 de junho de 2015
e 31 de maio de 2016.
Para o efeito foram registados dados de todos os utentes
atendidos nesta consulta, numa semana selecionada aleatoriamente, em cada mês, durante o período do estudo.
As variáveis analisadas foram: data, hora e dia da semana da consulta; idade e sexo do utente; escolaridade e situação profissional do utente ou do seu representante legal (se criança ou pessoa dependente); isenção de taxa moderadora; MF do utente; disponibilidade de CA na agenda do MF; presença do MF na unidade;
motivo de consulta.
A variável «motivo de consulta» foi categorizada em
«motivo adequado de CA», de acordo com critérios definidos pelos autores, os quais consideraram os objetivos desta consulta3 e os critérios de acesso definidos no
MANUAL DE PROCEDIMENTOS da unidade: sintomas com
início ou agravamento há menos de 15 dias; solicitação
de Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho (CITT)/justificação médica por doença aguda;
agudização de doença crónica, com sintomas há menos
de 15 dias; intenção de realizar interrupção voluntária
da gravidez ou contraceção de emergência; pedido de
colaboração médica pela equipa de enfermagem para
avaliação de utente; situações especiais de saúde materna na ausência do MF (primeira consulta, diagnóstico pré-natal, controlo analítico, controlo imagiológico
do 2.º e 3.º trimestres, orientação para consulta de termo, consulta de revisão do puerpério); situações especiais em saúde infantil na ausência do MF (primeira
consulta do recém-nascido ou consulta do primeiro mês
de vida). Os «motivos inadequados de CA» definidos pelos autores foram: avaliação de exames complementares de diagnóstico (ECD) na ausência de acordo prévio
com o médico que os requisitou; pedido de realização
de ECD; pedido de referenciação a consulta hospitalar;
pedido de início ou prorrogação de tratamentos de longa duração (medicina física e reabilitação, ventiloterapia, oxigenoterapia); renovação de medicação crónica;
solicitação de preenchimento de documentos (declarações, relatórios clínicos, guias de transporte, atestados
de carta de condução ou outros); prorrogação de CITT.
Os dados foram colhidos através da aplicação de
questionários. À chegada ao secretariado clínico da uniRev Port Med Geral Fam 2020;36:200-7
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QUADRO I. Caracterização demográfica dos utentes que recorreram a
consulta aberta da USF no período em estudo (n=1171)
n

%

Faixa etária
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
>=95
NR
TOTAL

72
72
70
78
76
64
62
81
111
77
85
65
74
50
47
25
32
13
2
13
2
1171

6,1%
6,1%
6,0%
6,7%
6,5%
5,5%
5,3%
6,9%
9,5%
6,6%
7,3%
5,6%
6,3%
4,3%
4,0%
2,1%
2,7%
1,1%
0,2%
1,1%
0,2%
100%

Masculino
Feminino
NR
TOTAL

420
729
22
1171

35,9%
62,3%
1,9%
100%

Isento
Não isento
NR
TOTAL

678
471
22
1171

57,9%
40,2%
1,9%
100%

Analfabeto
Menos de 4 anos
1.o ciclo ensino básico
2.o ciclo ensino básico
3.o ciclo ensino básico
Ensino secundário
Ensino superior
NR
TOTAL

8
41
147
107
155
242
178
293
1171

0,7%
3,5%
12,6%
9,1%
13,2%
20,7%
15,2%
25,0%
100%

Variável
Idade

Valor de p

Sexo

Isenção taxa moderadora

<0,001

Escolaridade
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dade era apresentado o consentimento informado e, mediante aceitação de participação, o secretariado
clínico e o próprio utente procediam
ao preenchimento do QUESTIONÁRIO
DO UTENTE, composto pelas variáveis
em estudo. Após a consulta, o médico preenchia o QUESTIONÁRIO DO MÉDICO , composto pelos motivos de
consulta, classificando-o como «Adequado», «Inadequado» ou «Outro».
Os questionários foram elaborados
pelos investigadores, tendo sido realizado um estudo piloto com duração
de uma semana, visando a melhoria
da estrutura e do conteúdo, assim
como a operacionalização do circuito de entrega, preenchimento e recolha entre os diferentes profissionais.
O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da ULS
Matosinhos.
Depois de reunidos os questionários do estudo foi elaborada uma
base de dados em Microsoft Office Excel®. A análise de dados foi realizada
com recurso ao programa Statistical
Package for the Social Sciences®
(SPSS), v. 22. As variáveis foram descritas considerando as frequências
absolutas (n) e relativas (%) das suas
categorias. As diferenças na distribuição das variáveis foram determinadas com o teste qui-quadrado de
ajustamento, nos casos em que cada
variável foi analisada separadamente. Em ambos os casos, o nível de significância adotado foi de 5% para rejeição da hipótese nula.

RESULTADOS
Caracterização dos utilizadores da
CA da USF
Durante o período de estudo foram realizadas 9.019 CA da USF Lagoa, perfazendo uma média de 36
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consultas por dia útil, o que constitui
QUADRO I. (continuação)
15,9% do total de consultas realizadas no período do estudo (n=56.561).
Nas semanas selecionadas para a coVariável
n
%
Valor de p
lheita de dados foram efetivadas
Situação profissional
1.857 CA na USF, obtendo-se dados
Reformado
191 16,3%
de 1.171. A taxa de participação foi
Ativo
495 42,3%
de 63% e a amostra estudada corresEstudante
131 11,2%
ponde a 13% de todas as CA da USF
Desempregado
145 12,4%
efetuadas no período de estudo.
NR
209 17,8%
TOTAL
1171
100%
A caracterização demográfica da
amostra está representada no QuaLegenda: NR = não responde.
dro I. Sessenta e dois por cento dos
utentes que recorreram à CA da USF
eram do sexo feminino, maioritariamente adultos
(11,5%) recorreram com maior frequência à CA da USF
(59,5%), pertencentes à faixa etária dos 40 a 44 anos
e os do médico J (5,3%) fizeram-no com menor fre(9,5%). Cerca de 36% dos utentes tinham como habiliquência (p<0,001).
tações literárias o ensino secundário ou superior, enA Figura 3 apresenta a proporção relativa de utentes
contrando-se 42,3% em situação profissional ativa.
observados em cada dia da semana, de acordo com o
Mais de metade dos utentes (57,9%) estava isenta de
seu MF. À segunda-feira, os utentes dos médicos E
taxa moderadora (p<0,001).
(33,9%), C (30,4%), F (27,0%) e A (25,2%) recorreram
mais frequentemente à CA da USF. À terça-feira, os
Caracterização da afluência à CA da USF
utentes dos médicos D (24,8%) e B (25,9%) registaram
Os meses com maior frequência de consultas foram juuma afluência maior. Os utentes do médico I afluíram
lho de 2015, agosto de 2015 e março de 2016, com difecom mais frequência à quarta-feira (28,7%). A sextarenças estatisticamente significativas entre as taxas de
feira foi o dia de maior afluência dos utentes dos méafluência mensais (p<0,001) (Figura 1). O dia da semana
dicos G (24,1%) e J (25,8 %).
com maior afluência à CA da USF foi a segunda-feira
Não se verificou uma relação entre as unidades pon(23,5%) com um decréscimo progressivo ao longo
Proporção de utentes observados por mês
da semana, atingindo-se a
afluência mais baixa à sex16.0
χ2 = 116.26, p<.001
14.0
ta-feira (18,4%; p=0,036).
14.0
12.1
11.4
As horas de maior afluên12.0
9.1
cia, com frequências rela10.0
7.9
7.3
tivas semelhantes, foram
6.9
6.8
6.7
8.0
6.4
5.9
5.4
as 9, 11, 14 e 15 horas
6.0
(p<0,001) (Figura 2).
4.0
Verificaram-se dife2.0
renças com significado
0.0
estatístico entre o recurso de utentes das listas
dos diferentes MF da unidade. Globalmente, os
Mês
utentes dos médicos A
(11,9%), B (11,5%) e C Figura 1. Proporção de utentes observados em cada mês em consulta aberta da USF (N=1171).
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Proporção de utentes por hora do dia
6,7%

7,0%
6,1%

χ2 = 113.65, p<.001

6,3%

6,1%

6,0%
5,0%

4,7%

5,0%
4,0% 3,7%

4,8%
3,8%

3,3%

4,7% 4,5%

4,5%

4,3% 4,4%

3,8%
3,2%
3,1%

3,0%

3,3%
2,7%

3,0%

2,6%

2,0%
0,9%
1,0%
0,1%
R
N

10
h
10
h3
0
11
h
11
h3
0
12
h
12
h3
0
13
h
13
h3
0
14
h
14
h3
0
15
h
15
h3
0
16
h
16
h3
0
17
h
17
h3
0
18
h
18
h3
0
19
h
19
h3
0

9h
9h
30

8h

30

8h

0,0%

Figura 2. Proporção de utentes observados em cada hora do dia em consulta aberta da USF (N=1171).
Legenda: NR = não respondedor.

