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editorial

I
niciei o meu percurso enquanto médica huma-
nitária ainda como estudante de medicina, no 
ICBAS. Nos últimos seis anos tenho dedicado 
uma grande parte do meu tempo a  missões 

humanitárias principalmente no contexto de campo 
de refugiados e de deslocados internos: campo de 
refugiados em Lesbos, Grécia; campos de refugiados 
na fronteira com a República Democrática do Congo; 
campo de refugiados dos Rohingya no Bangladesh; 
missão de busca e salvamento no mar mediterrâneo; 
missão  de emergência em Moçambique após ciclone 
Idai e, agora, de volta a Lesbos, após a  destruição do 
maior campo de refugiados europeu, Moria.  

Antes de iniciar qualquer missão ou projeto huma-
nitário é necessário reconhecer as nossas próprias 
motivações. Fazendo uma análise retrospetiva reco-
nheço o amadurecimento das minhas durante os 
últimos anos, mas reconheço ainda a presença deste 
complexo de white saviour, herança certamente colo-
nial, deste eu-branco que vai  salvar o mundo-negro, 
crença que nos é imposta desde que crescemos, 
nomeadamente  no ensino formal que recebemos, na 
visão que nos transmitem do mundo, e que necessita-
mos urgentemente de nos reeducar para o extinguir.  

O nosso foco, não sendo definitivamente nós pró-
prios enquanto heróis, deve ser sempre o outro, não 
só no sentido de ser cuidado mas também no sen-
tido de ser ouvido e de  ter a certeza de que não é 
silenciado e de que o mundo o ouve: os seus gritos 
de  libertação pelo fim da sua opressão, qualquer 
que seja, e das correntes que o detêm,  quaisquer 
que sejam. Por isso mesmo, seria insuficiente traba-
lhar nestes contextos só enquanto médica, é neces-
sário ser ativista e defensora dos direitos humanos, 
denunciando e reportando ativamente as violações 
dos mesmos. Por outro lado, seria muito questionável 
fazê-lo para enriquecer a minha formação pessoal e 
currículo ou pela pontuação que poderá dar na ava-
liação final. No fundo, acho que faço o que faço por-
que  sinto que o mundo não me permite o privilégio 
de não o fazer, porque o mundo não nos  permite o 
privilégio de assistir cómodos e em silêncio às gran-
des crises atuais da humanidade como se a sua reso-
lução não fossem responsabilidade nossa.  

Embora não seja esse o foco ou o objetivo, reco-
nheço que as missões humanitárias têm um impacto 
enorme na minha construção enquanto médica e 
enquanto pessoa. Por um lado, sinto que me capa-
citam em termos de desenvolvimento de competên-
cias humanas como empatia e compaixão, palavras 
quase em desuso na nossa prática clínica, em con-
traste com estes contextos onde pouco mais para 
além disso temos a oferecer. Por  outro, estas mis-
sões também me fazem sentir profundamente desa-
justada de cada vez  que volto a Portugal e sou con-
frontada com uma prática médica assustadoramente  
burocratizada, obcecada por indicadores e rankings, 
que sobrevive à custa de uma  aprovação estatística 
e abstrata, introduzindo um fator autoritário, capita-
lista e de  controlo sobre a prestação de cuidados de 
saúde onde o doente há muito que não é o  centro da 
nossa atenção.  

Há também inúmeros desafios à realização destas 
missões humanitárias durante a nossa formação ou 
internato. Desde que entramos na faculdade, até ao 
nosso percurso de formação específica, somos sem-
pre formados para trabalhar no contexto da facul-
dade/hospital/centro de saúde/internato que nos 
forma e nunca fora dele. Nunca ninguém nos prepara 
para o resto do mundo, para ser médicos noutros 
contextos do mundo, aliás, passamos certamente 
mais de 10 anos da nossa formação sem que o resto 
do mundo seja sequer mencionado e isso não é só 
uma falha formativa, é uma falha cívica e de huma-
nidade. 

Lembro-me de nas minhas primeiras missões de 
desenvolver uma aversão (que certamente man-
tenho) à minha própria escola médica porque em 
nenhuma unidade  curricular me falaram de refugia-
dos, nunca me falaram de hospitais de campanha, 
nunca me falaram de desastres humanitários, nunca 
me falaram de direitos humanos, nunca me falaram 
de medicina como fonte de esperança e dignidade 
em contextos onde esses mesmos direitos humanos 
são utopia. E se nunca me falaram deles também 
nunca me preparam para eles. Nunca me preparam 
para curar as feridas duma mãe que perdeu o filho na 
travessia do mar mediterrâneo, nunca me prepararam 

A REALIZAÇÃO DE VOLUNTARIADO NO CONTEXTO 
DA FORMAÇÃO EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR

Ana Paula Cruz1,2

1 Médica Interna de Medicina Geral e Familiar
2 Médica Humanitária 

artigo de opinião

“Nos tempos de dubiedade e inquietação que nos 
assolam, emerge a certeza de que a AIMGF Magazine 
continuará presente no cumprimento do seu papel 
de divulgação da ciência atualizada e de qualidade, 
honrando todo percurso até aqui conseguido.”

Foi com esta frase que terminamos o editorial 
passado e é com forças renovadas que vos trazemos 
mais uma edição.

A pandemia atual trouxe desafios significativos à 
atividade dos médicos de família e dos seus internos 
em formação. Sem prazo para terminar, cada médico 
reinventa-se e dá mais de si. O nosso Mundo mudou, 
mas nós mudamos com ele. Cada ser humano tem o 
potencial de se adaptar à mais adversa das circuns-
tâncias, e, assim, superar os novos desafios. Não dei-
xamos de cuidar de pessoas, apenas o temos de fazer 
de forma diferente, com o mesmo empenho e dedi-
cação de sempre, pelo bem-estar dos nossos utentes. 

Quem nasceu para cuidar irá sempre fazê-lo. Ainda 
que incompreendidos por alguns, enquanto classe, 
sabemos que estamos a dar o nosso melhor para pro-
teger a sociedade, sem segundas intenções.

Na AIMGF não paramos. Sabemos que a produ-
ção científica é essencial para que a Medicina Geral 
e Familiar evolua enquanto disciplina académica e 
na promoção de uma prática de medicina baseada 
na evidência, com o intuito máximo de melhorar a 
prestação de cuidados de saúde. A AIMGF Magazine 
cresce como espaço de ciência, de trabalho, de en-
treajuda. Mantém um Conselho Científico de excelên-
cia e vê, em cada trabalho, um potencial de melhoria. 
A Medicina progride dia-a-dia. A pandemia trouxe 
novas medidas e novas estratégias. É urgente rever-
mos e monitorizarmos as nossas atuações.

A MEDICINA DURANTE A PANDEMIA

Vera Lúcia Teixeira1,2, João Paulino2,3

1 Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, 
USF Calâmbriga, ACES Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte
2 Editor(a)-adjunto da AIMGF Magazine
3 Interno de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, 
USF das Ondas, ACES Grande Porto IV - Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde
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artigo de opinião

para curar as feridas duma mulher violada múltiplas 
vezes num campo de refugiados, nunca me  prepa-
ram para cuidar de crianças que crescem em cen-
tros de deslocado internos, nunca me prepararam 
para curar as feridas feitas por catanas num conflito 
armado, nunca me prepararam para curar as dores 
que a guerra causa. Nunca. Ninguém nos ensina isso, 
como se não fosse importante, como se não precisás-
semos de saber, como se não fosse responsabilidade 
nossa curar essas feridas, mas é, e isso também é ser 
médico.  

Do mesmo modo, e com menos abertura, isso 
acontece durante o internato. Chegamos ao final e 
somos exatamente o que queriam que fôssemos, mas 
raramente somos quem queríamos ser. Sinto uma 
resistência enorme a fazer alguma coisa diferente 
do que é esperado que faça: em metade das vezes 
que requeri autorização para um período de licença 
sem vencimento para realizar missões humanitárias 
durante o internato (direito  que está legalmente 
contemplado) estas foram negadas e fui já informada 
que o meu internato é em medicina geral e familiar e 
não em ação humanitária. Vivemos absorvidos numa 
claustrofobia porque ignoram que temos necessida-
des e aspirações individuais e nos teimam em colo-
car a todos numa caixa de iguais dimensões sem nos 
perguntarem se cabemos. Não cabemos, não temos 
de caber e a maioria das vezes apenas nos forçamos 
a fazê-lo em detrimento do espaço que verdadeira-
mente ocupamos ou desejamos ocupar.  

E na verdade, não me preocupa só que não possa 
realizar as missões que desejaria  durante o internato 
mas preocupa-me também que se durante 4 anos 
somos avaliados em média 27 vezes (infelizmente 
já as contei) e temos uma pressão curricular de pelo  
menos 3 dígitos de tarefas, dificilmente encontramos 
tempo e disponibilidade mental  para ser outra coisa 
que não internos de especialidade e tornamo-nos for-
çosamente  alheios ao mundo que nos rodeia, dimi-
nuindo assim a nossa capacidade de resposta às  ver-
dadeiras crises do nosso tempo, tornando-nos espec-
tadores amorfos em vez de  agentes de mudança.  

É esse desejo profundo de mudança que nos falta, 
por isso quando me perguntam o que acho de fazer-
-se uma missão curta durante o internato, na verdade 
não acho grande coisa. Reconheço a limitação de 
uma missão única de curta duração num contexto 
a  que aprendemos a chamar de desprivilegiado: um 
mês em São Tomé, um mês e meio  em Moçambique... 
Reconheço que tem certamente um impacto pessoal 
pelos desafios  com que somos confrontados e que 

com sucesso superamos ou pelo paralelismo que  
podemos fazer com o nosso dia-a-dia que desconhe-
cíamos tão cheio de privilégios. O grande problema 
deste tipo de missão-única-de-curta-duração é o 
impacto quase nulo na comunidade local, a ausência 
de compromisso e de continuidade, a perpetuação 
do conceito eurocêntrico e da hierarquia do conhe-
cimento branco e ocidental e, ainda, a instrumenta-
lização do “desprivilégio” do outro para gratificação 
própria, tornando eticamente questionável a nossa 
presença. Se no final essas missões são para usufruto 
próprio e não pretendemos mudar essas realidades 
profundamente, mas sim vê-las porque nos são ape-
lativas, então recomendo que viajemos, pelo menos 
não voltamos com a sensação de que fizemos algo 
de bom sem que isso seja necessariamente verdade. 

Se pelo contrário a nossa presença não tem por 
base o apoio temporário e pontual num contexto 
desprivilegiado mas sim a erradicação do que o torna 
desprivilegiado e a  participação ativa na resolução 
desses problemas estruturais (polarização da distri-
buição de recursos, herança pós-colonial, sobre-ex-
ploração do hemisfério sul, hierarquização ocidental 
do mundo, ideologia da supremacia branca, cultura 
de benefício capitalista dos conflitos armados…) 
então sim, certamente seremos um contributo impor-
tante porque na verdade reconhecemos que eles não 
precisam da  nossa caridade e das nossas boas ações, 
só precisam que os seus direitos humanos estejam 
assegurados.  

Mais importante do que se querermos ou não inte-
grar a ação humanitária no nosso  internato, é que 
devemos ter a liberdade para crescer no sentido que 
queremos crescer e de ser o que quisermos ser, não 
nos esquecendo que no final, onde quer que  este-
jamos e quem quer que sejamos, vamos ser sempre 
pessoas que cuidam de  pessoas, e para isso não 
basta ser médico, é preciso ser pessoa. 

revisão baseada na evidência

QUAL O BENEFÍCIO DO TAI CHI NA FIBROMIALGIA?

RESUMO

Introdução: A fibromialgia é uma patologia caracterizada por dor crónica e disfunção física e psicológica. É uma doença 
com grande impacto na qualidade de vida do doente, e a sua abordagem terapêutica deve ser individualizada e multidisci-
plinar. O tratamento farmacológico pode revelar-se insuficiente no controlo dos sintomas, pelo que uma intervenção eficaz 
deve contar com elementos não farmacológicos, como é o caso das terapêuticas complementares alternativas. O Tai Chi 
tem sido apontado como opção promissora. Assim, foi desenvolvido este trabalho com o objetivo de avaliar o benefício 
desta prática na abordagem da fibromialgia.
Métodos: Pesquisa de meta-análises, revisões sistemáticas, estudos originais e normas de orientação clínica publicados até 
setembro de 2019 nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando os termos MeSH: “Tai Chi” e “fibromyalgia”. As 
fontes de dados consultadas foram: National Guidelines Clearing House, NICE, CMA infobase, Cochrane Library, PubMed. 
Foi utilizada a escala SORT (Strength of Recommendation Taxonomy), da American Academy of Family Physicians, para 
atribuição do nível de evidência e força de recomendação.
Resultados: Foram selecionados seis de um total de 52 artigos, nomeadamente dois ensaios clínicos, duas revisões sis-
temáticas e duas meta-análises. Todos os estudos revelaram benefícios da prática de Tai Chi como tratamento da fibro-
mialgia, principalmente no controlo de sintomas como a dor, fadiga, flexibilidade, sono e ansiedade ou depressão. Um 
dos ensaios clínicos mostrou inclusivamente superioridade relativamente ao exercício aeróbico, já recomendado como 
tratamento da fibromialgia.
Conclusão: Esta revisão permite concluir que existe evidência com uma força de recomendação B para o benefício do Tai 
Chi como terapêutica na fibromialgia. Sendo muitas vezes a terapêutica farmacológica insuficiente no controlo sintomático 
da fibromialgia, uma abordagem não farmacológica torna-se essencial. Através dos estudos analisados podemos concluir 
que o Tai Chi apresenta benefícios em diferentes parâmetros da fibromialgia, mostrando-se adequada como tratamento 
complementar da fibromialgia. 

Palavras-chave: fibromialgia; Tai Chi 
Keywords: fibromyalgia; Tai Chi

______________________________________________

1. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Pedro e Inês, ACES Oeste Norte
2. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Benfica Jardim, ACES Lisboa Norte
3. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Tornada, ACES Oeste Norte
4. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Eça de Queirós, ACES Grande Porto IV - Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde
5. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Andreas, ACES Oeste Sul

INTRODUÇÃO

Afibromialgia (FM) é uma doença crónica 
do foro reumatológico, caracterizada por 
dor generalizada e difusa, associada a 
perturbações do sono, fadiga, cefaleias, 

alterações cognitivas, parestesias/disestesias, irri-
tabilidade e depressão.1 É responsável por 1,7% do 
total das doenças reumáticas em Portugal, sendo 
mais prevalente no sexo feminino, entre os 43 e os 
60 anos.2

WHAT IS THE BENEFIT OF TAI CHI IN FIBROMYALGIA?

Autores:
Ana Rita Caldeano1, Ana Sofia Carvalho2, Andreia Morais3, Catarina Rodrigues4, Marta Bernardo5 

Os critérios de diagnóstico incluem: duração su-
perior a três meses; índice de dor generalizada > 7 
com índice de gravidade dos sintomas > 5 ou índice 
de dor generalizada 3-6 com índice de gravidade 
dos sintomas > 9, e, finalmente, exclusão de outras 
patologias.3 Como ferramenta de avaliação existe o 
Fibromyalgia Impact Questionaire (FIQ), que avalia o 
impacto geral, capacidade funcional e sintomatolo-
gia, posteriormente revisto em 2009, dando origem 
ao Revised Fibromyalgia Impact Questionaire (FIQR). 
Esta escala encontra-se validada para a população 
portuguesa.4,5

Apesar de pouco se conhecer sobre a exata pa-
tofisiologia, admite-se a existência de anormalidades 
no eixo neuro-endócrino, na resposta ao stress e no 
processamento da dor.6 Pelo impacto emocional, so-
cial e económico, a FM é uma condição importante 
ao nível dos cuidados de saúde primários e, muitas 
vezes, de difícil gestão.

A abordagem da FM, que deve ser individualizada, 
é composta por uma componente farmacológica e 
não farmacológica. A terapêutica farmacológica pa-
rece revelar benefícios a curto prazo, mas mostra-se 
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insuficiente na resolução dos sintomas persistentes e 
na melhoria da qualidade de vida, acarretando uma 
possibilidade de abuso e dependência da medicação. 
Como tal, as terapêuticas não farmacológicas multi-
disciplinares devem surgir como opção a explorar.6 
Segundo a European League Against Rheumatism, as 
modalidades não farmacológicas devem constituir o 
foco da abordagem inicial da doença.7 Em Portugal, 
a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda exercício 
físico, sem especificar particularidades.8 As terapêu-
ticas complementares alternativas são cada vez mais 
procuradas para melhorar a gestão da sintomatolo-
gia a longo prazo, pelos resultados animadores nessa 
área aliados aos irrisórios efeitos adversos.6 Entre elas 
a acupuntura, massagens, biofeedback, meditação, 
técnicas de relaxamento, probióticos e alterações 
dietéticas, cannabis e Tai Chi (TC).6 O TC, arte marcial 
caracterizada por movimentos de baixo impacto e de 
relaxamento, revela-se promissor e adequado ao tra-
tamento alternativo da FM.6

É neste contexto que surge este trabalho, que tem 
como objetivo avaliar o benefício do TC na FM, princi-
palmente no controlo da sintomatologia, impacto da 
doença e qualidade de vida.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em se-

tembro de 2019, pelas cinco autoras, utilizando os 
termos MeSH “Tai Chi” e “fibromyalgia”. Foi selecio-
nada a pesquisa de estudos originais, revisões clás-
sicas, revisões sistemáticas, meta análises e normas 
de orientação clínica nas bases de dados National 
Guidelines Clearing House, NICE, CMA infobase, 
Cochrane Library, PubMed dos artigos publicados de 
2010 até à data.

A população alvo englobou adultos, de ambos os 
sexos, com diagnóstico de FM. A intervenção tera-
pêutica foi constituída por sessões práticas de TC no 
mínimo uma vez por semana, com duração mínima 
de 60 minutos, durante quatro ou mais semanas, 
comparada, quando justificável, com indivíduos sem 
doença, exercício aeróbico, sessões educativas ou 
ausência de atividade. O outcome primário foi o im-
pacto na sintomatologia, funcionalidade e qualidade 
de vida, avaliado através de escalas validadas.

Os critérios de exclusão dos artigos foram: PICO 
ou objetivos discordantes com os da presente revisão 
e informação duplicada.

Foi utilizada a escala SORT (Strenght of 
Recommendation Taxonomy), da American Academy 
of Family Physicians, para atribuição do nível de evi-
dência e força de recomendação.

RESULTADOS
Da pesquisa foram obtidos 52 artigos, dos quais 

46 foram excluídos segundo os critérios de exclusão. 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.

Artigos de opinião/
protocolos/carta 

ao editor: 12

PICO discordante: 6

6 artigos incluídos

Informação duplicada: 22

Ensaios clinícos: 2

PICO discordante: 4

Revisões sistemáticas: 2

Metanálises: 2

Abstract ausente: 1

Repetido: 1

Pesquisa inicial 52 artigos

Na Figura 1 está representado o processo de seleção 
dos artigos, dividido em duas fases: uma fase inicial de 
leitura do abstract e uma segunda fase de leitura in-
tegral. Dos seis artigos incluídos, dois são ensaios clí-
nicos, dois são revisões sistemáticas e dois são meta-
-análises. As descrições dos pontos mais importantes 
de cada artigo encontram-se nos Quadros I, II, III e IV.

Leitura do abstract
20 artigos excluídos

Leitura do abstract
20 artigos excluídos

Autor (ano) População e 
amostra Intervenção Outcome Resultados NE

Segura-Jiménez 
et al. (2014)9

Adultos com FM

(N = 43)

Sessões de TC
3 vezes/sem, duração: 1h;

12 semanas; (N = 36)

Sessões de TC
3 vezes/sem, duração: 1h;

24 semanas; (N = 28)

Avaliar a dor através 
da EVAD.

Diminuição da dor aguda 
em 12 semanas de ses-
sões (p < 0,001);

Efeitos cumulativos na 
dor apenas no grupo que 
completou 24 semanas 
(p < 0,001).

3

Autor (ano) População e 
amostra Intervenção Controlo Outcome Resultados NE

Kong et al. 
(2018)10

Adultos com 
FM

(N = 48)

Sessões de TC;
2 vezes/sem, 
duração: 1h;
12 semanas.

(N = 24)

Indivíduos 
saudáveis 
não sujeitos 
a interven-
ção.
(N = 24) 

Primário:
Avaliar a conectivi-
dade funcional em 
repouso do córtex 
pré-frontal dorso-
lateral bilateral, por 
RM.

Secundários:
Avaliar FIQR e 
depressão através 
do Inventário de 
Depressão de Beck, 
no grupo de 
intervenção.

Limiar de repouso funcional superior no 
grupo intervenção vs grupo controlo, 
com aumento do limiar pós intervenção;

FIQR: FM moderada a severa na 
avaliação inicial passou a leve na 
avaliação final (p < 0,05). 
Inventário de Depressão de Beck: 
depressão leve a moderada na avaliação 
inicial passou a depressão mínima após 
as sessões 
(p < 0,05).

2

Quadro I. Ensaios clínicos não controlados.

Quadro II. Ensaios Clínicos Controlados.

Quadro III. Revisões sistemáticas.

Legenda: FM - fibromialgia; TC - Tai Chi; h - hora; sem - semanas; EVAD - Escala Visual da Dor; NE - Nível de Evidência;  N - número.

Legenda: NE - Nível de evidência; N - número; FM - fibromialgia; TC - Tai Chi; sem - semanas; h - horas; m - minutos; FIQR - The Revised Fibromyalgia 
Impact Questionnaire; RM - Ressonância Magnética.

Legenda: NE - Nível de evidência; N - número; FM - fibromialgia; TC - Tai Chi; sem - semanas; h - horas; FIQ - Fibromyalgia Impact Questionnaire; SF-
36 - Short Form 36; PSQI - Pittsburgh Sleep Quality Index.

 Autor (ano)  Ablin J. et al. (2013)11  NE 3

Artigos incluídos

Autor (ano) Recomendação

Langhorst et al. (2012)12 "terapias de meditação e exercício, tais como o TC (...), são recomendadas com uma 
força de recomendação A e um nível de evidência Ia"

Fitzcharles et al.  (2013)13

"considerando o TC como uma intervenção baseada em exercício, as guidelines canadia-
nas reconhecem o valor da combinação das 

componentes física e mental do TC, considerando-as 
ideais para pessoas com FM”

Ablin et al. (2013)14 "terapias de meditação e exercício, tais como o TC (...), são recomendadas com uma 
força de recomendação C e um nível de evidência III"

 Autor (ano) Peng et al. (2012)15 Recomendação: “TC is beneficial for pain relief, physical function, and psychological well-being in   
patients with FM (level Ib, recommendation A)” NE 1

Artigos 
incluídos

Autor 
(ano)

População 
e amostra Intervenção Controlo Outcome Resultados

Taggart et 
al. (2003)16

Adultos 
com FM

(N = 37)

Sessões de TC;
2 vezes/sem; 
duração: 1h;
6 semanas.
(N = 37)

- Avaliar FIQ e 
SF-36 após 
intervenção

FIQ: melhoria na função física, 
bem-estar, dor, cansaço matinal, 
rigidez e ansiedade (p < 0,05); 
SF-36: melhoria na função física, dor, 
saúde geral, vitalidade e papel 
emocional (p < 0,05).

Wang et 
al. (2010)17

Adultos 
com FM

(N = 66)

Sessões de TC;
2 vezes/sem; 
Duração: 1h;
12 semanas.
(N = 33)

Follow-up: 
24 semanas

Sessões educacionais 
e de relaxamento;
2 vezes/sem; 
Duração: 1h;
12 semanas.
(N = 33)

Follow-up:
24 semanas.

Primário:
Avaliar FIQ 
às 12 semanas.

Secundário:
Avaliar SF-36; 
Avaliar sono 
através do PSQI.

FIQ e SF-36 com melhoria no 
pós-intervenção (p < 0,05);

Melhoria da qualidade do sono e da ava-
liação global no grupo de intervenção 
vs grupo controlo (diferenças 
inter-grupo p = 0,001 e p = 0,002).

Efeitos mantidos no follow-up 
(p < 0,001).

I. Ensaios Clínicos Não Controlados (Quadro I)

Com enfoque na dor, nomeadamente a dor aguda, 
Segura-Jimenez et al. levou a cabo um estudo com 
o objetivo de avaliar a dor em doentes com FM, utili-
zando a Escala Visual Analógica da Dor, após treinos 
de TC. A população do estudo foi exposta a sessões 
de 60 minutos de TC três vezes por semana, durante 
12 semanas (N = 36) ou 24 semanas (N = 28). Os au-
tores concluíram que bastava uma única sessão de TC 
para haver diminuição da dor aguda. No entanto, um 
efeito cumulativo na diminuição da dor a longo prazo 
só se revelou no grupo que cumpriu as 24 semanas 
de treino, nomeadamente após a 16ª semana.9
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 Autor (ano) Cheng at al. (2019)18 NE 1

Artigos 
incluídos

Autor 
(ano) População Intervenção Controlo Outcome Resultados

Wang et 
al. (2018)19

Adultos com 
FM

(N = 226)

Sessões de TC;

Grupo 1: 1 vez/sem;
Grupo 2: 2 vezes/
sem;
12 semanas.
Grupo 3: 1 vez/sem;
Grupo 4: 2 vezes/
sem;
24 semanas.
(N = 151)

Follow-up: 
52 semanas

Sessões de 
EA;
2 vezes/sem;
24 semanas.
(N = 75)

Follow-up: 
52 semanas

Primário:
Alteração do FIQR após 
24 semanas.

Secundários:
Avaliação global, 
ansiedade e depressão; 
auto-eficácia; estratégias 
de coping; performance 
física; limitação funcio-
nal; sono; qualidade de 
vida em saúde.

Melhoria do FIQR nos grupos de 
intervenção vs grupo controlo, às 
12 (p = 0,03) e 24 semanas 
(p = < 0,001);

Entre os grupos de intervenção, 
melhores resultados no FIQR às 24 
semanas vs 12 semanas 
(p = 0,007);

Melhorias na avaliação global 
(p = 0,005), ansiedade (p = 0,006), 
auto-eficácia (p = 0,0004) e 
estratégias de coping (p = 0,005) 
nos grupos intervenção vs grupo 
controlo.

Wong et 
al. (2017)20

Mulheres 
com FM

(N = 31)

Sessões de TC;
3 vezes/sem;
12 semanas.
(N = 17)

Nenhuma 
intervenção;
12 semanas.

(N = 14)

Primário:
Avaliar o tónus simpá-
tico, parassimpático e 
balanço simpático vagal.

Secundários:
Avaliar dor (EVAD), 
aptidão muscular/ flexi-
bilidade (força membros 
inferiores e Sit and 
Reach Score) e compo-
sição corporal (medidor 
de impedância)

Diminuição da dor (p = 0,006), da 
fadiga (p = 0,001), da atividade 
simpática (p = 0,016) e aumento da 
força muscular (p = 0,001), 
flexibilidade (p = 0,001), e ativi-
dade parassimpática (p = 0,036) 
no grupo de intervenção;

Melhoria no balanço 
simpaticovagal (p = 0,028);

Correlação entre as alterações do 
balanço simpaticovagal e diminui-
ção da dor (p < 0,05).

Maddali 
BS et al.
(2016)21

Adultos com 
FM

(N = 44)

Sessões de TC;
2 vezes/sem;
16 semanas.
(N = 22)

Sessões edu-
cativas;
2 vezes/sem;
16 semanas.
(N = 22)

Avaliar dor (WPI, SF-36), 
fadiga, capacidade 
funcional, qualidade 
vida (FIQ, SF-36, HAQ, 
FACIF), sono (PSQI) 
e stress psicológico 
(HADS-A).

Melhoria dos resultados em todas 
as escalas utilizadas (FIQ (p < 
0,05); SF-36 (p < 0,05); WPI (p < 
0,01) e no score dos pontos dolo-
rosos (p < 0,001); PSQI (p < 0,05) e 
HADS-A (p < 0,05).

Jones et 
al. (2012)22

Adultos com 
FM

(N = 98)

Sessões de TC;
2 vezes/sem;
Duração: 1h30m;
12 semanas.
(N = 47)

Sessões edu-
cativas;
2 vezes/sem;
Duração: 
1h30m;
12 semanas.
(N = 51)

Primário:
Avaliação do FIQ após 
12 semanas.

Secundários:
Avaliar gravidade e in-
terferência da dor (BPI), 
sono (PSI), autoeficácia 
e mobilidade funcional 
(TUG).

Diminuição do FIQ total no grupo 
de intervenção vs grupo controlo 
(p = 0,0002);

Diminuição da gravidade da dor 
(p = 0,0008), da interferência da 
dor (p = 0,0000), melhoria na 
qualidade do sono (p = 0,0003) e 
da mobilidade funcional (p < 0,05) 
no grupo de intervenção vs grupo 
controlo.

Hammond 
A et al. 

(2006)23

Adultos com 
FM

(N = 183)

Sessões educativas 
e de TC;
2 vezes/sem;
Duração: 2h;
10 semanas.
(N = 97)

Follow-up: 
8 meses.

Sessões de 
relaxamento;
1 vez/sem;
Duração: 1h;
10 semanas
(N = 86)

Follow-up: 
8 meses.

Primário: 
Avaliar FIQ e ASES 
aos 0, 4 e 8 meses.

Diminuição do resultado do FIQ 
aos 4 meses (p < 0,05), sem me-
lhoria significativa aos 8 meses;
Melhoria do resultado do ASES no 
índice reumatológico, na autoefi-
cácia da dor e de outros sintomas 
(p < 0,05) e na redução do número 
de visitas médicas (p < 0,01) aos 4 
meses, com melhoria significativa 
apenas a nível do exercício de 
alongamentos semanal (p = 0,02) 
aos 8 meses. 

Quadro IV. Meta-análises.

 Autor (ano) Mist et al. (2013)24 NE 2

Artigos 
incluídos

Autor 
(ano) População Intervenção Controlo Outcome Resultados

Romero-
Zurita A et 
al. (2012)25

Mulheres com 
FM

(N = 32)

Sessões de 
TC;
3 vezes/sem;
Duração: 1h;
28 semanas.
(N = 32)

Follow-up: 
3 meses sem 
treino.

- Avaliar resultados das escalas 
FIQ e SF-36.

Melhoria do FIQ e SF-36 após a inter-
venção;
Melhoria da dor (p < 0,001), capacidade 
funcional (p < 0,001), força muscular 
(p < 0,001), força de preensão manual 
(p = 0,006), flexibilidade (p = 0,002), 
equilíbrio (p < 0,001), resistência aeró-
bica (p = 0,006), ansiedade (p < 0,001), 
depressão (p < 0,001), estratégias 
de coping, auto-estima (p = 0,005) e 
auto-eficácia (p < 0,001);

Benefícios mantidos após 3 meses sem 
treino nos seguintes parâmetros: limiar 
da dor, número de pontos dolorosos, 
função física, vitalidade, saúde geral e 
mental, vitalidade e VPMI-active coping 
scale.

Carbonell-
Baeza 
A et al. 
(2011)26

Homens com 
FM

(N = 6)

Sessões de 
TC;
3 vezes/sem;
Duração: 1h;
4 meses. 
(N = 6)

Follow-up: 
3 meses

-

Avaliar os 18 pontos sensíveis de 
acordo com os critérios do ACR, 
a capacidade funcional (peso, 
IMC, chair seat and reach, back 
scratch, força de preensão ma-
nual, levantar da cadeira, 8 feet 
up and go, teste do flamingo, 
caminhada de 6 minutos), sin-
tomatologia (FIQ); qualidade de 
vida (SF-36); ansiedade (HADS) 
e estratégias de coping (VPMI).

Melhoria significativa no IMC e Chair sit 
and reach (p = 0,028), utilizados para 
avaliar a capacidade funcional, que se 
manteve na avaliação pós sessões.

Legenda: NE - Nível de evidência; N - número; FM - fibromialgia; TC - Tai Chi; sem - semanas; h - horas; m - minutos; FIQR - The Revised Fibromyalgia 
Impact Questionnaire; FIQ - Fibromyalgia Impact Questionnaire; SF-36 - Short Form 36; PSQI - Pittsburgh Sleep Quality Index; VPMI - Vanderbilt Pain 
Management Inventory; FACIF - Functional Asessment of Chronic Ilness-Fatigue; WPI - Widespread pain index; HADS - Hospital Anxiety and Depression 
Scale; EVAD - Escala Visual da Dor;  RM - Ressonância Magnética;  EA - exercício aeróbico; BPI - Brief Pain Inventory; PSI - Pittsburgh Sleep Quality Index; 
TUG - Time Up and Go; ASES - American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score; IMC - Índice de Massa Corporal.

II. Ensaios Clínicos Controlados (Quadro II)

Kong et al., através de ressonância magnética, 
avaliou a conectividade funcional cognitiva do cór-
tex pré-frontal dorsolateral bilateral, e apurou que 
24 doentes com FM apresentavam um limiar em re-
pouso superior, quando comparados com 24 indiví-
duos saudáveis. Os autores acreditam que essa alte-
ração do limiar se deva a um mecanismo de alostase. 
Kong et al. quis observar se ocorria modulação desse 
limiar após a prática de TC, avaliando-o, nos mesmos 
24 indivíduos com FM, após dois treinos semanais de 
TC de 60 minutos, durante 12 semanas. Concluiu que 
após a intervenção esse limiar aumentou ainda mais, 
associado a melhorias clínicas, avaliadas utilizando as 
escalas FIQR e Inventário da Depressão de Beck.10

III. Revisões Sistemáticas (Quadro III)

Ablin J et al.11 compilou orientações clínicas relati-
vas ao tratamento da FM, com ênfase particular nas 
terapêuticas complementares alternativas. As guide-
lines alemã,12 israelita13 e canadiana,14 que referem 
especificamente o TC, são consensuais na recomen-
dação como abordagem terapêutica da FM.

Peng et al.15 conduziu uma revisão sistemática com 
o objetivo de clarificar o papel do TC na dor crónica. 
Concluindo tratar-se de uma modalidade com efeitos 
benéficos no equilíbrio, controlo da pressão arterial, 
mecanismos de coping e bem-estar psicológico, re-
viu também o seu efeito em condições específicas, 
nomeadamente osteoartrite, lombalgia crónica, ar-
trite reumatóide, cefaleia e FM. No que diz respeito à 
FM, incluiu os trabalhos de Taggart et al.16 e Wang et 
al..17 Sendo uma revisão baseada na evidência, Peng 
et al. atribuí um nível Ib, recomendação A ao TC como 
abordagem na FM.15 No que diz respeito aos estudos 
incluídos, Taggart et al. propôs-se a verificar o efeito 
de sessões de TC, com duração de 60 minutos duas 
vezes por semana, em 37 adultos com FM, avaliando 
os resultados das escalas FIQ e SF-36. Após 6 sema-
nas de intervenção, observou uma melhoria na sin-
tomatologia e qualidade de vida dos participantes.16 
Wang et al. conduziu um ensaio clínico randomizado 
e controlado, com uma amostra de 66 adultos com 
FM, onde procurou avaliar a escala FIQ após sessões 
de TC (N = 33), comparando com sessões educativas 
e de relaxamento (N = 33), ambas com duração de 
60 minutos, duas vezes por semana, 12 semanas. O 
autor e colaboradores avaliaram ainda outras escalas, 
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nomeadamente SF-36, EVAD, 6-minute walk test, 
PSQI, CES-D, CPSS e número de pontos dolorosos. 
Foi efetuado um follow-up às 24 semanas. O grupo 
que praticou TC obteve uma melhoria superior no 
FIQ, que se mantiveram no follow-up, bem como no 
SF-36, EVAD, PSQI e CES-D.17

IV. Meta-análises (Quadro IV)

Cheng et al.18 conduziu uma meta-análise de es-
tudos randomizados e controlados relativamente aos 
efeitos da prática de TC em indivíduos diagnosticados 
com FM, que abordamos individualmente em seguida. 
Wang et al. comparou o impacto do TC e do exercício 
aeróbico em indivíduos com FM. Para tal, numa amos-
tra de 226 adultos com FM, dividiu em dois grupos: 
um grupo cuja intervenção foi a prática de sessões de 
TC (N = 151), dividido por sua vez em quatro subgru-
pos diferentes (nomeadamente: sessões uma vez por 
semana ou duas vezes por semana, por 12 semanas, 
ou uma vez por semana ou duas vezes por semana, 
por 24 semanas), e um segundo grupo de controlo 
(N = 75) que praticou exercício aeróbico, duas vezes 
por semana, durante 24 semanas. Foi efetuado um 
follow-up de todos os grupos às 52 semanas. Foi uti-
lizado o FIQR para avaliar a sintomatologia, e todos 
os subgrupos que praticaram TC registaram uma me-
lhoria superior ao grupo controlo, tanto às 12 como 
às 24 semanas. Outras escalas avaliadas, nomeada-
mente Patient Global Assessment Scale, Hospital 
Anxiety And Depression Scale, Beck's Depression 
Inventory II Score, Coping Strategies Score, Arthritis 
self-efficacy scale score, e componente mental do 
SF-36, também revelaram melhores resultados no 
grupo que praticou TC. Dentro dos subgrupos do TC, 
os resultados obtidos foram melhores quanto maior o 
número de sessões e mais prolongada a intervenção. 
Verificou-se também uma maior adesão dos partici-
pantes ao tratamento por TC comparativamente ao 
exercício aeróbico.19 Já Wong et. al ao verificar que 
estudos prévios correlacionavam a FM com disfun-
ção do sistema nervoso autónomo (SNA), desen-
volveu um estudo para testar o efeito do TC no SNA 
de mulheres com FM. Comparando com ausência de 
qualquer exercício ou mudança, demonstrou que três 
sessões de TC por semana durante 12 semanas, se 
traduziam num aumento do tónus parassimpático e 
diminuição do simpático e, consequentemente, numa 
melhoria do equilíbrio simpaticovagal.20 Foi incluído 
o estudo de Maddali B et al., que avaliou a eficácia 
do TC no tratamento da FM, através das escalas WPI, 
TP, FACIT-F, FIQ, HAQ, SF-36, PQSI e HADS-A. Numa 
amostra de 44 adultos com FM, o grupo de interven-
ção, propostos a duas sessões de TC por semana, du-
rante 16 semanas (N = 22) foi comparado com duas 
sessões educativas por semana, durante 16 semanas 

(N = 22). Através das escalas utilizadas, foram apura-
dos benefícios quer na capacidade funcional, quali-
dade vida, dor, fadiga, sono e stress psicológico, bem 
como melhores resultados no grupo que praticou TC 
vs o grupo controlo, à exceção dos sintomas depres-
sivos.21 Verificou-se, no estudo de Jones et al., uma 
diminuição significativa nos resultados do FIQ em 
adultos com FM submetidos a sessões de 90 minutos 
de TC duas vezes por semana, durante 12 semanas (N 
= 47). Os resultados foram superiores quando com-
parado a um grupo exposto a sessões educativas, na 
mesma frequência e período (N = 51).22 O ensaio de 
Hammond et al. comparou uma intervenção de duas 
horas de TC e sessões educativas, duas vezes por se-
mana, durante 10 semanas (N = 97) com sessões de 
uma hora de relaxamento, uma vez por semana, por 
10 semanas (N = 86). Nesta comparação, quis avaliar 
a mudança do FIQ aos 0, 4 e 8 meses. Após quatro 
meses, registou melhorias significativas no grupo que 
praticou TC e assistiu a sessões educativas mas que, 
no entanto, não se mantiveram após follow-up de 
oito meses.23 Esta meta-análise incluiu também o es-
tudo de Wang et al. referido na revisão sistemática de 
Peng et al., que se encontra referenciado no Quadro 
III. 

Na meta-análise de Mist et al., são apresentados 
três estudos relativos à abordagem da FM.24 Um de-
les, de Jones et al., já se encontra referido na meta-a-
nálise anterior. No concernente ao estudo de Romero-
Zurita et al., um ensaio clínico não controlado, os au-
tores procuraram avaliar o benefício do TC a longo 
prazo. Para isso, submeteram um grupo de mulheres 
com FM a três sessões semanais de TC, durante 60 
minutos, por 28 semanas, e efetuaram uma reava-
liação aos três meses, sem qualquer intervenção. As 
avaliações basearam-se nas escalas FIQ, SF-36 e ou-
tras escalas de sintomatologia. A intervenção revelou 
melhorias nos resultados das escalas utilizadas, quer 
comparando com o nível basal, quer na comparação 
com a reavaliação. Os efeitos mais evidentes foram 
observados na sintomatologia, depressão, quali-
dade de vida, coping, auto-estima e auto-eficácia.25 
Carbonell-Baeza et al. quis determinar o benefício de 
quatro meses de treino de TC numa amostra de seis 
homens com FM, na capacidade funcional, qualidade 
de vida e sintomatologia. Utilizando escalas variadas, 
registou uma melhoria significativa no IMC e no teste 
Chair sit and reach, ambos utilizados para avaliar a 
capacidade funcional, e que se manteve na reavalia-
ção após três meses.26

Em nenhum estudo foram encontrados efeitos ad-
versos do TC ou problemas na adesão ao tratamento.

CONCLUSÕES
Dos seis estudos incluídos nesta revisão, todos de-

monstraram benefício estatisticamente significativo 

da prática de TC como abordagem terapêutica da 
FM. Esse benefício, para além de evidente em poucas 
sessões (nomeadamente às seis semanas, tempo de 
intervenção mais curto dos estudos incluídos), refle-
tiu-se a vários níveis, nomeadamente: sintomatolo-
gia, capacidade funcional, qualidade de vida, ansie-
dade, equilíbrio, sono e dor. Os instrumentos usados 
para avaliar estes parâmetros foram coerentes, tendo 
a maioria dos estudos utilizado as escalas FIQ, FIQR e 
SF-36. Apenas um estudo não registou melhoria sig-
nificativa no FIQ.26 

O efeito persistente da prática de TC avaliado no 
follow-up foi verificado em todos os estudos que pro-
puseram uma reavaliação, à exceção do estudo de 
Hammond et al., incluído na meta-análise de Cheng 
et al., que não registou melhorias aos oito meses, o 
maior intervalo de tempo de reavaliação de todos os 
estudos incluídos.23

Importa ressalvar que, nos estudos supracitados, 
não foram relatados efeitos adversos decorrentes da 
prática de TC pelos participantes, contribuindo para 
uma melhor adesão.

Como limitações apontamos: as amostras de pe-
quena dimensão; a ausência ou pequena duração de 
follow-up; falhas na metodologia, como por exemplo 
a falta de referência à medicação habitual dos pa-
cientes, bem como o número reduzido de estudos. 
Serão necessários mais estudos, nomeadamente 
ensaios clínicos randomizados que permitam avaliar 
com maior precisão a relação causal da intervenção 
do TC na FM entre grupos homogéneos.

A crescente importância da FM, que advém prin-
cipalmente da necessidade emergente de uma abor-
dagem terapêutica complementar à farmacológica, 
realça o TC como importante alternativa terapêutica.

Podemos concluir através desta revisão, que 
existe evidência com uma força de recomendação B 
para o benefício do TC como abordagem terapêutica 
na FM. Sendo muitas vezes a terapêutica farmacoló-
gica insuficiente no controlo sintomático da FM, uma 
abordagem não farmacológica torna-se essencial, no 
sentido de melhorar a qualidade de vida do doente. 
Atualmente as orientações nacionais da DGS reco-
mendam a prática de exercício físico. Com os resulta-
dos dos estudos analisados e estando a FM associada 
frequentemente a perturbações do foro psicológico, 
nomeadamente ansiedade, depressão e perturbação 
do sono, a prática de exercício mente-corpo, como o 
TC, mostra-se mais adequada para o tratamento da 
FM. Os estudos analisados apresentam resultados 
consistentes do benefício do TC em diferentes parâ-
metros avaliados da FM, pelo que se deveria consi-
derar esta prática como uma abordagem terapêutica 
a ser integrada no possível plano de cuidados do 
doente.
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OS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL DE MAGNÉSIO COMO 
TERAPÊUTICA ADJUVANTE EM ASMÁTICOS

RESUMO

Introdução: O magnésio intravenoso ou inalatório tem apresentado efeitos terapêuticos no controlo de exacerbações em 
asmáticos. No entanto, o papel dos suplementos orais de magnésio não tem sido esclarecedor em asmáticos. O objetivo 
deste estudo foi rever as evidências existentes sobre os efeitos da suplementação oral com magnésio na gestão terapêu-
tica de asmáticos.
Métodos: Os artigos desta revisão foram obtidos através da pesquisa bibliográfica em diferentes plataformas científicas 
aplicando-se os termos MeSH “magnesium” e “asthma”. Foram incluídos estudos segundo os critérios definidos pelo mo-
delo PICOS: (P) indivíduos com diagnóstico de asma; (I) terapêutica inalatória contínua de controlo associada à adminis-
tração de magnésio oral; (C) terapêutica inalatória contínua de controlo associada a placebo ou nenhum tratamento; (O) 
alterações nas provas de função respiratória, na frequência de utilização da terapia de broncodilatação de resgate, visitas 
ao serviço de urgência, e sensação subjetiva de melhoria no controlo sintomático; (S) ensaios clínicos aleatorizados con-
trolados. Foi utilizada a escala Strenght of Recommendation Taxonomy da American Academy of Family Physicians para 
avaliação dos níveis de evidência e atribuição de forças de recomendação.
Resultados: Dos 1310 artigos iniciais foram apenas incluídos seis ensaios clínicos aleatorizados controlados para a reali-
zação desta revisão. Apesar de, na sua maioria, os estudos apresentarem resultados positivos em diversos parâmetros 
das provas de função respiratória, scores subjetivos e ausência de efeitos secundários, não há evidência suficiente que 
demonstre benefício da associação de magnésio oral à terapêutica inalatória contínua de controlo (nível de evidência 2).
Discussão e Conclusão: A evidência atual é de qualidade moderada, inconsistente e de difícil generalização, apesar dos 
achados encorajadores na suplementação oral de magnésio em asmáticos (força de recomendação B). No futuro, serão 
necessários novos estudos com amostras significativas e metodologia clara, de forma a chegar a conclusões de qualidade.

Palavras-chave: magnésio; asma; suplementação oral; terapia adjuvante
Keywords: magnesium; asthma; oral supplementation; adjuvant therapy
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INTRODUÇÃO

Aasma é uma doença inflamatória crónica 
das vias aéreas que afeta cerca de 300 
milhões de pessoas em todo o mundo, 
atingindo perto de 7% da população por-

tuguesa.1-3 Esta doença é definida pela presença de 
sintomas como a sibilância, opressão torácica e tosse 
com uma limitação variável ao fluxo expiratório a que 
se associa habitualmente um aumento da reatividade 
brônquica e alterações estruturais das vias aéreas. Na 
maioria dos casos, estes sintomas são leves e podem 
ser controlados através de terapêutica inalatória e 
comportamentos de evicção de alérgenos conheci-
dos, mas por vezes podem levar a exacerbações que 
poderão ser fatais. É estimado que apenas 57% dos 
doentes com asma têm a sua doença controlada. 
Quando não controlada, associa-se a pior qualidade 
de vida dos doentes e dos seus familiares, elevados 
custos de saúde e o absentismo laboral ou escolar. 
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A nível mundial, cerca de 300000 pessoas morrem 
anualmente devido à asma.2,4

Uma das gestões terapêuticas primordiais nesta 
patologia são os beta-agonistas e os corticosteroi-
des inalatórios. No entanto, todos os anos, através 
da constante inovação e investigação na área respi-
ratória, estão a emergir novos dados sobre os me-
canismos fisiopatológicos envolvidos na asma. Por 
exemplo, diversos estudos relataram que baixos ní-
veis sanguíneos de magnésio ou a baixa ingestão de 
magnésio são fatores que possivelmente contribuem 
para o desenvolvimento da asma.5-8 Por outro lado, 
têm sido detetados níveis inferiores de magnésio em 
asmáticos em comparação com indivíduos não-as-
máticos, com especial destaque para aqueles que se 
apresentaram em serviços de emergência hospitalar 
por exacerbações da doença.8–10

Além da asma, níveis séricos baixos de magnésio 
têm sido associados a diversas patologias, como a 
enxaqueca, depressão, epilepsia, arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca, espasmo coronário e distúrbio 
eletrolíticos.6,7,11-14

Embora o mecanismo fisiopatológico do magné-
sio na asma não esteja completamente esclarecido, 
este desempenha um papel de antagonista do cálcio, 
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regulando os seus níveis intracelulares, e por sua vez, 
exerce um efeito de relaxamento do músculo liso 
por inibição da libertação de acetilcolina na junção 
neuromuscular.6,15-18 Por outro lado, é um antagonista 
do recetor N-metil D-Aspartato do glutamato, con-
ferindo-lhe um papel analgésico, anticonvulsivante 
e sedativo. O magnésio também está associado aos 
mecanismos de síntese de prostaciclinas, de inibição 
da enzima conversora da angiotensina, de inibição de 
libertação de histamina dos mastócitos e de estimu-
lação de produção de óxido nítrico.14,19-22

Estudos prévios demonstraram que o uso de mag-
nésio intravenoso ou inalatório apresenta efeitos te-
rapêuticos no controlo de exacerbações agudas em 
asmáticos, estando por isso incluído em diversas gui-
delines internacionais de atuação.2,23-41 

No entanto, o papel dos suplementos orais de 
magnésio não tem sido esclarecedor relativamente 
ao controlo sintomatológico e na qualidade de vida 
dos asmáticos.7,42-48 Estes resultados pouco claros po-
dem estar relacionados com as diversas limitações 
apontadas aos ensaios clínicos realizados, como a es-
colha da população para o estudo, a variabilidade da 
randomização, as metodologias de ocultação, o tipo 
de placebo utilizado, o tipo e duração da intervenção 
e do follow-up efetuados e, por fim, a qualidade de 
análise estatística dos dados.

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão 
sistemática baseada na evidência sobre os efeitos da 
suplementação oral com magnésio na gestão tera-
pêutica de indivíduos com asma ligeira a moderada.

MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi estruturada de acordo 

com o modelo Preferred reporting items for systema-
tic reviews and meta-analyses (PRISMA) e a atribuição 
dos níveis de evidência (NE) e forças de recomenda-
ção segundo a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy (SORT).49,50

A pesquisa bibliográfica foi realizada durante os 
meses de fevereiro e março de 2019, através das se-
guintes bases de dados eletrónicas: National guide-
line clearinghouse, National institute for health and 
care excellence guidelines finder, Direção-Geral da 
Saúde (DGS), The Cochrane Library, TRIP Database 
e MEDLINE. Esta pesquisa incidiu sobre artigos pu-
blicados de janeiro de 2000 até março de 2019. 
Adicionalmente foram analisadas as referências bi-
bliográficas de alguns artigos, de forma a identificar 
bibliografia relevante adicional. Durante a pesquisa 
aplicaram-se os termos MeSH “magnesium” e “as-
thma” e foram incluídos os estudos publicados nos 
idiomas inglês ou português. 

Após este processo foram obtidos um total de 
1310 artigos. Após a remoção de artigos em dupli-
cado, procedeu-se à seleção dos artigos cujo título 

ou resumo apresentavam conteúdo relevante para a 
revisão em causa. 

Relativamente aos critérios de elegibilidade uti-
lizou-se o modelo PICOS (Population, Intervention, 
Comparison, Outcome, Studies) para listar e definir 
todas as variáveis procuradas nos vários estudos ana-
lisados: (1) a população alvo deste estudo foi a dos in-
divíduos do género feminino ou masculino com asma 
leve a moderada diagnosticada clinicamente, objeti-
vamente (espirometria) ou ambos; (2) a intervenção 
correspondeu à terapêutica inalatória contínua de 
controlo associada à administração de magnésio oral 
como adjuvante, independentemente da marca, do-
sagem ou duração de tratamento; (3) a comparação 
foi realizada com terapêutica inalatória contínua de 
controlo associada a placebo ou nenhum tratamento; 
(4) o outcome avaliado incidiu sobre alterações nas 
provas de função respiratória (volume expiratório for-
çado no primeiro segundo (VEF1), capacidade vital 
forçada (CVF), índice de Tiffeneau, teste de provo-
cação com metacolina), na frequência de utilização 
da terapia de broncodilatação de resgate, visitas ao 
serviço de urgência, e sensação subjetiva de melhoria 
no controlo sintomático; (S) ensaios clínicos aleatori-
zados controlados; (5) o tipo de estudo incluído para 
este trabalho foram os ensaios clínicos aleatorizados 
controlados (ECAC), tanto os cegos como os abertos.

Excluíram-se os estudos que não referiam o mé-
todo de administração utilizado, os que recorreram 
a outras vias de administração (nomeadamente ne-
bulizado ou intravenoso) e os estudos que não expli-
citaram o grupo comparador ou qual a intervenção 
nestes realizada. Não se definiu um período mínimo 
de follow-up para a inclusão dos estudos. O processo 
de pesquisa, de seleção e de recolha dos dados im-
portantes dos estudos incluídos foram realizados ex-
clusivamente pelos autores. 

No fim, dos 1310 artigos iniciais foram apenas incluí-
dos seis estudos42,44-48 para a realização desta revisão.

731 artigos para leitura do 
título e do resumo e aplica-
çõa dos critérios de inclusão 
definidos pelo modelo PICO

6 artigos lidos na íntegra

6 ensaios clínicos 
aleatorizados controlados

Excluídos artigos com 
metodologia incompleta 

ou com métodos 
de administração 

de magnésio (nomeada-
mente nebulizado 
ou intravenoso).

Total de 1310 artigos 
encontrados na pesquisa 

das bases de dados

Excluídos os artigos 
em duplicado

Figura 1. Esquema de seleção de artigos.
Legenda: PICO - Population, Intervention, Comparison, Outcome, Studies.

RESULTADOS
Foram incluídos seis ECAC escritos em inglês, que 

foram realizados na Hungria, Reino Unido, Estados 
Unidos da América (EUA) e Brasil, entre 2003 e 2010. 
O processo de seleção dos estudos está apresentado 
no fluxograma da Figura 1 e o resumo das caracterís-
ticas dos seis ensaios, bem como o nível de evidência 
atribuído segundo a escala SORT, estão apresenta-
dos nos Quadros I e II respetivamente. A população 
amostral total foi de 254 pessoas com asma diag-
nosticada clinicamente ou objetivamente com asma 
leve ou moderada; com idades compreendidas entre 
quatro e os 60 anos. 

Na Hungria, em 2003, Bede e colaboradores de-
senvolveram um ECAC com o objetivo de estabele-
cer se a carência de magnésio é indicada por uma 
excreção urinária diminuída de magnésio, e avaliar 
se 12 semanas de suplementação oral com magnésio 
teriam algum benefício na frequência de utilização 
de broncodilatadores, no controlo sintomático e nas 
provas de função pulmonar em crianças asmáticas. 
Durante um período inicial de quatro semanas e o 
período de tratamento, as crianças seguiram a sua 
uma dieta normal e, quando necessário, foram admi-
nistrados β2-agonistas inalatórios de curta duração. 
Todos os pacientes preencheram os critérios de in-
clusão. Em cada visita, eles receberam cápsulas de 
placebo ou magnésio, de acordo com um protocolo 
randomizado, duplo-cego, pelo período de quatro 
semanas seguinte. A ingestão de magnésio foi pre-
determinada de acordo com a idade dentro dos gru-
pos: o grupo de intervenção realizou um suplemento 
oral de citrato de magnésio diário consoante a idade. 
Verificaram uma redução significativa dos sintomas 
diurnos desde a oitava semana de intervenção no 
grupo de intervenção (p < 0,01); a frequência de uso 
de broncodilatadores foi mais alta no grupo de con-
trolo desde a oitava semana; o VEF1 aumentou em 
ambos os grupos, embora em crescendo no grupo de 
intervenção com magnésio desde a quarta semana, 
enquanto que o grupo com placebo só alcançou me-
lhoria às 12 semanas (p < 0,01). Os autores concluíram 
que a suplementação oral com magnésio parece ter 
um papel benéfico na asma, e não apresenta efeitos 
nocivos.47

Os mesmos autores do estudo anteriormente 
descrito, em 2008, lideraram um novo ECAC com o 
objetivo de avaliar se 12 semanas de suplementação 
oral com magnésio teriam algum impacto no sistema 
de oxidação-redução dos eritrócitos; e, secundaria-
mente, à semelhança do seu ensaio anterior, perce-
ber se essa mesma suplementação tem algum bene-
fício na frequência de utilização de broncodilatado-
res, no controlo sintomático e nas provas de função 
pulmonar. Neste estudo verificaram uma redução do 
VEF1 e dos sintomas em ambos os grupos (p < 0,01); 

adicionalmente verificaram uma redução significativa 
da frequência de uso de broncodilatadores no grupo 
de intervenção (p < 0,001), especialmente nas últimas 
quatro semanas, em relação ao grupo de controlo. Os 
autores concluíram que a suplementação oral com 
magnésio parece ser benéfica na asma estável e mo-
derada, e poderá ter um papel como tratamento con-
comitante de manutenção.48

Em 2003, Fogarty e colaboradores conduziram 
um ECAC no Reino Unido, com o objetivo de avaliar 
se a suplementação oral com vitamina C ou magné-
sio teria algum benefício no controlo sintomático em 
asmáticos. O outcome avaliado correspondeu à ava-
liação de alterações no VEF1, CVF, teste de provoca-
ção com metacolina, valores diários de peak flow, fre-
quência de utilização de broncodilatadores, e score 
subjetivo de controlo sintomatológico de asma. Em 
termos de resultados, os autores relataram que não 
se verificaram alterações significativas com a suple-
mentação de magnésio ou de vitamina C em relação 
ao grupo de controlo, e por consequente, concluíram 
que não há evidência de benefício deste tipo de in-
tervenção em pessoas asmáticas. No entanto os au-
tores acrescentam que é possível que este tipo de 
suplementação possa ser benéfica em casos em que 
há défices dietéticos neste tipo de vitaminas e mine-
rais.42

Os mesmos autores, em 2006, no seguimento do 
estudo anterior, conduziram um ensaio adicional com 
10 semanas de duração, com os participantes que o 
concluíram, com o objetivo de averiguar se o mesmo 
tipo de suplementação teria algum benefício na dose 
de corticóide de manutenção em adultos com asma. 
Os participantes foram convidados a manter a in-
tervenção anteriormente descrita por um período 
adicional de 10 semanas, e iniciar um esquema pro-
gressivo de redução de dose do corticóide inalatório. 
O outcome primário a ser avaliado correspondeu à 
diminuição da dose de corticóide de manutenção. 
A deterioração do controlo de sintomas foi definido 
como: aumento da frequência de utilização do bron-
codilatador por seis ou mais inalações, diminuição 
dos valores diários de peak flow, e resposta positiva 
à pergunta “Sente que está a piorar?”. Em termos de 
resultados, os autores relataram que não se verifica-
ram alterações significativas com a suplementação 
de magnésio em relação ao grupo de controlo. Em 
relação ao placebo, o efeito não ajustado da vitamina 
C foi significativo e permaneceu com significância 
limítrofe após o ajuste da dose inicial de corticos-
teróide [taxa de redução relativa de 4,03; Intervalo 
de Confiança (IC) 95% de 0,95 a 17,1; p = 0,06]. Foi 
concluído que, embora os suplementos de vitamina 
C possam ter efeitos modestamente poupadores de 
corticosteróides e, portanto, o potencial de reduzir a 
exposição a seus efeitos colaterais, os suplementos 
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de magnésio não afetam a dose de corticóide inala-
tório necessário para manter o controlo sintomatoló-
gico em asmáticos.45

O ECAC realizado por Kazaks e colaboradores, em 
2010, teve como objetivo avaliar os efeitos da suple-
mentação com magnésio oral em pessoas com asma 
ligeira e moderada. Este estudo foi conduzido nos 
EUA e a população recrutada,  com idades compreen-
didas entre os 21 e os 50 anos, apresentava critérios 
de asma ligeira e moderada segundo as guidelines 
do National heart, lung and blood institute (2002) e 
o Asthma education and prevention program, e que 
apenas realizassem terapêutica inalatória com be-
ta-agonistas ou corticóides. A população inicial foi 
aleatorizada em grupo de intervenção e de controlo. 
O outcome avaliado correspondeu à avaliação de 
alterações no VEF1, CVF, teste de provocação com 
metacolina, marcadores inflamatórios, níveis séricos 
de magnésio, e em scores subjetivos de qualidade de 
vida, de gravidade e de controlo sintomatológico de 
asma. Verificaram um follow-up de 96%, e uma com-
pliance de consumo dos suplementos de cerca 90%. 
Registaram no grupo de intervenção, uma neces-
sidade de aumentar a concentração de metacolina 
para provocar uma diminuição de 20% no VEF1, uma 
melhoria de 5,8% no peak flow expiratório (p = 0,03); 
adicionalmente verificaram uma melhoria dos scores 
subjetivos de gravidade e controlo de asma e da qua-
lidade de vida (p < 0,01). Não verificaram alteração 
no VEF1 ou CVF. Neste estudo concluiu-se que a su-
plementação com magnésio demonstrou ter efeitos 
objetivos ao nível da reatividade brônquica na prova 
com metacolina, no peak flow expiratório, e efeitos 
subjetivos ao nível do controlo sintomatológico e na 
qualidade de vida de asmáticos, quando comparado 
com o grupo de controlo. Como limitações, os autores 
deste estudo apontaram que a população do estudo 
apresentava um bom controlo sintomatológico inicial 
apenas com a terapêutica inalatória, o que poderá li-
mitar os benefícios adicionais da suplementação ins-
tituída. Como pontos fortes, os autores destacam a 
duração da intervenção e o follow-up realizado, em 
contraste com os ensaios de curta duração anterior-
mente realizados.46

O ECAC realizado por Gontijo-Amaral e colabora-
dores, publicado em 2007, teve como objetivo avaliar 
os efeitos da suplementação com magnésio oral no 
controlo de sintomas, na reatividade brônquica, na 
função pulmonar e na resposta aos testes cutâneos 
induzidas por alérgenos em crianças e adolescen-
tes com asma persistente moderada. de crianças e 
adolescentes com asma ligeira a moderada com te-
rapêutica inalatória instituída com fluticasona. O ou-
tcome primário correspondeu à avaliação da reativi-
dade brônquica através do teste de provocação com 
metacolina; os outcomes secundários considerados 

foram as alterações no VEF1, na CVF, em scores de 
gravidade e de controlo sintomatológico de asma. 
Verificaram um follow-up ótimo de 100%. Durante o 
período de estudo, foi fornecido um inalador de res-
gate com salbutamol a todos os participantes. Após 
dois meses de suplementação oral de magnésio ou 
placebo, a análise da interação dos dados dos grupos 
e o tempo não demonstraram alterações significati-
vas na CVF (p = 0,2383) ou no VEF1 (p = 0,1207). No 
entanto, verificaram, no grupo de intervenção, uma 
necessidade de aumentar a dose de metacolina para 
provocar uma diminuição de 20% no VEF1 (p < 0,05); 
adicionalmente registaram-se um menor número de 
exacerbações e uma menor necessidade de recorrên-
cia ao salbutamol em comparação com o grupo de 
controlo (p < 0,05). As respostas cutâneas a antigé-
nios reconhecidos também diminuíram em pacientes 
tratados com magnésio (p < 0,05). Os autores deste 
estudo concluíram que a suplementação com mag-
nésio parece ter um papel benéfico na redução da 
reatividade brônquica à metacolina, na diminuição da 
resposta cutânea induzidas por alergénios, e no con-
trolo dos sintomático. Como limitações, os autores 
deste estudo destacam o número reduzido da amos-
tra utilizada no ensaio.44

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Esta revisão sistemática foi realizada com a finali-

dade de avaliar os efeitos da suplementação oral com 
magnésio em doentes com asma leve a moderada. 
Os resultados apesar de heterogéneos e inconsisten-
tes, na generalidade, apresentam resultados favorá-
veis à suplementação com magnésio. A heterogenei-
dade de resultados destes ECAC pode ser explicada 
pela grande variabilidade de amostras em termos de 
dimensão e idade da população em cada ensaio, bem 
como pelos diferentes tipos, doses e duração de in-
tervenções efetuadas.

Segundo as guidelines da GINA, o magnésio de-
sempenha um papel benéfico nas exacerbações de 
asma em crianças acima dos cinco anos e em adultos. 
Apesar de não ser uma intervenção recomendada ro-
tineiramente em exacerbações, o sulfato de magné-
sio está associado a uma diminuição de admissões 
hospitalares em doentes que não respondem ao tra-
tamento inicial ou que têm hipoxemia persistente. O 
papel do sulfato de magnésio ainda não está estabe-
lecido em crianças abaixo dos cinco anos por falta de 
ensaios nesta população.2,23-29

A suplementação de magnésio oral como medida 
preventiva ou como adjuvante no controlo sintoma-
tológico e de gravidade em pacientes asmáticos não 
é abordado nas guidelines da GINA, ao contrário de 
outros suplementos, como a vitamina D.2

No entanto, nesta revisão, verificaram-se resulta-
dos encorajadores, sobretudo em crianças asmáticas, 

Quadro I. Resumo das características dos ensaios clínicos aleatorizados controlados (ECAC) incluídos nesta revisão.

Legenda: M - indivíduos do género masculino; F - indivíduos do género feminino; mg - miligramas; Mg - magnésio; VEF1 - volume expiratório forçado 
no primeiro segundo; CVF - capacidade vital forçada; n - número; NE - nível de evidência.

Autores 
(país, data)

Idade e 
género da 
população

Grupo da 
Intervenção Grupo de controlo Outcome Resultados NE

Bede et al.
(Hungria, 
2003)47

•4 a 16 anos

•24 M e 16 F

•n = 54
•Intervenção:
- < sete anos: 
200 mg citrato 
de magnésio 
diário
- > sete anos: 
290 mg citrato 
de magnésio 
diário
•Duração da 
intervenção: 
12 semanas

•n = 35

•Intervenção:
- Placebo diário de 
260 mg glucose

•Duração da 
intervenção: 12 
semanas

Alterações no VEF1, 
frequência de utilização 
de broncodilatadores, 
scores de gravidade 
de asma (avaliação de 
sintomas diurnos).

Redução significativa dos 
sintomas diurnos desde a oitava 
semana de intervenção no grupo 
de intervenção.
A frequência de uso de broncodi-
latadores foi mais alta no grupo de 
controlo desde a oitava semana.
VEF1 aumentou em ambos os 
grupos, embora em crescendo no 
grupo de intervenção com Mg e 
desde a quarta semana (enquanto 
que o grupo com placebo só 
alcançou melhoria às 12 semanas).

2

Bede et al.
(Hungria, 
2008)48

•4 a 16 anos

•62 M e 27 F

•n = 24
•Intervenção:
- < sete anos: 
200 mg citrato 
de magnésio 
diário
- > sete anos: 
290 mg citrato 
de magnésio 
diário
•Duração da 
intervenção: 
12 semanas

•n = 16

•Intervenção:
- Placebo diário de 
260 mg glucose

•Duração da 
intervenção: 12 
semanas

Alterações em mar-
cadores analíticos de 
stress oxidativo, no 
VEF1, número de doses 
de broncodilatadores, 
scores de gravidade 
de asma (avaliação 
de sintomas diurnos e 
nocturnos).

Redução do VEF1 e dos scores 
subjetivos de sintomas em ambos 
os grupos; no entanto verificou-
-se uma redução significativa da 
frequência de uso de broncodila-
tadores no grupo de intervenção, 
especialmente nas últimas quatro 
semanas, em relação ao grupo de 
controlo.

2

Fogarty et al.
(Reino Unido, 

2003)42

•16 aos 60 
anos

•112 M e 
205 F

•n = 99
•Intervenção:
- 450 mg de 
amino-quelato 
de magnésio e 
placebo diaria-
mente
- 1 g vitamina 
C e placebo 
diariamente
•Duração da 
intervenção: 
16 semanas

•n = 106

•Intervenção:
- Duplo placebo 
não especificado 
diariamente

•Duração da 
intervenção: 16 
semanas

Alterações no VEF1, 
na CVF, na frequência 
de utilização de bronco-
dilatadores, em scores 
de gravidade de asma e 
no teste de provocação 
com metacolina.

Não se verificou qualquer alte-
ração com a suplementação de 
magnésio ou de vitamina C em 
relação ao grupo de controlo.

2

Fogarty et al.
(Reino Unido, 

2005)45

•18 aos 60 
anos

•40 M e 52 F

•n = 31
•Intervenção:
- 450 mg de 
amino-quelato 
de magnésio e 
placebo diaria-
mente
- 1 g vitamina 
C e placebo 
diariamente
•Duração da 
intervenção: 
10 semanas

•n = 32

•Intervenção:
- Duplo placebo 
não especificado 
diariamente 

•Duração da 
intervenção: 10 
semanas

Alterações na frequên-
cia de utilização de 
broncodilatadores.

Não se verificou qualquer alte-
ração com a suplementação de 
magnésio ou de vitamina C em 
relação ao grupo de controlo.

2

Kazaks et al.
(EUA, 2010)46

•21 aos 50 
anos

•16 M e 36 F

•n = 28
•Intervenção:
- 340 mg de 
citrato de 
magnésio 
diário
•Duração da 
intervenção: 
26 semanas

•n = 27

•Intervenção:
- Placebo de amido 
de milho e celulose

•Duração da 
intervenção: 26 
semanas

Alterações no VEF1, 
CVF, em scores de 
qualidade de vida, de 
gravidade e de controlo 
de asma e no teste 
de provocação com 
metacolina.

Verificou-se, no grupo de interven-
ção, uma necessidade de aumen-
tar a concentração de metacolina 
para provocar uma diminuição 
de 20% no VEF1; adicionalmente 
verificou-se uma melhoria dos 
scores subjetivos de gravidade  e 
controlo de asma e da qualidade 
de vida. Não se verificou alteração 
no VEF1 ou CVF.

2

Gontijo-
Amaral et al.

(Brasil, 
2007)44

•7 a 19 anos

•19 M e 18 F

•n = 18
•Intervenção:
- 300 mg de 
glicina de 
magnésio 
diário
•Duração da 
intervenção: 
8 semanas

•n = 27

•Intervenção:
- Placebo de 
glicina.

•Duração da 
intervenção: 8 
semanas

Alterações no VEF1, 
CVF, em scores de 
gravidade de asma e 
no teste de provocação 
com metacolina.

Verificou-se, no grupo de inter-
venção, uma necessidade de 
aumentar a dose de metacolina 
para provocar uma diminuição 
de 20% no VEF1; adicionalmente 
verificou-se um menor número 
de exacerbações e uma menor 
frequência de uso de broncodila-
tadores. Não se verificou alteração 
significativa no VEF1 ou CVF.

2
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ECAC Bede et al.
(2003)47

Bede et al.
(2008)48

Fogarty et al.
(2003)42

Fogarty et al.
(2005)45

Kazaks et al.
(2010)46

Gontijo-Amaral 
et al. (2007)44

Ocultação aleatorização Sim Sim Sim Não Sim Sim

Ocultação participantes Sim Sim Sim Não Sim Sim

Ocultação profissionais Não Não Sim Não Sim Não

Ocultação avaliadores 
de outcome Não reportado Não reportado Não reportado Não Sim Não reportado

Follow-up adequado Sim (100%) Sim (100%) Sim (81%) Sim (100%) Sim (96%) Sim (100%)

Poder estatístico 
adequado Não reportado Sim Sim Sim Sim Sim

Nível de evidência 2 2 2 2 2 2

Quadro II. Avaliação do risco de viés para os ensaios clínicos aleatorizados controlados (ECAC).
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ao nível da dose necessária de metacolina para cau-
sar uma queda de 20% no VEF1, na frequência de uso 
de broncodilatadores, nos scores subjetivos de gravi-
dade e controlo sintomatológico, e na qualidade de 
vida.44,46-48

Existem diversas limitações nesta revisão. Em pri-
meiro lugar, o pequeno volume de estudos que traba-
lharam esta temática limita a capacidade de alcançar 
conclusões claras. Em segundo lugar, o tamanho das 
amostras incluídas é pequeno (variando entre 18 a 99 
participantes, e com um total amostral de 254 parti-
cipantes de diversas idades) para uma doença relati-
vamente comum como a asma. Em terceiro lugar, as 
metodologias e materiais utilizados em cada um dos 
ensaios considerados são variáveis e de difícil com-
paração e reprodução. Por outro lado, o método de 
ocultação não foi claro em alguns estudos, destacan-
do-se o estudo de Fogarty et al. em 2005. Em quarto 
lugar, as intervenções são, no geral, de curta duração, 
e compostas por suplementos de magnésio oral em 
doses e composições diferentes, que por sua vez po-
derá influenciar as conclusões finais. A estratificação 
destas intervenções irá ajudar a produzir estimativas 
e conclusões mais precisas e úteis. O follow-up ade-
quado dos doente e os métodos de revisão estatís-
tica utilizados são os pontos fortes e positivos dos 
ECAC considerados nesta revisão. É de salientar que 
nenhum dos ensaios relatou eventos adversos com 
este tipo de intervenção adjuvante.2,42,44-48

Com esta revisão conclui-se que a evidência atual 
é de qualidade moderada, inconsistente e de difícil 
generalização, apesar de favorável à efetividade da 
suplementação oral de magnésio no controlo subje-
tivo de sintomas, na qualidade de vida, na frequência 
de uso de broncodilatadores e na dose necessária 
de metacolina para causar uma queda de 20% no 
VEF1 em doentes asmáticos (força de recomendação 
B). A evidência que suporta estas recomendações 
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resume-se essencialmente a seis ECACs, cuja quali-
dade é heterogénea e a generalização dos resultados 
e respetiva aplicabilidade é limitada. 

Após esta revisão extensa das diversas platafor-
mas de artigos científicos, acreditamos que esta é a 
primeira revisão sistemática nacional que avaliou os 
efeitos da suplementação de  magnésio oral como 
tratamento adjuvante na gestão de doentes asmáti-
cos. Os resultados positivos em alguns destes ensaios 
devem ser motivo de reflexão, de forma a fomentar 
futuras investigações da utilidade ou não da suple-
mentação oral com magnésio como terapêutica ad-
juvante de manutenção em doentes com asma ligeira 
a moderada.  No futuro, será necessário realizar no-
vos estudos com amostras significativas, estruturas 
e metodologia claras e válidas, de forma a chegar a 
conclusões de qualidade. 
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está sujeita a prescrição médica, estando indicada 
nas doenças que induzem deficiência da molécula, 
nomeadamente: nas situações de citopatias mito-
condriais, como as miocardiopatias e encefalopatias 
devidas aos défices da cadeia respiratória celular; 
como adjuvante no tratamento da hipercolesterolé-
mia, em doentes que estejam a receber tratamento 
prolongado com os inibidores da HMG-CoA redutase 
(estatinas), os quais inibem a síntese da CoQ10; como 
adjuvante ou co-adjuvante no tratamento da IC em 
doentes que não estejam a responder bem à terapia 

convencional, sobretudo se estiverem medicados 
com inibidores da HMG-CoA redutase e na prevenção 
da miocardiotoxicidade associada às antraciclinas.6

De facto, são várias as referências que apontam 
para um possível benefício clínico da toma de CoQ10 
nos doentes com IC, pelo que o objetivo deste traba-
lho é rever a evidência sobre a eficácia da CoQ10 com-
parada com o placebo, ao nível da morbimortalidade 
(mortalidade, eventos cardiovasculares, hospitaliza-
ções, FE, classificação NYHA) nos adultos com IC.

RESUMO

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica cardiovascular com prevalência crescente e mau prognós-
tico. Embora exista terapêutica modificadora de prognóstico, alguns doentes permanecem sintomáticos. A suplementação 
com coenzima Q10 (CoQ10) parece ter benefícios clínicos na IC. O objetivo deste trabalho é rever a evidência sobre a efi-
cácia da CoQ10 comparada com o placebo, ao nível da morbimortalidade (mortalidade, eventos cardiovasculares, hospita-
lizações, fração de ejeção - FE, Classificação New York Heart Association – NYHA) nos adultos com IC.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa com os termos MeSH “coenzyme Q10” e “heart failure” nas principais bases de 
dados, entre as quais: The Cochrane Library, DARE e MEDLINE. Foram incluídas normas de orientação clínica (NOC), me-
ta-análises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos aleatorizados, publicados entre janeiro de 2009 e 13 de abril de 2019, 
nas línguas portuguesa e inglesa. A escala SORT (Strength Of Recommendation Taxonomy) foi utilizada para classificar a 
qualidade dos estudos e atribuir a força de recomendação.
Resultados: Encontraram-se 61 artigos, dos quais três meta-análises e uma NOC foram elegíveis para a revisão. Todos os 
estudos referem uma diminuição da Classificação NYHA, enquanto o aumento da FE, a melhoria da capacidade para o 
exercício e a diminuição da mortalidade são referidos numa única meta-análise. As meta-análises apresentam um nível de 
evidência de 2 e a NOC uma força de recomendação B.
Discussão: Existe evidência em alguns estudos de melhoria da classificação NYHA, FE, capacidade de exercício e de dimi-
nuição da mortalidade com a CoQ10, no entanto, há resultados inconsistentes.
Conclusão: As autoras concluem que parece haver algum efeito benéfico na utilização deste fármaco como coadjuvante na 
IC (força de recomendação B), porém são necessários mais estudos para ter uma evidência mais consistente.

Palavras-chave: insuficiência cardíaca; coenzima Q10
Keywords: heart failure; coenzyme Q10
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1. Médica interna de Formação Específica em Medicina Geral 
Familiar, USF Alto da Maia, ACES Grande Porto III - Maia/Va-
longo

INTRODUÇÃO

De acordo com as guidelines europeias de 
cardiologia, publicadas em 2016, a insu-
ficiência cardíaca (IC) é uma síndrome 
clínica, caraterizada por sintomas típicos 

(como dispneia e fadiga) que podem ser acompanha-
dos por sinais (turgescência venosa jugular, edemas 
periféricos e crepitações pulmonares), causada por 
uma alteração estrutural e/ou funcional cardíaca, que 
pode resultar em diminuição do débito cardíaco e/ou 
aumento das pressões intracardíacas em repouso ou 
em stress.1,2

 Afeta 1 a 2% da população adulta nos países de-
senvolvidos, com uma prevalência igual ou superior 
a 10% em adultos com idade superior a 70 anos.1 
Segundo um estudo publicado em 2018, previa-se 
que o número de doentes com IC em Portugal con-
tinental aumentaria cerca de 7% em 2018, 30% em 
2035 e 33% em 2060, relativamente a 2011, o que 
se traduz num número absoluto de 397 805, 479 
921 e 494 191 indivíduos afetados, respetivamente.3 
Relativamente ao prognóstico, cerca de 50% dos 
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doentes que desenvolvem IC morrem ao fim de cinco 
anos após o diagnóstico e a taxa de hospitalização 
é elevada.4 Num estudo da sociedade europeia de 
cardiologia, publicado em 2013, a mortalidade a 12 
meses foi de 17% e 7% (nos doentes hospitalizados 
e em ambulatório, respetivamente) e em termos de 
hospitalização foi de 44% e 32%.5 

 A IC pode ser classificada de acordo com a fra-
ção de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo (Quadro 
I) ou segundo a classe funcional do doente, com a 
classificação da New York Heart Association (NYHA) 
(Quadro II), que tem por base os sintomas associados 
à atividade física (classe I a IV).