Proporção de utentes em cada dia da semana por médico de família
2.a f

3.a f

4.a f

5.a f

6.a f

45.0%
40.0%
Proporção de utentes (%)

33.9%

35.0%

30.4%

25.9%
30.0%

25.5%

24.8%

28.7%

27.0%

25.8%

24.1%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

Médico de Família
Figura 3. Proporção de utentes observados em consulta aberta da USF em cada dia da semana por MF (N=1171).
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QUADRO II. Motivos de consulta aberta da USF (n=1171)

Motivos adequados de consulta aberta da USF
Sintomas com início ou agravamento há menos de 14 dias
Solicitação de CITT/Justificação médica por doença aguda
Agudização de doença crónica, com sintomas há menos de 14 dias
Situações especiais de saúde materna
(primeira consulta, diagnóstico pré-natal, controlo analítico, controlo radiológico do 2.o e 3.o trimestres,
orientação para consulta de termo, consulta de revisão do puerpério)
Pedido de colaboração médica pela equipa de enfermagem para avaliação de utente
Outros motivos
Motivos inadequados de consulta aberta da USF
Prorrogação de CITT
Outros motivos
Avaliação de ECD na ausência de acordo prévio com o médico que os requisitou
Pedido de início ou prorrogação de tratamentos de longa duração (MFR, ventiloterapia, oxigenoterapia)
Renovação de medicação crónica
Solicitação de preenchimento de documentos (declarações, relatórios clínicos, guias de transporte, atestados
de carta de condução ou outros)
Pedido de realização de ECD
Pedido de referenciação a consulta hospitalar

n

%

1045

89,2%

958
51
24

91,7%
4,9%
2,3%

3
2
7

0,3%
1,9%
0,7%

126

10,7%

31
30
17
14
11

24,6%
23,8%
13,5%
11,1%
8,7%

10
8
5

7,9%
6,3%
4,0%

Legenda: CIT= certificado de incapacidade temporária para o trabalho; ECD = exames complementares de diagnóstico.

deradas da lista de utentes dos médicos de família e o
recurso dos seus utentes à consulta aberta da USF
(rs=0,043; p=0,907).
Verificou-se que a maioria dos utentes recorreu à CA
da USF na ausência de vaga na CA do MF (90,9%)
(p<0,001), existindo uma associação estatisticamente
significativa entre a ausência do MF da unidade e a utilização da CA da USF pelo utente desse médico (p<0,001).

Caracterização dos motivos de CA da USF
Aproximadamente 89% dos motivos de CA da USF foram considerados adequados, sendo o mais frequente
«sintomas com início ou agravamento há menos de 15
dias» (91,7%). Cerca de 11% dos utentes recorreram à CA
da USF por motivos considerados inadequados, sendo
os mais frequentes «prorrogação de CITT» (24,6%) e «outros motivos» (23,8%), que são maioritariamente sintomas com duração superior a 14 dias (Quadro II).

DISCUSSÃO
Os utentes que recorreram à CA da USF eram maio-

ritariamente do sexo feminino e em idade ativa, de forma sobreponível ao verificado por Carraça e colaboradores,6 o que pode ser justificado pelo padrão de doença habitual dos indivíduos mais jovens de doença aguda, que requer orientação em consulta não programada. Já nos idosos, portadores de doença crónica, a
gestão ocorre predominantemente em consultas programadas periódicas.6-8 Encontrando-se a maioria em
situação profissional ativa, explica-se a solicitação de
CITT como segundo motivo de consulta mais frequente, que possivelmente vem no decurso de avaliação de
doença aguda. Verificou-se ainda uma maior afluência
de utentes com isenção de taxa moderadora, justificável pelo facto de a ausência de encargos económicos facilitar a acessibilidade aos cuidados de saúde.9
Apesar de, nas crianças e jovens até aos 15 anos, o
preenchimento da escolaridade e situação profissional
ser relativo ao representante legal que o acompanhava, verificou-se que, não raras vezes, foram fornecidos
dados relativos aos primeiros, resultando na sobrevalorização dos graus de escolaridade inferior e da situaRev Port Med Geral Fam 2020;36:200-7
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ção profissional de estudante. O teste piloto permitiu a
deteção desta falha e a reformulação do QUESTIONÁRIO
DO UTENTE, não tendo sido possível, contudo, assegurar
a inexistência deste possível viés de registo.
A afluência de utentes à CA da USF foi mais elevada
nos meses de julho e agosto de 2015, o que se justifica
devido à ausência de muitos profissionais por motivo de
férias e ocasiona a necessidade de utilização deste recurso na ausência da CA do MF. Este aspeto é reforçado
pela associação estatisticamente significativa entre a
ausência do MF da unidade e a utilização da CA da USF
pelo utente da respetiva lista. Já o dia da semana com
maior afluência foi a segunda-feira, possivelmente justificado pela concentração de utentes que desenvolveram doença aguda ao longo do fim-de-semana.
Relativamente à maior afluência dos utentes do médico A à CA da USF, esta poderá justificar-se pela ausência do mesmo durante grande parte do período de
estudo. Contudo, também o médico J esteve ausente
durante parte do período de estudo (dois meses), mas
os respetivos utentes foram os que menos recorreram
a esta consulta, explicado sobretudo pela disponibilidade de outro médico (interno de formação específica)
para realizar atendimento em CA em todo o seu horário laboral.
Os utentes dos médicos C, F, I e J recorreram mais frequentemente à CA da USF nos dias em que dispõem de
menor tempo de CA, concretamente à segunda-feira
(médicos C e F), quarta-feira (médico I) e sexta-feira
(médico J), sugerindo a necessidade de ajuste da acessibilidade à CA destes MF.
Verificou-se também que os utentes dos médicos A,
B, D e I recorreram mais frequentemente à CA da USF
nos dias em que estes médicos asseguram essa função,
o que poderá traduzir um conhecimento prévio dos
utentes do horário em que o seu MF está em atividade
de CA da USF, procurando esse período para recorrer à
consulta com o intuito de ser observado pelo respetivo
MF.
Por fim, 89% dos motivos de consulta foram registados como sendo adequados, o que poderá ser explicado pelo facto de a maioria dos utilizadores ser composta por indivíduos mais diferenciados do ponto de
vista educacional, resultando numa utilização mais racional dos recursos de saúde em situação de doença
aguda.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:200-7

Como limitações, de referir a seleção dos critérios de
motivos adequados e não adequados de CA sem literatura que o suporte pela inexistência de estudos, pelo
que se basearam na definição da CA3 e no respetivo manual de procedimentos da unidade. Ademais, durante
o decurso do estudo verificou-se que, por lapso, nem
todos os utentes foram propostos para a participação
neste estudo, podendo ter contribuído para a taxa de
participação de 63%. Por outro lado, a ocorrência de erros de preenchimento das variáveis em estudo não foi
desprezível, possivelmente por uma menor disponibilidade do secretariado clínico em prestar auxilio no
preenchimento do QUESTIONÁRIO DO UTENTE em períodos de maior solicitação.
Globalmente, este estudo permitiu a identificação
dos dias da semana e das horas de maior afluência, sugerindo o eventual reforço de recursos humanos nestes períodos, nomeadamente à segunda-feira, durante
a manhã e nas primeiras horas da tarde. Nestes períodos poderá também ser aumentado o número de vagas
de CA que cada MF dispõe na sua agenda, de forma a
satisfazer a procura dos seus utentes, assim como nos
dias da semana em que os respetivos utentes mais recorrem à CA da USF. O aumento da capacidade de vagas para uma consulta programada de curto prazo (até
aos cinco dias seguintes) poderá também constituir
uma medida eficaz na racionalização da afluência à CA
da USF.
Apesar das limitações apontadas, o desenho do estudo é robusto (tamanho e seleção amostral, teste piloto) e poderá constituir um ponto de partida para melhorias na resposta em CA noutras unidades funcionais, eventualmente inseridas noutros contextos sociodemográficos.
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ABSTRACT
CHARACTERIZATION OF URGENT APPOINTMENTS OF A PORTUGUESE FAMILY HEALTH UNIT: WHO, WHEN
AND WHY?
Introduction: The walk-in appointment (WA) intends to give an answer to situations that are considered acute, urgent or that
require quick-resolution. This study aims to characterize a Family Health Unit’s WA in what concerns its users, affluence pattern, reasons, and adequacy of appointment.
Methods: A cross-sectional descriptive analysis study was performed using a convenience sample from all unit’s WAs provided
during a random week per month between June 1, 2015, and May 31, 2016. A questionnaire designed by the authors was applied and data were analyzed in a descriptive and exploratory way.
Results: Data from 1171 WAs was collected (participation rate of 63%). Most users were females (62%), 40-44 years old (9.5%,
p<0.001) and exempt of consultation payment fees (57.9%, p<0.001). The highest affluence occurred in July and August 2015
and in March 2016 (p<0.001); on Monday (23%); and at 9/11 a.m. and 2/3 p.m. (p<0.001). The reasons for the WAs were considered adequate in 88% of the cases.
Discussion: Despite some limitations, the performed study is robust and considered adequate (size and sample selection, as
well as a pilot test). The main conclusions show the need to adapt the response of the unit’s WAs during peak periods and increase the response of each family physician’s WAs. This study could be a starting point for improvements in other primary care
units’ WAs involved in other socio-demographic contexts.
Keywords: Primary health care; Family practice; Walk-in appointment; Reasons for consultation; Affluence.
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Bronquiolite aguda: (in)formar
para prevenir
Margarida Cunha,1 Carolina Constant,2 Ana Sofia Mota,2 Teresa Bandeira2