No que diz respeito à terapêutica, apenas a IC com 
FE reduzida tem fármacos modificadores do prog-
nóstico, nomeadamente beta-bloqueadores, inibido-
res da enzima conversora de angiotensina, antago-
nistas dos recetores mineralocorticóides e inibidores 
da neprisilina e dos recetores de angiotensina. Nos 
restantes casos, está preconizado o controlo de sin-
tomas congestivos e fatores de risco.1,2 

A coenzima Q10 (CoQ10) é uma molécula presente 
na membrana interna mitocondrial, com proprieda-
des antioxidantes, ou seja, auxilia na eliminação dos 
radicais livres. No parecer sobre a CoQ10 emitido 
pelo INFARMED, em 2017, é referido que a CoQ10 

COENZIMA Q10 NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Quadro I. Classificação da IC de acordo com a FEVE.

Tipo de IC IC com FE reduzida IC com FE intermedia IC com FE preservada

Critérios

1 Sintomas ± Sinais* Sintomas ± Sinais* Sintomas ± Sinais*

2 FEVE < 40% FEVE 40-49% FEVE ≥ 50%

3 -

1. Elevação dos péptidos natriuréticos;†
2. Pelo menos mais 1 critério adicional:
 a) Doença estrutural cardíaca relevante 
(HVE ou DAE)
 b) Disfunção diastólica

1. Elevação dos péptidos natriuréticos;†
2. Pelo menos mais 1 critério adicional:
 a) Doença estrutural cardíaca relevante 
(HVE ou DAE)
 b) Disfunção diastólica

Legenda: BNP - peptídeo natriurético auricular tipo B; DAE - dilatação da aurícula esquerda; FEVE - fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HVE - 
hipertrofia do ventrículo esquerdo; IC - insuficiência cardíaca; NT-proBNP - terminal-N do peptídeo natriurético auricular do tipo B.
*Os sinais podem não estar presentes na fase inicial da IC (especialmente na IC com FE preservada) e nos doentes sob tratamento com diuréticos.
† BNP > 35 pg/ml e/ou NT-proBNP > 125 pg/mL.
Adaptado de (2).

Classe I Sem limitação da atividade física. A atividade física normal não provoca sintomas de IC. 

Classe II Com alguma limitação da atividade física. Doente confortável em repouso, mas as atividades físicas diárias provocam sintomas de 
IC.

Classe III Limitação marcada da atividade física. Confortável em repouso, mas uma atividade física menor que o normal resulta em sintomas 
de IC.

Classe IV Incapaz de realizar qualquer atividade física sem que os sintomas de IC estejam presentes. Mesmo em repouso os sintomas de IC 
podem estar presentes. 

Quadro II. Classificação da New York Heart Association (NYHA).

Legenda: IC - insuficiência cardíaca. Adaptado de (1).

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa, a 13 de abril de 2019, 

com os termos MeSH “Coenzyme Q10” e “heart 
failure” nas bases de dados: National Guideline 
Clearinghouse, National Institute for Health and Care 
Excellence, Canadian Medical Association Practice 
Guidelines Infobase, The Cochrane Library, DARE, 
Bandolier, MEDLINE, Trip Database e Index Revistas 
Médicas Portuguesas. Foram incluídas normas de 
orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáti-
cas e ensaios clínicos aleatorizados (ECA), publica-
dos desde janeiro de 2009 até à data da pesquisa, 
nas línguas portuguesa e inglesa. 

Usou-se a Strenght of Recommendation Taxonomy 
(SORT) da American Family Physician para classificar 
o nível de evidência (NE) dos estudos e atribuir a 
força de recomendação.

Incluíram-se estudos referentes a adultos com IC, 
nos quais foi estudada a toma de CoQ10 por via oral, 
comparativamente com o placebo. Os resultados fo-
ram avaliados em termos de redução da morbimorta-
lidade, isto é, ao nível da diminuição da mortalidade, 
de eventos cardiovasculares, redução de hospitali-
zações, aumento da FE e melhoria da classificação 
NYHA. Foram excluídos artigos repetidos, que não 
cumprissem os critérios de inclusão ou que se refe-
rissem a doentes com IC aguda definida como “de-
senvolvimento de dispneia associada à rápida acu-
mulação de líquido dentro dos espaços intersticiais e 
alveolares do pulmão como resultado de pressões de 
enchimento cardíaco elevadas”.7
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RESULTADOS
Foram encontrados 61 artigos, sendo que 47 arti-

gos foram excluídos após leitura do título e resumo, 
por não cumprirem os critérios de inclusão, oito foram 
excluídos por serem repetidos e dois foram excluídos 
após leitura completa por incumprimento dos crité-
rios de inclusão. Em suma, foram selecionados quatro 
artigos: uma norma de orientação clínica e três meta-
-análises. O processo de seleção dos estudos incluí-
dos está representado no fluxograma da Figura 1. A 
análise dos artigos está sintetizada no Quadro III e IV.

CoQ10 apresentou uma diminuição significativa da 
mortalidade comparada com o grupo do placebo [RR 
0,69; (95% IC: 0,5;0,95); p < 0,05]. Do mesmo modo, 
também foi verificado no grupo intervencionado, um 
aumento significativo na capacidade para o exercício, 
medido através da duração e/ou distância percorrida, 

A. Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN), 20168 

A SIGN publicou em março de 2016 uma norma 
de orientação clínica com o objetivo de auxiliar a di-
minuir a variabilidade de tratamentos baseados na 
evidência que são prescritos aos doentes com IC. 
Além disso, os autores optaram também por elaborar 
recomendações sobre a suplementação, nomeada-
mente com CoQ10. Para tal, incluíram uma meta-a-
nálise de 2003, com cerca de nove ECA, na qual se 
verificou que a CoQ10 não altera mortalidade nem a 
FE. Contudo, o número de participantes era reduzido 
para conseguir resultados significativos. Foi também 
incluído um ECA de 2004, com 32 participantes, no 
qual se avaliou a ingestão de 60 mg/dia de CoQ10 
durante três meses, em doentes com IC. Neste estudo 
concluiu-se que a CoQ10 melhorava a classificação 
NYHA bem como a qualidade de vida. Foi atribuído 
uma força de recomendação B.

B. Fotino A et al., 20139
Fotino et al. elaboraram uma meta-análise com 

cerca de 13 ECA, num total de 395 participantes, 

[0,62 (95% IC: 0,02;1,12); p < 0,05]. Pelo contrário, não 
se encontrou uma diferença estatisticamente signifi-
cativa entre o grupo da CoQ10 e o placebo, no que se 
refere à classificação NYHA e à FE. 
O NE atribuído foi de 2. 

Figura 1. Fluxograma de seleção de estudos a incluir na revisão 
baseada na evidência. 
Legenda: MA = meta-análises; NOC = norma de orientação clínica.

Total: 61 artigos

57 artigos excluídos 4 artigos selecionados

1 NOC
47 após
leitura

resumo

3 MA

8 
repetidos

2 após
leitura

completa

Não satisfazem critérios de 
população e outcome

com o objetivo de comparar a suplementação com 
CoQ10 (60-300 mg/dia) ao placebo, ao nível da FE 
e da classificação NYHA. Os vários estudos tiveram 
uma duração entre quatro a 28 semanas. Foi verifi-
cado que após um período de suplementação houve 
pequenas melhorias na classificação NYHA, embora 
não significativas [-0,30 (95% Intervalo de Confiança 
(IC): -0,66; 0,06)]. Contudo, estes resultados devem 
ser interpretados com cautela, dado que só incluí-
ram três ECA. Relativamente à FE, a análise de 11 
ECA permitiu auferir um aumento médio, estatisti-
camente significativo, de 3,67% (p < 0,001; 95% IC: 
1,60%; 5,74%). Numa análise posterior por subgrupos 
específicos, verificou-se que esta melhoria era signi-
ficativa nos estudos antes de 1994, em intervenções 
com duração de 12 semanas, com dose diária ≤ 100 
mg CoQ10 e com indivíduos com FE ≥ 30%. Foi atri-
buído, assim, um NE de 2. 

C. Madmani M et al., 2014.7  
Esta meta-análise incluiu 914 doentes com IC, 

num total de sete ECA, tendo sido definido como 
outcome primário, avaliar o impacto na mortalidade, 
eventos cardiovasculares, hospitalização e classifica-
ção NYHA. Por sua vez, o efeito na FE e na capaci-
dade para exercício foram definidos como outcomes 
secundários. Para tal comparou-se a suplementa-
ção com CoQ10 (60-200 mg/dia ou 2 mg/Kg/dia) 
com o placebo, durante três meses a um ano. Dada 
a heterogeneidade na metodologia na avaliação de 
cada outcome entre os vários estudos, só foi pos-
sível combinar os resultados de dois ECA, em rela-
ção à capacidade para o exercício e à FE. Nestes, a 
CoQ10 não mostrou ter impacto. Relativamente aos 
restantes outcomes, os autores avaliaram os ECA de 
forma individual. No estudo Adarsh et al. (2008), a 
suplementação não alterou a mortalidade global. Já 
no estudo Morisco et al. (1993), verificou-se uma di-
minuição estatisticamente significativa tanto ao nível 
da hospitalização (p < 0,01) como nos eventos car-
diovasculares (p < 0,001), nomeadamente em termos 
de desenvolvimento de edema pulmonar e arritmias. 
No que se refere à classificação NYHA, cinco ECA re-
feriram melhoria na classificação NYHA, sendo que 
quatro ECA apresentaram diferença estatisticamente 
significativa. Foi atribuído um NE de 2.

D. Lei L et al., 2017.10 
Lei et al. realizaram uma meta-análise com o obje-

tivo de avaliar o impacto da suplementação de CoQ10 
(33-200 mg/dia ou 2 mg/Kg/dia, até três doses diá-
rias, entre três meses a dois anos) ao nível da morta-
lidade, FE, capacidade para o exercício e classificação 
NYHA. O estudo incluiu cerca de 14 ECA, num total 
de 2149 doentes com IC. Em termos de mortalidade, 
a avaliação de sete ECA mostrou que o grupo da 

Quadro III. Resumo do resultado da norma de orientação clínica.

Referência e Desenho 
de estudo População Objetivo Resultados Força de 

Recomendação

Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (2016)
Management of chronic 
heart failure - A national 
clinical guideline8

Doentes com 
insuficiência 

cardíaca

Elaborar recomendações 
sobre a suplementação 

em doentes com 
insuficiência cardíaca

A evidência é inconsistente:
• Meta-análise (2003): CoQ10 não 
altera mortalidade nem FE
• ECA (2004): CoQ10 
↑ o estado funcional e clínico bem 
como qualidade de vida

B

Legenda: CoQ10 - coenzima Q10; ECA - estudo clínico aleatorizado; FE - fração de ejeção.

Referência e Desenho de 
estudo População Intervenção Outcome Duração Resultados NE

Fotino A, Thompson-Paul 
A, Bazzano L.
 
Effect of coenzyme Q10 
supplementation on heart 
failure: a meta-analysis9

 
American Society for 
Nutrition (2013)

N: 395  
ECA: 13
 
Doentes com 
insuficiência 
cardíaca

Suplementação 
com CoQ10
(60-300 mg/dia)

Ou Placebo

FE e Classificação 
NYHA

Entre 
4 a 28 
semanas

Com DES (p < 0,05):
• ↑ FE (11 ECA): aumento 
médio 3,67% (95% IC: 1,60%; 
5,74%), significativo nos 
estudos antes de 1994, ≤ 12 se-
manas, dose ≤ 100 mg CoQ10/
dia e com FE ≥ 30%.  
Sem DES:
• ↓Classificação NYHA (3 ECA): 
-0,30 (95% IC: -0,66; 0,06). 

2

Madmani M, Solaiman AY, 
et al. 

Coenzyme Q10 for heart 
failure (Review)7

 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
(2014)

N: 914  
ECA: 7
 
Doentes com 
insuficiência 
cardíaca 

Suplementação 
com CoQ10
(60-200 mg/dia 
ou 2 mg/Kg/dia)

Ou Placebo 

Primários: 
mortalidade, eventos 
cardiovasculares, 
hospitalização e 
Classificação NYHA
 
Secundários: FE e 
capacidade para 
exercício

3 meses 
a 1 ano

MA – sem efeito:
• Capacidade para o exercício 
(2 ECA);
• FE (2 ECA).
ECA individuais:
• ↓ Eventos CV (edema pul-
monar e arritmias - p < 0,001) 
(1ECA);
• ↓ hospitalização (p < 0,01) 
(1ECA);
• ↓ Classificação NYHA (4 ECA 
com DES, 1 sem DES);
• Sem alteração mortalidade 
(1ECA).

2

Lei L, Liu Y.
 
Efficacy of coenzyme Q10 
in patients with cardiac 
failure: a meta-analysis of 
clinical trials10

 
BMC Cardiovascular 
Disorders (2017)

N: 2149 
ECA:14
 
Doentes com 
insuficiência 
cardíaca 

Suplementação 
com CoQ10
(33-200 mg/
dia ou 2 mg/Kg/
dia, até 3 doses 
diárias)
 
Ou Placebo 

Mortalidade, FE, 
capacidade para 
exercício e classifica-
ção NYHA

3 meses 
a 2 anos

Com DES (p < 0,05):
• ↓ Mortalidade (7 ECA): RR 
0,69 (IC: 0,5; 0,95);
• ↑ Capacidade para o exer-
cício (duração e/ou distância 
percorrida) (4 ECA): 0,62 (IC: 
0,02; 1,12).
Sem DES:
• ↓ Classificação NYHA 
(3 ECA): -0,7 (IC: -1,92; 0,51);
Sem efeito:
• FE (9 ECA).

2

Quadro IV. Resumo dos resultados das meta-análises.

Legenda: CoQ10 - coenzima Q10; DES - diferença estatisticamente significativa; ECA - estudo clínico aleatorizado; FE - fração de ejeção; IC - intervalo 
de confiança; MA - meta-análise; N - número de participantes; NE - nível de evidência; NYHA - New York Heart Association; RR - risco relativo.
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DISCUSSÃO
Dos quatro artigos selecionados, verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas aquando 
da suplementação com CoQ10, em termos da melho-
ria da classificação da classificação NYHA, FE e ca-
pacidade para o exercício, bem como diminuição da 
mortalidade. 

Contudo, há resultados inconsistentes e algumas 
limitações nos estudos, entre os quais se descrevem 
seguidamente os principais: no caso da norma de 
orientação clínica de 2016 (Scottish Guidelines), esta 
apenas utiliza dois estudos como referência, uma re-
visão sistemática e um ECA, ambos com mais de 10 
anos e com resultados contraditórios; relativamente à 
meta-análise de Fotino A et al., verifica-se a existên-
cia de informação limitada das caraterísticas dos par-
ticipantes dos estudos (raça, pressão arterial, peso, 
comorbilidades, medicação concomitante) e apenas 
15% eram mulheres; apresenta ainda, um número re-
duzido de ECA que avaliaram a redução da classifi-
cação NYHA, pelo que deve ser cautelosa a avaliação 
dos resultados; na meta-análise de 2014 (Madmani 
M et al.) apenas foi possível combinar dados de dois 
ECA para obter dois outcomes: capacidade para o 
exercício e FE; além disso, não só os restantes out-
comes foram avaliados individualmente pois os ECA 
apresentavam bastante heterogeneidade, como tam-
bém o número de ECA foi reduzido para avaliar os di-
ferentes outcomes; outra consideração a ter, é o facto 
de que tanto Madmani et a. como Lei et al. têm alguns 
ensaios, nos quais não foram fornecidas informações 
detalhadas sobre o processo de ocultação, podendo 
existir vieses não identificados; também nesta última 
meta-análise de 2017, não foram fornecidas informa-
ções clínicas detalhadas sobre a capacidade para o 
exercício e a Classificação NYHA, dificultando assim 
a análise crítica dos resultados; por fim, há que sa-
lientar que nas três meta-análises incluídas, os ECA 
representam duas décadas com tratamentos diferen-
tes de IC, têm poucos participantes e a dose, formu-
lação e duração da suplementação de CoQ10 não é 
uniforme.

CONCLUSÕES
Existe evidência em alguns estudos de melhoria 

da classificação NYHA, FE e capacidade de exercí-
cio e de diminuição da mortalidade com a CoQ10. 
Contudo há resultados inconsistentes, há poucos 
estudos realizados que na sua maioria são antigos e 
têm outcomes diferentes. Também as doses e a dura-
ção de tratamento são díspares. 

Contudo, tendo em conta que a CoQ10 é um suple-
mento seguro e bem tolerado, as autoras concluem 
que parece haver algum efeito benéfico na utilização 
deste fármaco como coadjuvante no tratamento dos 
adultos com IC, porém, são necessários mais estudos 

para ter uma evidência mais consistente (força de re-
comendação B).
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RESUMO

Introdução: A osteoartrose é uma das principais causas de dor articular e incapacidade. Embora possa afetar qualquer ar-
ticulação, a anca e o joelho são duas das principais articulações acometidas. Nenhum tratamento farmacológico demons-
trou, inequivocamente, apresentar propriedades preventivas ou modificadoras da história natural, sendo, frequentemente, 
descontinuados pelos seus efeitos adversos. A prescrição da glucosamina e/ou condroitina tem sido, por isso, uma prática 
comum, embora o seu papel seja ainda controverso. Assim, este trabalho pretende rever o papel destas terapêuticas na 
sintomatologia e capacidade funcional em adultos com osteoartrose do joelho e/ou da anca. 
Métodos: Pesquisa de artigos científicos publicados entre abril/2014 e abril/2019, em inglês e português, nas bases de 
dados de medicina baseada na evidência, utilizando os termos MeSH “glucosamine”, “chondroitin”, “osteoarthritis, hip” e 
“osteoarthritis, knee”. A Strength Of Recommendation Taxonomy (SORT) da American Academy of Family Physician foi 
usada para classificar o nível de evidência e atribuir uma força de recomendação.
Resultados: Dos 15 artigos encontrados, cinco cumpriram os critérios de inclusão: cinco revisões sistemáticas com meta-
-análises. Das cinco publicações, três demonstram melhoria significativa da dor com sulfato de glucosamina (SG), cinco 
com sulfato de condroitina (SC) e duas com terapêutica combinada (TC). Um estudo demonstrou melhoria significativa 
da capacidade funcional com SG, três com SC e dois com TC. Duas publicações demonstraram melhoria significativa da 
rigidez articular com SG.
Conclusão: A evidência atual é insuficiente para recomendar a terapêutica com SG e/ou SC na osteoartrose da anca. O seu 
uso, para uma otimização/melhoria funcional, na osteoartrose do joelho é, também, controverso. Todavia, considerando 
a osteoartrose do joelho, o tratamento com SG está associado a uma redução significativa da rigidez articular (SORT B). 
Ademais, o tratamento com SC ou SG, isoladamente, está associado a uma redução significativa da dor (SORT B).

Palavras-chave: osteoartrose; joelho; anca; glucosamina; condroitina
Keywords: osteoarthritis; knee; hip; glucosamine; chondroitin
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INTRODUÇÃO

Aosteoartrose é a principal causa de dor 
articular e incapacidade na população 
idosa, estando a sua prevalência a au-
mentar.1 Embora possa afetar qualquer 

articulação, as articulações da anca e do joelho são 
duas das mais comummente afetadas.1 De facto, se-
gundo o último estudo epidemiológico realizado em 
Portugal, que data de 2014, 2,9% da população adulta 
portuguesa apresentava osteoartrose da anca e 12,4% 
osteoartrose do joelho.2 

A dor constitui o principal sintoma que motiva 
os doentes a recorrerem aos cuidados de saúde pri-
mários, estando associada a um tremendo impacto 
na qualidade de vida dos mesmos.3 Efetivamente, 
a osteoartrose é a principal causa de morbilidade 

GLUCOSAMINE AND/OR CONDROITINE IN HIP AND KNEE OSTEOARTHROSIS 

Autores:
Filipe Cabral1, Diogo Beirão2, Ricardo Barbosa1, Paula Assunção3, João Bernardes4

dos membros inferiores nos adultos com idade mais 
avançada, sendo um dos principais contribuidores 
para o número de anos de vida perdidos por doença 
e/ou incapacidade (Years Lived with Disability).4,5 

Idade avançada, sexo feminino, lesões articulares 
prévias, fatores anatómicos, obesidade, profissões 
com forte componente físico e fraqueza muscular 
constituem alguns dos fatores de risco identificados 
para o desenvolvimento da osteoartrose.6-11 Por este 
motivo, o tratamento desta patologia deve ser mul-
tidimensional. 

Para além das medidas não farmacológicas, tais 
como a educação do doente e a promoção de um 
estilo de vida saudável (nomeadamente com uma ali-
mentação equilibrada e a adoção de uma prática re-
gular de atividade física, levando, subsequentemente, 
a uma perda/otimização ponderal), existem diversas 
terapêuticas farmacológicas aprovadas para o tra-
tamento desta patologia.12 Contudo, nenhuma de-
monstrou, inequivocamente, apresentar proprieda-
des preventivas ou modificadoras da história natural. 
Ademais, as terapêuticas farmacológicas disponíveis 
apresentam, não raramente, potenciais efeitos adver-
sos, limitando a sua utilização a longo prazo.13

GLUCOSAMINA E/OU CONDROITINA NA OSTEOARTROSE 
DA ANCA E DO JOELHO 
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A glucosamina e a condroitina constituem su-
plementos nutricionais disponíveis no mercado, 
quer isoladamente, quer em combinação. Ambas 
apresentam propriedades supressoras de citocinas 
pró-inflamatórias com impacto no catabolismo car-
tilagíneo, tendo igualmente um efeito sinérgico na 
regulação do metabolismo da matriz.14,15 Como tal, a 
sua prescrição, atendendo também ao seu perfil de 
segurança, tem sido uma prática comummente fre-
quentemente observada no tratamento destas enti-
dades, embora o seu papel seja ainda controverso.16

Assim, o objetivo deste trabalho é rever a evidên-
cia terapêutica da glucosamina e/ou condroitina na 
sintomatologia e capacidade funcional em adultos 
com osteoartrose do joelho e/ou da anca.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de normas de orien-

tação clínica (NOCs), meta-análises (MA), revisões 
sistemáticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados 
controlados (ECAC) na MEDLINE e nas bases de 
dados National Guideline Clearinghouse, National 
Electronic Library for Health do National Health 
Service britânico, Canadian Medical Association 
Practice Guidelines Infobase, The Cochrane Library, 
DARE e Bandolier, a 30 de abril de 2019, utilizando os 
termos MeSH “glucosamine”, “chondroitin”, “osteoar-
thritis, hip” e “osteoarthritis, knee”. Foram incluídos 
artigos escritos em inglês e português, publicados 
desde abril de 2014 até abril de 2019. A Strenght Of 
Recommendation Taxonomy (SORT) da American 
Academy of Family Physicians foi usada para classifi-
car o nível de evidência (NE) dos estudos e atribuir a 
força da recomendação.17

Incluíram-se estudos referentes a indivíduos adul-
tos (≥ 18 anos) com osteoartrose da anca e/ou do 
joelho, nos quais foi estudada a suplementação com 
condroitina e/ou glucosamina por via oral, compara-
tivamente ao placebo ou outro controlo.

Os resultados foram avaliados através de escalas 
validadas para a população incluída nos respetivos 
estudos: o índice de Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis (WOMAC) e o índice de 
Lequesne para avaliar o impacto na melhoria fun-
cional e a escala visual analógica (EVA) para a dor. 
Foram excluídos artigos que não cumpriam os cri-
térios de inclusão, publicações abrangidas por MA 
ou RS incluídas, artigos duplicados ou de opinião e 
publicações nas quais foram utilizadas doses infra-
terapêuticas, nomeadamente < 1500 mg diários de 
glucosamina e/ou < 800 mg diários de condroitina.18,19

RESULTADOS
Dos 15 artigos encontrados, três foram excluídos 

após leitura do título e resumo por incumprimento 

fatores limitantes, destaca-se o reduzido período de 
follow-up dos estudos integrados nesta publicação e 
o número reduzido de estudos que investigam o pa-
pel da terapêutica combinada. Como tal, foi atribuído 
um NE de 2.

C - Zhu X et al., 2018, China22

Zhu et al. elaboraram uma RS com MA de ECAC 
com placebo com o objetivo de avaliar a efetividade 
nos sintomas e o perfil de segurança do SG, SC e sua 
combinação no tratamento da osteoartrose do joelho 
e/ou da anca. Dos 26 artigos incluídos que descre-
vem 30 ensaios clínicos com um tamanho amostral 
de 7172 doentes, dois abordavam a osteoartrose da 
anca e 29 a osteoartrose do joelho. No que diz res-
peito a esta última, os autores constataram que a te-
rapêutica com SC, de forma isolada, está associada 
a uma diminuição estatisticamente significativa da 
dor, avaliada pela EVA [DMP: -0,54 (95% IC -0,90 a 
-0,18); p = 0,003], e a uma melhoria estatisticamente 
significativa da capacidade funcional, avaliada pelo 
índice de WOMAC [DMP: -0,46 (95% IC -0,75 a -0,17); 
p = 0,002]. Por outro lado, a terapêutica com SG de-
monstrou uma redução estatisticamente significativa 
da rigidez articular [DMP: -0,31 (95% IC -0,61 a -0,00); 
p = 0,048] e, embora não se tenha verificado uma di-
ferença estatisticamente significativa, uma tendência 
para a melhoria sintomática da dor [DMP: -0,11 (95% 
IC -0,25 a 0,05); p = 0,170]. Por último, a TC não re-
velou ser superior em nenhum dos outcomes ava-
liados comparativamente ao placebo: dor pela EVA 
[DMP: 0,79 (95% IC -0,30 a 1,88), p = 0,153]; capaci-
dade funcional [DMP: 0,56 (95% IC -0,37 a 1,48), p = 
0,238] e rigidez [DMP: -0,07 (95% IC -0,21 a 0,07), p = 
0,340]. Além disso, não foi observada uma incidência 
superior de efeitos adversos em nenhum dos grupos 
avaliados, o que explica a forte adesão terapêutica e 
corrobora, mais uma vez, o perfil de segurança destes 
compostos. Atendendo ao número reduzido de estu-
dos na osteoartrose da anca, não foi possível inferir 
quaisquer conclusões, constituindo esta uma das li-
mitações identificadas. O mesmo se verifica com es-
tudos que investigam o papel da TC (apenas quatro), 
fenómeno esse que pode explicar a discrepância de 
resultados verificados neste grupo terapêutico. Os 
autores atribuíram um NE de 2.

D - Zhu X et al., 2018, China23

Numa segunda publicação realizada por Zhu et al., 
foi elaborada uma RS com MA de ECAC com placebo 
com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia 
do SG e/ou SC no alívio da dor e na capacidade fun-
cional em doentes com osteoartrose do joelho e/ou 
da anca. Dos 61 ensaios incluídos, com um tamanho 
amostral de 24128 doentes, 14 ensaios abordavam 

dos critérios de inclusão. Dos 12 artigos analisados na 
íntegra, dois foram excluídos por incumprimento dos 
critérios de inclusão (doses infraterapêuticas) e cinco 
foram excluídos por se tratarem de artigos duplicados 
e/ou incluídos noutras RS ou MA. Deste modo, foram 
obtidas cinco publicações referentes a cinco RS com 
MA, cuja análise se encontra resumida no Quadro I.

A - Simental-Mendía M et al., 2018, Alemanha20

Simental-Mendía et al. elaboraram uma RS com 
MA de ECAC com placebo com o objetivo de avaliar a 
eficácia do sulfato de glucosamina (SG) e/ou sulfato 
de condroitina (SC) no alívio da dor e na capacidade 
funcional em doentes com osteoartrose do joelho. 
Com base em 29 estudos (n = 6120), concluíram que o 
uso de SG ou de SC está associado a uma diminuição 
significativa da dor avaliada pela EVA (p = 0,04 e p < 
0,00001, respetivamente). Contudo, ao contrário do 
que seria expectável, quando utilizadas em associa-
ção, o mesmo não se verificou (p = 0,95). Além disso, 
a utilização de SG, SC ou a terapêutica combinada 
(TC) não demonstrou uma diminuição significativa 
da rigidez (p = 0,25, p = 0,07 e p = 0,98, respetiva-
mente) nem um aumento significativo da capacidade 
funcional avaliada pelo índice de WOMAC (p = 0,17, 
p = 0,47 e p = 0,47, respetivamente). Não obstante, 
a maioria dos estudos integrados nesta publicação 
apresentavam um período de follow-up curto (infe-
rior a seis meses em 22 estudos) e os doentes incluí-
dos apresentavam uma elevada heterogeneidade no 
grau de severidade da osteoartrose. Por este motivo, 
foi atribuído um NE de 2. 

B - Zeng C et al., 2015, China21

Zeng et al. elaboraram uma RS com MA de ECAC 
com placebo com o objetivo de avaliar a efetividade 
e a segurança do tratamento com SG, SC e a sua 
combinação no tratamento da osteoartrose do joe-
lho. Com base nos 54 estudos incluídos, com um to-
tal de 16427 doentes, todas as opções terapêuticas 
avaliadas demonstraram uma redução significativa 
da dor, com base na EVA. Contudo, a TC demonstrou 
uma eficácia superior comparativamente à terapêu-
tica isolada, embora sem diferenças estatisticamente 
significativas [SG: diferença de médias padronizada 
(DMP): -0,20 (95% Intervalo de Confiança (IC) -0,33 
a -0,07)]; [SC: DMP: -0,18 (95% IC -0,34 a -0,03)] e 
[TC: DMP: -0,27 (95% IC -0,47 a -0,06)]. No que diz 
respeito à capacidade funcional, avaliada através do 
índice de WOMAC, apenas a TC demonstrou uma me-
lhoria significativa [DMP: -0,23 (95% IC -0,38 a -0,08)]. 
Os autores não verificaram um aumento da incidên-
cia de efeitos adversos com o uso destas substâncias 
comparativamente ao placebo, enaltecendo o seu 
excelente perfil de segurança e tolerabilidade. Como 

a osteoartrose da anca e 59 a osteoartrose do joe-
lho. Os autores concluíram que todas as opções te-
rapêuticas avaliadas demonstraram uma redução 
estatisticamente significativa da dor, de acordo com 
a EVA. Porém, a TC demonstrou uma eficácia supe-
rior comparativamente à terapêutica isolada, em-
bora sem diferenças estatisticamente significativas 
[SG: DMP: -0,33 (95% IC -0,60 a -0,10)]; [SC: DMP: 
-0,53 (95% IC -0,83 a -0,28)] e [TC: DMP: -0,58 (95% 
IC -0,98 a -0,18)]. Em relação à capacidade funcio-
nal e à semelhança do que acontecia na dor, todas as 
opções terapêuticas demonstraram, igualmente, um 
aumento estatisticamente significativo do índice de 
WOMAC [SG: DMP: -0,36 (95% IC -0,59 a -0,15)]; [SC: 
DMP: -0,46 (95% IC -0,69 a -0,23)] e [TC: DMP: -0,48 
(95% IC -0,80 a -0,17)]. Contudo, apenas a terapêu-
tica com SG foi associada a uma melhoria significa-
tiva da rigidez [DMP: -0,36 (95% IC -0,67 a -0,59)]. 
Relativamente ao objetivo secundário do estudo, não 
se verificou uma incidência aumentada de efeitos 
adversos comparativamente ao placebo em nenhum 
dos grupos. As principais limitações identificadas fo-
ram o reduzido período de follow-up dos estudos e a 
menor percentagem de estudos relativos à osteoar-
trose da anca. Foi atribuído um NE de 2.

E - Singh JA et al., 2016, Estados Unidos da 
América24

Em 2016, Singh et al. publicaram uma RS com MA 
de ECAC com placebo ou outro controlo para ava-
liar a eficácia e a segurança terapêutica do SC no 
tratamento da osteoartrose do joelho, da anca e/ou 
da mão. Dos 39 artigos pertinentes para a presente 
publicação, de um total de 43, 39 abordavam a os-
teoartrose do joelho e um a osteoartrose da anca. 
Relativamente à osteoartrose do joelho, a terapêu-
tica com SC demonstrou uma redução significativa 
da dor, quer a curto, quer a longo prazo - [ < seis 
meses - DMP: -10,14 (95% IC -14,58 a -5,71)]; [ > seis 
meses - DMP: -9,01 (95% IC -17,68 a -0,34)] - e uma 
melhoria significativa da capacidade funcional [IL - 
DMP: -0,57 (95% IC -0,84 a -0,30)]. Não se verificou 
uma incidência aumentada de efeitos adversos ou de 
descontinuação da terapêutica comparativamente 
ao placebo. Atendendo ao número reduzido de es-
tudos na osteoartrose da anca, não foi possível inferir 
quaisquer conclusões nesta população, constituindo 
esta uma das limitações identificadas. Além disso, o 
reduzido período de follow-up na maioria dos estu-
dos incluídos (inferior a seis meses) e a sua elevada 
heterogeneidade constituem outras das principais 
limitações verificadas. Atendendo a isso, os autores 
atribuíram um NE de 2. 
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CONCLUSÕES
O número reduzido de publicações que abordam 

o impacto destas terapêuticas, quer de forma isolada, 
quer em associação, na osteoartrose da anca limita a 
potencial recomendação do seu uso.

Tendo em consideração a osteoartrose do joelho, 
dos cinco estudos analisados, verificou-se que três 
demonstram melhoria estatisticamente significativa 
da dor com o SG, cinco com o SC e dois com a TC. 
Relativamente à capacidade funcional, um estudo 
demonstrou melhoria significativa com o uso de SG, 
três estudos com o SC e dois estudos com a TC. Por 
fim, duas publicações demonstraram melhoria signi-
ficativa da rigidez articular com o SG. Destaca-se a 
ausência de incidência superior de efeitos adversos 
ou descontinuação terapêutica nos estudos aborda-
dos comparativamente ao placebo ou outro controlo.

Desta forma, esta revisão conclui que, na osteoar-
trose do joelho, o tratamento com SG, de forma iso-
lada, está associado a uma redução estatisticamente 
significativa da rigidez articular (SORT B). Além disso, 
o tratamento com SC ou SG, de forma isolada, está 
associado a uma redução significativa da dor (SORT 
B). A evidência é contraditória em relação ao trata-
mento da osteoartrose do joelho com SG e/ou SC na 
melhoria da capacidade funcional (avaliada pelo ín-
dice de WOMAC e IL). 

Em termos metodológicos, foram constatadas 
algumas limitações, nomeadamente: o número re-
duzido de estudos relativos à osteoartrose da anca 
e que avaliam o tratamento com TC, a sobreposição 
de alguns ECAC nas RS com MA, a ausência de dis-
criminação do grau de osteoartrose na maioria dos 
estudos e o reduzido período de follow-up. 

É fundamental denotar e referir a disparidade 
das conclusões da presente publicação compa-
rativamente às guidelines apresentadas pelas di-
ferentes sociedades científicas, nomeadamente a 
American Academy of Orthopaedic Surgeons e a 
Royal Australian College of General Practitioners, as 
quais não recomendam o uso destas substâncias, de 
forma isolada ou combinada.25,26 Não obstante, a data 
de publicação dos estudos considerados nas mesmas 
e a qualidade destes traduzem-se num nível de evi-
dência reduzido. Como consequência, estudos com 
maior robustez científica são essenciais para averi-
guar e corroborar, de forma sistemática e sustentada, 
o verdadeiro impacto destas substâncias na osteoar-
trose do joelho e da anca, com definição adicional, se 
possível, da duração ideal de tratamento.

Em suma, dada a elevada prevalência da osteoar-
trose ao nível dos cuidados de saúde primários e dos 
efeitos adversos das terapêuticas farmacológicas 
mais comummente utilizadas no seu tratamento, tor-
na-se essencial que os médicos de família reconhe-
çam a glucosamina e a condroitina como terapêuti-
cas coadjuvantes/alternativas, atendendo também 
ao seu excelente perfil de segurança.
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Referência Tipo de 
estudo População Intervenção / 

Comparação Outcomes Resultados NE

Simental-
Mendía M et al. 

(2018)20
RS/MA

29 estudos 
(n = 6120)

    OA do joelho

Duração: 
6-156 semanas

Intervenção:
    SC vs placebo
    SG vs placebo
    TC vs placebo

Capacidade 
Funcional 
(índice de 
WOMAC)

Dor (EVA)

SG e SC: redução significativa da dor (p = 0,04 
e p < 0,00001, respetivamente).

TC: sem redução significativa da dor.

Todas as intervenções: sem redução da rigidez 
articular ou aumento da capacidade funcional 
de forma significativa.

2

Zeng C et al. 
(2015)21 RS/MA

54 estudos 
(n = 16427) 

    OA do joelho

Duração: 
não mencionada

Intervenção:
    SC vs placebo
    SG vs placebo
    TC vs placebo

Capacidade 
Funcional 
(índice de 
WOMAC)

Dor (EVA)

Todas as intervenções: redução significativa 
da dor:
[SG: DMP: -0,20 (95% IC -0,33 a -0,07)]
[SC: DMP: -0,18 (95% IC -0,34 a -0,03)]
[TC: DMP: -0,27 (95% IC -0,47 a -0,06)]

TC: aumento significativo da capacidade 
funcional:
[DMP: -0,23 (95% IC -0,38 a -0,08)]

2

Zhu X et al. 
(2018)22 RS/MA

30 estudos 
(n = 7172) 

    OA do joelho
    (29 estudos)

    OA da anca 
    (2 estudos)

Duração: 
1-144 semanas

Intervenção:
    SC vs placebo
    SG vs placebo
    TC vs placebo

Capacidade 
Funcional 
(índice de 
WOMAC)

Dor (EVA)

OA do joelho:
SG: redução significativa da rigidez articular 
[DMP: -0,31 (95% IC -0,61 a -0,00); p = 0,048] 
e não significativa da dor [DMP: -0,11 (95% IC 
-0,25 a 0,05); p = 0,17].

SC: redução significativa da dor [DMP: -0,54 
(95% IC -0,90 a -0,18); p = 0,003] e aumento 
significativo da capacidade funcional [DMP: 
-0,46 (95% IC -0,75 a -0,17); p = 0,002].

TC: sem redução da dor ou aumento da 
capacidade funcional de forma significativa.

OA da anca:
Número de estudos insuficientes para inferir 
significado estatístico.

2

Zhu X et al. 
(2018)23 RS/MA

61 estudos 
(n = 24128) 

    OA do joelho
    (59 estudos)

    OA da anca 
    (14 estudos)

Duração: 
não mencionada

Intervenção:
    SC vs placebo
    SG vs placebo
    TC vs placebo

Capacidade 
Funcional 
(índice de 
WOMAC)

Dor (EVA)

OA do joelho e da anca:
Todas as intervenções: redução significativa 
da dor:
[SG: DMP: -0,33 (95% IC -0,60 a -0,10)]
[SC: DMP: -0,53 (95% IC -0,83 a -0,28)]
[TC: DMP: -0,58 (95% IC -0,98 a -0,18)]

Todas as intervenções: aumento significativo 
da capacidade funcional:
[SG: DMP: -0,36 (95% IC -0,59 a -0,15)]
[SC: DMP: -0,46 (95% IC -0,69 a -0,23)]

2

Singh JA et al. 
(2016)24 RS/MA

43 estudos 
(n = 9110) 

    OA do joelho
    (38 estudos)

    OA da anca 
    (1 estudo)

Duração: 
4-156 semanas

Intervenção:
    SC vs placebo

Capacidade 
Funcional 
(índice de 
WOMAC e IL)

Dor (EVA)

OA do joelho:
    Redução significativa da dor a curto e longo 
prazo:
    [ < 6 meses - DMP: -10,14 (95% IC -14,58 a 
-5,71)]
     [ > 6 meses - DMP: -9,01 (95% IC -17,68 a 
-0,34)]
     [índice WOMAC - RR: 1,12 (95% IC 1,01 a 
1,24); p = 0,04]

    Aumento significativo da capacidade 
funcional:
     [IL - DMP: -0,57 (95% IC -0,84 a -0,30)]

OA da anca:
Número de estudos insuficientes para inferir 
significado estatístico.

2

Quadro I. Resumo dos estudos analisados.

Legenda: DMP – Diferença de Médias Padronizada; EVA – Escala Visual Analógica; IC – Intervalo de Confiança; IL – Índice de Lequesne; MA – Me-
ta-Análise; NE – Nível de Evidência; OA – Osteoartrose; RR – Risco Relativo; RS – Revisão Sistemática; SC – Sulfato de Condroitina; SG – Sulfato de 
Glucosamina; TC – Terapêutica Combinada; WOMAC - Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis. 
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RESUMO

Introdução: A varicela é uma infeção que ocorre tipicamente na infância de forma benigna e autolimitada. Numa minoria 
dos casos surgem complicações, principalmente em recém-nascidos e imunocomprometidos. Um número significativo de 
crianças é medicada com aciclovir, apesar de apresentar um quadro clínico ligeiro. Assim, pretende-se rever a evidência 
do uso de aciclovir oral no tratamento da varicela em crianças imunocompetentes, para melhoria sintomática, redução da 
duração da doença e complicações associadas.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa, em fontes de medicina baseada na evidência, de meta-análises (MA), revisões siste-
máticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados e normas de orientação clínica, publicados nos últimos 30 anos, em português 
e inglês, através dos termos MeSH “chickenpox AND acyclovir”. Foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxo-
nomy para atribuição dos níveis de evidência e força de recomendação.
Resultados: Obtiveram-se 325 artigos, dos quais foram selecionados uma MA e quatro RS. Da análise destes estudos 
constata-se que o uso de aciclovir se associa a uma discreta redução do número máximo de lesões e da duração da febre 
em um dia. Contudo, não reduz significativamente a duração do exantema nem as complicações secundárias à varicela. Os 
efeitos descritos são atingidos quando o aciclovir é iniciado nas primeiras 24 horas do aparecimento do exantema.
Discussão: As reduções verificadas com o uso de aciclovir, ainda que estatisticamente significativas, traduzem um peque-
no benefício clínico sem efeito sobre as complicações desta doença, sendo este atingido numa janela terapêutica difícil 
de alcançar. Os autores destacam a necessidade de estudos complementares: estudo do benefício do aciclovir após as 
primeiras 24 horas de exantema, efeito de outros antivíricos, estudos em populações abaixo de um ano de idade e de 
custo-benefício.
Conclusão: O uso de aciclovir oral no tratamento da varicela em crianças imunocompetentes dos dois aos 12 anos não está 
recomendado (força de recomendação A).

Palavras-chave: varicela; aciclovir; crianças
Keywords: chickenpox; acyclovir; child/child, preschool
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INTRODUÇÃO

Avaricela é a primoinfeção causada pelo 
vírus varicela-zoster.1-4 Trata-se de uma 
doença comum, geralmente benigna e 
autolimitada em indivíduos saudáveis, 

contudo é altamente contagiosa.1-4 Ocorre tipica-
mente na infância, surgindo 90% dos casos em crian-
ças com idades compreendidas entre um e 14 anos.1 
A transmissão faz-se pelo contacto direto com lesões 
ou através de gotículas dispersas pelo ar, estenden-
do-se o período de contágio desde um a dois dias 
antes do aparecimento do exantema até cinco a seis 
dias após. O período de incubação é de 11 a 20 dias e 
o quadro clínico caracteriza-se por mal-estar geral e 
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febre associados a um exantema vesicular generali-
zado e pruriginoso.1-3 Este distribui-se principalmente 
pela face, couro cabeludo e tronco sob a forma de le-
sões com diferentes morfologias que surgem suces-
sivamente desde máculas até crostas. Deste modo, o 
diagnóstico é essencialmente clínico, feito através da 
observação deste típico exantema associado ao con-
texto epidemiológico.1

Apesar do típico quadro clínico frustre, nos se-
gundos casos entre os contactos, este tende a ser 
mais pronunciado e com um atingimento sistémico 
mais frequente e em cerca de cinco a 10% de todos 
os casos, a varicela pode mesmo apresentar-se com 
complicações cutâneas, respiratórias ou neuroló-
gicas.1,4 Este risco é maior em populações onde a 
doença tende a ser mais grave, como nos recém-nas-
cidos, grávidas, adultos e imunocomprometidos.1-3 

A mais comum das complicações é a sobreinfeção 
bacteriana das lesões cutâneas;1,3 esta pode surgir in-
clusive nos doentes imunocompetentes e nos doen-
tes imunocomprometidos pode apresentar-se como 
sépsis.3 As restante complicações são mais raras, 
podendo ser respiratórias, pneumonia e infeção do 

ACICLOVIR NO TRATAMENTO DA VARICELA EM CRIANÇAS 
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trato respiratório superior, e neurológicas, encefalite 
e ataxia cerebelar.1,3

O tratamento tradicional da varicela é sintomático, 
passando pelo uso de paracetamol para controlo da 
febre, anti-histamínico oral e loções anti-prurido para 
alívio do ciclo prurido-coceira-prurido.1-3 Contudo, 
apesar de a varicela ter um prognóstico benigno 
com manifestações clínicas ligeiras na maioria das 
crianças, parece haver um uso indiscriminado de 
antivíricos neste contexto. Tal facto é suportado por 
um estudo observacional realizado recentemente 
em Espanha, que mostra que os antivíricos são pres-
critos em uma em cada quatro crianças com varicela 
antes dos 12 meses de idade.5 

Neste sentido, pretende-se com este trabalho re-
ver a evidência existente sobre o uso de aciclovir oral 
no tratamento da varicela em crianças imunocom-
petentes para melhoria sintomática (traduzida pela 
redução do número máximo de lesões), redução da 
duração da doença (demonstrada pela redução dos 
dias de febre e dias até ausência de novas lesões) e 
redução das complicações associadas.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de artigos, das tipo-

logias meta-análises (MA), revisões sistemáticas 
(RS), ensaios clínicos aleatorizados (ECA) e normas 
de orientação clínica (NOC), nas bases de dados 
National Guideline Clearinghouse, National Institute 
for Health and Care Excellence – Guidelines Finder, 
Canadian Medical Association Practice Guidelines 
Infobase, Cochrane Library, Database of Abstracts 
of Reviews of Effects, Trip Database, BMJ Evidence-
Based Medicine, Bandolier, Pubmed e Índex de 
Revistas Médicas Portuguesas.6

Para a pesquisa desta revisão foram utilizados os 
termos MeSH “chickenpox AND acyclovir” e foram 
selecionados os artigos publicados nas línguas por-
tuguesa e inglesa, nos últimos 30 anos nas várias ba-
ses de dados utilizadas, à exceção da pesquisa dos 
artigos originais da Pubmed, onde foram seleciona-
dos os publicados nos últimos cinco anos.

Foi aplicada a metodologia PICO, pelo que os ar-
tigos incluídos cumpriam os seguintes critérios: a) 
População: crianças com idades compreendidas en-
tre um mês e 12 anos, imunocompetentes e com va-
ricela; b) Intervenção: administração de aciclovir oral; 
c) Comparação: placebo; d) Outcomes: redução de 
dias até ausência de novas lesões, número máximo 
de lesões, duração da febre e complicações associa-
das. Os critérios de exclusão foram: artigos que não 
se enquadravam na tipologia de estudo pretendida 

(MA, RS, ECA ou NOC); artigos duplicados; artigos 
discordantes do objetivo desta revisão; ensaios clí-
nicos incluídos nas MA ou RS selecionadas; artigos 
que não cumpriam os critérios de inclusão, nomea-
damente realizados em doentes com menos de um 
mês ou mais de 12 anos de idade, imunocomprome-
tidos ou com zona.

Utilizou-se a escala Jadad para avaliar a qualidade 
dos ECA7 e a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy da American Academy of Family 
Physicians8 para atribuição dos níveis de evidência e 
forças de recomendação.

RESULTADOS
Da pesquisa efetuada, obtiveram-se 325 artigos 

dos quais, após exclusão pela leitura do título, leitura 
do resumo, leitura integral e dos artigos repetidos, 
foram selecionados uma MA4 e quatro RS.1-3,9 Este 
processo de seleção dos estudos incluídos está re-
presentado no fluxograma da Figura 1. A caracteri-
zação dos estudos selecionados e a descrição dos 
seus principais resultados encontra-se, adiante, sob 
a forma de texto e, resumidamente, sob a forma de 
Quadros I e II.

início dos sintomas de varicela (n = 920). Os autores 
concluíram que o aciclovir provavelmente reduz a du-
ração da febre em um dia, baseados numa certeza de 
evidência moderada. Nesta revisão, não é claro se o 
uso de aciclovir reduz o número máximo de lesões e 
o número de dias até ausência de novas lesões, com 
base num nível de certeza de evidência muito baixo. 
Quanto às complicações associadas, assumem que o 
aciclovir não parece ter qualquer impacto, mas com 
baixo grau de certeza de evidência. Assim, tendo em 
conta que a varicela é autolimitada, que os custos 
inerentes ao antivírico são consideráveis e que não 
tem efeito sobre as complicações nem um benefício 
clínico relevante, os autores não recomendam o uso 
de aciclovir neste tipo de população.

Foram selecionadas quatro RS1-3,9 elaboradas por 
diferentes autores e em períodos de tempo díspa-
res (Quadro II). A mais antiga, trata-se de uma RS da 
Cochrane1 que incluiu três ECA, sendo que destes, 
dois11,12 incluíram uma população com critérios defini-
dos pela PICO desta RBE (crianças até aos 12 anos). 
Balfour e os seus colaboradores12 avaliaram o efeito 
do aciclovir comparativamente ao placebo, numa 
amostra de 105 crianças imunocompetentes, com va-
ricela, com idade entre os cinco e os 16 anos (idade 
média de oito anos). Este ensaio, avaliado como 
sendo de boa qualidade por um score de quatro pon-
tos na escala Jadad, mostrou a redução de um dia de 
febre nas crianças em que foi administrado aciclovir 
(p = 0,00019) e também um menor número máximo 
de lesões (p < 0,00001). Contudo, não se verificou 
uma diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos no que respeita ao número de dias até ausên-
cia de novas lesões (p = 0,1) e quanto ao desenvol-
vimento de complicações (p > 0,05). À semelhança 
destes resultados, o ECA elaborado por Dunkle e os 
seus colaboradores,11 que avaliou uma amostra de 
815 crianças entre os dois e os 12 anos,  também de-
monstrou que o grupo ao qual foi administrado aci-
clovir apresentou um número máximo de lesões sig-
nificativamente menor (p = 0,0019) e uma redução 
estatisticamente significativa nos dias de febre (p < 
0,00001). Apesar disso, também não se verificaram 
diferenças significativas em relação às complicações 
(p > 0,05). Este estudo, classificado com um score 
de três pontos na escala Jadad, mostrou adicional-
mente uma redução estatisticamente significativa no 
número de dias até a ausência de aparecimento de 
novas lesões, no grupo de crianças em que foi ad-
ministrado aciclovir (p < 0,00001), contrariamente 
ao verificado no ECA descrito anteriormente.12 Assim, 
perante a inclusão destes dois ECA11,12 e um outro que 
incluiu crianças dos 13 aos 18 anos, os autores desta 
revisão1 concluem que a magnitude dos resultados 
não suporta o uso de aciclovir por rotina em crianças 
imunocompetentes.

Ainda em 2005, Harris e os seus colaboradores9 
publicaram uma revisão sobre o tema, expondo os 
resultados da RS da Cochrane1 e dos três ECA que 
esta incluiu, acima descritos. Assim, concluíram que 
o aciclovir oral reduz a duração da febre e do exan-
tema em um dia, apenas quando iniciado nas primei-
ras 24 horas de sintomas, mas sem conseguir qual-
quer efeito na taxa de complicações secundárias à 
varicela. Desta forma, os autores tomam a posição de 
que este antivírico não deve ser usado em crianças 
imunocompetentes.

Finalmente, em 20072 e em 20153 foram publica-
das duas RS, incluindo uma delas 13 estudos2 e a outra 
seis3 mas, apenas um estudo em cada uma destas RS 
preencheu os critérios de inclusão da presente RBE 
- esse estudo é a RS da Cochrane1 já amplamente ca-
racterizada anteriormente. Os autores assumem que 
em crianças saudáveis, o efeito dos outcomes avalia-
dos foi pequeno e de importância clínica questioná-
vel; não se verificando contudo, uma diferença signi-
ficativa entre o grupo tratamento e o grupo controlo.

Entre os artigos selecionados, duas RS2,3 fazem 
referência aos efeitos da administração de aciclovir 
após as primeiras 24 horas desde o início do exan-
tema. Estes efeitos referidos têm por base um único 
ECA13 que comparou a administração de aciclovir oral 
iniciado no primeiro, segundo e terceiro dias de apa-
recimento do exantema numa população de crianças 
imunocompetentes com idades entre os dois e os 11 
anos. Contudo, não foram realizadas análises com-
parativas entre a administração de aciclovir e de pla-
cebo que permitam a obtenção de resultados relati-
vos ao objetivo desta RBE.

DISCUSSÃO
O tratamento da varicela em crianças imunocom-

petentes com aciclovir oral associa-se apenas a um 
pequeno benefício clínico (redução da duração da 
febre em um dia e, com evidência menos consistente, 
redução ligeira do número máximo de lesões), sem 
qualquer efeito sobre as complicações associadas a 
esta doença. 

 Os efeitos descritos foram alcançados para o tra-
tamento iniciado nas primeiras 24 horas de exantema 
– uma janela diagnóstica e terapêutica difícil de al-
cançar. Adicionalmente, de acordo com um estudo 
desenvolvido por Balfour e seus colaboradores,13 pa-
rece haver uma resposta favorável de forma decres-
cente à medida que aumenta o tempo entre o início 
do exantema e a toma de aciclovir. Na verdade, este 
ensaio foi englobado em duas das RS2,3 selecionadas 
e comparou a administração de aciclovir a partir do 
primeiro, segundo e terceiro dias de exantema, numa 
população de crianças imunocompetentes entre os 
dois e os 11 anos. Verificou-se de forma consistente 
que o grupo tratado precocemente apresenta um 

Triagem por leitura do título 
e do resumo (n=311)

Triagem por leitura integral 
(n=16)

5 artigos incluídos: 
1 MA 
4 RS

325 artigos obtidos 
na pesquisa

14 artigos duplicados 
excluídos

295 referências 
excluídas

11 referências excluídas

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos a incluir nesta 
revisão baseada na evidência. 

Legenda: MA - Meta-análise; RS - Revisão Sistemática.

Em 2018, Gonzaléz e Rojas4 realizaram uma re-
visão das RS publicadas até à data sobre a eficácia 
do aciclovir no tratamento da varicela em crianças 
(Quadro I). Identificaram três RS1,9,10 que incluíam dois 
ECA11,12 que integravam os critérios de inclusão defi-
nidos para esta revisão baseada na evidência (RBE), 
nos quais era comparada a administração do aciclo-
vir oral com placebo numa população de crianças 
imunocompetentes com menos de 24 horas desde o 
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já referido anteriormente); que avaliem o efeito de 
outros fármacos antivíricos (por exemplo valaciclo-
vir); que avaliem o efeito deste tratamento em popu-
lações com idade inferior a um ano (os que existem 
são escassos e de menor qualidade5, a maioria é rea-
lizada a partir dos dois anos).

Por seu turno, quando se analisam trabalhos de 
revisão2,3 do efeito da administração de aciclovir em 
crianças imunodeprimidas, percebe-se que estes 
incluem sobretudo crianças com cancro. Contudo, 
dado que há crianças imunocompetentes que sofrem 
de afeções cutâneas, como a dermatite atópica, e 
que podem cursar com disfunção da resposta imu-
nológica, alterações da barreira cutânea e suscetibili-
dade para infeção da pele,14 poderia ser também per-
tinente a realização de estudos nesta subpopulação 
de crianças.

Paralelamente à análise meramente clínica, im-
porta esclarecer o custo-benefício do uso do aciclovir 
nesta população. Relativamente ao absentismo esco-
lar, um ECA afirma não existir diferença no número 
de dias de ausência das atividades letivas quando 
comparado o tratamento com aciclovir e placebo.1,9,12 
No entanto, o impacto económico da doença não se 
resume a esta variável. Neste âmbito, seria fulcral a 
concretização de trabalhos de investigação que con-
juguem outros fatores de impacto quer nos serviços 
sociais (como o absentismo laboral dos progenitores) 
quer nos da tutela da saúde, (tais como o custo do 
fármaco e dos diversos atos em saúde - consultas, 
episódios de urgência, internamento).

De salientar que, à semelhança dos resultados en-
contrados na presente revisão, uma RBE publicada 
em 200915 concluiu que o uso de aciclovir oral não 
estava recomendado, por rotina, em imunocompe-
tentes com varicela em idade pediátrica. Assim, per-
cebe-se que desde então nestes últimos 10 anos, a 
evidência demonstrada por novas RS2,3 e MA4 e até 
por estudos observacionais5 suporta a já encontrada 
previamente.

CONCLUSÃO
O uso de aciclovir oral no tratamento da varicela 

em crianças imunocompetentes dos dois aos 12 anos 
não está recomendado (força de recomendação A).
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Referência Estudos Incluídos População/Intervenção Resultados/ Conclusão NE

Is acyclovir effective
for the treatment of
varicella in children
and adolescents?

 
González F, Rojas P
 20184

Três RS1,9,10 com dois 
ECA11,12 que cumprem 
critérios inclusão 
desta RBE

Escala Jadad:
 - ECA11 com três 
pontos
- ECA12 com quatro 
pontos

População:
n = 920

(2-16 anos)
 

Intervenção:
Aciclovir oral

vs
Placebo

Dias até Ø de novas lesões + 
nº máx de lesões: sem clara 
redução (grau de certeza de 
evidência muito baixo).
Duração da febre: provável 
redução em um dia (moderado 
grau de certeza).
Complicações: sem impacto 
(grau de certeza de evidência 
baixo).

MP (IC 95%): -77 
(-145; -8)

 
MP (IC 95%): 
-1,09 (-2,37; 

-1,28)
 

RR (IC 95%): 
cutâneas – 0,52 

(0,19 a 1,47); 
respiratórias 

– 0,33 (0,04 a 
3,16); neurológi-
cas – 0,99 (0,33 

a 3,06)

1

Considerando o Ø benefício clínico relevante (ape-
nas redução da febre) e a Ø de efeito nas compli-
cações - a intervenção não deve ser usada numa 
população idêntica.

Quadro I. Resumo dos estudos analisados.

Legenda: RS - Revisão sistemática; ECA - Ensaio clínico aleatorizado; n - tamanho da amostra; Ø - ausência; nº - número; máx - máximo; MP - média 
ponderada; IC - intervalo de confiança; RR - risco relativo; NE - Nível de evidência.

Referência Estudos Incluídos População/Intervenção Resultados/ Conclusão NE

Klassen TP e colaborado-
res, 20051

Incluiu dois ECA11,12 que 
cumprem os critérios de 
inclusão definidos para a 
presente revisão

Escala Jadad:
- ECA11 com três pontos
- ECA12 com quatro 
pontos

População:
n = 920

(2-16 anos)
 

Intervenção:
Aciclovir oral

vs
Placebo

Dias até Ø de novas lesões: sem redução estatis-
ticamente significativa num dos ECA12 mas objeti-
vada redução significativa no outro ECA11 incluído.
Nº máximo de lesões: verificada redução signi-
ficativa em ambos os ECA, no grupo em que foi 
administrado aciclovir.
Duração de febre: redução em cerca de um dia, 
com significado estatístico em ambos os ECA.
Complicações: sem diferença estatisticamente 
significativa em ambos os ECA

1

Harris D e colaboradores, 
20059

Os autores expõem os resultados da RS de Klassen TP e colaboradores bem como 
os resultados dos ECA nela incluídos. 1

Swingler GH, 20072 Os autores expõem os resultados da RS de Klassen TP. 1

Cohen J e Breuer J, 20153 Os autores expõem os resultados da RS de Klassen TP. 1

Quadro II. Revisões Sistemáticas.

Legenda: RS - Revisão sistemática; ECA - Ensaio clínico aleatorizado; n - tamanho da amostra; Ø - ausência; nº - número; NE - Nível de evidência.

quadro clínico mais frustre e de menor duração. Por 
outro lado, a confrontação entre os grupos que inicia-
ram o aciclovir nos segundo e terceiro dias do exan-
tema, evidenciou a redução em um dia de duração do 
exantema no primeiro grupo (com significado esta-
tístico), enquanto que a duração da febre foi idêntica 
nos dois. Contudo, os autores não fornecem dados 
quanto às complicações, outcome este considerado 
pertinente para a decisão de iniciar terapêutica com 
antivírico. Assim, apesar de haver uma resposta clínica 
gradual com correlação entre o início da terapêutica 
e o aparecimento do exantema, os autores concluem 
que o tratamento iniciado após as 24 horas não é pro-
vável que seja benéfico em crianças saudáveis e sem 
doença severa. Não obstante, tendo em conta que 
este ECA é de fraca qualidade metodológica e com 
resultados não estatisticamente significativos, não se 

podem tirar conclusões sem que mais estudos sejam 
realizados com intervenções semelhantes.

Ainda no que respeita à possibilidade de trata-
mento da varicela com aciclovir, destaca-se que o es-
quema posológico do aciclovir não é de fácil adesão 
e execução. Contudo, na presente RBE, foi escolhida 
esta intervenção por ser o único fármaco para o qual 
existem estudos em crianças.

Como limitações da presente revisão destacam-se 
a escassez de estudos bem como a heterogeneidade 
amostral dos estudos incluídos. Desta forma, os au-
tores salientam a necessidade de estudos comple-
mentares. Destacam-se assim estudos que avaliem 
o benefício da administração do aciclovir após as 
primeiras 24 horas do início do exantema, uma vez 
que a maioria são realizados nas primeiras 24 horas 
(após este período foi apenas encontrado um ECA13 
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direcionar a diferenciação de linfócitos para um fenó-
tipo TH2.3,5

O objetivo desta revisão foi avaliar o risco de de-
senvolvimento de asma na infância em crianças cujas 
mães realizaram suplementação excessiva com ácido 
fólico, em comparação com mães que realizaram su-
plementação de acordo com as recomendações.

METODOLOGIA:
Foi realizada uma pesquisa de normas de orien-

tação clínica, metanálises, revisões sistemáticas e 
ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) 
nas bases de dados Canadian Medical Association 
Practice Guidelines InfoBase, National Guideline 
Clearinghouse, NICE, CochraneLibrary, DARE, 
Bandolier, Evidencebased Medicine e PubMed, pu-
blicados entre julho de 2014 e julho de 2019, escritos 
em língua portuguesa e inglesa. Foram utilizadas as 
palavras MeSH: "Folic Acid", "Pregnancy" e "Asthma".

Os critérios de inclusão foram: grávidas previa-
mente saudáveis, cuja intervenção seria suplementa-
ção excessiva com ácido fólico, quer em dose (> 400 
μg/dia), como em duração (> 12ª semana de gesta-
ção), em comparação com suplementação de acordo 
com as recomendações. O objetivo seria avaliar a 
possibilidade de existir um risco acrescido de surgi-
mento de asma na infância, nas crianças em que a 
mãe fez suplementação excessiva com ácido fólico. 
Foram excluídos os artigos duplicados ou não rela-
cionados com o tema da revisão.

Foi utilizada a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Family Physician, 
para avaliação dos estudos e atribuição dos níveis de 
evidência e forças de recomendação.6

RESULTADOS:
Foram encontradas 39 normas de orientação clí-

nica, não relacionadas com o tema, uma metanálise 
e cinco ECAC. Não foram encontradas revisões siste-
máticas sobre o tema. 

Foram selecionados cinco ECAC e uma metanálise 
que cumpriram os critérios de inclusão. A descrição 
dos artigos encontra-se resumida no Quadro I.

Um dos estudos observacionais, Parr CL et al.,5 

dividiu as mães em cinco quintis consoante a dose 
de suplementação de ácido fólico, obtida através da 
aplicação de um questionário alimentar. Foi avaliado 
o surgimento de asma na infância nas crianças aos 
sete anos de idade, através do registo de dispensa 
de medicação para a asma e pela aplicação de um 
questionário de avaliação de sintomas respiratórios. 
Verificou-se que as doses mais elevadas de ácido fó-
lico durante a gravidez se associaram a maior risco 
de desenvolvimento de asma, com ou sem atopia as-
sociada.

Segundo Woude PA et al.,3 após verificação do 
desenvolvimento de asma através da dispensa de 
medicação (dados recolhidos através de uma base 
de dados que continha informação sobre prescri-
ções), também as grávidas com consumo excessivo 
de ácido fólico tinham filhos com maior risco de de-
senvolver a doença. 

Um outro estudo, de Alfonso VH et al.,1 associou o 
desenvolvimento de sibilância infantil à suplementa-
ção com ácido fólico iniciada no segundo e terceiro 
trimestres, mas não no primeiro. No entanto, esta re-
lação apenas se verificou em grávidas com história 
de atopia.

O estudo de Veeranki SP et al.7 dividiu as grávidas 
em três grupos com suplementação com ácido fólico 
em dose excessiva, em diferentes fases da gravidez. 
Foi verificado que o risco acrescido de asma era in-
ferior nas mulheres que não realizavam a suplemen-
tação.

O último estudo avaliado, de Yang L et al.,8 consis-
tiu num estudo caso-controlo com uma metanálise. 
O primeiro verificou que a suplementação com ácido 
fólico se associava a maior risco de asma na infân-
cia quando a dose era excessiva. A dose foi calculada 
através da dose diária, multiplicada pelo número de 
dias de suplementação, sendo considerada dose alta 
> 72000 μg/dia (equivalente a 400 μg/dia durante 
seis meses ou 800 μg/dia durante três meses) e dose 
baixa < 36000 μg/dia (equivalente a máximo de 400 
μg/dia, máximo três meses). Pelo contrário, a meta-
nálise realizada não encontrou associação entre as 
duas variáveis estudadas.

RESUMO

Introdução: Na gravidez está recomendada a suplementação com ácido fólico dois meses antes da interrupção do método 
contracetivo e até às 12 semanas de gestação, na dose de 400 μg/dia, para prevenir defeitos do tubo neural. Apesar des-
tas recomendações, verifica-se que muitas das formulações disponíveis apresentam doses superiores, rondando os 5 mg, 
sendo também frequente a suplementação durante toda a gravidez. O objetivo desta revisão foi avaliar o risco de desen-
volvimento de asma na infância em crianças cujas mães realizaram suplementação excessiva com ácido fólico.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa de normas de orientação clínica, metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos 
aleatorizados e controlados (ECAC), publicados entre julho de 2014 e julho de 2019, utilizando as palavras MeSH: "Folic 
Acid", "Pregnancy" e "Asthma". Foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family 
Physician, para avaliação dos estudos e atribuição dos níveis de evidência e forças de recomendação.
Resultados: Foram selecionados cinco ECAC e uma metanálise que cumpriram os critérios de inclusão. 3 ECAC mostraram 
existir associação entre suplementação com alta dose de ácido fólico e surgimento de asma na infância. Relativamente 
ao risco associado à suplementação tardiamente na gravidez, não foi encontrada uma associação consistente, sendo que 
apenas um ECAC mostrou esta associação, unicamente em mães com antecedentes de atopia.
Discussão: Foi consistente a evidência de que, quando comparada a dose de ácido fólico utilizada na gravidez, doses mais 
elevadas estiveram associadas a risco acrescido de desenvolver asma na infância, sendo importante alertar para a possível 
iatrogenia gerada com o excesso de suplementação.
Conclusão: A suplementação com doses elevadas de ácido fólico na gravidez poderá estar associada a surgimento de 
asma na infância (SORT B). No futuro, serão necessários mais estudos, com metodologias mais homogéneas, para clarificar 
se existe efetivamente esta associação.

Palavras-chave: ácido fólico; gravidez; asma
Keywords: folic acid; pregnancy; asthma
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INTRODUÇÃO

Durante a gravidez a mulher experiencia 
um aumento das necessidades de energia 
e nutrientes devido às alterações fisiológi-
cas que ocorrem.1 A suplementação com 

ácido fólico está recomendada, uma vez que permite 
a redução do risco da criança desenvolver defeitos do 
tubo neural.2 De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a suplementação com ácido fólico 
deve iniciar-se pelo menos dois meses antes da inter-
rupção do método contracetivo hormonal e mantém-
-se até à 12ª semana de gestação.2 Isto deve-se ao 
facto de, nesta fase da gravidez, ocorrer uma rápida 
divisão celular no feto, aumento da filtração glomeru-
lar da grávida e pelo facto do tubo neural fechar no 
primeiro mês de gestação. Assim, permite prevenir 
malformações congénitas como espinha bífida, anen-
cefalia e meningocelo. A dose recomendada é de 400 
μg/dia, no entanto, em grávidas com filho anterior 
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com defeito do tubo neural ou com história familiar 
desta situação, a dose prescrita deve ser superior (5 
mg/dia).2 Esta dose está também indicada em mu-
lheres com doenças ou sob terapêutica associadas 
a diminuição da biodisponibilidade de ácido fólico, 
como a toma de anti-epiléticos ou antecedentes de 
anemia.3

Apesar destas recomendações, em Portugal, ve-
rifica-se que muitas das formulações disponíveis no 
mercado, nomeadamente as formulações compar-
ticipadas, apresentam doses superiores às referidas 
anteriormente, rondando os 5 mg por comprimido.4 
Por outro lado, na prática clínica, é frequente encon-
trar grávidas que fazem suplementação com ácido 
fólico durante toda a gravidez e não apenas até às 
12 semanas, como recomendado pela OMS e pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS).  

Existem estudos que sugerem existir relação en-
tre a suplementação com ácido fólico na gravidez e o 
desenvolvimento de patologia respiratória na criança. 
Este efeito adverso poderá ser causado por modifi-
cações epigenéticas, dado o papel do ácido fólico na 
metilação do ácido desoxirribonucleico (ADN). Estas 
modificações não alteram a sequência de ADN mas 
podem afetar a expressão de genes, nomeadamente 

EXCESSO DE ÁCIDO FÓLICO NA GRAVIDEZ E ASMA NA INFÂNCIA

Referência População Metodologia Avaliação Resultados NE

Parr CL et al.
(2016)5

Coorte
95248 mães e 114761 
crianças nascidas 
entre 1999 e 2009.

Suplementação com 
doses altas 
(> 578 μg/dia) vs 
doses baixas 
(< 146 μg/dia) de 
ácido fólico.

Surgimento de asma 
nas crianças aos sete 
anos:
- Apenas atopia;
- Apenas asma; 
- Asma e atopia;
- Nem asma nem 
atopia.

- Crianças nascidas de mães suplemen-
tadas com dose mais alta de ácido fólico 
apresentaram mais frequentemente asma, 
com RR ajustado 23% superior de dispensa 
de medicação (p = 0,01).

- Crianças com mães suplementadas com 
alta dose, apresentaram aumento de 33% 
do RR de ter “apenas asma” (p = 0,02) e 
aumento de 51% do RR de ter “asma com 
atopia” (p < 0,01).

2

Quadro I. Descrição resumida dos estudos incluídos na revisão.
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revisão baseada na evidência revisão baseada na evidência

DISCUSSÃO:
Nos estudos analisados, foi consistente a evidên-

cia de que, quando comparada a dose de ácido fólico 
utilizada na gravidez, doses mais elevadas estiveram 
associadas a risco acrescido de desenvolver asma na 
infância, sendo esta avaliada por surgimento de sinto-
mas ou por necessidade de medicação. Relativamente 
à altura de introdução da suplementação, um dos es-
tudos mostrou existir uma relação entre o início tar-
dio da suplementação (depois do primeiro trimestre) 
e o surgimento de asma na criança, mas apenas em 
mães com história de atopia, o mesmo não se verifi-
cando para as mães sem este antecedente. 

A suplementação com ácido fólico por si só, não 
sendo feita com doses elevadas nem com introdução 
tardia na gravidez, não mostrou influenciar o risco de 
asma na infância.

Uma das limitações desta revisão reside no facto 
de, em alguns estudos, a dose de ácido fólico não ser 
explicitada, e a dose considerada como alta ser variá-
vel em cada estudo. Por outro lado, alguns estudos 
apenas contabilizam a dose de ácido fólico prescrita, 
não valorizando o aporte alimentar, e outros englo-
bam ambos quando definem a dose de suplementa-
ção utilizada. Outra questão é o facto do diagnóstico 
de asma na infância ser feito em diferentes idades 
nos diversos artigos, sendo que em alguns é feito em 
idade pré-escolar, altura em que o diagnóstico pode 
suscitar mais dúvidas. Também foi uma limitação 
desta revisão o pequeno número de artigos incluídos 
e a heterogeneidade das suas metodologias.

Na perspetiva dos autores, a pertinência desta re-
visão reside no facto da possível associação entre a 
suplementação excessiva com ácido fólico na gravi-
dez e o surgimento de asma na infância, pretendendo 
alertar para a possível iatrogenia gerada com o ex-
cesso de suplementação. Pretende-se desta forma 
sensibilizar os profissionais de saúde para a correta 
prescrição da suplementação de ácido fólico na gra-
videz, de acordo com as recomendações existentes, 
como uma forma de prevenção quaternária.

CONCLUSÃO: 
A evidência disponível mostrou que doses mais 

elevadas de suplementação com ácido fólico na gra-
videz poderão estar associadas a risco acrescido de 
desenvolver asma na infância (SORT B). 

No futuro, serão necessários mais estudos, de 
maiores dimensões e com metodologia mais homo-
génea, de forma a clarificar se existe efetivamente as-
sociação direta entre a suplementação excessiva com 
ácido fólico na gravidez e o surgimento de asma na 
infância.
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Referência População Metodologia Avaliação Resultados NE

Woude PA et al. 
(2014)3

Coorte 
39602 grávidas 
e 40628 crianças 
nascidas entre 1994 
e 2011.

Grávidas suplemen-
tadas com alta dose 
de ácido fólico (5 
mg) vs não suple-
mentadas com alta 
dose.

Criança com dis-
pensa de medicação 
para a asma.

- A necessidade de medicação para asma, 
após exposição a alta dose de ácido fólico 
durante a gravidez, foi 26% superior para 
dispensa recorrente de ICS (IRR ajustado = 
1,26, 95% CI = 1,07-1,47).

- Suplementação com dose alta de ácido 
fólico apenas nos 3 meses após parto 
aumentou o risco de necessidade de medi-
cação para asma, apenas em mulheres sem 
suplementação de ferro adicional (IRR = 
1,44, 95% CI = 1,19-1,76).

2

Alfonso VH et al.
(2017)1

Coorte
1201 mães avaliadas 
entre 2006 e 2007.

Início precoce (1ºT) 
de suplementação 
com ácido fólico na 
gravidez vs início 
tardio (2º/3ºT).

Risco de patolo-
gia respiratória na 
criança aos três anos 
de idade (história de 
sibilância, sibilância 
recorrente ou infe-
ções do trato respira-
tório inferior).

- Início tardio de suplementação com ácido 
fólico, vs início no 1ºT, não foi associado a 
sintomas respiratórios na infância precoce 
(três anos). 

- Em mães com antecedentes de atopia: 
início tardio (2º/3ºT) da suplementação foi 
associado com risco 1,7 vezes superior de 
sibilância nos primeiros 3 anos de vida (OR 
1,67, 95% CI 1,12-2,49) e 1,9 vezes maior de 
sibilância no último ano (OR 1,88, 95% CI 
1,05-3,34), em comparação com início da 
suplementação no 1ºT. 
- Não foi encontrada associação em mães 
sem história de atopia.

2

Veeranki SP et al.
(2015)7

Coorte 
104428 díades 
mulher-filho nascidas 
entre  1996-2005.

Suplementação 
com ácido fólico na 
gravidez (só no 1ºT, a 
partir do 1ºT, em toda 
a gravidez) vs sem 
suplementação.

Risco de desenvolvi-
mento de asma nas 
crianças entre os 4,5 
e os seis anos.

- Aumento do risco de asma em mulheres 
com suplementação só no 1ºT (OR 1,2, 95% 
CI 1,1-1,3), e com suplementação durante 
toda a gravidez (OR 1,2, 95% CI 1,2-1,3) vs 
mulheres sem suplementação.

- Aumento de cerca de 20% do risco de 
desenvolvimento de asma na infância em 
mulheres que fizeram suplementação com 
ácido fólico 1000 μg/dia só no 1ºT e durante 
toda a gravidez.

2

Yang L et al.
(2015)8

Estudo caso-controlo 
362 crianças.

Suplementação com 
ácido fólico na gra-
videz em doses altas 
(> 72000 μg/dia) 
vs em doses baixas 
(< 36000 μg/dia).

Risco de desenvolver 
asma na infância, em 
crianças até 2,5 anos 
de idade.

- Não foi encontrada associação signifi-
cativa entre suplementação materna com 
ácido fólico e risco de asma na infância 
após ajuste para fatores de confundimento 
(p = 0,32, OR = 0,72, 95% CI 0,37-1,39).

- Entre as mulheres que fizeram suplemen-
tação: associação significativa entre a dose 
de ácido fólico e o desenvolvimento de 
asma na criança (p < 0,001).

- Suplementação com doses baixas dimi-
nuiu o risco de asma infantil (p = 0,01, OR 
= 0,36, 95% CI 1,15-8,71), enquanto as altas 
doses se associaram a maior risco (p = 0,03, 
OR = 3,16, 95% CI 1,15-8,71).

2

Meta-análise que 
incluiu cinco estudos  
observacionais de 
coorte (n = 14438).

Suplementação 
com ácido fólico 
na gravidez vs sem 
suplementação.

Risco de desenvolver 
asma na infância.

- Não foi encontrada uma associação entre 
a suplementação com ácido fólico e o risco 
de asma na infância (p = 0,444, OR = 1,06, 
95% CI 0,99-1,14).

2

Quadro I. continuação

Legenda: CI - intervalo de confiança; ICS - corticosteroides inalados; IRR - incidence rate ratio; n - número; OR - odds ratio; RR - risco relativo; 1º/2º/3ºT 
- 1º/2º/3º Trimestre.
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RESUMO

Introdução: O défice de alfa-1 antitripsina (A1AT) é a doença genética mais frequente no adulto, predispondo a enfisema 
pulmonar precoce e doença hepática. Menos de 10% estão diagnosticados. O Médico de Família (MF) lida frequentemente 
com sintomatologia respiratória inespecífica sem alterações nos exames auxiliares de diagnóstico. A maioria dos casos de 
défice de A1AT não diagnosticados ocorrem em doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Assim, é im-
portante que o MF conheça esta patologia para diagnosticar e referenciar atempadamente, permitindo a implementação 
de medidas preventivas e terapêutica precoces.
Descrição do caso: Mulher, 40 anos, caucasiana, costureira. Antecedentes: enxaqueca. Medicação: contracetivo oral pro-
gestativo; zolmitriptano 2,5 mg (SOS). Nunca fumou. Sem exposição ocupacional, história de atopia, infeções respiratórias 
recorrentes ou história familiar de doença respiratória. O diagnóstico de défice de A1AT foi feito incidentalmente após 
episódio de urgência por pneumonia, no qual foi pedida tomografia computorizada (TC) torácica para esclarecimento dos 
achados na telerradiografia torácica, tendo sido detetadas bronquiectasias de predomínio basal bilateralmente.
Comentário: Deve suspeitar-se de défice de A1AT na presença de vários fatores, nomeadamente bronquiectasias de etio-
logia desconhecida. Para o diagnóstico é realizado doseamento da A1AT e, se o valor for anormalmente baixo, deve pe-
dir-se fenotipagem e/ou genotipagem da A1AT. Neste caso clínico, foram detetados níveis de A1AT anormalmente baixos 
e a fenotipagem revelou fenótipo PiZZ. Após o diagnóstico devem ser realizadas provas funcionais respiratórias (PFR) e 
TC tórax. Neste caso clínico, as PFR não revelaram alterações para além de hiperinsuflação pulmonar. O tratamento do 
enfisema no défice de A1AT envolve cessação tabágica, terapêutica dirigida à DPOC e terapêutica de reposição com alfa-1 
antiprotease humana. A doente iniciou terapêutica com broncodilatador e foi recomendada vacinação antigripal anual e 
antipneumocócica. Não tem, para já, indicação para terapêutica de reposição com alfa-1 antiprotease.