RESUMO
Introdução: A bronquiolite aguda (BA) é uma infeção respiratória baixa frequente nos dois primeiros anos de vida. Os cuidados antecipatórios são eficazes na prevenção e deteção precoce de gravidade da doença.
Objetivos: Avaliar o conhecimento dos pais/cuidadores sobre BA e explorar determinantes desse conhecimento, incluindo fontes de informação e associação com medidas preventivas.
Métodos: Questionário a pais/cuidadores de crianças com idade inferior ou igual a 24 meses entre 1-15 de abril 2016. Caracterizaram-se os respondedores e os filhos e o conhecimento autopercecionado e real sobre BA, experiência anterior, fatores de
risco, fontes de informação e conhecimento sobre medidas preventivas. O questionário foi aplicado por estudantes de medicina, em consulta programada, urgência hospitalar e em locais públicos. Análise descritiva e de associação (SPSS 21®).
Resultados: Obtiveram-se 123 questionários completamente preenchidos. Os respondedores foram a mãe [92 (74,8%)], o pai
[23 (18,7%)], outro [8 (6,5%)], com idade média de 33,1±7,9 anos, ensino secundário/superior [100 (81,4%)]. Dos participantes, 24 (19,5%) eram fumadores e 56 (46%) das crianças tinham pelo menos um irmão. O conhecimento real sobre BA [52
(42%)] foi menor que o percecionado [89 (72,4%)], verificando-se uma relação entre ambos (p=0,03). O conhecimento real
não é influenciado pelo número de irmãos (p=0,539), habilitações literárias (p=0,520), experiência prévia com BA (p=0,059)
ou fontes de informação [médico (50,5%), folhetos (5,6%)] (p=0,916), mas influencia o conhecimento sobre medidas preventivas [importância da lavagem das mãos (p=0,001), risco da exposição tabágica durante a gravidez (p=0,047) e após nascimento
(p=0,416), efeito protetor do aleitamento materno (p=0,047) e maior risco de contágio em espaços fechados (p=0,029)]. Dos
34 pais/cuidadores com experiência prévia sobre BA, 13 (40,6%) tinham recebido informação antes do diagnóstico.
Conclusão: Verificou-se que o conhecimento sobre BA influencia atitudes preventivas. A informação foi transmitida por médicos em cerca de metade dos casos. Estes resultados podem guiar a elaboração de campanhas mais eficazes.
Palavras-chave: Bronquiolite aguda; Prevenção; Fontes de informação; Conhecimento autopercecionado; Conhecimento real.

INTRODUÇÃO

A

bronquiolite aguda (BA) é uma infeção aguda respiratória baixa com diagnóstico clínico,1-2 frequente nos dois primeiros anos de vida.1,3 Ocorre de forma epidémica e sazonal e evolui, na
maioria dos casos, de forma autolimitada e benigna.1-3 Pela
sua frequência e potencial gravidade é responsável por consumo significativo de cuidados de saúde.1-2 Fatores de risco
para BA incluem os relacionados com a criança1-2,4-5 como
idade inferior a três meses, prematuridade e doença crónica, socio-ambientais1-2,5 como a ausência de aleitamento materno, exposição a tabagismo parental (tabagismo durante
a gravidez e a exposição ao fumo ambiental de tabaco) e número de irmãos ou frequência de creche. Medidas de controlo ambiental são eficazes na prevenção,1,3-6 o que, face à
1. Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.
2. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
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escassez de terapêuticas específicas, resulta num investimento com implicações na redução da morbilidade e do
consumo de recursos de saúde, incluindo hospitalização.1,4
As medidas preconizadas na prevenção incluem que hábitos tabágicos devem ser ativamente inquiridos pelos profissionais de saúde e recomendadas medidas antitabágicas1,3,5,7 e que o aleitamento materno deve ser incentivado,
uma vez que se associa a menor gravidade e menor taxa de
internamento1,5,7 por BA. Finalmente, a lavagem das mãos
com sabão ou solução alcoólica, antes e depois do contacto com doentes infetados,1,3-5 deve ser fortemente recomendada1,5,7 com vista à redução da transmissão viral.
Em Portugal está previsto que familiares de crianças com
idade inferior a dois anos recebam informação e treino através de um programa estruturado de promoção de saúde respiratória (norma de orientação clínica n.º 016/2012, da Direção-Geral da Saúde [DGS]).1 Este deve ser promovido
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pelos profissionais de saúde, que desempenham um papel
essencial na transmissão de informação adequada e detalhada sobre medidas preventivas1 a serem transmitidas no
momento do nascimento, antes da alta e durante as consultas de acompanhamento no primeiro ano de vida.5,7 Em relação à BA está prevista a transmissão de informação (manifestações e evolução, prevenção, tratamento e indicações
para procurar o serviço de urgência) através da distribuição
do folheto informativo1 disponível na norma da DGS. Desconhece-se, no entanto, o impacto da divulgação destas recomendações e da forma como o conhecimento de pais/cuidadores e experiências prévias influenciam a implementação de medidas preventivas. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos pais/cuidadores sobre BA, explorar
determinantes desse conhecimento e a associação com a implementação de medidas preventivas.

MÉTODOS
Realizou-se um estudo transversal por aplicação de questionário, que abrangeu aspetos demográficos das crianças e
pais, domínios sobre características relacionadas com a criança, circunstâncias do acompanhamento pediátrico, procura
de informação, temas de pesquisa, comorbilidades e exposição ambiental ao fumo do tabaco. Construíram-se questões
fechadas relacionadas com domínios da atualização de 2015
da Norma de Orientação Clínica n.º 016/2012. Os itens foram
adaptados aos objetivos e ajustados após revisão.
O questionário foi aplicado à amostra populacional urbana de conveniência constituída por pais/cuidadores de
crianças com idade inferior ou igual a 24 meses, através de
entrevista com suporte digital por médicos/estudantes de
medicina, durante o mês de abril de 2016 (primeira quinzena), em ambiente de consulta programada (Unidade de
Saúde Familiar [USF]), urgência hospitalar pediátrica de
nível três e em locais públicos (centros comerciais, jardins
e parques infantis). Foram identificados os respondedores
acompanhados por crianças dentro da faixa etária.
O questionário incluiu 20 questões fechadas de escolha limitada (sim/não) ou múltipla, do tipo factual para descrição
demográfica. Foi dada a hipótese de resposta não sabe/não
responde. Para testar conhecimentos e atitudes dos pais/cuidadores sobre BA utilizaram-se questões de comportamento ou opinião e para avaliar as atitudes preventivas colocaram-se questões de hipóteses. As três questões abertas foram
do tipo numérico e pretenderam caracterizar a idade do entrevistado e da criança e o número de filhos.