Palavras-chave: défice alfa-1 antitripsina; bronquiectasias; diagnóstico precoce; tratamento precoce
Keywords: alpha-1 antitrypsin deficiency; bronchiectasis; early diagnosis; early treatment
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INTRODUÇÃO

O
défice de  alfa-1 antitripsina (A1AT) é 
raro, embora seja a doença genética 
mais frequente no adulto de raça cauca-
siana (prevalência estimada de 1:3000-

5000 indivíduos).1 Menos de 10% dos doentes estão 
diagnosticados.1,2  A idade média ao diagnóstico é de 
45,5 anos.2 O tempo entre o aparecimento dos pri-
meiros sintomas e o diagnóstico é de cerca de oito 
anos, impedindo os doentes de beneficiar de medi-
das preventivas e terapêutica precoces, que pode-
riam retardar a progressão da doença.1 A taxa de 
mortalidade é alta, sendo o défice de A1AT uma das 
três doenças genéticas mais letais em caucasinanos.1

O défice de A1AT carateriza-se por níveis plasmá-
ticos da proteína A1AT anormalmente baixos, pre-
dispondo ao desenvolvimento precoce de enfisema 
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pulmonar e doença hepática (cirrose hepática e car-
cinoma hepatocelular).1 Estima-se que cerca de 1-5% 
dos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica 
(DPOC) terão défice de A1AT.1 Assim, a Organização 
Mundial de Saúde recomenda que todos os doentes 
com DPOC e todos os doentes com o diagnóstico de 
asma na idade adulta devem ser rastreados para esta 
patologia.3

O gene da A1AT localiza-se no cromossoma 14, 
sendo transmitido de forma autossómica domi-
nante.1,4 As mutações condicionam a existência de 
mais de 100 variantes genéticas.2,4 O fenótipo predo-
minante (presente em 94-96% dos caucasianos) é o 
PiMM, sendo os níveis de A1AT normais.4,5 Os alelos 
deficitários mais comuns são o Z e o S.3,5 O fenótipo 
PiZZ associa-se frequentemente a doença pulmonar, 
sendo habituais valores de A1AT inferiores a 50 mg/
dL (determinados por nefelometria) ou inferiores a 
80 mg/dL (determinados por imunodifusão radial).3 
No fenótipo Pi(nulo)(nulo) não há produção de A1AT.1 

Os heterozigotos [fenótipos PiMZ, PiMS e PiM/(nulo)] 
têm níveis de A1AT cerca de 35% do normal, não 
desenvolvendo habitualmente a doença, devendo 

DÉFICE DE ALFA-1 ANTITRIPSINA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
mesmo assim ser aconselhados a não fumar.1,5 Assim, 
os fenótipos associados a doença pulmonar incluem o 
PiZZ, PiSZ, PiZ/(nulo) e Pi(nulo)(nulo).1  Em Portugal 
estima-se que 1 em 3,8 indivíduos possua um dos 
cinco fenótipos com alelos deficitários (PiMS, PiMZ, 
PiSS, PiSZ e PiZZ).5

A A1AT é produzida no fígado, sendo responsável 
pela inibição da atividade da elastase neutrofílica, que 
tem uma potente atividade destrutiva da matriz ex-
tracelular pulmonar.4 Desta forma, no défice de A1AT 
há destruição progressiva do parênquima pulmonar, 
resultando em enfisema panacinar, sobretudo a nível 
dos lobos inferiores.1,3,5,6,7 Este processo é mais mar-
cado nos seguintes casos: fumadores, estimando-se 
que nestes o enfisema se desenvolva 10 anos mais 
cedo;5 exposição ambiental e ocupacional; história de 
atopia; história de infeções respiratórias recorrentes.1 

A nível hepático, há acumulação da A1AT mutante no 
interior dos hepatócitos (exceto no fenótipo Pi(nulo)
(nulo) em que não há produção de A1AT), levando 
ao desenvolvimento de cirrose hepática e, eventual-
mente, carcinoma hepatocelular.1 Verifica-se ainda 
uma associação entre o défice de  A1AT e vasculite 
c-ANCA (anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo) 
positiva e paniculite necrotizante.3,5

A clínica do défice de A1AT é inespecífica, sendo 
os sintomas iniciais tosse seca ou produtiva crónica, 
dispneia e, por vezes, sibilos. Estes inicialmente são 
intermitentes, tornando-se persistentes com o evoluir 
da doença. Eventualmente, a dispneia é o sintoma 
dominante do défice de A1AT (presente em 84% dos 
doentes). Ao exame físico (EF) não existem sinais es-
pecíficos do défice de A1AT, podendo o EF ser normal 
numa fase inicial.1 Com o evoluir da doença, podem 
surgir sinais de hiperinsuflação do tórax, diminuição 
dos sons respiratórios nas bases pulmonares, sinais 
de dificuldade respiratória e caquexia.3

A maioria dos casos de défice de A1AT não diag-
nosticados ocorrem em doentes com DPOC, muitas 
vezes seguidos exclusivamente a nível dos Cuidados 
de Saúde Primários (CSP).2 Adicionalmente, o Médico 
de Família (MF) segue frequentemente utentes com 
sintomatologia respiratória inespecífica e sem altera-
ções quer ao exame físico quer no estudo analítico, 
provas funcionais respiratórias (PFR), exames ima-
giológicos do tórax, eletrocardiograma e ecocardio-
grama. 

Assim, é de extrema importância que o MF es-
teja alerta para o défice de A1AT de forma a poder 
diagnosticá-lo perante ambas as situações clínicas 
acima descritas, entre outras mais raras, através do 

doseamento sérico de A1AT em simultâneo com o 
doseamento da Proteína C Reativa (PCR). 

Perante a constatação de níveis anormalmente 
baixos de A1AT, o MF deve referenciar precocemente 
estes doentes aos Cuidados de Saúde Secundários, 
para realização de fenotipagem e/ou genotipagem 
da A1AT, permitindo o diagnóstico definitivo do dé-
fice de A1AT. 

O diagnóstico e referenciação precoces pelo MF 
permite que estes doentes possam iniciar precoce-
mente alterações do estilo de vida (sendo a cessa-
ção tabágica a medida mais importante), bem como 
terapêutica específica para a doença se necessário, 
melhorando a qualidade de vida e sobrevida destes 
doentes.2,3,6 

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
Mulher, 40 anos de idade, raça caucasiana, natural 

e residente no Marco de Canaveses. Tem o 4º ano de 
escolaridade, sendo costureira numa fábrica de con-
feções. É casada e tem uma única filha de 19 anos. 
Agregado familiar constituído pelo casal e a filha (fa-
mília nuclear na fase V do ciclo de Duvall); classe IV 
de Graffar. 

Antecedentes pessoais
É seguida pela atual MF desde 2010. Antecedentes 

patológicos: enxaqueca, medicada com zolmitriptano 
2,5 mg em SOS; osteoartrose dos joelhos; perturba-
ção depressiva em 2008, medicada com fluoxetina 
20 mg id durante um ano, com resolução do quadro. 
PNV atualizado. 

Nunca fumou. Não consome bebidas alcoóli-
cas habitualmente. Nunca consumiu substâncias de 
abuso. 

Sem história de exposição ocupacional, história de 
atopia ou de infeções respiratórias recorrentes. 

Menarca aos 12 anos, cataménios com quatro dias 
de duração e interlúnios irregulares. Faz progestativo 
oral em toma contínua. História Obstétrica: IGIP; um 
parto eutócico de termo. 

Antecedentes Familiares
Sem antecedentes familiares de doença respirató-

ria conhecidos, nomeadamente DPOC, asma ou dé-
fice de A1AT, sem história de patologia hepática. Os 
antecedentes familiares podem ser consultados no 
genograma (Figura 1). 
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- Consulta de Pneumologia – Julho de 2013
A doente referia melhoria do quadro clínico, ha-

vendo apenas persistência da dispneia (grau II da 
mMRC). Não apresentava alterações ao EF. Quando 
questionada acerca da presença de sintomas respi-
ratórios previamente à pneumonia, a doente refere 
que no último ano tinha iniciado quadro de dispneia, 
tendo sido observada pela sua MF e realizado exames 
auxiliares de diagnóstico (EAD), nomeadamente pro-
vas funcionais respiratórias (PFR), telerradiografia do 
tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma e hemo-
grama, não tendo estes mostrado alterações.

Dada a persistência da dispneia e a presença de 
bronquiectasias bilaterais de predomínio basal foram 
pedidas novas PFR.

- Consulta de Pneumologia – Março 2014
A doente mantinha dispneia (grau II da mMRC) 

sem outros sintomas respiratórios associados, no-
meadamente tosse, expetoração ou pieira. A AP e o 
restante EF não revelaram alterações. 

As PFR realizadas em Janeiro de 2014 não mos-
traram alterações na espirometria, mostrando a ple-
tismografia hiperinsuflação pulmonar [Capacidade 
Pulmonar Total (TLC) = 130% e Volume Residual (RV) 
= 141%], sem alteração da capacidade de difusão do 
monóxido de carbono (DLCO).

Decidiu-se pedir outros EAD para esclarecimento 
etiológico das bronquiectasias, nomeadamente, do-
seamento de A1AT, estudo imunológico (anticorpos 
anti-nucleares, anti-citrulina, fator reumatóide, an-
ti-SSA e anti-SSB), doseamento das imunoglobuli-
nas (IgA, IgG e IgM), IgE total e IgE específica para 
Aspergillus fumigatus.

- Consulta de Pneumologia – Setembro de 2014
Mantinha dispneia (grau II da mMRC) sem outros 

sintomas respiratórios associados ou alterações ao EF.
Dos EAD realizados apenas o doseamento de 

A1AT foi anormal (38 mg/dL). Perante este resultado 
decidiu-se pedir fenotipagem da A1AT.

Iniciou terapêutica com formoterol 12 μg de 12 em 
12 horas. Foi recomendada vacina antigripal anual e 
vacinação antipneumocócica. Foi reforçada a impor-
tância da abstinência tabágica e evicção de exposi-
ção passiva ao fumo do tabaco. 

- Consulta de Pneumologia – Setembro de 2015
A doente encontrava-se clinicamente sobreponí-

vel ao verificado nas consultas anteriores.
O estudo fenotípico da A1AT revelou a presença 

do alelo Z em homozigotia (fenótipo PiZZ).
Assim, foi feito o diagnóstico de défice de A1AT. 

O diagnóstico e suas implicações foram explicados 
à doente, tendo sido sugerido rastreio do défice de 
A1AT aos irmãos da doente e à sua filha. 

Para excluir atingimento hepático foram pedidas 
provas de função hepática, serologias de vírus hepa-
totrópicos e ecografia abdominal, não tendo estes 
revelado alterações. 

Foram ainda pedidas novas PFR e TC de tórax 
para seguir a evolução da doença. 

História da Doença Atual
- Serviço de Urgência – Junho de 2013
Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) por apre-

sentar quadro de tosse seca, dispneia (grau II da es-
cala de dispneia mMRC (modified Medical Research 
Council dyspnea scale), dor torácica à esquerda com 
características pleuríticas, hipersudorese noturna, 
anorexia e perda ponderal (2 Kg), com um mês de 
evolução. Sem febre objetivada, hemoptises, expeto-
ração hemoptóica ou outros sintomas. Sem contacto 
com doentes com diagnóstico de tuberculose pulmo-
nar.

Ao EF tinha bom estado geral, estava consciente, 
colaborante e orientada no tempo e no espaço. 
A pele e mucosas estavam coradas e hidratadas. 
Encontrava-se eupneica em ar ambiente, hemodina-
micamente estável e subfebril (37,8°C). À auscultação 
pulmonar (AP) verificou-se diminuição do murmúrio 
vesicular na base do pulmão esquerdo, sem ruídos 
adventícios. Restante EF sem alterações. 

Foi pedido estudo analítico e telerradiografia do 
tórax. O estudo analítico mostrou elevação da pro-
teína C reativa (PCR) - 117 mg/L, mas sem leucocitose 
ou neutrofilia, não havendo outras alterações. A te-
lerradiografia do tórax (Figura 2) mostrou infiltrado 
heterogéneo no terço inferior do campo pulmo-
nar esquerdo com imagem paracardíaca sugerindo 

cavitação e infiltrado reticular no campo pulmonar 
direito, sem derrame pleural associado. Perante estes 
achados foi pedida tomografia computorizada (TC) 
do tórax (Figura 3) que mostrou bronquiectasias com 
maior expressão nos lobos inferiores e áreas de con-
densação no lobo inferior esquerdo compatíveis com 
alterações infeciosas, não tendo sido possível excluir 
por esta técnica de imagem uma etiologia específica, 
nomeadamente tuberculose pulmonar (TP) atípica. 
Sem adenopatias, derrame pleural ou outras altera-
ções na TC torácica.

Foram assumidos os diagnósticos de pneumo-
nia à esquerda, sem se poder excluir TP atípica, e 
bronquiectasias de predomínio basal bilateralmente. 
Iniciou antibioterapia empírica com amoxicilina/ácido 
clavulânico 875/125 mg de 12 em 12 horas. Teve alta 
orientada para a Consulta Externa de Pneumologia.

Dada a hipótese de TP atípica, três dias depois 
foi realizada broncofibroscopia flexível, tendo esta 
mostrado abundantes secreções purulentas nos seg-
mentos do lobo inferior esquerdo e língula. No exame 
bacteriológico do lavado broncoalveolar (LBA) iden-
tificou-se Staphylococcus aureus resistente à peni-
cilina, tendo sido mantida a terapêutica em curso. O 
exame micobacteriológico e a pesquisa de DNA do 
Mycobacterium tuberculosis no LBA foram negativos.

Figura 1. Genograma, realizado a 18/09/2015. 

Legenda: AP - Antecedentes Patológicos; Códigos do ICPC-2 utilizados: K86 - Hipertensão Sem Complicações; L99 - Doença do Aparelho Músculo-Esqueléti-
co - Outra; N89 - Enxaqueca; P76 - Perturbação Depressiva; T90 - Diabetes Não Insulino-Dependente; T93 - Alteração do Metabolismo dos Lípidos.

Figura 2. Telerradiografia do tórax (Serviço de Urgência, junho 
de 2013) mostrando infiltrado heterogéneo no terço inferior do 
campo pulmonar esquerdo com imagem paracardíaca sugerin-
do cavitação e infiltrado reticular no campo pulmonar direito, 
sem derrame pleural associado.

Figura 3. Tomografia Computorizada do tórax, dois cortes axi-
ais (Serviço de Urgência, junho de 2013): “Bronquiectasias com 
maior expressão nos lobos inferiores, com espessamento pa-
rietal e zonas com densificação peribrônquica associadas, ob-
servando-se áreas de condensação no lobo inferior esquerdo 
compatíveis com alterações infeciosas (não se exclui etiologia 
específica, nomeadamente tuberculose pulmonar atípica). Sem 
adenopatias. Sem derrame pleural.”
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- Consulta de Pneumologia – Outubro de 2015
As PFR realizadas em Setembro de 2015 não reve-

laram alterações para além de hiperinsuflação pulmo-
nar descrita anteriormente (TLC = 130% e RV = 141%); 
FEV1

 (volume expiratório forçado no 1º segundo) e 
DLCO normais. A TC de tórax mostrou bronquiecta-
sias bilaterais de predomínio basal, não tendo sido 
observadas áreas de enfisema.

A filha da doente foi também observada em con-
sulta de Pneumologia no mesmo dia, tendo sido 
pedido o doseamento de A1AT – níveis plasmáticos 
de A1AT normais. A fenotipagem revelou o fenótipo 
PiMZ. A filha foi aconselhada a abstinência tabágica 
e a pedir fenotipagem da A1AT a um futuro parceiro, 
dada a elevada prevalência do fenótipo PiMZ na po-
pulação portuguesa.

A doente mantém seguimento em consulta de 
Pneumologia e é observada com regularidade pela 
sua MF. À data de elaboração deste relato de caso a 
doente apresenta-se clinicamente sobreponível man-
tendo a dispneia grau II da mMRC. Nas PFR mantém 
FEV1 e DLCO normais, persistindo a hiperinsuflação 
pulmonar verificada anteriormente, não havendo ou-
tras alterações. Não há, para já, evidência de enfisema 
pulmonar na TC de tórax, nem sinais de doença he-
pática.

COMENTÁRIO
Sabe-se que o défice de A1AT é frequentemente 

subdiagnosticado.2 Segundo as guidelines conjuntas6 
da American Thoracic Society (ATS) e da European 
Respiratory Society (ERS) e, mais recentemente, o 
statement da ERS3 deve suspeitar-se de deficiência 
de A1AT na presença de:

• Enfisema de início precoce (antes dos 40 anos);3,6 
• Enfisema na ausência de fator de risco identifi-

cável nomeadamente, tabagismo e exposição ocupa-
cional, entre outros;3 

• Enfisema panlobular de predomínio basal;3,6 

• Todos os doentes com DPOC ou asma de início 
na idade adulta;3

• História de icterícia perinatal; 3,6

• Cirrose de etiologia não esclarecida; 3,6

• Bronquiectasias de etiologia não esclarecida;3,8 
• História familiar de DPOC, bronquiectasias, dé-

fice de A1AT, doença hepática ou paniculite necroti-
zante; 3,6

• Vasculite c-ANCA positiva; 3,6

• Paniculite necrotizante. 3,6 

No caso clínico descrito, o diagnóstico de défice 
de A1AT foi feito precocemente dada a identificação 
incidental de bronquiectasias na TC de tórax realizada 

no SU em contexto de pneumonia. A prevalência de 
bronquiectasias nos doentes com défice de A1AT é 
de 45%, apresentando uma localização semelhante à 
do enfisema (predominantemente nas bases pulmo-
nares).5 Clinicamente, as bronquiectasias podem ma-
nifestar-se com tosse crónica, expetoração mucopu-
rulenta ou hemoptóica, dispneia, pieira, fadiga, perda 
ponderal ou febre.8,9 As bronquiectasias podem so-
frer sobreinfecção bacteriana, levando ao apareci-
mento de expetoração purulenta, febre e sintomas 
constitucionais, aumento da tosse, dispneia, pieira 
e dor torácica pleurítica.8,9 Cronicamente, a doente 
apresenta apenas dispneia, sendo esta o sintoma 
mais frequentemente encontrado nos doentes com 
défice de A1AT.1

No estudo etiológico das bronquiectasias devem 
ser pedidos vários EAD: doseamento das imunoglo-
bulinas (IgA, IgE, IgG e IgM) para exclusão de hipo-
gamaglobulinemia; doseamento de A1AT para exclu-
são de défice de A1AT; doseamento da IgE total e IgE 
específica do Aspergillus fumigatus para exclusão de 
aspergilose broncopulmonar alérgica; pesquisa de 
auto-anticorpos (anticorpos anti-nucleares, anti-ci-
trulina, fator reumatóide, anti-SSA e anti-SSB) para  
exclusão de doença auto-imune.8,9 No caso clínico 
descrito, após a exclusão de outras etiologias e tendo 
sido detetadas concentrações plasmáticas de A1AT 
anormalmente baixas, pode concluir-se que as bron-
quiectasias são, muito provavelmente, uma manifes-
tação do défice A1AT.

Perante a suspeita clínica de défice A1AT deve ser 
efetuado o doseamento plasmático de A1AT e, em si-
multâneo, da PCR para evitar falsos negativos, uma 
vez que a A1AT é uma proteína de fase aguda.5 Se 
o nível plasmático da A1AT for anormalmente baixo, 
deve ser pedida fenotipagem e/ou genotipagem da 
A1AT.3,5

Após o diagnóstico de défice de A1AT, o doente 
deve ser avaliado do ponto de vista funcional respira-
tório (espirometria, pletismografia e DLCO),3,4 sendo 
recomendada ainda a realização de TC do tórax com 
avaliação da densidade pulmonar através do índice 
de pixéis (IP), permitindo assim quantificar e avaliar 
a progressão do enfisema futuramente.4,6 Para excluir 
atingimento hepático devem ser realizadas provas de 
função hepática e ecografia abdominal.3,6 Atualmente, 
a doente não apresenta alterações funcionais respi-
ratórias para além de hiperinsuflação pulmonar, não 
havendo evidência de enfisema pulmonar ou de atin-
gimento hepático.

No tratamento do enfisema por défice de A1AT 
é crucial a cessação tabágica. Adicionalmente, deve 

ser instituída terapêutica dirigida à DPOC (segundo 
as guidelines existentes) e, se houver indicação, ini-
ciar terapêutica de reposição com alfa-1 antiprotease 
humana.1,3,6 Para diminuir o risco de doença hepática, 
recomenda-se vacinação contra hepatites A e B.1 Os 
transplantes hepático e pulmonar estão reservados 
para os doentes com doença hepática e pulmonar 
terminal, respetivamente.1,3,6 

O objetivo da terapêutica de reposição é a manu-
tenção de níveis de A1AT acima do limiar protetor, re-
tardando a progressão da doença,5 sendo neste mo-
mento o único tratamento específico para o enfisema 
pulmonar associado ao défice de A1AT.3,6 A decisão 
de iniciar esta terapêutica obedece a rigorosos crité-
rios de seleção:5 idade superior a 18 anos; níveis de 
A1AT inferiores a 80 mg/dL; não fumador ou ex-fu-
mador há mais de seis meses; obstrução brônquica 
estabelecida ou rápido declínio de FEV1 (superior a 
120 mL/ano).6 Esta terapêutica está reservada para 
os fenótipos PiZZ, PiZ/(nulo), Pi(nulo).5 Não há evi-
dência de eficácia nos heterozigotos (PiSZ e PiMZ).3 
Está contraindicada em doentes com défice de IgA 
pelo risco de anafilaxia.3 Não está indicada para trata-
mento da doença hepática ou cutânea.6 No caso clí-
nico descrito, não há ainda indicação para iniciar te-
rapêutica de reposição, dada a normalidade do FEV1 
e DLCO nas provas funcionais respiratórias. 

A avaliação da progressão da doença baseia-se 
em parâmetros clínicos, funcionais (sendo a DLCO 
mais específica para monitorizar a evolução do enfi-
sema do que o declínio do FEV1)3 e radiológicos atra-
vés da avaliação quantitativa da densidade pulmonar 
por TC do tórax.3,6

O statement da ERS3 recomenda o rastreio de fa-
miliares do caso índice nos seguintes casos:

- Progenitores do caso índex apenas se houver 
suspeita da existência de gene (nulo). 

- Irmãos do caso índex, uma vez que ambos os 
progenitores terão à partida o fenótipo PiMZ, pelo 
que há 25% de probabilidade de os irmãos da doente 
de terem fenótipo PiZZ e probabilidade de 50% de 
serem portadores da mutação (fenótipo PiMZ). Nos 
portadores é aconselhada cessação tabágica e ras-
treio do parceiro, uma vez que o fenótipo PiMZ é re-
lativamente frequente (prevalência de 1-3%), ocasio-
nando uma probabilidade de 25% de os filhos terem 
o fenótipo PiZZ. 

- Filhos do caso índex, apenas se o outro progenitor 
tiver um fenótipo PiMZ, uma vez que nessa situação a 
probabilidade de o filho ter o fenótipo PiZZ é de 50%.

- Nos familiares para além do primeiro grau deverá 
ser feito o rastreio apenas se houver história familiar 

de doença pulmonar ou se um dos progenitores do 
caso índice tiver o fenótipo PiZZ. 

No presente caso clínico, e dado que a doente não 
pretende engravidar novamente, foi feito o rastreio à 
sua filha, tendo-se concluído que esta é portadora da 
mutação (fenótipo PiMZ). Foram-lhe aconselhadas a 
abstinência tabágica e o pedido de fenotipagem da 
A1AT ao futuro parceiro.
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RESUMO

Introdução: A Doença de Madelung (DM) é uma doença rara e de etiologia desconhecida, caracterizada por múltiplos 
depósitos de tecido adiposo não capsulado predominantemente no tronco e pescoço. É mais comum em homens de 
meia-idade e geralmente associa-se a antecendentes de alcoolismo crónico.
Descrição do caso: Homem, 52 anos, caucasiano, com doença hepática alcoólica, seguido em consulta de alcoologia por 
hábitos alcoólicos abusivos (294 g/dia) de longa data. Medicação habitual: baclofeno 10 mg id, tiapridal 100 mg id, ácido 
fólico 5 mg id, oxazepam 15 mg id e vitaminas do complexo B. Recorreu ao Serviço de Urgência por tumefação cervical 
anterior, de crescimento rápido em 15 dias, associada a tumefações retroauriculares e occipitais bilaterais. Ao exame físico 
objetivou-se uma massa cervical anterior de consistência dura, indolor à palpação, imóvel e adenopatias occipitais e re-
troauriculares palpáveis bilateralmente, para além de vários lipomas dispersos pelos braços, tronco e abdómen. A ecogra-
fia cervical revelou uma formação ovalada ecogénica, com 70 x 10 mm, inespecífica, cuja biópsia aspirativa cervical revelou 
tratar-se de tecido adiposo maduro, representativo de lesão lipomatosa. A ecografia abdominal identificou dois lipomas 
da parede abdominal anterior com 2 kg de adiposidade. Após o diagnóstico de DM, foi encaminhado para Cirurgia Plástica, 
tendo efetuado resseção cirúrgica com lipoaspiração húmida dos lipomas abdominais. Apresenta indicação para exérese 
dos restantes lipomas por dismorfia significativa.
Comentário: O curso da DM é variável, com o crescimento das lesões indolente ou num curto período de tempo. O diagnós-
tico final inclui sempre a histologia da lesão, que nem sempre é conclusiva, pelo caráter infiltrativo difuso da acumulação 
adiposa. O tratamento padrão consiste na exérese cirúrgica dos lipomas se existirem sinais de compressão ou acentuadas 
deformidades estéticas, embora a recorrência dos lipomas seja comum. A história de etilismo é um importante cofator da 
doença recomendando-se a referenciação para centros especializados.

Palavras-chave: Doença de Madelung; lipomatose simétrica múltipla; alcoolismo
Keywords: Madelung’s disease; lipomatosis, multiple symmetrical; alcoholism
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INTRODUÇÃO

ADoença de Madelung (DM), também de-
signada por lipomatose simétrica múl-
tipla, é uma doença rara, caracterizada 
pela acumulação de maciços depósitos 

de tecido adiposo não capsulado, predominante-
mente simétricos, sobretudo no tronco, pescoço e 
membros superiores.1-7 As massas tumorais adiposas 
são moles e geralmente assintomáticas. No entanto, 
existem casos descritos de infiltração profunda de 
estruturas mediastinais com compressão sintomá-
tica.5,8 Verifica-se uma maior prevalência da doença 
no género masculino, em adultos entre os 30 e os 60 
anos.3,4,8 Os principais diagnósticos diferenciais in-
cluem patologias linfoproliferativas, bócio, higroma 
quístico, quisto branquial, síndrome de Cushing e 
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doenças mais raras como doença de Dercum e sín-
drome de Frohlich.1,4,5

De etiologia ainda mal esclarecida, pensa-se que 
a DM poderá estar relacionada com diversos fatores, 
nomeadamente obesidade, alterações do sistema 
endócrino, predisposição genética, com o vírus da 
imunodeficiência humana adquirida e com o uso de 
corticosteroides.5 Relativamente a fatores de risco 
para o desenvolvimento da doença, o álcool parece 
atuar como um importante cofator no desenvolvi-
mento dos lipomas1,3,8, promovendo a lipogénese e 
a deposição de triglicerídeos9-12. Para além do alcoo-
lismo crónico, alguns estudos estabelecem ainda cor-
relação com casos de insulinorresistência e diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia, hipotiroi-
dismo, hiperuricemia, entre outros.5,8,13,14

Apesar de ser uma doença rara, o Médico de 
Família tem um papel privilegiado ao conhecer a 
história pessoal do doente, integrando todos os as-
petos que lhe permitem estar alerta e elevar o nível 
de suspeição em relação ao diagnóstico diferencial. 
Descreve-se de seguida o relato de caso de uma DM, 
com uma apresentação inicial exuberante e comum 
a múltiplas patologias, elevando o desafio diagnós-
tico. Pretende-se assim enfatizar a necessidade de 

DOENÇA DE MADELUNG, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO olhar para o doente como um todo, não esquecendo 
os seus antecedentes e fatores de risco, para que se 
possam ponderar todas as hipóteses diagnósticas 
possíveis, mesmo as menos comuns. É ainda objetivo 
salientar que a existência de uma boa acessibilidade 
para a realização de meios complementares de diag-
nóstico, a colaboração dos doentes e a articulação 
com o meio hospitalar são fundamentais para uma 
abordagem eficaz e completa.

DESCRIÇÃO DO CASO
Homem, 52 anos, caucasiano, com antecedentes 

de doença hepática alcoólica (MELD 10 e Child-Pugh 
7 classe B), síndrome vertiginosa paroxística benigna 
e patologia osteoarticular da coluna lombar. Sob vigi-
lância em consulta de alcoologia. Medicação habitual: 
baclofeno 10 mg id, tiapridal 100 mg id, ácido fólico 5 
mg id, oxazepam 15 mg id e vitaminas do complexo 
B. O utente apresentava hábitos tabágicos (60 uni-
dades maço ano) e alcoólicos (294 g/dia; 2058 g/se-
mana) de longa data. 

Trata-se de um utente que apresentava faltas con-
secutivas às consultas de vigilância na sua Unidade 
de Saúde Familiar (USF) tendo marcado a última 
consulta com o seu Médico de Família para lhe en-
tregar uma carta de alta, após ter ido ao Serviço de 
Urgência (SU). Recorreu ao SU cerca de cinco dias 
antes, por tumefação cervical anterior, de cresci-
mento rápido, com cerca de 15 dias de evolução, as-
sociada a tumefações retroauriculares e occipitais bi-
laterais, sem outras queixas. Ao exame físico, objeti-
vou-se massa cervical anterior com cerca de 10 cm de 
comprimento, simétrica em relação à linha média, de 
consistência dura, imóvel, indolor à palpação. Foram 
ainda identificadas múltiplas tumefações dispersas 
pelos membros superiores, tronco e abdómen de ca-
racterísticas semelhantes (Figuras 1 a 4), bem como 
adenopatias occipitais e retroauriculares palpáveis 
bilateralmente.

Figura 1. Múltiplos lipomas dispersos pela região do tronco, ab-
dómen e membros superiores, causando grande deformidade 
estética.

Figura 2. Evidência dos lipomas a nível do tronco e membros 
superiores.

Figura 3. Perfil do doente onde se evidenciam lipomas no tron-
co, abdómen e membro superior esquerdo.

Figura 4. Múltiplos lipomas dispersos pelo tronco, região ab-
dominal e membros superiores, causando grande deformidade 
estética.
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Nos exames complementares de diagnóstico rea-
lizados, destaca-se do estudo analítico elevação das 
enzimas hepáticas [transaminase glutâmico-oxala-
cética (TGO) 273 U/L; transaminase glutâmico-pirú-
vica (TGP) 214 U/L; gamaglutamiltransferase (GAMA 
GT) 918 U/L) e trombocitopenia (plaquetas 29000/
mm3)]. A ecografia cervical revelou uma “tumefação 
na região cervical anterior correspondente a forma-
ção ecogénica ovalada superficial com 7 x 1 cm, ines-
pecífica”, cuja biópsia aspirativa cervical revelou tra-
tar-se de tecido adiposo maduro, representativo de 
lesão lipomatosa. O resultado da ecografia abdomi-
nal revelou hepatomegalia esteatósica, de contornos 
regulares, sem alterações nodulares, e identificou a 
presença de dois lipomas da parede abdominal ante-
rior com cerca de dois quilos de adiposidade. 

Após o diagnóstico de Doença de Madelung, foi 
encaminhado para Cirurgia Plástica, tendo sido sub-
metido mais tarde a resseção cirúrgica com lipoaspi-
ração húmida dos lipomas abdominais. 

Na data em que recorreu à consulta com o Médico 
de Família, mantinha múltiplas tumefações, com as 
caraterísticas supracitadas, dispersas pelos membros 
superiores, tronco e abdómen. A tumefação cervical 
apresentava-se menos evidente. De acordo com os 
registos das últimas consultas (cerca de dois anos an-
tes), não havia referência a tumefações individualiza-
das, mas apenas que o doente apresentava excesso 
de peso e perímetro abdominal aumentado, com um 
abdómen globoso. Quando inquirido, o utente refe-
riu que as distrofias no tronco e no abdómen tinham 
cerca de meio ano de evolução, tendo-se assustado 
com o crescimento rápido da massa cervical, motivo 
pelo qual recorreu ao SU. Confessou ainda que as al-
terações corporais tinham um impacto significativo 
no modo como percecionava a sua imagem corpo-
ral, com clara diminuição da sua auto-estima e limi-
tação de algumas atividades (como ida à praia ou a 
balneários públicos). O constrangimento em relação 
a este assunto levou a que não tenha tido iniciativa 
para marcar uma consulta para abordar esta questão.

O doente mantém seguimento em Cirurgia 
Plástica e Medicina Interna, com indicação para exé-
rese do lipoma cervical anterior por dismorfia signifi-
cativa e vigilância do crescimento dos restantes lipo-
mas. Já no contexto do alcoolismo crónico continua a 
ser seguido em consulta de alcoologia, mantendo-se 
abstinente atualmente. Foram marcadas consultas 
de vigilância na USF, a curto prazo, às quais o utente 
compareceu sempre. A excisão cirúrgica representou 
um passo decisivo na sua autoestima, proporcionado 
uma maior adesão ao tratamento da sua adição. Na 
presente data não se identificaram lesões de novo. 

COMENTÁRIO
Classicamente a Doença de Madelung engloba 

dois tipos, segundo a classificação proposta por 
Enzi15: o tipo I, em que os depósitos de gordura são 
circunscritos, e distribuídos simetricamente na por-
ção superior do corpo (região cervical, deltoideia e 
parotídea) – tipicamente designado como o colar de 
Madelung15 – e o tipo II, em que a distribuição dos li-
pomas é mais difusa, assemelhando-se a um padrão 
de obesidade comum, envolvendo frequentemente 
as regiões abdominal e inguinal.3,5,15

O curso da Doença de Madelung é variável e o 
crescimento das lesões pode ser indolente ou, pelo 
contrário, desenvolver-se num curto período de 
tempo.5 Na grande maioria dos casos o quadro é as-
sintomático, podendo ocorrer compressão visceral 
sintomática.5 Os casos mais relevantes incluem a in-
filtração dos depósitos lipomatosos nos tecidos mo-
les cervicais e mediastínicos com compressão e/ou 
deslocação das estruturas locais “faringoesofágicas”, 
originando quadros clínicos de disfonia, dispneia e 
estridor.5,7,9 Como referido anteriormente, o consumo 
alcoólico excessivo é um importante cofator da DM, 
estando por isso descrito, em alguns estudos, a asso-
ciação da mesma com casos de hepatopatia crónica, 
cirrose e hepatocarcinoma.16 A neuropatia periférica, 
tanto sensitiva como motora, é um achado clínico im-
portante e nestes doentes,1,9,14 que embora fosse fre-
quentemente atribuída ao alcoolismo crónico, pensa-
-se agora ser uma complicação da doença em si, uma 
vez que histologicamente se verificou a perda signi-
ficativa de células mielinizadas, ao invés da atrofia 
axonal progressiva com desmielinização observada 
na neuropatia alcoólica.1,3,8 A polineuropatia foi repor-
tada com elevada prevalência na DM, desenvolven-
do-se alguns anos após o seu diagnóstico na maioria 
dos doentes.1,3

O diagnóstico engloba a história clínica, o exame 
físico, exames imagiológicos e a histologia da lesão, 
que nem sempre é conclusiva devido ao caráter di-
fuso da deposição adiposa.1-7 A aparência ecográfica 
revela o aspeto típico dos lipomas (não capsulado) 
e a tomografia axial computorizada (TC) é conside-
rada o método de escolha para o diagnóstico, esta-
diamento pré-operatório e acompanhamento pós-ci-
rúrgico.8,9 A documentação tomográfica identifica os 
achados mais comuns, como a lipomatose nos locais 
característicos, calcificações ou ossificação dentro 
dos lipomas.13 Os achados na ressonância magnética 
sobrepõem-se aos da TC, com a exceção de ser mais 
dispendiosa e menos acessível.9,13,14 A biópsia das le-
sões é fundamental para esclarecimento etiológico 
e excluir eventuais casos de malignidade, embora a 
transformação maligna seja muito rara.5,14 

O tratamento mais eficaz é a remoção cirúrgica 
dos lipomas ou a sua lipoaspiração, apesar das recor-
rências serem comuns devido ao padrão infiltrativo 
do tecido adiposo5,7. Assim, a localização dos lipomas 

deve ser cuidadosamente considerada antes da es-
colha da técnica de exérese, e a indicação cirúrgica 
torna-se imperativa sempre que existam sinais de 
compressão ou acentuadas deformidades estéti-
cas.6,9, Em casos graves, o tratamento da doença 
envolve ressecção cirúrgica do tecido lipomatoso, 
com opção de lipoaspiração em áreas de infiltração. 
A terapêutica farmacológica não demonstrou eficá-
cia na literatura existente. Foram realizados estudos 
com agonistas beta-2, para estimulação da lipólise, 
sem sucesso,1,2,5 e os fenofibratos parecem impedir a 
evolução da doença, através da diminuição dos níveis 
de triglicerídeos.14,15 No entanto, os estudos são ainda 
insuficientes para que se possam tirar conclusões.3,5,8 

Pelo contrário, o tratamento não farmacológico as-
sume um papel fundamental. É indispensável reforçar 
a importância da abstinência alcoólica, recomendan-
do-se a referenciação para centros especializados de 
alcoologia nos casos de dependência e abordagem 
multidisciplinar. A abstinência do álcool não está as-
sociada à regressão espontânea da doença,1,8 mas re-
duz a taxa de recorrência, além de impedir progres-
são no tamanho das massas adiposas.13,14 Apesar de 
ter sido demonstrado que as lesões não retrocedem 
com redução da ingestão calórica alimentar, o con-
trolo dietético é também importante.17

A DM está associada a bom prognóstico, na maio-
ria das situações, dependendo das comorbilidades 
associadas, das complicações do etilismo crónico e 
da presença de neuropatia.9 A transformação ma-
ligna das lesões é rara.4

Em conclusão, com o caso clínico apresentado, 
fica bem visível que a abordagem dos pacientes 
com DM deve ter em conta a complexidade desta 
entidade clínica. Além do tratamento dirigido para a 
doença enfatiza-se a importância de motivar a abs-
tinência alcoólica e correção dos restantes fatores 
de risco. Nos casos em que se verifique atingimento 
visceral com sintomatologia, a cirurgia é prioritária, 
apesar do risco de recorrência significativo. A esfera 
emocional do paciente e sua autoperceção de ima-
gem são dimensões do problema que não devem ser 
negligenciadas.
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centímetros, e mucosa envolvente com aspeto tumo-
ral; restante mucosa com múltiplas pequenas forma-
ções de aspeto quístico, calcificado, de consistência 
dura, em toda a mucosa vesical”. Foi realizada res-
seção das neoformações e o estudo anatomopatoló-
gico revelou carcinoma urotelial papilar não invasor 
de alto grau. De referir, ainda, a presença de ovos de 
Schistosoma hematobium calcificados. Para estadia-
mento, foi efetuada TC (tomografia computorizada) 
toraco-abdomino-pélvica que não demonstrou lesões 
metastáticas à distância. Posteriormente, a doente foi 
avaliada por Infeciologia, tendo sido efetuada anam-
nese exaustiva, verificando-se que a doente tinha vi-
vido em Angola na juventude durante 10 anos, com 
hábitos de molhar os pés e lavar a roupa com água 
da lagoa e tomar banho com água do poço. Referia 
ainda recordar-se de episódio de urina escura, aos 25 
anos, tendo sido tratada de acordo. Foi pedido estudo 
analítico, que revelou hemograma sem alterações, 
função renal e hepática sem alterações, anticorpos 
contra o vírus da imunodeficiência humana (anti-VIH) 
1 e 2 negativos, anticorpo contra o vírus da hepa-
tite C (anti-VHC) negativo, VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory) e TPHA (Treponema pallidum 
hemaglutination assay) negativos, anticorpo contra o 
antigénio de superfície da Hepatite B (anti-HBs), an-
ticorpo total contra o “core” do vírus da Hepatite B 
(anti-HBc) e antigénio de superfície da Hepatite B ne-
gativos, pesquisa de ovos nas fezes e urina negativa 
e serologia de Schistosoma negativa. Tendo em conta 
a presença de ovos em histologia de biópsia uroge-
nital, foi assumida schistosomíase latente e efetuado 
tratamento com praziquantel 60 mg/kg, três tomas 
únicas. Foi recomendada vacinação contra hepatite 
B. Voltou a ser avaliada por Urologia seis meses mais 
tarde, tendo realizado uretrocistoscopia e ureterorre-
noscopia bilateral que não evidenciaram sinais de re-
cidiva neoplásica, mantendo-se em seguimento por 
esta especialidade até ao momento atual.