As questões relativas a contágio, transmissão e gravidade
pretenderam testar o conhecimento sobre BA, que foi considerado positivo na presença de duas ou mais respostas
corretas. Os determinantes do conhecimento explorados foram as habilitações literárias, o número de filhos, a forma de
transmissão de informação e a experiência prévia com BA.8
As estratégias preventivas incluíram cinco questões relativas
à lavagem das mãos, evicção do fumo do tabaco durante a
gravidez e após o nascimento, aleitamento materno e evicção de ambientes sobrepovoados. Estas são medidas ambientais preventivas consideradas na literatura1,3 e difundidas à população através do folheto da norma DGS.1
Procedeu-se à análise descritiva de resultados, apresentada sob a forma de médias e percentagens. A relação
entre o conhecimento real dos pais/cuidadores e seus determinantes foi feita através do teste de χ2. A relação entre
o conhecimento real dos pais/cuidadores e o conhecimento de estratégias preventivas foi estimada a partir da
média de respostas corretas, utilizando-se para isso o teste t de Student. Consideraram-se resultados significativos
valores de p<0,05, SPSS21® (Statistical Package for Social
Sciences, v. 21®).
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar Lisboa Norte e do Centro Académico de Medicina de Lisboa.

RESULTADOS
Os 123 questionários realizados e obtidos presencialmente
foram completamente preenchidos. O local de recolha foi registado em 80 (65%). Destes, 30 (%) foram aplicados nos cuidados de saúde primários (USF), 27 (%) no serviço de urgência hospitalar e 22 (%) em locais públicos.

Demografia
O Quadro I descreve as características demográficas dos
pais/cuidadores. A idade média dos respondedores foi de
33,1±7,9, com idades mínimas e máximas de 17 e 64 anos
respetivamente e com uma idade média materna e paterna de 33,1 anos. A maioria tinha o ensino secundário
(40,7%) ou superior (40,7%). A mãe foi a respondedora em
92 (74,8%) dos questionários e o pai em 23 (18,7%). O
pai/cuidador entrevistado é quem leva habitualmente a
criança às consultas em 108 (87,8%) dos casos e corresponde à mãe em 91 (84,3%). Eram fumadores 24 (19,5%)
dos pais/cuidadores entrevistados, mas a exposição ao
fumo de tabaco foi relatada em 58 (47,1%) com a inclusão
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:208-14
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QUADRO I. Caracterização demográfica de
pais/cuidadores
Parentesco n (%)
Mãe
Pai
Outro

92 (74,8)
23 (18,7)
8 (6,5)

Idade (anos), média ± dp
[min; máx]

33,1±7,9
[17; 64]

Quem costuma levar a criança a consulta
n (%)
Mãe
Pai
Outro

107 (86,9)
15 (12,1)
1 (0,8)

Habilitações literárias n (%)
Ensino superior
Ensino secundário
3º ciclo
2º e 1º ciclo

50 (40,7)
50 (40,7)
16 (13)
7 (5,7)

Exposição tabágica n (%)
Entrevistado fumador
Co-habitante fumador

24 (19,5)
34 (27,6)

Pais com filho com BA prévia n (%)

34 (27,6)

QUADRO II. Caracterização demográfica das crianças
Idade (meses), média ± dp
[min; máx]
Antecedentes pessoais n (%)
Saudável
Prematuro
Doença crónica
Número de irmãos
≥ 1 irmão

13±7,9
[0,5; 24]
109 (88,6)
7 (5,7)
7 (5,7)
56 (45,5)

de co-habitantes fumadores. Foi referida experiência prévia com BA por 34 (27,6%) dos pais/cuidadores.
A análise demográfica das crianças encontra-se no Quadro II. A idade média foi de 13±7,9 meses, com um mínimo
de 15 dias e máximo de 24 meses, a maioria era saudável
[109 (88,6%)] e 56 (45,5%) tinham pelo menos um irmão.

Conhecimento, atitudes e práticas
Relativamente ao conhecimento percecionado pelos
pais/cuidadores, 89 (72%) afirmaram saber o que é BA.
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:208-14

Analisando as questões que estimam o conhecimento real
sobre BA verificou-se que 57 (46%) sabem que a BA é transmissível, 47 (38%) que é contagiosa e 60 (49%) respondem
que nem sempre é uma doença grave. Responderam corretamente às três questões 25 (20%) dos pais/cuidadores,
a duas 27 (22%), a uma 35 (29%) e a nenhuma 36 (29%). O
conhecimento, traduzido pela resposta correta a duas ou
mais das perguntas referidas, verificou-se em 52 (42%) dos
pais/cuidadores. Verificou-se uma relação entre o conhecimento real e o percecionado (p=0,03).
Não se verificou correlação entre o conhecimento sobre
BA, o número de irmãos (p=0,539), as habilitações literárias (p=0,520) ou a experiência prévia com BA (p=0,059).
O conhecimento dos pais/cuidadores sobre estratégias
preventivas de BA foi avaliado através de cinco questões
descritas no Quadro III. Para cada questão verificou-se uma
taxa de resposta correta superior a 80%. Responderam corretamente a todas as questões 79 (64%), a quatro questões
27 (22%), a três ou menos questões 17 (13,8%). Nos pais/cuidadores em que se identificou conhecimento real sobre BA
a média de respostas corretas foi superior (p<0,001). Os
pais/cuidadores com conhecimento real sobre BA identificam mais frequentemente a importância da lavagem das
mãos (p=0,001), o risco da exposição tabágica durante a gravidez (p=0,047) e após o nascimento (p=0,416), o efeito protetor do aleitamento materno (p=0,047) e o maior risco de
contágio em espaços fechados (p=0,029) (Figura 1).
Da análise da exposição tabágica verifica-se que mais
de 90% dos pais/cuidadores a identificaram como um fator de risco para BA; contudo, destes, cerca de metade
(48%) afirmou ter hábitos tabágicos [19% (21)] ou tinha cohabitantes fumadores [29% (33)].

Fontes de informação
A informação sobre BA foi transmitida por: médico em
45 (50,5%) dos casos [pediatra (29,2%), médico de medicina geral e familiar (21,3%)] e folhetos em 5 (5,6%). A informação foi adquirida através de outras fontes em 32 (36%)
dos casos [formação/local de trabalho (12,4%), Internet/TV
(12,4%), familiares não médicos (11,2%)]. Nos restantes
7,9% dos casos não foi especificada que outra fonte esteve
na base da informação adquirida. Dos 34 pais/cuidadores
com experiência prévia com BA, a informação foi recebida
antes do diagnóstico em 13 (40,6%) dos casos. Não se verificaram diferenças entre as fontes de informação (médico
versus outra fonte) e o conhecimento sobre BA (p=0,916).
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QUADRO III. Avaliação do conhecimento sobre estratégias preventivas
Resposta correta

n (%)

A lavagem das mãos é um método de prevenção eficaz

Verdadeiro

104 (84,6)

A exposição ao fumo do tabaco durante a gravidez aumenta o risco de infeção e de doença
grave

Verdadeiro

108 (87,8)

A exposição ao fumo do tabaco após o nascimento aumenta o risco de infeção e de doença
grave

Verdadeiro

113 (91,9)

O aleitamento materno aumenta o risco de internamento por BA

Falso

108 (87,8)

Em quais destes locais há maior risco de contrair bronquiolite?

Espaços fechados

107 (87)

p = 0,001
50
(96%)

54
(76%)

p = 0,047
49
(94%)

59
(83%)

p = 0,416
49
(94%)

64
(90%)

p = 0,047
49
(94%)

p = 0,029
49
(94%)

59
(83%)

58
(82%)

Respostas
corretas
n (%)

Lavagem das mãos é método
preventivo eficaz
Com conhecimento sobre BA

Exposição tabágica durante
a gravidez aumenta o risco
para BA

Exposição tabágica após
nascimento aumenta o
risco de BA

Aleitamento materno diminui
o risco de internamento
por BA

Espaços fechados e
populados têm maior risco
de contágio

Sem conhecimento sobre BA

Figura 1. Relação entre conhecimento real sobre BA e conhecimento sobre medidas preventivas.

DISCUSSÃO
Tanto quanto se sabe, este é o primeiro estudo em Portugal que avalia os conhecimentos e fontes de informação
de pais/cuidadores relativamente a atitudes e práticas relacionadas com BA.
Este estudo indica que é a mãe quem leva a criança à
consulta médica em quase 90% dos casos. Resultados semelhantes encontraram-se num estudo realizado na Dinamarca,9 que conclui que as normas sociais podem ser
influenciadoras. A confirmar-se, este achado pode ser indicador do alvo da literacia em saúde em temas relacionados com a criança. Por outro lado, com as alterações sociais que atribuem ao pai cada vez mais direitos para o
exercício da parentalidade, poderá ser necessário desenvolver estratégias no sentido de capacitar ambos os pais
para a gestão da saúde dos seus filhos.
Quanto às habilitações literárias, a amostra dividiu-se
na sua maioria pelo ensino secundário (40,7%) e superior
(40,7%), demonstrando valores superiores ao da popula-

ção portuguesa registados nos Censos de 2011: 32% e 15%,
respetivamente,10 e mesmo na população ativa registada
pelo INE em 2016: 26% e 25,2%.11 O nível elevado de educação da amostra, em relação ao da população portuguesa, poderá enviesar os resultados obtidos relativamente
ao conhecimento sobre BA.
A prevalência de pais/mãe fumadores (19,5%) é sobreponível aos da população portuguesa (cerca de 20%), patentes no retrato do Inquérito Nacional de Saúde de
2014;12 contudo, a exposição tabágica dentro da família
ascende a quase metade dos inquiridos. A exposição ao
fumo ambiental do tabaco é nociva para todas as pessoas,
nomeadamente para as crianças e grávidas.12 Nas crianças, o contacto físico próximo com os seus cuidadores aumenta também a exposição às toxinas do tabaco.13 Os efeitos nefastos do tabaco para a saúde da criança estão comprovados.13 A exposição tabágica pré e pós-natal conduz
a uma diminuição dose-dependente da função respiratória, aumenta a morbilidade respiratória (aguda e crónica)
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:208-14
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Dados Demográficos
1. Idade da Criança (meses) _______
2. Entrevistado
■ Mãe

■ Pai

13. Se já teve um filho(a) com bronquiolite, obteve essa
informação antes ou depois da infecção do seu filho(a)?
■ Antes ■ Depois
14. A bronquiolite é uma doença contagiosa?

■ Outro

3. Idade do Entrevistado ______
4. Habilitações Literárias
1.o ciclo (até 4.o ano)
2.o ciclo (5.o e 6.o anos)
3.o ciclo (7.o, 8.o e 9.o anos)
Ensino secundário (10.o, 11.o e 12.o anos)
Ensino superior

■
■
■
■
■

■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde

15. A bronquiolite pode transmitir-se entre a criança e os
pais/irmãos.
■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde

A prevenção da bronquiolite
5. Número de Filhos _______
16. A lavagem das mãos é um método de prevenção eficaz.
6. Idade(s) do(s) outros filho(s) __________________________
(Especifique as idades, separadas por vígulas)

■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde

7. Comorbilidades
■ Saudável
■ Prematuro
■ Doença crónica (cardíaca, respiratória, neurológica, outros)

8. Quem costuma levar o(s) seu(s) filho(s) às consultas
médicas?
O próprio ■ Outro (quem) ■ ________________________
9. É fumador(a)?
■ Sim
■ Não
■ Não, mas outro(s) fumador(es) habitam/convivem com o

17. A exposição ao fumo do tabaco durante a gravidez aumenta o risco de infecção e de doença grave.
■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde
18. A exposição ao fumo do tabaco após o nascimento
aumenta o risco de infecção.
■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde

meu filho

Conhecimento sobre a bonquiolite
10. Sabe o que é o bronquiolite
■ Não

■ Sim

11. Onde obteve essa informação?*
Pediatra
Médico de família
Internet
Panfletos/Folhetos
Outra (qual)

■
■
■
■
■

12. Já teve um filho(a) com bronquiolite
■ Sim
■ Não

19. O aleitamento materno aumenta o risco de
internamento por bronquiolite.
■ Verdadeiro
■ Falso
■ Não sabe/Não responde
20. Em quais destes locais há maior risco de contrair
bronquiolite?
■ Fechados e populados (ex: centro comercial).
■ Amplos exteriores (ex: jardim).
■ Não sabe/Não responde
Email do inquirido, para divulgação do panfleto e do link da
DGS, se os pais desejarem.

Figura 2. Questionário aplicado para avaliação do conhecimento sobre BA.

e a incidência de infeções respiratórias e de outras situações clínicas graves (sépsis, doença invasiva meningocóRev Port Med Geral Fam 2020;36:208-14
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hospitalares por BA triplicam e a gravidade da doença aumenta.13-14
Apesar de a maioria dos respondedores afirmar possuir
bom conhecimento sobre BA, os resultados sugerem que cerca de metade desconhece tratar-se de uma doença contagiosa
e transmissível e mais de um terço considera que é sempre
uma doença grave, de forma independente de experiência
prévia, número de filhos ou grau de literacia. Está descrito que
frequentemente as famílias não demonstram conhecimento suficiente na caracterização de sintomas ou nas medidas
profiláticas a implementar.1
Já quanto ao conhecimento de estratégias preventivas relacionadas com BA, os resultados sugerem um maior conhecimento na amostra estudada, sendo estas identificadas
corretamente por mais de 80% dos respondedores. Isto pode
ser explicado pelo facto de serem medidas preventivas gerais,
transmitidas de forma disseminada nos cuidados de saúde
primários, a nível hospitalar e mesmo em campanhas publicitárias. No entanto, o conhecimento destas estratégias nem
sempre modifica atitudes, como se verifica pela exposição tabágica que ocorre em quase metade da amostra, valor que
não se altera significativamente dentro do grupo que sabe que
esta aumenta o risco de infeção e de doença grave. Aliás, sabese que o conhecimento e as crenças em saúde são insuficientes para determinar mudanças de comportamento.8
A informação sobre BA foi transmitida por médico em
apenas metade dos casos, fontes não médicas foram consultadas em cerca de 36% e o folheto em 5,6%. Dos entrevistados que referiram já ter tido um filho com BA, a informação foi transmitida antes do diagnóstico em menos
de metade. Tendo em conta estes resultados, a informação
transmitida aos pais, quer sobre infeções respiratórias quer
sobre BA, parece ser insuficiente e o folheto informativo
da norma DGS pouco difundido.1
São limitações deste estudo a sua pequena dimensão,
viés de nível de educação dos respondedores e amostra
predominante com população urbana/residente em cidade. Em relação ao questionário deverá ser considerado
o viés deste ser aplicado (por profissionais e estudantes)
em vez de ser de autoaplicação e de uma das opções de resposta ser «Não sabe/Não responde». Igualmente no estudo realizado não foi avaliada a capacidade de caracterização de sintomas. Na realidade, um estudo com descrição
de cenários e respostas qualitativas, por exemplo com utilização de uma escala, poderia ter permitido caracterizar
melhor o conhecimento prático dos inquiridos.

No entanto, este estudo indica a necessidade de aumentar a disseminação de informação às famílias de crianças através dos profissionais de saúde. Outros estudos demonstraram que esta forma de veicular a informação é
determinante da sua prática.8

CONCLUSÃO
O presente estudo suporta que, apesar do conhecimento percecionado pelos pais/cuidadores sobre BA, a
doença respiratória baixa mais frequente em idade pediátrica, nem sempre se traduz em conceitos corretos (como,
por exemplo, em relação à forma de transmissão e contágio da doença), mas parece influenciar positivamente a
prática de atitudes preventivas.
Em Portugal, a informação a familiares de crianças com
idade inferior a dois anos está integrada num programa estruturado de promoção de saúde respiratória, no qual os
profissionais de saúde têm um papel-chave. O presente estudo demonstra que este exercício não se verifica em metade dos casos. Outros estudos deverão explorar as perceções dos profissionais de saúde sobre disseminação da informação, nomeadamente veiculada através de folhetos
informativos oficiais, como é o caso da norma de orientação clínica n.º 016/2012, atualizada em 2015. Este estudo
poderá incentivar a identificação de formas de intervenção no sentido de aumentar a literacia em saúde de
pais/cuidadores.
Estudo elaborado no âmbito da disciplina de INTRODUÇÃO À MEDICINA DA CRIANÇA, do curso de mestrado integrado em medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (coordenadora: Dra. Carolina Constant;
regente: Prof. Doutora Teresa Bandeira).
AGRADECIMENTOS
Agradecimento aos estudantes da disciplina de IMC, ano letivo 2015/2016 e
aos pais que colaboraram no projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Direção-Geral da Saúde. Diagnóstico e tratamento da bronquiolite aguda
em idade pediátrica: norma n.º 016/2012, de 19/12/2012, atualizada em
23/02/2015. Lisboa: DGS; 2015.
2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Bronchiolitis in children: guideline no. 91. London: SIGN; 2006.
3. Piedra PA, Stark AR. Bronchiolitis in infants and children: treatment, outcome, and prevention. UpToDate [Internet]; 2016. Available from:
https://www.uptodate.com/contents/bronchiolitis-in-infants-and-childrentreatment-outcome-and-prevention
4. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. Evidence-based care guideline
Rev Port Med Geral Fam 2020;36:208-14