COMENTÁRIO
O Schistosoma é um género de platelmintes tre-

mátodes endémico em África, que inclui dezenas de 
espécies. Entre elas, apenas cinco infetam o ser hu-
mano, sendo que o único que infeta principalmente 
o trato urinário é o Schistosoma haematobium, que 
causa a schistosomíase urinária; foi descoberto por 
um médico alemão, Theodor Bilharz, durante uma 
autópsia no Egito em 1851, e por este motivo esta 
patologia pode também ter como sinónimo “bilhar-
ziose”.2,3 

Estima-se que a schistosomíase ou bilharziose 
afete cerca de 200 milhões de pessoas, havendo mais 
de 650 milhões de pessoas a viver em áreas endé-
micas. África e o Médio Oriente são as regiões mais 
afetadas.4

O ciclo de vida de Schistosoma (Figura 1) inicia-se 
com a transmissão dos ovos do hospedeiro mamífero 

para o abastecimento de água doce. Assim que o ovo 
entra em contacto com a água, transforma-se numa 
larva com cílios, o miracídio. De seguida, os esporo-
cistos maduros começam a desenvolver-se após os 
miracídios infetarem os caracóis (hospedeiros in-
termediários) no suprimento natural ou artificial de 
água doce, canais de irrigação ou lagoas. Quatro a 
seis semanas depois, milhares de cercárias maduras 
deixam os caracóis e migram para a água, sobrevi-
vendo até 72 horas. Quando entram em contacto 
com a pele humana (hospedeiro definitivo), pene-
tram na derme ou na mucosa bucal e migram para 
o coração direito através do sistema linfático através 
do ducto torácico. As cercárias maduras migram en-
tão para os pulmões, fígado e sistema venoso portal 
(schistosómulos) e finalmente para as veias mesenté-
ricas ou plexo venoso vesicular que drenam na base 
da bexiga e da próstata.5,6 Enquanto o Schistosoma 
mansoni e o Schistosoma japonicum são conhecidos 
como Schistosomas intestinais, porque se instalam 
nas veias mesentéricas, o Schistosoma haemato-
bium é conhecido como Schistosoma urinário, sendo 
o seu hospedeiro intermediário o caracol da espécie 
Bulinus, que vive em pequenas lagoas de água pa-
rada, sendo neste local onde geralmente ocorre a in-
feção humana.5,6

RESUMO

Introdução: Hematúria é a presença anormal de eritrócitos na urina, podendo ser microscópica ou macroscópica. Pode 
ter diferentes etiologias, desde situações comuns a processos patológicos graves. Quer pela sua frequência quer pela sua 
relevância clínica, a hematúria é um motivo frequente de consulta nos cuidados de saúde primários, pelo que uma boa 
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Após estudo complementar foi diagnosticada neoplasia da bexiga, tendo a doente sido encaminhada para Urologia. Foi 
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alto grau e presença de ovos de Schistosoma haematobium calcificados na parede da bexiga. Após avaliação minuciosa 
por Infeciologia, foi assumida schistosomíase latente e medicada com praziquantel. Não houve, até ao momento, recidiva 
da neoplasia urotelial ou da infeção.
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o único que infeta principalmente o trato urinário é o Schistosoma haematobium, que causa a schistosomíase urinária. 
A apresentação clínica mais comum é a hematúria e o seu diagnóstico é feito pela deteção de ovos de Schistosoma nas 
amostras de urina ou produtos de biópsia. A complicação mais importante a longo prazo da schistosomíase urinária é a 
suscetibilidade a neoplasia da bexiga. Apesar desta parasitose ser uma causa infrequente de carcinoma da bexiga, deve 
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INTRODUÇÃO

Hematúria é definida como a presença 
anormal de eritrócitos na urina, podendo 
ser microscópica, se estiverem presentes 
cinco ou mais eritrócitos por campo de 

grande ampliação em avaliação de sedimento uri-
nário, ou macroscópica, se apresentar alteração da 
coloração da urina para uma cor de tonalidade aver-
melhada.1 A hematúria pode ter diferentes etiologias, 
desde infeções do trato urinário, litíase urinária, doen-
ças glomerulares ou neoplasias.1 Quer pela sua fre-
quência quer pela sua relevância clínica, a hematúria 
é uma queixa importante de recorrência aos cuida-
dos de saúde primários, pelo que uma boa anamnese 
é essencial para direcionar a abordagem diagnóstica. 
Neste relato de caso clínico será apresentado um 
caso invulgar de hematúria macroscópica, secundária 
a uma infeção latente por Schistosoma hematobium.

DESCRIÇÃO DO CASO
Mulher de 74 anos, reformada (ex-empresária), 

antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, insónia e 
ansiedade. Medicada com metformina 1000 mg duas 
vezes por dia, lorazepam 1 mg ao deitar e mirtazapina 

HITCHHIKING BULINUS
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15 mg ao deitar. Sem hábitos tabágicos atuais ou pré-
vios, sem hábitos alcoólicos atuais ou prévios e sem 
alergias conhecidas. Em novembro de 2017 recorre à 
consulta aberta da unidade com queixas de hema-
túria macroscópica com uma semana de evolução, 
negando disúria, polaquiúria, febre ou dor abdomi-
nal. Negava queixas respiratórias ou gastrointestinais. 
Referia ainda perda ponderal de 4 kg no último mês. 
Ao exame objetivo apresentava-se apirética, com pal-
pação abdominal normal e Murphy renal negativo bi-
lateralmente; o exame ginecológico não apresentava 
alterações. Efetuou tira-teste urinária que evidenciou 
leucocitúria e hematúria franca. 

Colocou-se como hipótese diagnóstica cistite 
aguda, pelo que foi medicada empiricamente com 
fosfomicina 3000 mg em dose única. Contudo, a clí-
nica de hematúria isolada suscita outros possíveis 
diagnósticos, tendo sido solicitados exames com-
plementares para esclarecimento: análise sumária da 
urina, urocultura (prévios ao início de antibioterapia) 
e ecografia renovesical. Voltou à consulta após uma 
semana, com o resultado de ecografia, que revelou 
“lesão polipoide na parede lateral esquerda da be-
xiga, a merecer realização de cistoscopia para me-
lhor caracterização”. O exame cultural de urina reve-
lou-se negativo. Nesta altura foi pedida colaboração 
urgente de Urologia, tendo a doente sido avaliada e 
submetida a uretrocistoscopia que revelou “neofor-
mação na parede lateral esquerda, com cerca de dois 

À BOLEIA DO BULINUS

Figura 1. Ciclo de vida do Schistosoma (Fonte: Ross et al. Schis-
tosomiasis. N Engl J Med 2002; 346:1212-20).
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O diagnóstico final da schistosomíase urinária é 
feito pela deteção de ovos de Schistosoma nas amos-
tras de urina ou produtos de biópsia.5,6 Numa fase 
crónica, como este caso, a urina pode não mostrar 
alterações. O hemograma tende a apresentar, numa 
fase aguda, leucocitose, anemia hipocrómica nor-
mocítica e eosinofilia. A bioquímica poderá revelar 
insuficiência renal em fases avançadas. Contudo, tais 
alterações não se verificaram no presente caso clí-
nico, o que poderá ser decorrente da cronicidade da 
infeção. Os testes sorológicos são também ferramen-
tas úteis de diagnóstico, no entanto, apesar de terem 
alta especificidade, podem dar reações cruzadas com 
outras infeções parasitárias e podem apresentar um 
resultado positivo por um longo período de tempo 
após o tratamento de uma infeção ativa.7

Existem várias opções farmacológicas para o tra-
tamento médico da schistosomíase, nomeadamente 
o praziquantel, metrifonato, artesiminina e oxamni-
quina. Atualmente, o praziquantel é o fármaco mais 
amplamente utilizado, por apresentar efeitos laterais 
raros e transitórios, ausência de toxicidade conhecida 
a longo prazo, posologia oral e segurança em crian-
ças e mulheres grávidas, para além de apresentar ati-
vidade contra vermes adultos de todas as espécies 
de Schistosoma. Contudo, nenhum dos fármacos re-
feridos reverte as sequelas da infeção ou previne a 
reinfeção.8

A complicação mais importante a longo prazo da 
schistosomíase urinária é a suscetibilidade a neo-
plasia da bexiga. No entanto, o tipo histológico mais 
comum é o carcinoma de células escamosas, e não 
o carcinoma urotelial, como se verificou neste caso 
clínico.9-11 A Agência Internacional para Investigação 
sobre o cancro (IARC/OMS) reconhece a infeção pelo 
Schistosoma hematobium como causa definitiva de 
cancro. Assim, esta infeção, além de comprometer di-
retamente o desenvolvimento, a saúde e a prosperi-
dade das populações infetadas, propicia o desenvol-
vimento de neoplasia, devido ao depósito contínuo 
de ovos de Schistosoma hematobium na bexiga.9-11 
Ferguson, em 1911, no Egito, foi o primeiro autor a 
postular que a transformação maligna associada à 
schistosomíase urinária seria desencadeada pela ir-
ritação prolongada do epitélio da bexiga pela passa-
gem e aprisionamento de ovos, que ao produzirem 
metabolitos facilitam a sua progressão através dos 
tecidos, alcançam o lúmen vesical e, posteriormente, 
saem pela urina para o meio ambiente, prosseguindo 
a reprodução da espécie.12 Contudo, cerca de metade 
dos ovos ficam sequestrados na mucosa vesical ori-
ginando granulomas periovulares, despoletando he-
matúria, inflamação, displasia, hiperplasia urotelial e, 
finalmente, carcinoma.

A evolução descrita no presente caso clínico é 
de particular importância, pois a doente teria vivido 

numa zona endémica na sua juventude, recordan-
do-se de uma possível infeção há quase 50 anos, o 
que demonstra o grande período de infeção latente 
do Schistosoma, “à boleia” de um caracol da espécie 
Bulinus. 

A schistosomíase não é uma causa frequente de 
carcinoma da bexiga e, como tal, não é comum pen-
sar-se neste diagnóstico diferencial perante um qua-
dro de hematúria. Neste caso particular, a presença 
isolada de hematúria, numa utente idosa, sem histó-
ria prévia de infeção do trato urinário (ITU) ou litíase, 
sem outras queixas compatíveis com ITU/litíase ou 
alterações no exame objetivo, levantou a suspeita de 
outros diagnósticos diferenciais e motivou o pedido 
de exames complementares numa primeira aborda-
gem. 

Com este caso clínico pretende-se salientar a im-
portância da história clínica minuciosa, facilitada nas 
consultas de cuidados de saúde primários, devido à 
empatia existente entre médico e doente. O médico 
de família é o primeiro ponto de contacto com inú-
meras patologias, algumas de evolução mais rara e 
inesperada (como neste caso) e, ao prestar cuidados 
de saúde de uma forma longitudinal, conhece aspe-
tos específicos do percurso de vida dos doentes que 
poderão ser essenciais para um diagnóstico certeiro.
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RESUMO

Introdução: Com o uso crescente dos meios complementares de diagnóstico imagiológicos, os incidentalomas da supra-
-renal tornaram-se mais frequentes na prática clínica. Embora sejam na sua maioria não funcionantes, podem associar-se 
a patologias com impacto significativo e que exigem uma abordagem adequada, frequentemente multidisciplinar, de-
sempenhando o médico de família um papel importante como gestor de cuidados. Esta “gestão de cuidados primários” é 
definida pela WONCA como uma das seis competências nucleares do médico de família. O caso clínico apresentado ilustra 
esta competência nuclear no contexto de um incidentaloma da supra-renal.
Descrição do caso: Trata-se de uma mulher de 52 anos, com antecedentes de obesidade, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipidemia mista, extrassistolia ventricular, esteatose hepática, osteoporose e tromboses venosas pro-
fundas de repetição. Em consulta programada (vigilância de diabetes) na Unidade de Saúde Familiar (USF) é constatado, 
através do Registo de Saúde Eletrónico (RSE), que a utente foi orientada para consulta de cirurgia geral, por um nódulo 
da supra-renal direita, diagnosticado de forma incidental numa ida ao serviço de urgência. Por evidência de perda de 
seguimento daquela consulta, e perante um doseamento de cortisol livre urinário alterado, a utente foi referenciada, pelo 
médico de família, para endocrinologia. No seguimento por essa especialidade é diagnosticado uma síndrome de Cushing 
ACTH-independente, o que motivou adrenalectomia direita, após a qual se observou uma perda de peso importante e uma 
melhoria significativa no controlo dos fatores de risco cardiovasculares.
Comentário: Este caso clínico, mais do que descrever a abordagem dos incidentalomas da supra-renal, ilustra a impor-
tância e o impacto do trabalho em equipa e o papel do médico de família enquanto gestor de cuidados. Trata-se de uma 
utente jovem, com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, influenciados negativamente pelo nódulo funcionante da 
supra-renal, e cujo tratamento permitiu melhorar o seu controlo, com um potencial impacto positivo na morbimortalidade 
cardiovascular.

Palavras-chave: incidentaloma da supra-renal; síndrome de Cushing; médico de família
Keywords: adrenal incidentalomas; Cushing syndrome; family physicians
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INTRODUÇÃO

Com o uso crescente de ecografia, tomo-
grafia computorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM), os incidentalomas, in-
cluindo os da supra-renal, têm-se tornado 

uma realidade cada vez mais frequente na prática clí-
nica diária.1,2

 A verdadeira prevalência dos incidentalomas da 
supra-renal é difícil de quantificar, sendo extrapolada 
de estudos de série de autópsias ou imagiológicos. 
De acordo com os primeiros, a prevalência ronda os 
2%, aumentando com a idade, enquanto nos estudos 
radiológicos, a prevalência é de cerca de 3% aos 50 
anos, aumentado para os 10% nos idosos.1

Embora os incidentalomas da supra-renal sejam, 
na sua maioria, não funcionantes, podem associar-
-se a patologias com importantes consequências 
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negativas e que exigem uma investigação e inter-
venção adequadas, frequentemente multidisciplinar, 
desempenhando o médico de família um papel im-
portante como gestor de cuidados.1,2,3 

Este papel de gestor de cuidados é definido pela 
WONCA Europe (World Organization of National 
Colleges, Academies and Academic Associations of 
General Practitioners/Family Physicians) como sendo 
uma das seis competências nucleares que os espe-
cialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF) devem 
possuir e desenvolver.3

Essas competências nucleares fundamentam-se 
nas onze características da disciplina de MGF e, no 
caso específico, da competência nuclear “gestão de 
cuidados primários”, fundamenta-se na seguinte ca-
racterística: “utilizar de forma eficiente os recursos de 
saúde através da coordenação de cuidados, através 
do trabalho com outros profissionais no contexto dos 
cuidados de saúde primários, bem como através da 
gestão da interface com outras especialidades, assu-
mindo um papel de advocacia do paciente sempre 
que necessário”.3

INCIDENTALOMA DA SUPRA-RENAL: A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO DE 
FAMÍLIA COMO GESTOR DE CUIDADOS
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O caso clínico, a seguir apresentado, ilustra esta 
competência nuclear do médico de família e o im-
pacto significativo que pode ter na orientação ade-
quada dos utentes. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Apresentamos o caso clínico de uma utente do 

género feminino, de 52 anos, caucasiana, divorciada, 
com o 4º ano de escolaridade, reformada (costureira) 
por invalidez (tromboses venosa profundas de repe-
tição), pertencente a uma família unitária, de classe 
média baixa na escala de Graffar.

Como antecedentes pessoais apresentava obesi-
dade grau I (índice de massa corporal (IMC): 33 Kg/
m2; peso: 76,5 Kg); hipertensão arterial complicada 
com hipertrofia ventricular esquerda, controlada 
com três fármacos; extrassistolia ventricular; diabetes 
mellitus tipo 2 sob esquema misto, com mau controlo 
glicémico; dislipidemia mista não controlada; estea-
tose hepática; osteoporose e insuficiência venosa pe-
riférica, com história de múltiplas tromboses venosas 
profundas. Encontrava-se medicada com bisoprolol 5 
mg id, lisinopril + hidroclorotiazida 20 mg + 12,5 mg 
id, metformina + vildagliptina 1000 mg + 50 mg bid, 
metformina 1000 mg id, insulina pré-mistura (25% de 
insulina lispro e 75% de insulina lispro protamina) 20 U 
+ 0 + 20 U, atorvastatina 20 mg id, fenofibrato 145 mg 
id, varfarina conforme esquema e clobazam 20 mg id. 

Na preparação da consulta programada de vigi-
lância de diabetes (05/2017) na Unidade de Saúde 
Familiar (USF), após aceder ao Registo de Saúde 
Eletrónico (RSE), observou-se que a utente havia sido 
diagnosticada com um incidentaloma da supra-renal 
(23 mm), numa ida ao serviço de urgência por sín-
cope (04/2015), após realização de angio-TC do tórax 
para despiste de tromboembolismo pulmonar. Nesse 
contexto, foi orientada para consulta de cirurgia geral 
para continuação da investigação. 

Nesse mesmo acesso ao RSE, foi também cons-
tatado perda de seguimento da consulta de cirur-
gia geral (última consulta em 03/2016, sem registo 
de faltas), assim como um doseamento de cortisol 
livre urinário alterado (565,4 mg/24horas). A utente 
foi questionada acerca desta situação, referindo co-
nhecimento da existência do nódulo, mas desco-
nhecendo o seu significado e potencial impacto na 
saúde. Referia estar a aguardar agendamento de 
nova consulta. 

Ao exame objetivo, apresentava obesidade grau I 
(IMC 33 kg/m2), de predomínio abdominal (períme-
tro abdominal: 107 cm), fáceis incaraterística, com 

preenchimento das fossas supra-claviculares e dis-
creto pescoço de búfalo. Não foram observadas es-
trias vinosas, acantose nigricans, hirsutismo e sinais 
de virilização. A tensão arterial (TA) era de 130/88 
mmHg.

Analiticamente, para além do cortisol livre urinário 
alterado, salientava-se uma HbA1c de 8,3% e um per-
fil lipídico não controlado, com hipertrigliceridemia 
marcada [colesterol total: 191 mg/dL, colesterol HDL 
(High Density Lipoprotein): 43 mg/dL, triglicerídeos: 
605 mg/dL; colesterol LDL(Low Density Lipoprotein): 
não doseado)]. Não havia registo de hipocaliemia. 

Perante um nódulo da supra-renal com prova de 
rastreio positivo para síndrome de Cushing (cortisol 
urinário livre de 24 horas), o médico de família decidiu 
referenciar a utente, com carácter de urgência, para 
endocrinologia para completar estudo. Previamente 
à referenciação foi explicado à utente o significado 
das alterações detetadas e a importância da avalia-
ção por essa especialidade, tendo a utente consen-
tido a referenciação. 

Na consulta de endocrinologia (06/2017 até atua-
lidade) foi revisto o estudo imagiológico e comple-
tado o estudo de funcionalidade do incidentaloma 
(Quadro I), estabelecendo-se o diagnóstico de sín-
drome de Cushing ACTH-independente.

Tendo em conta esse diagnóstico, a utente foi 
proposta para adrenalectomia direita, realizada em 
março de 2018. A anatomia patológica revelou tratar-
-se de um adenoma cortical pigmentado.  

Com o tratamento cirúrgico, objetivou-se uma 
perda de peso significativa e uma melhoria progres-
siva no controlo dos múltiplos fatores de risco car-
diovasculares. À data da última consulta na USF (12 
meses pós-operatório), a utente apresentava um IMC 
de 23,9 Kg/m2 (peso: 56 Kg) com um perímetro ab-
dominal de 84 cm. No que diz respeito à hipertensão 
arterial, foi possível suspender a terapêutica anti-
-hipertensora (lisinopril + hidroclorotiazida 20 mg + 
12,5 mg id), observando-se manutenção do controlo 
do perfil tensional (TA 108/68 mmHg). Do mesmo 
modo, o perfil lipídico melhorou de forma significa-
tiva, sendo possível cessar o tratamento com fibrato 
(colesterol total: 119 mg/dL, colesterol HDL: 53 mg/
dL, triglicerídeos: 156 mg/dL e colesterol LDL 53 mg/
dL - sob atorvastatina 20 mg). Relativamente à dia-
betes mellitus, foram igualmente efetuados ajustes 
terapêuticos, incluindo suspensão da insulinotera-
pia, encontrando-se a utente atualmente medicada 
com dulaglutida 1,5 mg por semana e metformina 
1000 mg bid, com um razoável controlo metabólico 
(HgA1c 7,3%). Por endocrinologia, mantém ainda 

necessidade de terapêutica de reposição com gluco-
corticóide (hidrocortisona 15 mg/dia) pela insuficiên-
cia adrenal secundária.

COMENTÁRIO 
O caso clínico apresentado retrata a abordagem 

de uma realidade cada vez mais frequente na prática 
clínica, inclusive de MGF - os incidentalomas.1,2,4

No caso específico dos incidentalomas da supra-
-renal, dadas as especificidades da sua investigação, 
torna-se fundamental o trabalho multidisciplinar, no-
meadamente com as especialidades de endocrinolo-
gia e cirurgia geral.1,2,4

Assim, embora a investigação inicial dos inciden-
talomas da supra-renal possa ser realizada ao nível 
dos cuidados de saúde primários, os utentes deverão 
ser sempre referenciados a consulta hospitalar.1,2,4

Essa abordagem inicial tem como objetivos res-
ponder a duas questões: “a massa é benigna ou 
maligna?” e “a massa é funcionante ou não funcio-
nante?”. Por definição, é apenas realizada em lesões 
com dimensões iguais ou superiores a 1 cm, exceto 
se evidência de sinais e sintomas de hiperfunção da 
glândula supra-renal (Quadro II). 1,2,4

Relativamente à primeira questão (“a massa é 
benigna ou maligna?”), a TC sem contraste é o meio 

auxiliar de diagnóstico de primeira linha, e também 
o único disponível ao nível dos cuidados de saúde 
primários. A necessidade de investigação imagioló-
gica adicional vai depender das características e do 
tamanho do tumor, sendo que a identificação de uma 
massa homogénea, rica em gordura e com dimen-
sões inferiores a 4 cm sugere benignidade. 

No que diz respeito à segunda questão (“funcio-
nante ou não funcionante?”), é importante a realiza-
ção de uma anamnese e exame objetivo cuidados, 
dirigidos aos sinais e sintomas sugestivos de hiper-
função da glândula supra-renal (Quadro II). Essa ava-
liação deve ser posteriormente complementada com 
estudo analítico inicial (Quadro III) para exclusão de 
síndrome de Cushing, feocromocitoma ou hiperal-
dosteronismo primário (em caso de hipertensão ar-
terial ou hipocaliemia). Por sua vez, se existirem sinais 
de excesso de andrógenos (hirsutismo, virilização, 
entre outros) deverá ser igualmente excluído carci-
noma adrenocortical (Quadro III). 1,2,4

Mais do que querer salientar a abordagem do inci-
dentaloma da supra-renal em si, este caso clínico pre-
tende refletir sobre uma das competências nucleares 
do médico de família: “gestão de cuidados primários”. 
Segunda esta, o médico de família tem o dever de 
coordenar os cuidados com outros profissionais de 

Quadro I. Investigação funcional realizada na consulta de endocrinologia.

Legenda: ACTH - Adrenocorticotropic hormone.
*A falta de uniformização nos protocolos de diagnóstico resulta em valores de referência substancialmente variáveis; deverão ser valorizados quer os 
valores absolutos, quer o ratio.

Parâmetros Resultados Valores de referência

Creatinina 0,7 mg/dL < 1,1 mg/dL

Ureia 34 mg/dL 10-50 mg/dL

Sódio 140 mmol/L 136-144 mmol/L

Potássio 4,5 mmol/L 3,5-5,1 mmol/L

Cloro 107 mmol/L 101-111 mmol/L

Aldosterona 92 pg/mL ----- *

Renina 34,2 pg/mL ------*

Metanefrinas plasmáticas Metanefrina: < 100 pmol/L
Normetanefrina: 311 pmol/L

Metanefrina: < 456,3 pmol/L
Normetanefrina: < 982,8 pmol/L

Cortisol livre urinário (urina 24h) 565,4 mg/24 horas
(volume: 2410 mL) 58-403 mg/24horas

Prova de frenação noturna com 1 mg 
de dexametasona 15,92 μg/dL 1,8 μg/dL

Cortisol salivar Manhã: 0,374 ug/dL
Noite: 0,354 ug/dL

Manhã: 0-0,783 ug/dL
Noite: 0-0,208 ug/dL

> 0,35 ug/dL (Cushing)

ACTH < 5,00 pg/mL 9-52 pg/mL
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saúde, quer a nível dos cuidados de saúde primários, 
quer a nível dos cuidados de saúde secundários, as-
sumindo uma posição de advocacia do utente, sem-
pre que necessário.3

Essa competência, aliada à abordagem holística 
e longitudinal que caracterizam a especialidade de 
MGF, permitiram identificar uma lacuna nos cuidados 
de saúde prestados a esta utente, com um impacto 
significativo na sua qualidade e esperança média de 
vida.3

Com a abordagem multidisciplinar do incidenta-
loma desta utente foi possível estabelecer um diag-
nóstico de síndrome de Cushing ACTH-independente 
e propor o tratamento adequado, com um efeito po-
sitivo a vários níveis. 

Trata-se de uma utente jovem com múltiplos fato-
res de risco cardiovasculares (obesidade, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia mista), 
os quais eram influenciados negativamente por este 
nódulo funcionante da supra-renal, tendo em conta a 
patofisiologia da síndrome de Cushing e a evolução 
observada no período pós-operatório. 5,6,7

Após a adrenalectomia, verificou-se uma perda 
ponderal significativa, apresentando a utente, na 
atualidade, um IMC normal (de 33 Kg/m2 para 23,9 
Kg/m2), não sendo possível excluir uma eventual 
contribuição da terapêutica hipoglicemiante nestes 
resultados. O perímetro abdominal também dimi-
nuiu de forma expressiva (de 107 cm para 84 cm). 
No que diz respeito à hipertensão arterial, foi possí-
vel suspender a terapêutica anti-hipertensora, com a 

utente encontrando-se, na atualidade, medicada com 
bisoprol 5mg id, sobretudo devido à extrassistolia 
ventricular e não ao perfil tensional. O controlo glicé-
mico também melhorou (HbA1c: de 8,3% para 7,3%), 
embora sem atingimento do alvo individual definido, 
não se podendo aqui também excluir o potencial 
contributo das alterações efetuadas nos fármacos 
hipoglicemiantes. Em termos de dislipidemia, obser-
vou-se também uma melhoria significativa do perfil 
lipídico (colesterol total: de 191mg/dL para 119mg/dL; 
colesterol HDL: de 43mg/dL para 53 mg/dL; triglice-
rídeos: de 605 mg/dL para 156mg/dL; colesterol LDL: 
de “não calculado” para 53mg/dL), apesar da sus-
pensão do fibrato.

Para além dos efeitos benéficos a nível cardiovas-
cular, observou-se também uma melhoria na patolo-
gia venosa da utente e na sua capacidade funcional. 
A suspensão da insulinoterapia, nomeadamente da 
necessidade de várias medições glicémicas diárias, é 
outro dos aspetos positivos apontados pela utente, 
segunda esta conferindo-lhe “uma maior liberdade”. 
Adicionalmente foi notória uma melhoria no humor 
e autoestima da utente, que reconhece maior dispo-
nibilidade e envolvimento em atividades sociais. A 
utente também se mostrava satisfeita relativamente 
à melhoria do controlo dos seus fatores de risco car-
diovasculares, que “durante muito tempo andaram 
descontrolados, apesar dos seus esforços”. Todos es-
tes aspetos tiveram um impacto importante na sua 
vida diária, resultando numa clara melhoria da sua 
qualidade de vida. A própria utente é perentória em 

reconhecer o impacto que este diagnóstico e o seu 
tratamento tiveram na sua vida, percecionando posi-
tivamente o papel do médico de família e identifican-
do-o como desencadeador de todo este processo.

Este caso clínico denota a importância do trabalho 
em equipa e o impacto que este pode ter na vida dos 
utentes, desempenhando o médico de família um pa-
pel central como gestor de cuidados de saúde.
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Síndrome de Cushing Feocromocitoma Hiperaldostenorismo primário Carcinoma adrenocortical

Ganho de peso 
Obesidade abdominal
Hipertensão arterial
Diabetes mellitus
Fadiga
Irregularidades menstruais
Equimoses fáceis
Estrias vinosas
Hirsutismo
Acne
Fraqueza muscular proximal
Preenchimentos das fossas supra-
-claviculares
Pescoço de bufálo
Fácies em lua cheia
Plétora facial

Cefaleias 
Ansiedade
Hipersudorese
Taquicardia/palpitações
Hipertensão severa
Perda ponderal

Hipertensão refratária
Hipocaliemia espontânea ou 
induzida por diuréticos:
- Cãibras
- Fraqueza ou paralisia muscular
- Polidipsia
- Poliúria
- Cefaleias

Dor abdominal
Ginecomastia
Virilização

Síndrome de Cushing Feocromocitoma Hiperaldostenorismo primário Carcinoma adrenocortical

Prova de frenação noturna 
com 1 mg de dexametasona

Metanefrinas 
plasmáticas livres
ou
metanefrinas urinárias 
fracionadas

Aldosterona
Renina

Testosterona nas mulheres
Estradiol nos homens e mulheres 
pós-menopausa
Desidroepiandrosterona
Androstenediona
17-hidroxiprogesterona
11-desoxicortisol

Quadro II. Sinais e sintomas de hiperfunção da supra-renal.

Quadro III. Estudo analítico inicial.



v.10, nº 2 | novembro 2020 v.10, nº 2 | novembro 2020 AIMGF MAGAZINE  63AIMGF MAGAZINE    62

a atenção, que de outra forma não se conseguiria; ou 
tentativa de manipulação do novo interlocutor.8

Os estudos sobre a perceção dos utentes relati-
vamente a ter médicos internos de Medicina Geral e 
Familiar (MGF) na consulta, têm revelado experiên-
cias positivas e níveis elevados de conforto e satisfa-
ção, sendo que a maioria dos utentes escolheria ter 
um médico interno envolvido nos seus cuidados.10,11 
No entanto, um estudo realizado na Irlanda revelou 
que 30-40% dos utentes apresentavam reservas em 
ser atendidos por médicos internos de MGF.12 De igual 
modo, um estudo efetuado na Tailândia, verificou que 
os médicos de família pontuam mais nas capacidades 
comunicativas, comparativamente aos médicos inter-
nos de MGF.7 

A grande diversidade de populações estudadas e 
de metodologias aplicadas torna difícil a generaliza-
ção das conclusões. Em termos nacionais, não existe 
nenhum estudo que aborde este tema.

O objetivo deste estudo é avaliar a perceção que 
os utentes têm em relação à participação dos médi-
cos internos de MGF na prestação de cuidados de 
saúde em Portugal. 

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo observacional, transversal e analítico, reali-

zado em cinco Unidades de Saúde Familiares (USFs) 
da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, 
entre junho de 2018 e fevereiro de 2019.

Foram incluídos utentes com idade igual ou su-
perior a 18 anos e inscritos em listas de médicos de 
família que são orientadores de formação pelo me-
nos desde janeiro de 2016 (n = 25509). Foram excluí-
dos os utentes que não sabiam ler português e/ou 
utentes analfabetos que não vinham acompanhados 
por um familiar/cuidador que pudesse ler e anotar as 
suas respostas.

Utilizou-se uma amostra estratificada propor-
cional, tendo em consideração a população elegí-
vel em cada uma das USFs. O tamanho da amostra 
foi calculado com recurso ao programa informático 
OpenEpi® (versão 3), considerando-se uma frequên-
cia antecipada de 50% e um nível de precisão de 5%. 
Assumiu-se 20% de anulação de questionários por 
missing data. Obteve-se um tamanho amostral calcu-
lado de 455 utentes. 

Entre junho e setembro de 2018, foram convida-
dos a participar no estudo os utentes que se deslo-
caram às USFs envolvidas, de acordo com os critérios 
estabelecidos. O convite foi efetuado pelos secretá-
rios clínicos, que seguiram um guião explicativo ela-
borado pelos autores, informando os utentes sobre o 
objetivo do estudo.

Foi utilizado um questionário de investigação, 
originalmente elaborado pelos investigadores, com-
posto por três secções. A primeira secção questionou 

dados sociodemográficos (idade, género, escola-
ridade e situação profissional). A segunda secção 
questionou o consentimento em serem atendidos 
por médicos internos e os principais motivos para 
essa posição, em questão fechada. A terceira secção 
explorou a satisfação dos utentes com os cuidados 
prestados pelos médicos internos, usando escalas de 
Likert. As questões foram elaboradas após pesquisa 
bibliográfica e com base noutros questionários, uti-
lizados em estudos internacionais, sobre a perceção 
dos utentes em relação à participação dos médicos 
internos e/ou estudantes de medicina na prestação 
de cuidados médicos.10,13 O questionário foi subme-
tido ao método de cognitive debriefing, tendo sido 
aplicado a uma população com características socio-
demográficas semelhantes à da população que os 
investigadores pretendiam estudar, para averiguar a 
clareza e adequação da linguagem e da estrutura das 
perguntas, obtendo-se o questionário final após este 
processo.

Os questionários preenchidos foram colocados 
em caixas fechadas, garantindo a confidencialidade 
e anonimato, e foram recolhidos quinzenalmente por 
um investigador não pertencente à USF em questão.

Os dados foram introduzidos e registados em base 
de dados informática do programa Microsoft Excel 
2016®, protegida por palavra-passe. Foram anulados 
questionários com respostas múltiplas em qualquer 
uma das perguntas do questionário ou que contives-
sem elementos identificativos do utente.

A análise estatística foi realizada através do soft-
ware SPSS 24.0 (SPSS INC. 2011, Chicago, Illinois, 
USA). As variáveis categóricas foram descritas por 
frequências absolutas e relativas. As diferenças de 
frequências foram avaliadas através do teste de qui-
-quadrado. As variáveis com distribuição normal fo-
ram descritas através de média e desvio-padrão, e as 
variáveis com distribuição não normal foram descritas 
através de mediana e amplitude interquartil (AIQ). Foi 
considerado um nível de significância inferior a 0,05. 
As comparações entre os grupos foram feitas usando 
o teste t para duas amostras independentes ou teste 
de Mann-Whitney, respetivamente. A avaliação da sa-
tisfação com os cuidados médicos prestados foi rea-
lizada numa escala de Likert com cinco categorias de 
resposta. Foi calculado um score final que resultou da 
soma da pontuação obtida para cada um dos itens. O 
item “Perceção do utente sobre o tempo dedicado à 
consulta” foi invertido para refletir uma maior satis-
fação no score final. As associações entre as caracte-
rísticas sociodemográficas dos utentes e uma maior 
satisfação com os cuidados médicos prestados (re-
presentado por uma maior pontuação no score final) 
foram avaliadas por regressão linear, com obtenção 
de coeficiente de regressão (β) e respetivos interva-
los de confiança (IC) a 95% [β (IC 95%)].

RESUMO

Introdução: A satisfação do utente com os cuidados de saúde prestados parece estar diretamente relacionada com a ade-
são terapêutica. O envolvimento dos médicos internos na prestação destes cuidados, sob a perspetiva do utente, pode ter 
vantagens e inconvenientes. Este estudo teve como objetivo avaliar a perceção dos utentes relativamente à participação 
dos médicos internos de Medicina Geral e Familiar (MGF) na prestação de cuidados de saúde.
Material e métodos: Estudo observacional, transversal e analítico, que envolveu cinco Unidades de Saúde Familiares 
(USFs) da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte. Utilizou-se uma amostra estratificada proporcional, tendo sido 
incluídos utentes adultos e inscritos em listas de médicos de família que são orientadores de formação. Foi elaborado um 
questionário de investigação pelos autores, que foi distribuído aos utentes que se deslocaram às USFs entre os meses de 
junho a setembro de 2018 e aceitaram participar no estudo.
Resultados: Cerca de 95% dos utentes aceitou ser consultado por médicos internos, tendo apontado como principais ra-
zões: “contribuir para a formação” e “contacto e opinião de diferentes médicos”. Em relação à satisfação dos utentes com 
os cuidados de saúde prestados pelos médicos internos, mais de 50% escolheu a categoria “sempre” em relação à sua 
perceção sobre o profissionalismo, simpatia, atenção prestada e esclarecimento de dúvidas.
Discussão: No geral, os resultados do nosso estudo foram concordantes com resultados de outros estudos internacionais, 
no que respeita à aceitação em ser atendido por médicos internos e à satisfação com os cuidados de saúde prestados por 
estes. No nosso estudo não foram encontradas associações significativas entre as características sociodemográficas e a 
aceitação ou recusa em ser atendido por médicos internos. No entanto, os utentes com ensino superior obtiveram uma 
pontuação média superior de satisfação geral com os cuidados de saúde prestados.
Conclusão: Trata-se de um estudo inovador em Portugal, pretendendo-se melhorar as práticas profissionais e abrir novos 
horizontes no Internato de MGF.

Palavras-chave: internato e residência; médicos de família; relação médico-doente
Keywords: internship and residency; physicians, family; physician-patient Relation
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1. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar, USF Nova Via, ACES Grande Porto VIII - Espinho/Gaia
2. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral 
e Familiar, USF Garcia de Orta, ACES Grande Porto V - Porto 
Ocidental
3. Médico Interno de Formação Específica em Medicina Geral 
e Familiar na USF São João, ACES Entre Douro e Vouga II - 
Aveiro Norte
4. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar na USF Egas Moniz Ribadouro, ACES Tâmega II - Vale 
do Sousa Sul
5. Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e 
Familiar na USF Saúde no Futuro, ACES Grande Porto VII - Gaia

INTRODUÇÃO

Aevolução dos sistemas de saúde fez 
emergir preocupações relacionadas com 
a qualidade dos cuidados de saúde pres-
tados.1 A opinião do utente tem vindo 

cada vez mais a ser considerada, uma vez que a sa-
tisfação com os cuidados de saúde parece estar di-
retamente relacionada com a adesão terapêutica.2,3 
Vários estudos sobre a satisfação dos utentes incidem 
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nas suas expectativas face à consulta, na forma como 
este se sente e na empatia criada com o médico.4 Em 
Portugal, demonstrou-se que a satisfação no final da 
consulta se correlaciona positivamente com o cum-
primento de expectativas do utente com a mesma.5 

A aprendizagem dos médicos internos tem por 
base o contacto com os utentes.6,7 No geral, o mé-
dico interno é mais jovem e com menos experiência, 
podendo ter maior dificuldade em identificar as ex-
pectativas do utente face à consulta. Por outro lado, 
as circunstâncias formativas confrontam os médicos 
internos com utentes que podem ver frustrada a ex-
pectativa de serem consultados pelo seu médico de 
família, o que pode ser percebido como um compro-
metimento da privacidade e confidencialidade, cau-
sando desconforto, desconfiança, distância ou inibi-
ção.6,8,9 

De acordo com a literatura internacional, parecem 
existir diferentes motivos para que os utentes acei-
tem ser consultados por médicos internos, entre eles: 
contribuição para o ensino médico; oportunidade 
de se contar novamente a história clínica completa, 
que o outro médico já conhece; possibilidade de ter 

PERCEÇÃO DOS UTENTES EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DOS MÉDICOS 
INTERNOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR NA PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS DE SAÚDE - UM ESTUDO TRANSVERSAL
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Este estudo foi aprovado pelos Coordenadores de 
cada USF e Conselhos Clínicos dos respetivos ACES 
(Agrupamento de Centros de Saúde), assim como 
pela Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte.