213

214

artigobreve

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

for management of bronchiolitis in infants one year of age or less with a first
time episode. Cincinnati: Cincinnati Children’s Hospital Medical Center; 2010.
Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Bronquiolitis Aguda,
Fundació Sant Joan de Déu, editor. Guía de práctica clínica sobre bronquiolitis
aguda. Ministério de Sanidad y Politica Social; 2010. Available from:
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_475_
Bronquiolitis_AIAQS_compl.pdf
Baraldi E, Lanari M, Manzoni P, Rossi GA, Vandini S, Rimini A, et al. Inter-society consensus document on treatment and prevention of bronchiolitis in
newborns and infants. Ital J Pediatr. 2014;40:65.
Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM,
et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. 2014;134(5):e1474-502.
Low MS, Tan H, Hartman M, Tam CC, Hoo C, Lim J, et al. Parental perceptions of childhood seasonal influenza vaccination in Singapore: a cross-sectional survey. Vaccine. 2017;35(45):6096-102.
Daly M, Groes F. Who takes the child to the doctor? Mom, pretty much all
of the time. Appl Econ Lett. 2017;24(17):1267-76.
Instituto Nacional de Estatística. Censos 2011: resultados definitivos. Lisboa: INE; 2012.
PORDATA. População activa: total e por nível de escolaridade completo.
PORDATA [Internet]; 2017. Available from: https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+activa+total+e+por+n%C3%ADvel+de+e
scolaridade+completo-1008

12. Nunes E. Programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo
2012-2016. Lisboa: Direção-Geral da Saúde; 2013.
13. Espirito Santo R, Martins R, Pereira C, Salgado C, Sá G, Machado MC. Exposição tabágica e doença aguda na criança [Tobacco exposure and acute
disease in children]. Acta Pediatr Port. 2017;48[1]:28-34. Portuguese
14. Jones LL, Hashim A, McKeever T, Cook DG, Britton J, Leonardi-Bee J. Parental and household smoking and the increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other lower respiratory infections in infancy: systematic review and
meta-analysis. Respir Res. 2011;12:5.

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

FINANCIAMENTO
O trabalho relatado neste manuscrito não foi objeto de qualquer tipo de financiamento externo (incluindo bolsas e investigação).

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Margarida Cunha
E-mail: cunhapmargarida@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-0090-2464

Recebido em 28-06-2018
Aceite para publicação em 22-08-2019

ABSTRACT
ACUTE BRONCHIOLITIS: INFORM TO PREVENT
Introduction: Acute bronchiolitis (AB) is the most common respiratory infection in the first two years of life. There is effective
anticipatory care for prevention and severity identification. Aims of the study: To evaluate the knowledge of parents/caregivers
about AB and explore determinants of this knowledge, including sources of information and association with preventive measures.
Methods: Questionnaire to parents/caregivers of children aged less than or equal to 24 months between April 1-15, 2016. We
characterized the responders and the children and the self-perceived and actual knowledge about AB, previous experience, risk
factors, sources of information and knowledge about preventive measures. The questionnaire was applied by medical students,
during the programmed or emergency appointment, and in public places. Descriptive and association analysis (SPSS 21®) was
applied.
Results: A total of 123 questionnaires were obtained. The respondents were the mother 92 (74.8%), father 23 (18.7%), other
8 (6.5%), mean age 33.1 ± 7.9 years, secondary education 100 (81.4%). Of the participants, 24 (19.5%) were smokers and 56
(46%) of the children had at least one sibling. The actual knowledge about AB [52 (42%)] was lower than that self-perceived
[89 (72.4%)], with a relationship between both (p=0.03). Real knowledge is not influenced by the number of siblings (p=0.539),
literacy (p=0.520), previous experience with BA (p=0.059) or sources of information [physician (50,5%), leaflet (5,6%)] (p=0.916)
but it influences knowledge about preventive measures [importance of hand washing (p=0.001), risk of smoking exposure during pregnancy (p=0.047) and after birth (p=0.416), protective effect of breastfeeding (p=0.047), and increased risk of contagion in enclosed spaces (p=0.029)]. Of the 34 parents/caregivers with prior AB experience, 13 (40.6%) had received information before diagnosis.
Conclusion: We found that knowledge about AB influences preventive attitudes. The information was transmitted by doctors
in about ½ of the cases. These results can guide the development of more effective campaigns.
Keywords: Acute bronchiolitis; Prevention; Information; Perceptional knowledge; Actual knowledge.
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A importância da vigilância do
neurodesenvolvimento na
consulta de saúde infantil e
juvenil em Portugal
Sandra Franco Afonso Correio*

RESUMO
A patologia do neurodesenvolvimento tem vindo a registar uma progressiva relevância, verificando-se atualmente uma maior
consciencialização nesta área específica da saúde infantil e juvenil. Uma vez que em Portugal as crianças são vigiadas maioritariamente pela medicina geral e familiar (MGF), sem formação específica na área, este artigo pretende alertar para os aspetos
relevantes da vigilância do neurodesenvolvimento, cujo objetivo principal é permitir que as crianças e jovens alcancem o seu
máximo potencial. É importante rastrear as várias áreas do desenvolvimento nas consultas de rotina, para além de identificar
as crianças em risco, de modo a agilizar a referenciação para uma intervenção precoce e adequada.
Palavras-chave: Neurodesenvolvimento; Vigilância; Rastreio; Cuidados de saúde primários.

INTRODUÇÃO
abordagem na área da saúde infantil e juvenil tem-se modificado ao longo do tempo,
com uma crescente relevância das questões
relacionadas com o neurodesenvolvimento e
não apenas orientada para a vigilância da saúde física.
Esta mudança tem ocorrido de uma forma global, tendo Portugal acompanhado a tendência, expressa no
novo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil que
entrou em vigor em 2013. Há um novo enfoque nas
questões relacionadas com o desenvolvimento infantil, as perturbações do comportamento e os maus-tratos, assim como a adequação da cronologia das consultas para determinadas idades-chave, coincidindo
com marcos do desenvolvimento psicomotor (DPM) e
da vida escolar das crianças, permitindo identificar precocemente perturbações nesta área.1
Nas últimas décadas assistiu-se a uma redução da
taxa de mortalidade infantil, com contribuição importante do progresso da medicina. Particularmente na
área da neonatologia, novas e eficazes técnicas de su-
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porte de vida, aliadas à otimização de terapêuticas, condicionam maior sobrevivência de recém-nascidos, com
o consequente aumento da morbilidade em patologia
do neurodesenvolvimento. Estimativas da Organização
Mundial da Saúde indicam que 5% das crianças de todo
o mundo com menos de 15 anos de idade apresentam
algum tipo de deficiência moderada a grave,2 ocorrendo um atraso global do DPM em 4 a 5% das crianças
com menos de cinco anos, particularmente no sexo
masculino.3 Nos Estados Unidos da América, a prevalência do atraso do DPM varia entre 15% em crianças
dos 3 aos 17 anos de idade,2,4 sendo as perturbações do
desenvolvimento apontadas como uma das cinco causas mais frequentes de limitação funcional das crianças com doença crónica.5 A nível nacional calcula-se
afetar 10 a 20% da população pediátrica, sendo das patologias crónicas mais frequentes e com tendência a
aumentar, embora a resposta de consultas especializadas em neurodesenvolvimento seja insuficiente face às
necessidades, de acordo com um levantamento realizado em Portugal Continental e Ilhas entre 2008 e 2009.6
Uma perturbação do neurodesenvolvimento tende
a causar um impacto negativo na vida das crianças e faRev Port Med Geral Fam 2020;36:215-20
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mílias. Traduz-se por dificuldades no desempenho das
tarefas diárias e performance escolar, com repercussão
a nível emocional e comportamental. Baixa autoestima,
desafios na interação com os pares, perturbações na
relação parental e dinâmica familiar podem surgir. O
impacto económico na família e sociedade é também
significativo. Estudos comprovam que o rastreio regular do neurodesenvolvimento permite detetar crianças
com alterações em idades mais precoces, antecipando
a intervenção adequada4 e minimizando as sequelas a
longo prazo.
O objetivo deste artigo é reforçar a importância da
vigilância do neurodesenvolvimento na rotina da consulta de saúde infantil e juvenil, consciencializando os
médicos sobre o desenvolvimento normal e conhecimento da aquisição das habilidades cognitivas, sociais
e emocionais das crianças. Idealmente, as patologias
congénitas do neurodesenvolvimento deveriam ser
identificadas antes da entrada para o primeiro ciclo escolar, permitindo uma intervenção atempada e adequada, de modo a que as crianças pudessem alcançar
toda a sua potencialidade.