RESULTADOS
Dos 455 questionários distribuídos, 78 foram anu-

lados por respostas múltiplas, por apresentarem ele-
mentos identificativos do utente ou por terem sido 
entregues em branco. 

A média de idade dos participantes foi de 47 ± 15 
anos, sendo a maioria mulheres (66%). A escolari-
dade média da amostra foi de 11 ± 4 anos e a maioria 
encontrava-se empregado (64%) (Quadro I).

A maioria dos participantes respondeu que acei-
tavam ser consultados por médicos internos (95%) e 
não foram encontradas diferenças significativas nas 
características sociodemográficas estudadas entre os 
utentes que recusaram ser consultados por médicos 
internos e os que aceitaram (Quadro I).

As principais razões apontadas pelos utentes para 

aceitarem serem atendidos por um médico interno 
foram: “contribuir para a formação” (53%) e “con-
tacto e opinião de diferentes médicos” (18%). No sen-
tido oposto, destacou-se a “interferência com a rela-
ção com o médico de família” (39%) como a principal 
razão apontada pelos utentes para não aceitarem 
serem atendidos por um médico interno (Quadro II).

No que diz respeito à satisfação dos utentes com 
os cuidados prestados pelos médicos internos, a 
maioria dos utentes escolheu a categoria “sempre” 
em relação à sua perceção sobre o profissionalismo 
dos médicos internos (56%), sobre a sua simpatia 
(64%), atenção prestada (57%) e esclarecimento 
das suas dúvidas (62%). Em relação à perceção do 
utente sobre o tempo dedicado à consulta, a maioria 
dos utentes referiram que o médico interno nunca ou 
poucas vezes apressa as consultas (Quadro III). 

A média das escalas de satisfação dos utentes va-
riou entre 2,1 ± 1,29 em relação a “pressa” na consulta 
e 4,5 ± 0,77 em relação ao “esclarecimento” prestado. 

Na regressão multivariada e após ajuste, os uten-
tes com ensino superior obtiveram uma pontuação 
média superior em 1,24 pontos (IC 95% 0,12; 2,36) de 
satisfação geral com os cuidados médicos presta-
dos, em relação aos utentes com ensino obrigatório 
ou menor (Quadro IV). A idade do utente, o sexo e a 
situação profissional não se associaram significativa-
mente com a satisfação geral com os cuidados pres-
tados. 

DISCUSSÃO
Este estudo revelou que a maioria dos utentes 

aceita ser atendido pelos médicos internos e que, 
de uma forma geral, mostram um nível de satisfação 
elevado com os cuidados prestados por estes. Estes 
achados são consistentes com resultados de outros 

estudos, efetuados com estudantes de Medicina e in-
ternos de MGF.10,14,15

A contribuição para a formação médica, o con-
tacto com outras opiniões e a redução do tempo de 
espera para consulta foram os principais motivos en-
contrados para os utentes aceitarem serem atendi-
dos por médicos internos. 

O principal motivo para os utentes recusarem se-
rem atendidos por médicos internos foi a interferên-
cia com a relação com o seu médico de família, as-
peto esperado pelos autores, uma vez que a relação 
médico-doente é um dos princípios fundamentais da 
MGF. Este achado foi concordante com o resultado 
do estudo realizado por Malcolm, no Canadá.10

Um estudo realizado em Dublin, apontou a recusa 
em ser atendido por médicos internos associada a 

Total Consentem
(n = 356, 94,68%)

Não consentem
(n = 20, 5,32%) p-value

Idade (anos), média (DP) 46,80 (15,51) 46,50 (15,67) 49,00 (11,72) 0,508a

Sexo, n (%)

Masculino 126 (33,69) 119 (33,71) 6 (30,00)

Feminino 248 (66,31) 234 (66,29) 14 (70,00) 0,732b

Escolaridade (anos), média (DP) 11,2 (4,36) 11,1 (4,32) 11,4 (5,32) 0,793a

Situação profissional, n (%)

Empregado 242 (64,36) 229 (64,51) 13 (65,00)

Desempregado 57 (15,16) 53 (14,93) 4 (20,00)

Estudante/reformado 77 (20,48) 73 (20,56) 3 (15,00) 0,737b

Quadro I. Caracterização sociodemográfica dos participantes, total e de acordo com o seu consentimento em serem consultados por 
médicos internos.

Legenda: n - número; DP - Desvio-padrão. 
ateste t para duas amostras independentes; bQui-quadradro.

Aceitação em ser atendido por um médico interno n (%)

Sim 356 (94,68)

Não 20 (5,32)

Razão para aceitar ser atendido por um médico interno

Contribuir para a formação 186 (53,30)

Contacto e opinião de diferentes médicos 64 (18,34)

Estar mais atualizado por ter uma formação mais recente 34 (9,74)

Reduz o tempo de espera 46 (13,18)

Outro 19 (5,44)

Razão para não aceitar ser atendido por um médico interno

Repetir informação 3 (16,67)

Interferência com a relação com o médico de família  7 (38,89)

Já teve uma má experiência            3 (16,67)

Menos experiência 3 (16,67)

Outro 2 (11,11)

Legenda: n - número

Quadro II. Razões dos participantes para aceitarem ou não ser atendidos por um médico interno.

Satisfação com cuidados médicos prestados _ Profissionalismo n (%)

Pontuação média (DP) 4,4 (0,70)

Poucas vezes 3 (0,81)

Às vezes 36 (9,70)

Muitas vezes 123 (33,15)

Sempre 209 (56,33)

Satisfação com cuidados médicos prestados _ Simpatia

Pontuação média (DP) 4,5 (0,70)

Nunca 2 (0,54)

Poucas vezes 1 (0,27)

Às vezes 28 (7,55)

Muitas vezes 101 (27,22)

Sempre 239 (64,42)

Perceção sobre o tempo dedicado à consulta _ Pressa

Pontuação média (DP) 2,1 (1,29)

Nunca 167 (45,26)

Poucas vezes 82 (22,22)

Às vezes 55 (14,91)

Muitas vezes 38 (10,30)

Sempre 27 (7,32)

Satisfação com cuidados médicos prestados _ Atenção

Pontuação média (DP) 4,4 (0,76)

Nunca 0 (0,00)

Poucas vezes 8 (2,18)

Às vezes 37 (10,08)

Muitas vezes 114 (31,06)

Sempre 208 (56,68)

 Satisfação com cuidados médicos prestados _ Esclarecimento

Pontuação média (DP) 4,5 (0,77)

Nunca 3 (0,81)

Poucas vezes 6 (1,62)

Às vezes 27 (7,30)

Muitas vezes 104 (28,11)

Sempre 230 (62,16)

Legenda: n - número; DP - Desvio-padrão. 

Quadro III. Nível de satisfação dos participantes com os cuidados médicos prestados.
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utentes mais velhos.12 No entanto, no nosso estudo, 
não foram encontradas associações significativas 
entre as características sociodemográficas e a acei-
tação ou recusa em ser atendido por um médico in-
terno. Outros estudos sugerem, ainda, que a aceita-
ção em ser atendido por um médico interno pode 
depender do tipo de condição que levou o utente à 
consulta (motivo agudo, crónico ou pessoal).15 Esta 
questão não foi explorada neste estudo, mas seria 
interessante incluí-la em pesquisas futuras. 

Na satisfação com os cuidados de saúde presta-
dos, os aspetos melhor pontuados foram a “simpa-
tia” e o “esclarecimento de dúvidas”. Vários estudos 
revelam uma correlação positiva entre a satisfação 
do utente e o cumprimento das expectativas.4,5 Um 
estudo realizado em Espanha, revelou que uma das 
principais expectativas dos utentes estava relacio-
nada com aspetos comunicativos, nomeadamente 
com a atenção e o esclarecimento prestados.16 Outro 
estudo realizado em Pitsburgo, também associou a 
satisfação do utente com o nível de habilidades in-
terpessoais e de comunicação dos médicos inter-
nos.17 Destaca-se, assim, a importância de formação 
médica em competências de comunicação clínica 
para melhor corresponder às expectativas do utente 
e aumentar a satisfação com os cuidados de saúde 
prestados. 

Apesar do reduzido tempo disponibilizado para 
a realização de consulta em Portugal, a maioria dos 
utentes não considerou que os médicos internos 
apressem as consultas. Por um lado, este facto pode 
traduzir uma boa capacidade de gestão do tempo 
pelo médico interno; por outro lado, devemos ter em 
consideração que uma agenda partilhada entre o 
médico interno e o orientador de formação pode dis-
ponibilizar mais tempo para a realização da consulta. 

Verificou-se ainda que os utentes com ensino 
superior tiveram uma pontuação média superior de 
satisfação geral com os cuidados prestados pelos 
médicos internos, enquanto que a idade, o género 
e a situação profissional não apresentaram uma as-
sociação significativa. Um estudo associou um nível 
de ensino superior e o sexo feminino com uma maior 
confiança nos médicos internos,18 e a confiança no 
médico tem sido fortemente associada à satisfação 
do utente.19 Pelo contrário, utentes mais velhos12,18 fo-
ram associados a uma menor confiança nos médicos 
internos, e mais atitudes "negativas" em relação aos 
mesmos. 

O presente estudo é inovador ao nível dos 
Cuidados de Saúde Primários em Portugal, ao abor-
dar a posição dos utentes em serem consultados por 
médicos internos e a satisfação com os cuidados de 
saúde prestados pelos mesmos, através de um ques-
tionário simples, pouco extenso e de fácil preenchi-
mento. Outro aspeto positivo é o facto de envolver 
cinco USFs da ARS Norte, com características socio-
demográficas diferentes entre si, contribuindo para 
uma amostra abrangente. 

As principais limitações deste estudo prendem-se 
com a utilização de uma amostra de conveniência, 
limitando a margem de erro e o nível de confiança, e 
pelo facto de ter sido realizado apenas em território 
da ARS Norte, não permitindo extrapolar, com segu-
rança, os dados encontrados para a realidade nacio-
nal. A utilização de um questionário não validado e 
maioritariamente de resposta fechada apresenta-se 
também como limitação. No futuro, a realização de 
questionários mais extensos e de avaliação qualita-
tiva, aplicados à realidade portuguesa, poderão abrir 
portas para uma avaliação mais complexa acerca 
do conhecimento e perceção dos utentes sobre os 

médicos internos, colmatando algumas das limita-
ções apresentadas.

CONCLUSÃO
A realização de consultas e o contacto com os 

utentes são a principal plataforma de aprendizagem 
dos médicos internos de MGF. 

O nosso estudo revelou que a maioria dos utentes 
aceita ser atendido pelos médicos internos. Nos ca-
sos em que os utentes recusaram ser atendidos por 
médicos internos, o principal motivo apontado foi a 
interferência com a relação com o seu médico de fa-
mília. 

Parece-nos imprescindível continuar a fomentar o 
conhecimento dos utentes sobre o papel do médico 
interno e reforçar a integração deste na equipa de 
Cuidados de Saúde, mostrando ao utente que existe 
uma comunicação contínua entre o orientador de 
formação e o médico interno. 

Este é um estudo inovador em Portugal, preten-
dendo-se melhorar as práticas profissionais e abrir 
novos horizontes no Internato de MGF. 
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Score _ satisfação

β bruto (IC 95%) β ajustado (IC 95%)a

Idade (anos), média (DP) 0,01 (-0,01; 0,04) 0,02 (-0,01; 0,05)

Sexo, n (%)

Feminino ref ref

Masculino -0.32 (-1,13; 0,49) -0,24 (-1,08; 0,60)

Situação profissional, n (%)

Empregado ref ref

Desempregado -0,03 (-1,12; 1,06) 0,13 (-0,98; 1,22)

Estudante/reformado -0,16 (-1,13; 0,81) -0,13 (-1,19; 0,93)

Escolaridade, n (%)b

Obrigatório ou menos ref ref

Intermédio 0,54 (-0,48; 1,55) 0,61 (0,44; 1,65)

Superior 1,24 (0,12; 2,36) 1,46 (0,27; 2,64)

Legenda: n - número; DP - Desvio-padrão, IC - intervalo de confiança.
a ajustado para todas as variáveis incluídas no modelo; b a categoria “escolaridade obrigatória ou menos”  foi ajustada para a data de nascimento do 
participante (< 1967: 4 anos; 1967-1981: 6 anos; ≥ 1981: 9 anos); categoria “superior” inclui 13 ou mais anos de escolaridade.

Quadro IV. Associação linear entre as características sociodemográficas dos participantes e uma maior satisfação com os cuidados 
médicos prestados.
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laboral e toda a qualidade de vida (QdV) em ge-
ral.9,10 Associa-se ainda a maior risco de ansiedade, 
depressão, baixa autoestima, disfunção sexual, iso-
lamento social, infeções urinárias e vaginais de re-
petição e quedas.10-12 Apesar disto, apenas 25% das 
mulheres com esta patologia procura cuidados mé-
dicos e menos de metade destas inicia tratamento.3,7 
Muitas mulheres demonstram relutância em expor 
as suas queixas, sendo as razões mais frequentes a 
vergonha, a aceitação da IU como parte do processo 
natural de envelhecimento ou como consequência 
inerente à gravidez e parto vaginal, o desconheci-
mento das opções terapêuticas existentes, as baixas 
expectativas em relação ao sucesso do tratamento, 
o medo de procedimentos invasivos ou por julgarem 
que o tratamento terá um custo elevado.11,13,14 Para 
além disto, a progressão da IU é geralmente lenta e 
gradual, pelo que muitas mulheres adotam compor-
tamentos adaptativos com o objetivo de minimizar o 
impacto na sua QdV.15

Para além da avaliação clínica e eventual realiza-
ção de exames complementares de diagnóstico, é 
fundamental efetuar uma avaliação do impacto da 
IU na QdV. Nas últimas décadas foram desenvolvi-
dos vários instrumentos de avaliação com esta fi-
nalidade, entre os quais se destaca o King’s Health 
Questionnaire (KHQ). Este questionário mostrou-se 
fiável e sensível em vários estudos, estando validado 
para a população portuguesa.16

Este trabalho de investigação tem como obje-
tivo primário estimar a prevalência de IU e o seu im-
pacto na QdV das utentes inscritas numa Unidade 
de Saúde Familiar (USF) com idades compreendidas 
entre os 40 e os 65 anos, bem como correlacionar 
estes parâmetros com a escolaridade, antecedentes 
médicos, cirúrgicos, obstétricos e subtipo de IU.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional transversal 

que decorreu entre março e junho de 2019. A po-
pulação do estudo incluiu todas as utentes do sexo 
feminino inscritas na USF, com idades compreendi-
das entre os 40 e os 65 anos, correspondendo a um 
total de 3329 mulheres. Considerou-se como crité-
rio de exclusão a ausência de contacto telefónico 
no processo clínico informatizado. A dimensão da 
amostra (n = 230) é representativa da população 
para uma margem de erro de 5%, um intervalo de 
confiança (IC) de 95% e uma prevalência esperada 
de incontinência urinária de 20%. A prevalência de 

incontinência urinária esperada baseou-se nos da-
dos apresentados pela APU e APNUG. As utentes 
foram contactadas de forma aleatória, informadas 
sobre os objetivos do estudo e questionadas sobre 
o seu eventual interesse em participar de forma vo-
luntária e anónima no mesmo. As utentes que con-
cordaram em participar no estudo foram convidadas 
a deslocarem-se à USF, onde receberam o consenti-
mento informado e um questionário em papel, que 
preencheram de forma individual e anónima (Figuras 
1 e 2).

O questionário aplicado integra, numa primeira 
parte, perguntas de caráter sociodemográfico e an-
tecedentes pessoais e, numa segunda parte, o KHQ. 
As dimensões avaliadas neste instrumento validado 
são: perceção geral de saúde, impacto da IU na QdV, 
limitações nas atividades quotidianas e de lazer, limi-
tações físicas e sociais, relações pessoais, emoções, 
sono/energia e uso de medidas de gravidade. Por 
cada dimensão obtém-se um score que pode variar 
de 0 a 100; um score mais elevado corresponde a um 
maior compromisso da QdV. As principais variáveis 
em estudo foram o tipo e duração de IU, a existência 
ou não de intervenção médica e o impacto na QdV. 
Outras variáveis analisadas foram a idade, escolari-
dade, índice de massa corporal (IMC), paridade e an-
tecedentes médicos, cirúrgicos e obstétricos.

A análise estatística, realizada com o software 
SPSS 25®, envolveu medidas de estatística descritiva 
(frequências absolutas e relativas, médias e respeti-
vos desvios-padrão) e estatística inferencial. O nível 
de significância para rejeitar a hipótese nula foi fi-
xado p ≤ 0,05. Utilizou-se o teste de Fisher, o teste 
do Qui-quadrado de independência, o teste do Qui-
quadrado de ajustamento, o teste t de Student para 
amostras independentes, o teste de Kruskal-Wallis, o 
teste de Mann-Whitney e a regressão logística. A nor-
malidade de distribuição das variáveis quantitativas 
foi analisada com o teste de Kolmogorov-Smirnov ou 
Shapiro-Wilk (n < 50) e a homogeneidade de variân-
cias com o teste de Levene. Os valores de significân-
cia foram ajustados pela correção de Bonferroni para 
comparações múltiplas. 

O protocolo deste trabalho foi aprovado pelo 
Conselho Técnico da USF e pela Comissão de Ética 
para a Saúde da Administração Regional de Saúde 
do Centro (Estudo nº68/2018, de 20 de novembro 
de 2018).

RESUMO

Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma patologia frequente no sexo feminino. Estima-se que em Portugal atinja 
20% das mulheres acima dos 40 anos. O impacto na qualidade de vida (QdV) é muito significativo. Existem vários instru-
mentos para avaliar esse impacto, entre os quais o King’s Health Questionnaire (KHQ). É objetivo deste estudo estimar a 
prevalência de IU e o seu impacto na QdV.
Material e métodos: Estudo observacional transversal. Amostra: 230 mulheres entre os 40 e os 65 anos. Aplicação de um 
questionário que inclui o KHQ. Principais variáveis em estudo: tipo e duração da IU e impacto na QdV. Utilizou-se como 
referência o nível de significância estatística p ≤ 0,05. Aplicou-se análise bivariada e multivariada, nomeadamente regres-
são logística.
Resultados: Obteve-se como prevalência de IU 35,7%. O subtipo mais frequente foi a de esforço. Observou-se uma asso-
ciação entre a IU e patologia depressiva, assim como estar em pré-menopausa. Não se observou uma associação entre 
IU e antecedentes de partos vaginais ou obesidade. A IU mista foi a que se associou a maior declínio da QdV, seguida da 
IU de urgência. Um maior impacto na QdV associa-se a uma maior procura de ajuda médica. O nível de escolaridade das 
mulheres com IU não tem influência na apreciação da QdV.
Discussão: A maioria dos resultados obtidos neste estudo vai de encontro ao descrito na literatura, à exceção da associa-
ção da obesidade, status pós-menopausa e tabagismo e a presença de IU, assim como o impacto na QdV, que neste estudo 
foi superior nos casos de IU mista.
Conclusão: A IU é uma doença frequente com repercussão importante na QdV. É essencial que os profissionais de saúde 
estejam sensibilizados para o seu impacto, de modo a garantir uma abordagem multidisciplinar e um seguimento adequa-
do destas doentes.

Palavras-chave: incontinência urinária; qualidade de vida
Keywords: urinary incontinence; quality of life
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INTRODUÇÃO

D
e acordo com a International Continence 
Society (ICS), a incontinência urinária 
(IU) define-se como “qualquer perda in-
voluntária de urina objetivável que cons-

titua um problema higiénico e social”.1,2 Existem três 
subtipos principais: a IU de esforço ou de stress, a IU 
de urgência e a IU mista. A IU de esforço é o subtipo 
mais prevalente e ocorre com aumentos da pressão 
abdominal, nomeadamente exercício físico, tosse, 
espirros e riso. A IU de urgência associa-se a impe-
riosidade miccional e a um aumento da frequência 
urinária diurna e noturna. A IU mista corresponde à 
combinação dos sintomas previamente descritos.2-4 
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A IU é mais frequente no sexo feminino e a sua 
prevalência varia entre 5 e 69%, dependendo da 
definição utilizada, das características dos estu-
dos e das populações analisadas.5 Em Portugal, de 
acordo com a Associação Portuguesa de Urologia 
(APU) e a Associação Portuguesa de Neurologia e 
Uroginecologia (APNUG), a prevalência de IU em 
mulheres com idade superior a 40 anos é cerca de 
20%, sendo superior nas idades mais avançadas.6 

Para além da idade, são fatores de risco para o de-
senvolvimento desta patologia: gravidez e partos 
vaginais, menopausa, obesidade, diabetes mellitus 
(DM), tosse crónica, obstipação, tabagismo, cirurgia 
pélvica anterior, exercício físico de alto impacto, enu-
rese na infância e alguns fármacos.7,8

Embora não seja considerada uma patologia 
grave, a IU tem um impacto significativo em várias 
dimensões da vida diária, incluindo sono, bem-es-
tar emocional, relações interpessoais, produtividade 
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Figura 1. Questionário do Estudo (página 1). Figura 2. Questionário do Estudo (página 2).

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA MULHER 
E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA

QUESTIONÁRIO

PARTE I. Dados demográficos

1. Idade______  Peso______kg  Altura______m Profissão____________________

2. Escolaridade:
      Sem estudos     1º Ciclo     2º Ciclo    3º Ciclo     Ensino Secundário    Ensino Superior

3. Teve alguma perda involuntária de urina no último mês:    Sim   Não
Se respondeu Não à questão nº3, passe diretamente para a pergunta nº 7.

4. Em relação às perdas de urina:
    4.1 As perdas de urina ocorrem quando faz esforços, tais como tossir, rir, baixar-se ou pegar em pesos? 
           Sim   Não

    4.2 As perdas de urina ocorrem quando tem uma vontade súbita de urinar ou quando mexe em água 
corrente?      Sim   Não

5. Há quanto tempo tem estas perdas de urina?
            <1 ano     1-3 anos     3-6 anos      >6 anos

6. Alguma vez falou com o seu médico de família e/ou ginecologista sobre estas perdas urinárias?
            Sim   Não
    6.1 Se respondeu sim, teve orientação?     Sim   Não

7. Alguma vez esteve grávida (independentemente de ter tido filhos)?   Sim   Não
    7.1 Se respondeu sim, quantos partos teve?_______
    7.2 Quantos nasceram por parto "normal" (parto vaginal sem utilização de ventosa ou fórceps)?________
    7.3 Quantos nasceram com auxílio de ventosas ou fórceps?________
    7.4 Quantos nasceram por cesariana?__________ 

8. É menstruada?     Sim   Não
    8.1 Se já não é mestruada, com que idade deixou de ser? ______anos

9. Fuma ou alguma vez fumou regularmente?    Sim    Não 

10. Tem conhecimento de exercícios para fortalecer a musculatura pélvica?    Sim    Não 
    10.1 Se respondeu sim, onde adquiriu esse conhecimento?
           Médico de Família       Enfermeiro de Família         Ginecologista 
           Formação preparação para o parto       Amigas/os      Ginásio
           Meios de Comunicação Social      Outro__________________________________

11. Se respondeu Sim na questão nº 10, costuma realizar este tipo de exercícios?    Sim    Não 
    11.1 Se sim, com que frequência o faz?
           mais de 1x/semana      1x/semana     menos de 1x/semana

12. Assinale com X os antecedentes médicos ou cirúrgicos que apresenta:

Diabetes Incontinência fecal

Hipertensão arterial Cirurgia pélvica

Síndrome Depressivo Radioterapia pélvica

Responda a esta página apenas se respondeu Sim na questão nº3. 

PARTE II. Avaliação do impacto de incontinência urinária na qualidade de vida - King's Health 
Questionnaire

1. Como descreveria o seu atual estado de saúde?
      Muito bom     Bom     Normal    Mau     Muito Mau 

2. De que modo o seu problema de bexiga afeta a sua vida? 
      Nada    Um pouco      Moderadamente    Muito

A seguir, estão enumeradas algumas atividades diárias que podem ser afetadas pelo o seu problema de be-
xiga. De que forma o problema de bexiga à afeta? Preencha com um X a resposta que melhor se aplica a si.

Nunca Às vezes Frequente Sempre

3. LIMITAÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS

3A. De que maneira o seu problema de bexiga afeta as suas 
tarefas domésticas, como limpar a casa, jardinagem, etc?

3B. De que modo o seu problema de bexiga afeta o seu traba-
lho ou suas atividades diárias fora de casa? 

4. LIMITAÇÕES FISÍCAS

4A. O seu problema de bexiga afeta as suas atividades físicas, tais 
como andar, correr, praticar desporto(s), fazer ginásticas, etc?

4B. O seu problema de bexiga afeta as suas viagens?

    LIMITAÇÕES SOCIAIS

4C. O seu problema de bexiga limita a sua vida social?

4D. O seu problema de bexiga limita os contactos estabeleci-
dos com os seus amigos?

NA Nunca Às vezes Frequente Sempre

5. RELAÇÕES PESSOAIS

5A. O seu problema de bexiga afecta o relacionamento 
com o/a seu parceiro/a?

5B. O seu problema de bexiga afeta a sua vida sexual?

5C. O seu problema de bexiga afeta a sua vida familiar?

Nunca Às vezes Frequente Sempre

6. EMOÇÕES

6A. O seu problema de bexiga faz com que se sinta deprimida?

6B. O seu problema de bexiga faz com que se sinta ansiosa 
ou nervosa? 

6C. O seu problema de bexiga faz com que se sinta mal con-
sigo mesma?

Nunca Às vezes Frequente Sempre

7. SONHO E DISPOSIÇÃO

7A. O seu problema de bexiga afeta o seu sono?

7B. Sente-se esgotada ou cansada?

8. MEDIDAS DE GRAVIDADE

8A. Usa forros ou pensos para se manter seca?

8B. Tem cuidado com a quantidade de líquidos que bebe?

8C. Precisa de trocar a sua roupa interior por estar molhada?

8D. Preocupa-se com a possibilidade de cheirar a urina?

8E. Fica envergonhada por causa do problema de bexiga?

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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RESULTADOS
Participaram neste estudo um total de 230 mulhe-

res (Quadro I). Destas, 82 mulheres reportaram per-
das involuntárias de urina (Quadro II), sendo a preva-
lência de IU encontrada de 35,7%. Das mulheres com 
IU, 51,2% referiu ter IU de esforço, 39,0% IU mista e 
9,8% IU de urgência (Quadro III).

A média de idades era 51 anos [desvio-padrão 
(DP) = 7,3 anos], variando entre um mínimo de 40 e 
um máximo de 65 anos. A maior parcela encontra-
va-se no escalão etário 45-49 anos (23,5%), e tinha 
o ensino superior (40,8%). A distribuição da propor-
ção de mulheres com IU por escalão etário é relati-
vamente semelhante (p = 0,205). Quase metade da 
amostra tinha um IMC normal (44,5%). Cerca de 30% 
indicou hábitos tabágicos. Quanto aos antecedentes 
médicos, 16,1% referiu patologia depressiva, 14,8% hi-
pertensão arterial e 5,7% DM. Em relação aos antece-
dentes cirúrgicos, 3,9% foi submetida a intervenções 
cirúrgicas pélvicas. No que se refere à história gine-
cológica e obstétrica, 47,6% das mulheres encontra-
-se em pós-menopausa; 84,8% teve pelo menos uma 
gravidez e, destas, 176 tiveram pelo menos um parto 
por via vaginal e 40 tiveram partos instrumentados. 
Relativamente aos exercícios de fortalecimento pél-
vico, 54,7% referiu ter conhecimento destes; contudo, 
apenas 41,0% admitiu realizá-los. 

A comparação entre as mulheres com e sem IU 
revelou uma proporção significativamente mais ele-
vada de mulheres com patologia depressiva e em 
pré-menopausa no grupo com IU (23,2% vs 12,2% e 
65,9% vs 44,9%, respetivamente) e uma proporção 
significativamente mais elevada de fumadoras no 
grupo sem IU (34,5% vs 20,7%). A frequência de reali-
zação de exercícios de fortalecimento pélvico é supe-
rior nas mulheres com IU (28% vs 4,1%).

Considerando as mulheres com IU, a maioria 
(64,6%) admitiu ter estas perdas há menos de três 
anos, mas apenas 36,6% destas procurou ajuda mé-
dica. A procura de ajuda não foi influenciada pelo 
tempo de evolução da doença (p = 0,246). Das mu-
lheres com mais de três anos de evolução de IU, 51,7% 
nunca referiu este problema em consulta. 

Para identificar potenciais fatores associados à IU 
realizou-se posteriormente uma regressão logística 
com as variáveis que na análise bivariada revelaram 
uma relação significativa com a IU. Os preditores 
analisados permitem uma redução na incerteza da 
classificação das mulheres com IU em cerca de 26%. 
Assim, a presença de sintomatologia depressiva, rea-
lizar exercícios de fortalecimento pélvico, os hábitos 

tabágicos e encontrar-se em pré-menopausa apre-
sentam associação com a IU (Quadro IV).

Quanto ao tipo de IU e o impacto na QdV, verificou-
-se que a IU mista é a que mais se associa a um declí-
nio da QdV, seguida da IU de urgência. Considerando 
as respostas obtidas na parte II do KHQ, estas dife-
renças são estatisticamente significativas (p = 0,007) 
(Quadro V), sendo que as mulheres com IU mista 
apresentam valores de impacto na QdV mais eleva-
dos do que as com IU esforço (149,9 vs 92,8).

Em relação ao tempo de evolução da patologia, 
observou-se que os casos com mais de seis anos de 
evolução se associam com maior frequência a limi-
tações físicas (p = 0,027) quando comparados com 
os com menos de um ano de evolução (97,4 vs 70,5). 
Observou-se que, em geral, um maior impacto na 
QdV está associado a uma maior procura de ajuda 
médica. As mulheres que se encontram na pós-me-
nopausa relataram um maior impacto na QdV na di-
mensão “Emoções” (p = 0,043). O nível de escolari-
dade não tem influência significativa na apreciação 
da QdV das mulheres com IU.

Total 
(n = 230)

Sem IU 
(n = 148)

Com IU 
(n = 82)

n % n % n % Sig.

Idade (M; DP) 51,0 7,3 51,1 6,7 51,0 8,1 0,893

40 – 44 52 22,6 30 20,3 22 26,8

45 – 49 54 23,5 34 23,0 20 24,4

50 – 54 43 18,7 33 22,3 10 12,2

55 – 59 44 19,1 31 20,9 13 15,9

60 – 65 37 16,1 20 13,5 17 20,7

Escolaridade 0,841

≤ 1º ciclo 22 9,6 12 8,2 10 12,3

2º ciclo 20 8,8 12 8,2 8 9,9

3º ciclo 22 9,6 14 9,5 8 9,9

Secundário 71 31,1 47 32,0 24 29,6

Superior 93 40,8 62 42,2 31 38,3

IMC 25,9 4,5 26,1 4,7 25,7 4,2 0,502

Baixo peso 2 0,9 2 1,4 0 0,0

Peso normal 101 44,5 59 40,7 42 51,2

Legenda: DP - desvio padrão; M - média; IMC - índice de massa corporal; 
IU - incontinência urinária; Sig. - significância; n - número; *p ≤ 0,05; †p 
≤ 0,01; ‡p ≤ 0,001.         

Quadro I. Características sociodemográficas e antecedentes.

Sobrepeso 82 36,1 54 37,2 28 34,1

Obesidade 
tipo I 33 14,5 23 15,9 10 12,2

Obesidade 
tipo II 6 2,6 6 4,1 0 0,0

Obesidade 
tipo III 3 1,3 1 0,7 2 2,4

Hábitos 
tabágicos 68 29,6 51 34,5 17 20,7 0,035*

Antecedentes pessoais

Depressão 37 16,1 18 12,2 19 23,2 0,039*

Hipertensão 34 14,8 23 15,5 11 13,4 0,703

Diabetes 
mellitus 13 5,7 9 6,1 4 4,9 0,776

Cirurgia 
pélvica 9 3,9 8 5,4 1 1,2 0,163

Antecedentes ginecológicos e obstétricos

Menstruação 120 52,4 66 44,9 54 65,9 0,002†

Gravidez 
prévia 195 84,8 121 81,8 74 90,2 0,124

Número de 
partos 0,144

1 75 38,7 50 41,7 25 33,8

2 100 51,5 62 51,7 38 51,4

≥ 3 19 9,8 8 6,7 11 14,9

Tipo de partos

Eutócico 136 81,0 80 77,7 56 86,2 0,227

Instrumentado 40 34,2 26 35,1 14 32,6 0,841

Cesariana 57 47,1 36 50,0 21 42,9 0,464

Exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica

Conhecem 
exercícios 122 54,7 79 55,2 43 53,8 0,889

Fonte de 
conhecimento 0,660

Profissionais 
de saúde 74 32,2 46 31,1 28 34,1

Outros meios 156 67,8 102 68,9 54 65,9

Realizam 
exercícios 55 41,0 53 60,2 26 56,5 0,714

Frequência de 
realização 0,001‡

< 1 vez por 
semana 201 87,4 142 95,9 59 72,0

≥ 1 vez por 
semana 29 12,6 6 4,1 23 28,0

n %

Subtipo de IU

Esforço 42 51,2

Urgência 8 9,8

Mista 32 39,0

Tempo de evolução

< 1 ano 15 18,3

1 – 3 anos 38 46,3

3 – 6 anos 11 13,4

> 6 anos 18 22,0

Falou da IU ao médico 30 36,6

Quadro II. Caracterização do grupo de mulheres com inconti-
nência urinária (n = 82).

Legenda:  IU - incontinência urinária; n - número.

Idades n total IU (%) Esforço 
(%)

Urgência 
(%)

Mista 
(%)

40 – 44 52 42,3 23,1 5,8 13,5

45 – 49 54 37,0 22,2 3,7 11,1

50 – 54 43 23,3 9,3 2,3 11,6

55 – 59 44 29,5 11,4 0,0 18,2

60 – 65 37 45,9 24,3 5,4 16,2

Total 230 35,7 18,3 3,5 13,9

B Sig. OR
95% IC

LI LS

Patologia depressiva 1,062 0,010* 2,892 1,282 6,522

Frequência exercícios 2,232 0,000‡ 9,318 3,440 25,246

Fumadora -0,704 0,048* 0,495 0,246 0,993

Menstruada 1,133 0,001† 3,105 1,629 5,918

Constante -1,501 0,000 0,223

Legenda:  IU - incontinência urinária; n - número.

Legenda:  B - Coeficiente de regressão não estandardizado; IC - intervalo 
de confiança; LI - limite inferior; LS - limite superior; OR - odds ratio; Sig. 
– significância; *p ≤ 0,05; †p ≤ 0,01; ‡p ≤ 0,001.   

Quadro III. Distribuição da incontinência urinária por subtipo e 
idades.

Quadro IV. Regressão logística dos fatores de associados à in-
continência urinária.
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DISCUSSÃO
Os estudos internacionais apontam para uma pre-

valência de IU de cerca de 30%, diferente dos 20% 
estimados a nível nacional.10,15 O nosso trabalho apro-
xima-se dos estudos internacionais, nomeadamente 
num estudo efetuado em quatro países europeus 
em que se encontrou uma prevalência de 35%.17 
Relativamente aos diferentes subtipos de IU, as pre-
valências obtidas neste estudo são muito próximas 
das descritas na literatura: a IU de esforço é a mais 
prevalente (18,3%), seguindo-se a mista (13,9%) e, por 
fim, a de urgência (3,5%).17-19

Das várias dimensões em que a IU pode ter im-
plicações, destaca-se a psicológica.20 Neste estudo 
verificámos uma maior prevalência de patologia 
depressiva no grupo de mulheres com IU, o que se 
coaduna com outros estudos que têm descrito que 
as mulheres com IU apresentam menor interação 
social e maior isolamento.21-24 Um dos estudos obser-
vou que 19% das mulheres com IU se abstinham de 
realizar atividades sociais, tais como visitar amigos e 
familiares, fazer atividade física, ir às compras ou até 
ir trabalhar.25 Outro estudo concluiu que a depressão 
major se associa frequentemente a IU, com um odds 
ratio de 4,5 (2,3-8,8, IC 95%), resultados estes cor-
roborados por Ko et al., que reportou um risco duas 
vezes superior de ter sintomas depressivos na popu-
lação com IU.26,27 

Estudos epidemiológicos documentam o excesso 
de peso e a obesidade como importantes fatores 
de risco para todos os tipos de IU.28,29 Porém, neste 
grupo de mulheres estudadas não se verificou uma 
associação entre um valor mais elevado do IMC e a 
presença de IU.

Historicamente, o parto vaginal tem sido conside-
rado fator de risco para IU.30 Numa meta-análise de 
2016, concluiu-se que o parto vaginal (vs cesariana) 
está associado a um risco duas vezes superior de IU 
de esforço a longo prazo.31 No entanto, estudos mais 
recentes demonstraram que a cesariana não diminui 
o risco de IU comparativamente ao parto vaginal.30,32,33 
Neste trabalho também não se verificou uma associa-
ção entre os partos vaginais e a presença de IU.

Vários estudos têm demonstrado um aumento da 
IU de esforço com o tabagismo, o que pode ser expli-
cado pela estimulação crónica do músculo detrusor 
pela nicotina, associada ao aumento da pressão intra-
-abdominal induzido pelo reflexo de tosse.34,35 Num 
estudo de Tähtinen et al., a urgência e frequência 
urinárias foram mais comuns nas mulheres fumado-
ras, contudo não se verificou uma relação estatistica-
mente significativa entre ser fumadora e apresentar 
IU de esforço. Também não se identificou associação 
entre o tabagismo e a IU de urgência.36 No nosso es-
tudo a IU foi mais prevalente em mulheres não fuma-
doras. 

No nosso estudo, a realização de exercícios de for-
talecimento pélvico foi superior nas mulheres com IU, 
o que poderá ser explicado pelo facto destes serem 
considerados primeira linha na abordagem da IU de 
esforço e serem uma medida preventiva após o parto 
e cirurgias da região pélvica.37

Na maioria dos estudos a prevalência de IU au-
menta com a idade e com a diminuição dos níveis 
séricos de estrogénios, considerando-se a meno-
pausa um fator de risco independente para IU.15,23,38,39 
Contudo, neste trabalho constatou-se uma prevalên-
cia de IU mais elevada na pré-menopausa, o que vai 
de encontro ao estudo de Jones et al., onde os sinto-
mas de IU e nictúria foram mais prevalentes na fase 
final da vida reprodutiva do que no período de tran-
sição da menopausa.40 Tal como no estudo referido, 
onde a média de idades foi de 48,1 anos, também as 
participantes neste trabalho apresentam uma média 
de idades inferior à encontrada na maioria dos estu-
dos sobre esta patologia. Portanto, é provável que as 
mudanças fisiológicas inerentes à menopausa resul-
tem no aparecimento e/ou agravamento de sintomas 
uroginecológicos.40 Além disso, ao considerarem a IU 
uma consequência normal do envelhecimento, sobre-
tudo na pós-menopausa, as mulheres poderão apre-
sentar uma maior tendência para a desvalorizar.1,13,14 

Vários estudos relataram que a IU de urgência tem 
um maior impacto na QdV e está associada a maiores 
níveis de ansiedade comparativamente à IU de es-
forço, visto que, na primeira, as perdas são súbitas e 
imprevisíveis, enquanto na segunda é frequente exis-
tirem estratégias de adaptação.1,10,14,41 Neste estudo 
observou-se um nível de impacto na QdV superior 
nos casos de IU mista, seguindo-se a IU de urgência, 
o que se pode justificar pelo facto de a IU mista apre-
sentar as consequências de ambos os tipos.