NEURODESENVOLVIMENTO
O neurodesenvolvimento da criança é um processo
contínuo e progressivo, de diferenciação e aperfeiçoamento de diversas competências (cognitivas, motoras,
sensoriais, sociais e emocionais), permitindo à criança
realizar tarefas progressivamente mais complexas e
com maior habilidade na sua interação com o meio que
a rodeia. A aquisição destas competências depende da
maturação neuro-biológica, relacionada com aspetos
psicológicos e sociais, e também da interferência ambiental. Apesar da individualidade de cada criança, com
um ritmo próprio de desenvolvimento, esta aquisição
processa-se de modo sequencial em todas as culturas,
com uma progressão céfalo-caudal e do geral para o específico.
Particularmente nos primeiros anos de vida há quatro áreas essenciais no neurodesenvolvimento.7 A motricidade global e postura, relacionada com a locomoção, depende grandemente da maturação e mielinização do sistema nervoso central (SNC), sendo pouco influenciada por fatores do ambiente. É pouco preditiva
da capacidade cognitiva, embora possa ser um sinal
precoce de disfunção neuronal global. A visão e a moRev Port Med Geral Fam 2020;36:215-20

tricidade fina, a área que melhor se correlaciona com a
cognição não-verbal, englobam a capacidade manipulativa e a coordenação olho/mão, requerendo a integridade da visão, motricidade e função cognitiva. A audição e a linguagem permitem comunicar, falar e compreender, isto é, utilizar a linguagem expressiva e compreensiva. A sua avaliação não se deve iniciar apenas
com as primeiras palavras, havendo já no período pré-linguístico indicadores precoces, através de comportamentos, como a atenção partilhada, o sorriso social,
o palrar. É a que melhor se correlaciona com a capacidade cognitiva verbal e com o nível cognitivo futuro.
Através do comportamento e da adaptação social, a
criança interage e relaciona-se com o outro, assim
como adquire a autonomia e independência nas atividades do quotidiano. Necessita de pré-requisitos e interação entre várias competências, como as capacidades motoras, oculomotoras, da linguagem e cognição.
É a área mais dependente de fatores ambientais, educacionais e culturais.
As alterações no neurodesenvolvimento, um grupo
heterogéneo de patologias que se manifestam por anomalias neurológicas ou sensoriais de caráter permanente, habitualmente desde os primeiros meses de
vida, são principalmente de origem genética e podem
afetar uma ou várias áreas do desenvolvimento, através
de atraso ou desvio nas aquisições do desenvolvimento e/ou por alterações do comportamento.6 A altura da
identificação destas situações depende da gravidade e
da área do desenvolvimento afetada, sendo sinal de
pior prognóstico a precocidade das manifestações e/ou
deteção de sinais de alarme.
De acordo com a literatura nacional e internacional,
nomeadamente o D IAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF
MENTAL DISORDERS (DSM-5) da Associação Americana de
Psiquiatria, o termo «atraso global do desenvolvimento» aplica-se a crianças abaixo dos cinco anos de idade
que não atingem duas ou mais competências psicomotoras dentro do tempo esperado.8 Esta situação pode
ser transitória e reversível com a intervenção adequada, necessitando de reavaliações posteriores. Em crianças a partir desta idade, quando na avaliação cognitiva
por testes formais existe um défice de dois ou mais desvios-padrão no Quociente de Inteligência estamos perante uma perturbação do desenvolvimento intelectual, que pode ter várias causas. A dissociação do de-
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senvolvimento refere-se a uma diferença significativa
na velocidade de aquisição entre as diferentes áreas
(superior a 15%), podendo existir patologia específica,
enquanto um desvio do desenvolvimento subentende
uma aquisição não sequencial das competências dos
vários domínios, sendo frequentemente um sinal precoce de patologia, com alterações neurológicas na sua
génese. A regressão, mais rara, é quando há perda de
uma aprendizagem ou capacidade adquirida previamente, sugerindo habitualmente doença neuro-degenerativa ou metabólica.
Existem dois grandes grupos de fatores-risco para
uma criança apresentar alterações do desenvolvimento, do foro biológico e ambiental, que podem coexistir
na mesma criança. O risco biológico, geralmente associado a lesão do SNC, surge desde a conceção e gestação (patologia do foro genético ou metabólico, malformações e doenças congénitas, infeções intrauterinas),
durante o parto (prematuridade, baixo peso, anóxia
neonatal) ou depois (patologia adquirida do SNC, como
infeções, traumatismos, tumores).3 No risco ambiental
isolado, a criança é genética e biologicamente normal,
mas está inserida num contexto de estimulação inapropriada, exposição a ambientes com hábitos tóxicos
de consumo ou privação emocional,9 baixo nível socioeconómico ou baixo nível educacional materno.4
Múltiplas experiências influenciam o desenvolvimento, com realce para a relação afetuosa e protetora da
criança com os pais/cuidadores. Se for desadequada,
tanto o desenvolvimento cognitivo como a aprendizagem das competências sociais e emocionais são prejudicados, através de mecanismos hormonais e alterações no funcionamento de áreas cerebrais específicas,
como o córtex pré-frontal e o sistema límbico.5
Uma característica importante é a resiliência, uma
resposta adaptativa positiva face a adversidades. É o resultado da interação de múltiplos fatores protetores do
ambiente e de um sistema biológico responsivo, fortalecida pela simbiose entre a criança e seu cuidador. Assim, aprender a lidar com obstáculos rotineiros da vida
pode levar ao desenvolvimento das funções executivas
e capacidades de autocontrolo.5

CONSULTA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL (CSIJ)
Em Portugal, de acordo com o 4.o Inquérito Nacional de Saúde, cerca de 68,9% das crianças são acompa-

nhadas nas CSIJ dos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), constituindo estes a primeira escolha para o seguimento das crianças, desde o período
perinatal até ao final da adolescência.10 Os cuidados de
saúde primários (CSP) assumem um papel fundamental na vigilância da saúde e rastreio dos problemas de
comportamento e do desenvolvimento infantil.
Tradicionalmente a vigilância é um processo contínuo, de observações seriadas da criança, questionando os pais sobre as suas preocupações, marcos do DPM
e comportamento da criança.11 O rastreio subentende
a aplicação de um teste padronizado em determinadas
idades-chave, permitindo identificar problemas específicos do desenvolvimento.12 Há dois tipos de testes
formais de rastreio, embora nenhum seja universalmente aceite e reconhecido. Os questionários preenchidos pelos pais (como, por exemplo, Parents’ Evaluation of Developmental Status, Ages and Stages Questionnaire) são eficazes, baratos e práticos para um rastreio inicial. Testes baseados em listas de competências,
aplicados pelos médicos a partir da observação da
criança, revelam-se úteis para o follow-up quando os
questionários parentais levantam suspeitas,13 mas são
mais morosos, sendo este o principal obstáculo para a
sua utilização.4 Apenas a vigilância e a preocupação parental, sem uso de testes de rastreio, podem não ser suficientes para identificar crianças com atraso de DPM,4
com taxas de identificação entre 20 e 30% em crianças
de idade pré-escolar, em CSP americanos.13 No Canadá existe indicação para rastreio apenas aos 18 meses,
com uma especificidade de aproximadamente 70%,
criando preocupação com o impacto dos falsos positivos.11
A Academia Americana de Pediatria recomenda a vigilância informal do desenvolvimento em todas as consultas de rotina, baseada nas preocupações dos cuidadores, devendo ser feito um rastreio com teste padronizado quando surgem preocupações durante a vigilância e rotineiramente em determinadas idades (9, 18
e 24-30 meses),4-5,11 enquanto a nível europeu a vigilância assenta na verificação do cumprimento dos marcos
do DPM em todas as consultas, rastreando quando surgem preocupações.11 Em Portugal a avaliação clínica
informal é a abordagem mais frequentemente usada
em CSP para avaliação do desenvolvimento.1 O programa informático utilizado no SNS disponibiliza dois
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testes. A Escala de Avaliação do Desenvolvimento de
Mary Sheridan Modificada (EADMSM), usada do primeiro mês até aos cinco anos de idade (1, 2, 4, 6, 9, 12
e 18 meses, 2, 3, 4 e 5 anos), serve como padrão de referência da normalidade, com vários quadros representativos dos itens a pesquisar e sinais de alarme de
acordo com a idade, notas explicativas e material sugerido para a utilização da escala, pelo que não serão
reproduzidos neste artigo. Está ainda disponível o Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), um
questionário para ser respondido pelos pais, de indicadores precoces de perturbação do espectro do autismo (PEA). É usado como rastreio, nas consultas dos 18
e 24-30 meses. Tem uma boa sensibilidade e especificidade, com um valor preditivo positivo baixo, pelo que
um resultado positivo implica uma (re)observação da
criança e confirmação de algumas respostas para fundamentar a referenciação.12
A vigilância do desenvolvimento começa na primeira consulta, incluindo anamnese detalhada para deteção de fatores de risco e antecedentes familiares, exame completo do recém-nascido e promoção da relação
de vinculação mãe-filho. Na observação, preferencialmente feita no estádio de vigília (embora o modo de
transição entre os diferentes estádios do recém-nascido seja relevante), pesquisam-se sinais de dismorfia, alterações da pigmentação da pele e existência de anomalias, major ou minor. Faz parte o exame neurológico com a medição do perímetro cefálico (PC), avaliação da postura, tónus muscular, presença de reflexos
primitivos e simetria dos reflexos osteo-tendinosos,
para além do rastreio sensorial com a reação ao som,
capacidade de fixação do olhar (perante a face ou o
olho-de-boi) e eventual reflexo do olho vermelho, se
não estiver sinalizado no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil.14-15 Apesar do atual rastreio auditivo neonatal universal existente na maioria das maternidades portuguesas, através do exame de otoemissões acústicas, défices moderados são frequentes e muitas vezes subdiagnosticados, pelo que a vigilância da acuidade
auditiva é pertinente. Nas consultas subsequentes é relevante a monitorização da somatometria, particularmente do PC, da acuidade visual e auditiva (reação ao
som até ao ano de idade e, posteriormente, avaliação
por ordens verbais) e realização do exame neurológico
sumário. Para além da pesquisa de reflexos (reflexos
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primitivos mantidos acima dos três meses ou reflexos
posturais ausentes aos oito meses traduzem doença do
SNC), avalia-se a postura e o tónus, assim como a coordenação, equilíbrio e força muscular, posteriormente.
Na verificação das competências do DPM, de acordo
com a EADMSM, existem itens que deverão ser pesquisados pelo médico, outros podem ser validados pela
resposta dos pais, sendo todos os momentos da CSIJ
importantes para a avaliação global da criança, através
da sua postura, exploração do gabinete, interação com
o cuidador. A idade média corresponde à idade em que
metade das crianças atingiu determinada competência
(nas crianças prematuras, a idade a considerar deve ser
a idade corrigida para a idade gestacional até fazerem
dois anos), enquanto «idade limite» situa-se dois desvio-padrões afastados da média. Se for acima, torna-se
um sinal de alarme e a suspeita de existir um atraso do
DPM deve ser colocada. É importante considerar os limites e a variabilidade de aquisição das competências,
como a subjetividade de uma avaliação isolada do
DPM, muitas vezes dependente da colaboração e comportamento da criança, evitando gerar ansiedade nos
pais e referenciações excessivas. O médico deve ficar
atento aos sinais de alarme, agendar consultas com
maior frequência para reavaliar a criança e pode recomendar aos pais atividades promotoras do desenvolvimento da criança. Orientações para o uso de brinquedos adequados, atividades elaboradas ou brincadeiras
não estruturadas e imaginativas5 estão disponíveis no
anexo da EADMSM. As preocupações dos pais devem
ser sempre valorizadas, principalmente se suspeitam de
uma alteração do desenvolvimento, habitualmente por
comparação com irmãos, familiares ou pares. É necessário ser cauteloso com a interpretação dos testes e valorização de dados isolados. Na informação transmitida aos pais deve-se evitar diagnósticos desnecessários,
que acarretam uma carga emocional grande para a família, ou tão pouco fazer um prognóstico rigoroso
quanto ao futuro.
É no âmbito da CSIJ que o médico, perante o quadro
de suspeita, alteração ou regressão do DPM, decide
quanto à necessidade de referenciação, fazendo a articulação com uma equipa multidisciplinar, de vários
profissionais dos setores da saúde, educação e segurança social, que contribuem para o bem-estar, crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens.1 A co-
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laboração com o serviço de assistência social, quando
existente, facilita e agiliza as intervenções necessárias.3
É essencial a orientação para avaliação complementar
numa consulta especializada, nomeadamente em consulta de desenvolvimento do hospital de referência, de
modo atempado e preferencialmente via ALERT ou
através de um documento de referenciação. De modo
a não constituir um obstáculo à comunicação entre as
várias partes, a informação deve ser objetiva, explicitando a alteração ou sinais de alarme encontrados, existência de fatores de risco, intervenções realizadas, eventuais exames complementares prévios, dados complementares (eventualmente relatórios) de todos os contextos da criança, assim como identificar comorbilidades ao nível do sono, alimentação, comportamento ou outras condições médicas.11 Nos centros especializados realiza-se a avaliação detalhada das várias áreas
do neurodesenvolvimento, define-se um perfil funcional, não sendo sempre possível alcançar um diagnóstico etiológico, com resultados positivos variáveis desde os 44,3%16 até 50-80% da totalidade das situações.17
Mesmo na ausência de um diagnóstico definitivo, o
médico pode sinalizar para as Equipas Locais de Intervenção, do Sistema Nacional de Intervenção Precoce
para a Infância (SNIPI),6 através de um impresso próprio
(ficha de referenciação), de fácil acesso online. A intervenção precoce, centrada na criança e na família, é um
conjunto de medidas de apoio de natureza preventiva e
reabilitativa, particularmente eficaz nas crianças que
apresentam fatores de risco, com melhoria significativa
da evolução e diminuição dos comportamentos de risco.4 A precocidade do início da intervenção, aproveitando o período de maior plasticidade cerebral na primeira infância,14 mais moldável a estímulos adequados,5
é diretamente proporcional à maximização dos resultados e diminuição do tempo de terapêutica. Em situações
particulares do desenvolvimento, como a PEA, a intervenção precoce associa-se a uma maior independência
funcional e integração no futuro.

CONCLUSÃO
Atualmente a vigilância do desenvolvimento das
crianças e jovens faz parte integrante das CSIJ, sendo
um aspeto de extrema relevância, dado que são os CSP
o local onde as crianças são preferencialmente vigiadas
em Portugal. Não são necessários testes complexos para

se suspeitar de uma perturbação do DPM, sendo preciso conhecer as suas variações normais para detetar as
patológicas, tendo em conta o meio biopsicossocial da
criança. Um desafio que se coloca é o uso de um teste
de rastreio universal, adaptado e validado para a população infantil, de fácil e rápida aplicação, com elevada sensibilidade e especificidade, de modo a minimizar as referências e maximizar a deteção de alterações.
Idealmente seria composto por medidas objetivas passíveis de ser usadas em todas as crianças, abrangendo
todos os domínios do neurodesenvolvimento (incluindo o socioemocional), independente do ambiente cultural, adaptável aos diferentes tipos de consulta e sistemas de saúde dos vários países e que gerasse, de acordo com os resultados, uma orientação específica e objetiva de conduta. Perante a inexistência atual deste
teste, é importante a utilização das ferramentas atuais
recomendadas (como a EADMSM) e a experiência na
avaliação da criança normal, que poderá ser adquirida/enriquecida pelo acompanhamento em consultas
de neurodesenvolvimento durante a formação em
MGF. O médico assistente deverá ser o primeiro a dar
o passo da referenciação, diretamente para o SNIPI e
eventualmente para um centro ou consulta especializados em neurodesenvolvimento, para uma avaliação
pormenorizada e proceder à marcha diagnóstica. O
mais importante é iniciar uma intervenção adequada
e atempada, permitindo que a criança atinja o seu potencial máximo, através da aquisição das competências e minimização das sequelas a longo prazo, com redução dos custos e morbilidade.
De acordo com o Conselho Científico Nacional da
Criança em Desenvolvimento da Universidade de Harvard, “o futuro de qualquer sociedade depende de sua
habilidade em adotar estratégias para um melhor desenvolvimento da próxima geração”,18 sendo uma das
responsabilidades da classe médica, enquanto promotora do bem-estar físico, psíquico e social dos pacientes, “organizar ambientes estimuladores, não só no aspeto neuromotor e cognitivo, mas também do desenvolvimento socioemocional, em casa, na creche ou na
educação infantil”.19
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ABSTRACT
THE IMPORTANCE OF NEURODEVELOPMENTAL SURVEILLANCE IN PORTUGUESE CONSULTATION OF
CHILDREN AND JUVENILE HEALTH
Neurodevelopmental disorders have become progressively more relevant in recent times, being a pertinent and current subject
in the health care of children and young people. In Portugal routine child surveillance is performed by primary care clinicians,
without specific training in this area. This article aims to raise awareness of the relevant aspects of neurodevelopmental surveillance, whose main objective is to enable children and young people to reach their maximum potential. The regular screening of developmental domains will help in identifying children at risk, promoting appropriate referrals, and adequate and early interventions.
Keywords: Neurodevelopment; Surveillance; Screening; Primary health care.

Rev Port Med Geral Fam 2020;36:215-20