Verificou-se que um maior impacto da IU na QdV 
se associa a uma maior procura dos serviços de saúde, 
tal como se constata noutros estudos,42,43 e que casos 
com mais tempo de evolução se associam com maior 
frequência a um maior impacto na QdV na dimensão 
“limitações físicas” (parte II do KHQ). Num estudo 
de Córcoles et al. onde também foi aplicado o KHQ, 
a dimensão “limitações físicas” foi das que pontuou 
mais (o que implica maior impacto na QdV), podendo 
isto dever-se às restrições impostas por esta patolo-
gia no quotidiano das mulheres, nomeadamente na 
prática de atividades lúdicas, praticar algum tipo de 
desporto ou mesmo ir às compras.44

Na pós-menopausa verificámos um maior impacto 
na QdV na dimensão “emoções” (parte II do KHQ). 
Isto ser justificado pelo facto de estas mulheres apre-
sentarem uma maior incidência de outras comorbi-
lidades, nomeadamente patologia cardiovascular, 
diabetes, patologia do foro psiquiátrico e doenças do 

King´s Health Questionnaire §

Parte I 
KHQ

Parte II do KHQ
Total parte 

II
ADs Físicas Sociais Pessoais Emoções Sono Gravidade

Subtipo de IU

IU Esforço 74,4 ± 37,2 15,5 ± 1,9 21,4 ± 2,2 7,1 ± 1,3 4,3 ± 1,1 15,1 ± 2,4 15,0 ±1,9 27,5 ± 1,8 92,8 ± 83,2||

IU Urgência 84,5 ± 25,7 16,7 ± 2,2 23,8 ± 2,3 3,2 ± 5,4 4,8 ± 1,3 9,5 ± 1,4 16,7 ± 2,1 30,9 ± 1,2 101,4 ± 87,8

IU Mista 92,5 ± 30,0 24,7 ± 2,3 34,6 ± 2,7 7,0 ± 1,4 6,0 ± 1,3 17,5 ± 1,4 23,2 ± 1,9 36,3 ± 1,9 149,9 ± 
78,7¶ 

Sig. 0,106 0,224 0,068 0,987 0,686 0,191 0,143 0,158 0,007†

Tempo de evolução

< 1 ano 70,5 ± 
35,1|| 18,1 ± 2,1 13,9 ± 2,1|| 6,5 ± 1,3 11,1 ± 1,6 14,5 ± 1,7 24,2 ±2,0 31,9 ± 2,6 116,9 ± 120,9

1-3 anos 75,9 ± 31,9 17,1 ± 2,0 23,8 ± 2,1 6,7 ± 1,4 2,2 ± 8,3 16,0 ± 2,1 18,6 ± 2,1 27,8 ± 1,6 92,8 ± 56,1

3-6 anos 92,4 ± 28,5 16,7 ± 1,8 25,8 ± 2,3 5,1 ± 1,3 1,5 ± 5,0 13,1 ± 1,3 22,7 ± 2,1 29,5 ± 1,6 114,4 ± 83,1

> 6 anos 97,4 ± 
39,4¶ 27,1 ± 2,3 41,7 ± 3,0¶ 7,6 ± 1,3 6,7 ± 1,2 16,7 ± 2,5 10,4 ± 1,2 41,1 ± 1,5 160,7 ± 

102,7

Sig. 0,055 0,480 0,027* 0,913 0,086 0,994 0,261 0,072 0,053

Pedir ajuda ao médico

Sim 98,3 ± 34,5 29,3 ± 2,4 35,6 ± 2,9 11,1 ± 1,5 6,2 ± 1,2 23,4 ± 2,4 17,3 ±2,1 39,5 ± 1,9 152,2 ± 92,3

Não 72,7 ± 31,3 12,7 ± 1,5 20,3 ± 2,0 4,1 ± 1,1 4,3 ± 1,1 10,6 ± 1,6 18,8 ± 1,8 26,4 ± 1,6 92,6 ± 74,4

Sig. 0,004† 0,001‡ 0,064 0,003† 0,322 0,012* 0,754 0,001‡ 0,011*

Pré-menopausa vs pós-menopausa

Pré-
menopausa 75,7 ± 33,9 15,7 ± 1,9 24,0 ± 2,2 6,1 ± 1,4 3,6 ± 9,9 12,2 ± 1,7 18,1 ±1,7 28,8 ± 1,6 100,2 ± 77,1

Pós-
menopausa 93,5 ± 33,1 25,0 ± 2,2 30,8 ± 2,9 7,8 ± 1,1 7,3 ± 1,4 21,4 ± 2,3 18,5 ± 2,2 35,2 ± 2,1 137,6 ± 93,8

Sig. 0,057 0,067 0,334 0,070 0,179 0,043* 0,611 0,115 0,077

Nível de escolaridade

< 2º ciclo 96,9 ± 45,6 33,3 ± 2,5 40,5 ± 3,6 8,9 ± 1,2 9,0 ± 1,5 29,2 ± 2,9 15,6 ±2,6 37,2 ± 1,9 160,5 ± 107,7

3º ciclo/ 
secundário 77,4 ± 32,5 16,1 ± 2,0 24,2 ± 2,2 7,2 ± 1,4 4,6 ± 1,1 13,3 ± 1,4 23,9 ± 1,7 30,6 ± 1,9 112,7 ± 79,4

Superior 78,9 ± 28,9 15,0 ± 1,6 22,2 ± 1,9 5,2 ± 1,3 3,6 ± 1,1 10,0 ± 1,5 14,4 ± 1,5 29,0 ± 1,8 93,1 ± 71,8

Sig. 0,407 0,043* †† 0,348 0,196 0,308 0,077 0,040* †† 0,272 0,155

Legenda:  ADs - atividades diárias; IU - incontinência urinária; KHQ - King’s Health Questionnaire; Sig. - significância;  n - número; § cada dimensão 
pontua de 0 a 100, sendo que um score mais elevado corresponde a um maior compromisso da QdV, os valores representam a média ± o desvio padrão; 
*p ≤ 0,05; †p ≤ 0,01; ‡p ≤ 0,001; || e ¶ indicam diferenças significativas; †† os valores de significância depois de ajustados pela correção de Bonferoni são 
superiores a 0,05.

Quadro V. Impacto da incontinência urinária na qualidade de vida (n = 82).
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metabolismo ósseo, colocando-as numa situação de 
maior labilidade emocional.45,46 

Não se verificou uma associação entre o nível de 
escolaridade e a prevalência de IU, nem entre o nível 
de escolaridade e a perceção da QdV nas mulheres 
com IU. Provavelmente a IU terá maior impacto em 
mulheres com trabalhos fisicamente mais exigentes, 
implicando andar rápido, carregar pesos e subir es-
cadas, trabalhos estes mais comuns em níveis de es-
colaridade mais baixos.47,48 Contudo, níveis de escola-
ridade mais elevados não implicam necessariamente 
trabalhos fisicamente menos exigentes; por exemplo, 
num estudo de Pierce et al., verificou-se um aumento 
da prevalência e da gravidade da IU em enfermeiras.48 

Este trabalho apresenta algumas limitações que 
deverão ser consideradas na interpretação dos resul-
tados e eventuais conclusões. A explicação do estudo 
às mulheres por via telefónica e o subsequente pedido 
de deslocação das mesmas à USF, para responder ao 
questionário, poderá ter condicionado a participação 
no estudo, não tendo sido realizada uma caracteriza-
ção das mulheres que se recusaram a participar. Isto 
poderá ter um efeito de enviesamento na amostra. 
Para além disto, o preenchimento individual e au-
tónomo do questionário, associado à dimensão do 
mesmo, poderá ter resultado em vieses de interpre-
tação e de resposta. Perante a pirâmide etária atual, a 
faixa etária definida para o estudo (40-65 anos) não 
tem em conta uma parcela significativa de utentes; 
no entanto, esta foi considerada a mais capacitada 
para responder de forma autónoma e adequada ao 
questionário. A diversidade de parâmetros avaliados 
também poderá ter contribuído para uma menor ob-
jetividade do trabalho. Por fim, na discussão depará-
mo-nos com a existência de poucos estudos com os 
mesmos objetivos e com a mesma população alvo. 

CONCLUSÃO
A IU é uma patologia frequente e com um im-

pacto importante na QdV nas mulheres entre os 40 
e os 65 anos. Neste trabalho verificamos uma preva-
lência de IU de 35,7%, sendo que o subtipo IU mista 
mostrou causar maior impacto na QdV. Na popula-
ção em estudo não se verificou uma associação en-
tre a IU e partos vaginais, hipertensão arterial, DM 
ou maior IMC. Por outro lado, constatou-se que a IU 
está associada a patologia depressiva e observou-se 
uma maior prevalência em mulheres na pré-meno-
pausa. Nas mulheres na pós-menopausa verificou-se 
um maior impacto na QdV na dimensão “emoções”. 
Além disso, um maior impacto da IU na QdV asso-
cia-se a uma maior procura dos serviços de saúde e 
os casos com mais tempo de evolução apresentam 
com maior frequência um maior impacto na QdV na 
dimensão “limitações físicas”. O grau de escolaridade 

não influenciou a prevalência de IU nem a perceção 
da QdV nas mulheres com IU.

Os Cuidados de Saúde Primários deverão ter um 
papel mais ativo na abordagem desta temática, tendo 
em conta a sua dimensão e desvalorização pelas pró-
prias mulheres. Assim é essencial que os profissionais 
de saúde estejam sensibilizados para a real dimensão 
desta patologia e que seja garantida uma abordagem 
multidisciplinar e um seguimento adequado e regular 
destas doentes. 
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11000 pessoas em Portugal, correspondendo a 17% 
do total de óbitos nos homens e 4% nas mulheres.1 
De acordo com os dados disponíveis, é estimado que 
o tabaco tenha sido responsável por cerca de 6% das 
mortes por doenças cérebro e cardiovasculares e 1% 
por diabetes mellitus.1,2,6

Segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 2015, 
36% dos portugueses com idades entre os 25 e 74 
anos apresentavam o diagnóstico de hipertensão 
arterial, 63,3% tinham hipercolesterolemia e 9,8% es-
tavam diagnosticados com diabetes mellitus.7 Nesse 
mesmo estudo, a prevalência de excesso de peso e 
obesidade foi de 38,9% e 28,7%, respetivamente.7,8 No 
mesmo ano, verificou-se em Portugal uma prevalên-
cia de 13,3% de doentes diabéticos na faixa etária dos 
20 aos 79 anos (incluindo-se um número de doentes 
diabéticos ainda não diagnosticados).9 Em 2014, veri-
ficou-se que 20% da população com mais de 15 anos 
era composta por fumadores ativos.6

A população urbana mundial tem crescido numa 
média de 2,6% ao ano e espera-se que aumente para 
6,3 bilhões de pessoas em 2050. Um dos maiores im-
pulsionadores desta tendência é a migração interna 
rural-urbana, predominantemente explicada por ra-
zões socioeconómicas. De fato, o estilo de vida rural 
e urbano pode determinar a saúde através de uma 
diversidade de fatores ambientais, sociais e culturais, 
existindo a preocupação de que a urbanização possa 
contribuir para um aumento da exposição da popu-
lação a vários fatores de risco. A poluição ambiental, 
a deslocação por meio de transportes, o acesso a 
tabaco, álcool e produtos alimentares processados, 
bem como a influência do marketing e a diminuição 
da atividade física são exemplos de fatores que po-
dem contribuir negativamente para a saúde da po-
pulação urbana.10-12

Estudos recentes mostram diferenças ao nível 
do controlo metabólico entre as populações urbana 
e rural. Efetivamente, num estudo envolvendo 400 
doentes, verificou-se que os fatores de risco aterogé-
nicos foram significativamente superiores em doen-
tes urbanos em comparação com doentes rurais, su-
gerindo um aumento do risco com a urbanização. O 
mesmo se demonstrou ao nível do perfil lipídico, do 
controlo glicémico e da prevalência de excesso peso 
e obesidade.10-13 Fatores como a literacia, dieta hiper-
lipídica e reduzida atividade física têm sido aponta-
dos como explicação para o aumento dos fatores de 
risco cardiovasculares entre a população urbana. Na 
verdade, a evidência atual parece ser congruente ao 
nível desta correlação e a crescente urbanização das 
populações poderá acompanhar-se de um aumento 
do risco cardiovascular, com consequente aumento 
da mortalidade.12-16

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência 

dos principais fatores de risco para doença cardiovas-
cular em duas unidades de cuidados de saúde pri-
mários localizadas em meio urbano e rural da região 
Norte de Portugal, bem como investigar a existência 
de diferenças relativamente a essa prevalência entre 
os utentes de cada uma das unidades funcionais. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional e trans-

versal com componentes descritiva e analítica, entre 
junho de 2018 e dezembro de 2018. Selecionou-se 
uma amostra de utentes inscritos em duas unidades 
de cuidados de saúde primários da região Norte de 
Portugal, uma em área urbana e outra em área rural, 
em junho de 2018. Em cada unidade funcional foi se-
lecionada uma amostra representativa da população 
de utentes. Definiram-se como critérios de inclusão: 
(1) utente inscrito numa das unidades funcionais; (2) 
idade igual ou superior a 18 anos; (3) ter pelo menos 
uma consulta médica nos últimos três anos. Os crité-
rios de exclusão foram: (1) utentes não vigiados nas 
unidades funcionais, residentes em lares ou doentes 
em fase terminal sob cuidados paliativos; (2) idade in-
ferior a 18 anos; (3) utentes sem consulta médica nos 
últimos três anos. Em junho de 2018 estavam inscritos 
na unidade urbana 12069 utentes com idade igual ou 
superior a 18 anos e na unidade rural 15829 utentes. 
Calculou-se a dimensão amostral recorrendo à calcu-
ladora online “Cálculo Amostral”, tendo em conside-
ração a prevalência esperada de dislipidemia (o fator 
de risco mais prevalente na população portuguesa – 
63,3% na população geral em 2015, de acordo com os 
dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge e Direção-Geral da Saúde), com um intervalo 
de confiança de 95%. A amostra para o estudo foi se-
lecionada de forma aleatória, obtendo-se uma amos-
tra total de 421 utentes de cada uma das unidades, 
incluindo 20% de perdas estimadas.

A recolha de informação foi realizada pelos in-
vestigadores envolvidos no projeto. Consultaram-se 
os processos clínicos dos utentes para obtenção de 
informação acerca da medicação crónica, lista de 
problemas ativos e últimos métodos complementa-
res de diagnóstico realizados. De modo a garantir a 
confidencialidade e anonimato dos dados, cada par-
ticipante do estudo foi codificado com um número 
interno, criando-se um documento informatizado 
protegido com palavra-passe que relacionava a cada 
código o número do Serviço Nacional de Saúde do 
utente. Na base de dados destinada à colheita dos 
dados apenas constou o código interno, garantindo-
-se a confidencialidade.

Realizou-se a análise estatística dos dados colhi-
dos para a base de dados no programa informático 
SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences, 
Chicago, Illianois, USA) versão 23.0. Estudaram-se as 
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RESUMO

Introdução: A doença cardiovascular constitui a principal causa de morte em Portugal. Alguns estudos mostram diferenças 
no controlo metabólico entre utentes residentes em meios urbanos e rurais, sugerindo-se maior risco cardiovascular com 
a urbanização. O nosso estudo avaliou a prevalência de fatores de risco cardiovascular, procurando diferenças entre meio 
urbano e rural.
Material e métodos: Foi realizado um estudo observacional com utentes de duas unidades de cuidados de saúde primários 
do norte de Portugal, em meio urbano e rural, com idade igual ou superior a 18 anos. Avaliaram-se as variáveis género, 
idade, população, escolaridade, situação profissional, tabagismo, índice de massa corporal e diagnóstico de diabetes/
hipertensão/dislipidemia.
Resultados: Foram analisados os processos clínicos de 704 utentes (52,3% no meio urbano), com 57,2% de mulheres. O 
meio rural apresentou idade superior, menor escolaridade e mais reformados, maior prevalência de hipertensão e sobre-
carga ponderal. O tabagismo prevaleceu no meio urbano. Estes resultados foram estatisticamente significativos.
Discussão: A prevalência de dislipidemia, diabetes, sobrecarga ponderal e hipertensão foi superior no meio rural (as duas 
últimas de forma significativa), concordante com a menor literacia e escolaridade destes utentes. Possivelmente, os uten-
tes da amostra residentes no meio rural corresponderam a um subgrupo de menor escolaridade e literacia em saúde. Por 
outro lado, a população urbana, mais jovem, pode apresentar estilos de vida mais saudáveis associadamente a uma maior 
aposta na educação para a saúde.
Conclusão: Os fatores de risco cardiovascular são prevalentes na população, de forma assimétrica entre meio urbano e 
rural. É fundamental investir na educação para a saúde, uniformizar a oferta de cuidados e a literacia em saúde nessas 
populações.

Palavras-chave: cuidados de saúde primários; fatores de risco; doença cardiovascular; população urbana; população rural
Keywords: primary health care; risk factors; cardiovascular disease; urban population; rural population
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INTRODUÇÃO

Adoença cardiovascular é considerada um 
dos problemas de saúde mais impor-
tantes da atualidade, apresentando um 
comportamento epidémico a nível mun-

dial. Em Portugal, embora se esteja a assistir a uma 
redução progressiva da mortalidade por estas causas 
ao longo dos últimos anos, a doença cardiovascular 
mantém-se como a principal causa de morte.1-3

A aterosclerose é um processo que se inicia du-
rante o período da adolescência e permanece silen-
cioso durante décadas até que o seu efeito deletério 
seja objetivável, oferecendo inúmeras oportunida-
des para a sua prevenção primária. A patogénese 
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da aterosclerose torna-se mais evidente na presença 
de fatores cumulativos, como é o caso da síndrome 
metabólica.4 A síndrome metabólica pode ser defi-
nida pela conjugação de fatores de risco de origem 
metabólica e correlaciona-se com um elevado valor 
preditivo de risco de doença cardiovascular e diabe-
tes mellitus. A sua prevalência tem aumentado glo-
balmente e a sua importância advém da interação 
sinérgica e exponencial entre vários fatores de risco 
promotores de doença cardiovascular. O seu diag-
nóstico baseia-se na presença de pelo menos três de 
cinco fatores: obesidade abdominal (perímetro abdo-
minal > 102 cm no homem e > 88 cm na mulher), tri-
glicerídeos ≥ 150 mg/dL, colesterol das high density 
lipoprotein (HDL) < 40 mg/dL em homens ou < 50 
mg/dL em mulheres, tensão arterial ≥ 130/85 mmHg 
e glicemia em jejum ≥ 100 mg/dL.4,5

O tabagismo é outro fator de risco cardiovascu-
lar importante, sendo uma das principais causas de 
doença crónica evitável, de diminuição da qualidade 
de vida e de morte prematura.6 A exposição ao fumo 
do tabaco acarreta efeitos nocivos a curto e a longo 
prazo e, em 2015, contribuiu para a morte de mais de 
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seguintes variáveis: género, idade, escolaridade, si-
tuação profissional, hábitos tabágicos, diagnóstico de 
diabetes mellitus (problema ativo no processo clínico 
do utente), hipertensão arterial (problema ativo no 
processo clínico do utente) e dislipidemia (valor de 
colesterol total ≥ 200 mg/dL, triglicerídeos ≥ 150 mg/
dL ou sob terapêutica com fármacos anti-dislipidémi-
cos), índice de massa corporal, utilização de estatina 
e últimos valores registados de glicemia em jejum, 
tensão arterial sistólica e diastólica, colesterol total/
low density lipoprotein (LDL)/HDL e triglicerídeos. 
Utilizou-se a metodologia descritiva para a caracte-
rização das variáveis com o cálculo de frequências, 
médias, desvio-padrão, mediana, valor máximo e va-
lor mínimo. As variáveis contínuas foram comparadas 
recorrendo a testes paramétricos assumindo-se a 
normalidade, ou não paramétricos quando a norma-
lidade não se verificou. Assumiu-se uma significância 
estatística para um valor de p inferior a 0,05.

O protocolo deste projeto de investigação foi pre-
viamente submetido para apreciação e foi autorizado 
pelos Conselhos Técnicos e pelos Conselhos Clínicos 
dos Agrupamentos de Centros de Saúde das unida-
des funcionais envolvidas e pela Comissão de Ética 
da Administração Regional de Saúde do Norte. A 
realização deste projeto não interferiu com o normal 
funcionamento das unidades.

RESULTADOS
Analisaram-se os processos clínicos de 704 uten-

tes, após se excluírem 142 utentes por não cumprirem 
os critérios de inclusão ou cumprirem algum de ex-
clusão. A maioria dos utentes era pertencente à uni-
dade urbana (52,3%). Globalmente, predominaram 
os utentes do sexo feminino (57,2%), sem diferenças 
significativas entre as unidades. A restante estatística 
descritiva pode ser consultada no Quadro I.

Verificou-se uma idade mediana (Md) de 49 anos 
na amostra global, variando esses valores entre 
os 18 e 93 anos, em ambas as unidades funcionais. 
Encontraram-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas na idade dos utentes, sendo esta superior na 
unidade rural (p < 0,001) (Md idades de 54 e 46 anos 
no meio rural e urbano, respetivamente). 

A situação profissional dos utentes foi estatistica-
mente diferente, de forma significativa, entre os dois 
meios, sendo que o meio urbano apresentou mais 
cidadãos em situação profissional ativa e o meio ru-
ral mais indivíduos reformados (p < 0,001). De forma 
semelhante, o meio urbano também apresentou, glo-
balmente, um maior nível de escolaridade em relação 
ao meio rural, de forma estatisticamente significativa 
(p < 0,001).

Em relação aos fatores de risco cardiovascular 
estudados (Quadro II), encontraram-se diferenças 
estatisticamente significativas na prevalência de 

hipertensão arterial, sendo essa superior no meio 
rural (p < 0,001), com uma prevalência de 40,1%. O 
valor de índice de massa corporal também se mos-
trou diferente de forma estatisticamente significativa, 
sendo que o meio urbano obteve valores mais bai-
xos, principalmente na categoria 18,5-24,9 (p = 0,02). 
Da mesma forma, verificou-se uma maior prevalên-
cia de excesso de peso ou obesidade no meio rural, 
de forma estatisticamente significativa (p = 0,038), 
predominantemente à custa da maior prevalência de 
obesidade (p = 0,046). De referir que, em relação à 
escolaridade, o meio rural obteve um peso mais ele-
vado quanto menor era a escolaridade do indivíduo, 
diferença que se apresentou estatisticamente signifi-
cativa. Verificou-se, ainda, a existência de diferenças 
estatisticamente significativas relativamente ao perí-
metro abdominal registado, sendo esse valor supe-
rior nos utentes da unidade rural (Md = 98 cm) rela-
tivamente ao meio urbano (Md = 91 cm) (p < 0,001). 
O Quadro III evidencia a distribuição dos utentes com 
perímetro abdominal aumentado (274 utentes com 
perímetro aumentado, 123 com perímetro abdominal 
normal, 307 utentes sem registo recente de períme-
tro abdominal). Também se encontrou uma maior 
prevalência de utentes com tabagismo ativo no meio 
urbano, de forma estatisticamente significativa (p < 
0,001). 

Não se encontraram diferenças estatisticamente 
significativas quanto à prevalência de diabetes melli-
tus, excesso de peso ou dislipidemia entre as duas 
unidades (Quadro II).

Analisou-se, também, a prevalência de doentes 
com o diagnóstico de hipertensão arterial não con-
trolada, ou seja, com valores de tensão arterial sistó-
lica ou diastólica acima dos valores recomendados. 
Dos doentes com hipertensão arterial, 31,4% manti-
nham uma tensão sistólica ≥ 140 mmHg ou diastólica 
≥ 90 mmHg (maioritariamente em meio rural, 71,4%). 
Naqueles utentes sem o diagnóstico, 9,6% tinham, 
nos registos mais recentes, os mesmos valores altos 
de tensão arterial (maioritariamente em meio rural, 
52,2%).

Da mesma forma, procurou-se a prevalência de 
utentes sem o diagnóstico de diabetes mellitus mas 
que apresentavam, nas análises mais recentes, valo-
res glicémicos alterados. Dos 629 utentes sem esse 
diagnóstico, 4,5% apresentavam pelo menos um va-
lor alterado, nos últimos três anos, da glicemia em 
jejum (≥ 126 mg/dL), predominantemente no meio 
rural (60,7%).

Por último, avaliou-se, entre os utentes com o 
diagnóstico de dislipidemia (49%), quantos se en-
contravam medicados com estatina, tendo-se encon-
trado uma prevalência de 47,3% de utentes sob tera-
pêutica anti-dislipidémica (percentagem superior no 
meio urbano, 89,1%).
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Variável Categorias Amostra Global n (%)

Unidade Rural
Urbana

336 (47,7%)
368 (52,3%)

Género Masculino
Feminino

301 (42,8%)
403 (57,2%)

Escolaridade

< 4º ano
4º ano
6º ano
9º ano
12º ano

> 12º ano
Sem Registo

45 (6,4%)
85 (12,1%)
46 (6,5%)
76 (10,8%)
88 (12,5%)
130 (18,5%)
234 (33,2%)

Situação profissional

Ativo
Não ativo

Reformado
Sem Registo

405 (57,5%)
123 (17,5%)
163 (23,2%)

13 (1,8%)

Hábitos tabágicos

Não Fumador
Ex-Fumador

Fumador
Sem Registo

554 (78,7%)
49 (7%)

93 (13,2%)
8 (1,1%)

Diabetes mellitus
Não
Sim

Sem Registo

629 (89,3%)
74 (10,5%)

1 (0,1%)

Índice de massa corporal

< 18,5
18,5-24,9
25-29,9

> 30
Sem Registo

16 (2,3%)
267 (37,9%)
247 (35,1%)
134 (19%)
40 (5,7%)

Excesso de peso
Não
Sim

Sem Registo

417 (59,2%)
247 (35,1%)
40 (5,7%)

Obesidade
Não
Sim

Sem Registo

530 (75,3%)
134 (19%)
40 (5,7%)

Excesso de peso ou obesidade
Não
Sim

Sem Registo

283 (40,2%)
381 (54,1%)
40 (5,7%)

Hipertensão arterial
Não
Sim

Sem Registo

479 (68%)
223 (31,7%)

2 (0,3%)

Dislipidemia
Não
Sim

Sem Registo

233 (33,1%)
345 (49%)
126 (17,9%)

Legenda:  n – número de casos.

Quadro I. Caraterização descritiva da amostra de utentes incluída no estudo.
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DISCUSSÃO
As doenças cardiovasculares continuam a ser a 

principal causa de morte em Portugal, embora nas 
últimas décadas se tenha verificado um decréscimo 
importante no número de eventos fatais.1-3 Apesar 
dessa redução, tem-se constatado um agravamento 
da mortalidade prematura, abaixo dos 70 anos de 
idade, por essas mesmas causas. Este aspeto deve 
ser um alerta não só para os serviços de saúde, mas 
também para a população em geral.2

A síndrome metabólica é, atualmente, um impor-
tante problema de saúde pública, pela morbilidade e 
mortalidade a que se associa. Um dos mais impor-
tantes fatores de risco modificáveis para o desenvol-
vimento dessa condição é o estilo de vida que cada 
indivíduo adota.4,5 Está bem estabelecido o benefício 
de uma alimentação saudável, completa e equili-
brada, aliada à prática regular de exercício físico, na 
proteção cardiovascular e na promoção da saúde.7 

É certo que, por vezes, a rotina individual pode im-
pedir ou dificultar a adoção dessas medidas. Alguns 
autores associam a urbanização das comunidades a 
uma redução da qualidade em saúde no que respeita 
a alguns fatores de risco cardiovascular. Deste modo, 
a urbanização tende, de acordo com a literatura, a 
promover um aumento da prevalência de hiperten-
são arterial, diabetes mellitus, excesso ponderal e de 
dislipidemia.10,11,15,16 

Este estudo incluiu utentes predominantemente 
inscritos numa unidade urbana (ao encontro dos da-
dos nacionais mais recentes), sendo a maioria do sexo 
feminino, tal como o panorama nacional, de acordo 
com os dados da PORDATA (52,1% de indivíduos do 
sexo feminino em 2018, em Portugal).17 Em termos 
sociodemográficos, a baixa escolaridade e as situa-
ções de desemprego e reforma predominaram na 
amostra de utentes do meio rural, indo ao encontro 
do envelhecimento das populações rurais que se tem 
verificado com o êxodo dos mais jovens.18 De fato, ve-
rificou-se que no meio rural a mediana de idades foi 
superior, de forma estatisticamente significativa.

Neste estudo avaliou-se a prevalência de diferen-
tes fatores de risco cardiovascular, incluindo aqueles 
que compõe a síndrome metabólica, comparando-os 
de seguida com os dados nacionais mais recentes do 
estudo INSEF 2015.7 Também se realizou uma com-
paração dessas prevalências entre os meios rural e 
urbano, encontrando-se algumas diferenças, embora 
sem relação com o género ou idade dos utentes.

O fator de risco cardiovascular mais frequente na 
população portuguesa, em 2015, foi a dislipidemia 
(63,3% com hipercolesterolemia em Portugal e na re-
gião Norte).7 No presente estudo, encontrou-se uma 
prevalência global inferior (49%), mas importa notar 
que houve uma percentagem considerável de uten-
tes que não apresentavam nos registos clínicos dados 

que permitissem tirar uma conclusão relativamente 
à presença de dislipidemia (17,9%), com um possí-
vel subdiagnóstico desta morbilidade. Também não 
existiram diferenças significativas na prevalência de 
dislipidemia em ambos os meios, embora essa fosse 
superior no meio rural, aproximando-se da realidade 
nacional (61,2% em meio rural).7,8

A prevalência de hipertensão arterial neste estudo 
foi de 31,7%, inferior às prevalências registadas a ní-
vel nacional e da região Norte (37,8% e 36%, respe-
tivamente).7 A prevalência de hipertensão arterial foi 
superior no meio rural, de forma estatisticamente sig-
nificativa (40,1% vs 24,2%), ultrapassando mesmo a 
prevalência estimada para a região Norte.7 Um aspeto 
que vai ao encontro de algumas conclusões do estudo 
INSEF 2015, diz respeito ao fato de que os doentes hi-
pertensos apresentarem menor grau de escolaridade 
e situações profissionais de desemprego ou reforma.7 
Apesar de não se terem encontrado diferenças sig-
nificativas na prevalência de hipertensão arterial, foi 
no meio rural que essas condições socio-profissionais 
foram mais frequentes.

A prevalência de diabetes mellitus encontrada 
foi de 10,5% (em Portugal e na região Norte foi de 
9,8%, em 2015).7 Estes dados variam ligeiramente 
se se tomar como referência o estudo PREVADIAB 
(13,3%), possivelmente por diferenças metodológi-
cas, nomeadamente em relação à idade dos doentes 
avaliados (25 a 74 anos no estudo INSEF 2015 e 20 a 
79 anos no PREVADIAB).9 Apesar de não se terem 
verificado diferenças estatisticamente significativas, 
a prevalência de diabetes mellitus foi superior na uni-
dade rural (12,8% vs 8,4%).

Relativamente à sobrecarga ponderal, verificou-se 
que mais de metade da amostra (54,1%) apresentava 
excesso de peso ou obesidade, com uma prevalência 
desses diagnósticos de 35,1% e 19%, respetivamente. 
Estes valores são inferiores àqueles determinados no 
país em 2015 (Portugal – 38,9% com excesso de peso 
e 28,7% com obesidade; Norte – 42% com excesso 
de peso e 28,4% com obesidade).7 O meio rural apre-
sentou, de forma estatisticamente significativa, maior 
prevalência de sobrecarga ponderal, maioritaria-
mente obesidade, atingindo os 61,8%, ultrapassando 
os valores determinados no INSEF 2015.7 No meio 
rural, também se encontrou uma associação inver-
samente proporcional entre o índice de massa cor-
poral e a escolaridade, assemelhando-se aos dados 
descritos no INSEF 2015. Apesar de não se terem en-
contrado diferenças estatísticas, também foi no meio 
rural que existiram mais desempregados e reforma-
dos, o que, segundo o estudo nacional, se associou a 
maior prevalência de excesso de peso e obesidade.7

Relativamente à obesidade abdominal, dos uten-
tes com este registo atualizado (397 utentes), 69% 
apresentavam um perímetro abdominal aumentado. 

Variável Categorias Unidade
Rural

Unidade
Urbana

Valor p
(teste estatístico utilizado 

para comparação)

Hábitos tabágicos
Não Fumador
Ex-Fumador

Fumador

302 (92,1%)
10 (3%)

16 (4,9%)

252 (68,5%)
39 (10,6%)
77 (20,9%)

< 0,001
(qui-quadrado)

Diabetes mellitus Não
Sim

292 (87,2%)
43 (12,8%)

337 (91,6%)
31 (8,4%)

0,057
(qui-quadrado)

Índice de massa corporal

<18,5
18,5-24,9
25-29,9

>30

7 (2,4%)
106 (35,8%)
113 (38,2%)
70 (23,6%)

9 (2,4%)
161 (43,8%)
134 (36,4%)
64 (17,4%)

0,02
(Mann-Whitney)

Excesso de peso Não
Sim

183 (61,8%)
113 (38,2%)

234 (63,6%)
134 (36,4%)

0,640
(qui-quadrado)

Obesidade Não
Sim

226 (76,4%)
70 (23,6%)

304 (82,6%)
64 (17,4%)

0,046
(qui-quadrado)

Excesso de peso ou 
obesidade

Não
Sim

113 (38,2%)
183 (61,8%)

170 (46,2%)
198 (53,8%)

0,038
(qui-quadrado)

Hipertensão arterial Não
Sim

200 (59,9%)
134 (40,1%)

279 (75,8%)
89 (24,2%)

< 0,001
(qui-quadrado)

Dislipidemia Não
Sim

111 (38,8%)
175 (61,2%)

122 (41,8%)
170 (58,2%)

0,467
(qui-quadrado)

Legenda:  n – número de casos.

Quadro II. Caraterização dos diferentes fatores de risco cardiovascular estudados na amostra, incluindo comparação dos mesmos 
entre as unidades urbana e rural.

Género Perímetro abdominal (cm) n total n no
meio rural

n no
meio urbano

Masculino

> 94 79 27 (34,2%) 52 (65,8%)

> 102 40 12 (30%) 28 (70%)

Feminino

> 80 195 82 (42,1%) 113 (57,9%)

> 88 147 70 (47,6%) 77 (52,4%)

Legenda:  n – número de casos.

Quadro III. Distribuição dos utentes com perímetro abdominal aumentado, por sexo e meio da unidade de saúde.
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Desses, 79 eram homens com perímetro > 94 cm e 195 
eram mulheres com perímetro > 80 cm. Verificou-se 
ainda que 40 desses homens tinham um perímetro 
abdominal > 102 cm e 147 mulheres > 88 cm, tradu-
zindo um risco muito aumentado de doença cardio-
vascular. A obesidade abdominal é um importante 
marcador do risco cardiovascular e os resultados 
encontrados devem aumentar a preocupação neste 
âmbito, sobretudo nas mulheres, onde se encontra-
ram mais valores alterados.

Por último, a prevalência de utentes fumadores foi 
de 13,2%, com 7% de ex-fumadores. A prevalência de 
fumadores ativos foi superior no meio urbano (20,9% 
vs 4,9%), de forma estatisticamente significativa. 
O tabaco é uma das principais causas evitáveis de 
doença crónica e mortalidade prematura, predomi-
nantemente por patologia respiratória e cancro, mas 
também por 5,7% das mortes por doença cardiovas-
cular.6 Em 2014, em Portugal, verificou-se uma preva-
lência de fumadores de 20% (semelhante ao que en-
contrámos na população urbana do nosso estudo).6

Outro aspeto que é relevante salientar trata-se 
da percentagem de utentes hipertensos com valo-
res tensionais fora do alvo terapêutico. Embora seja 
certo de que esse alvo poderá ser influenciado por 
inúmeros fatores para além do valor por si só, veri-
ficou-se que 31,4% dos utentes tinha valores acima 
do recomendado para a população geral. Além disso, 
também se encontrou uma percentagem importante 
(9,6%) de utentes sem o diagnóstico identificado 
como problema ativo, mas com tensões arteriais ele-
vadas. Estes dados indicam a necessidade e a impor-
tância de um maior investimento no controlo deste 
importante fator de risco cardiovascular, particular-
mente no meio rural, onde estas alterações foram 
mais evidentes. Seria importante avaliar a proporção 
de doentes sob terapêutica anti-hipertensiva, em-
bora, em todos os casos, fosse necessária uma revi-
são ou instituição de terapêutica farmacológica. Da 
mesma forma, também se encontraram alterações 
dos níveis glicémicos em jejum em doentes sem o 
diagnóstico de diabetes mellitus, onde é fulcral tanto 
a confirmação do diagnóstico como a intervenção 
precoce. Por último, verificou-se que, dos 345 uten-
tes com o diagnóstico de dislipidemia, apenas 47,3% 
estavam medicados regularmente com estatina, o 
que também deve ser um alerta para controlar este 
fator de risco cardiovascular, mais uma vez inferior na 
população rural.

Os resultados deste estudo diferem relativamente 
a resultados de outros autores, em que se descreve 
uma prevalência global superior dos vários fatores 
de risco cardiovascular na população urbana, no-
meadamente de hipertensão arterial, diabetes melli-
tus, dislipidemia e excesso ponderal (eventualmente 
por um subdiagnóstico em ambas as amostras). 
Possivelmente, os utentes deste estudo residentes em 

meio rural tratam-se de um subgrupo com níveis in-
feriores de escolaridade, com consequente baixa lite-
racia em saúde, influenciando-a negativamente; além 
disso, a idade, estatisticamente superior no meio ru-
ral, associa-se a maior probabilidade de doença. Por 
outro lado, apesar da urbanização das populações 
ser consistentemente associada a estilos de vida mais 
errados, pode estar a verificar-se uma tendência para 
alterar esse padrão, com maior prática de exercício 
físico e escolhas alimentares mais saudáveis, por um 
possível crescente investimento na educação para a 
saúde. O fato da amostra de utentes residentes no 
meio urbano ter sido, também, significativamente 
mais jovem, pode ter um peso importante nos resul-
tados, dado muitos dos fatores de risco cardiovas-
culares terem uma prevalência proporcional à idade. 
Também o papel dos cuidados de saúde é fundamen-
tal, podendo este ser o efeito de alguma assimetria 
existente entre ambos os meios.

Este estudo de investigação apresenta como pon-
tos fortes o fato de se tratar de um estudo original, 
bem como pela pertinência do tema, dada a elevada 
prevalência de doença cardiovascular a nível nacio-
nal. Além disso, é um estudo que tem o potencial para 
alertar para possíveis assimetrias no controlo dos fa-
tores de risco cardiovasculares entre os meios urba-
nos e rurais. Apresenta como limitações o fato de ser 
tratar de um estudo observacional, em que a precisão 
dos dados está dependente dos registos clínicos no 
processo dos utentes. Além disso, restringiu-se ape-
nas a duas unidades de cuidados de saúde primários. 
Também não foram avaliados outros determinantes 
de saúde que podem promover uma alteração dos 
padrões avaliados, nomeadamente os hábitos ali-
mentares, a ingestão de álcool e a prática de exercí-
cio físico. Seria interessante o desenho de um novo 
estudo mais abrangente, com um tamanho amostral 
superior e que avaliasse de forma ativa a prevalên-
cia dos fatores de risco estudados e a influência de 
outros fatores modificadores de prognóstico cardio-
vascular.

CONCLUSÃO
Este estudo confirma que os fatores de risco car-

diovascular são prevalentes na nossa população, ve-
rificando-se alguma assimetria entre os meios rural 
e urbano. A prevalência de hipertensão arterial e de 
excesso de peso ou obesidade foi significativamente 
superior no meio rural, enquanto no meio urbano foi 
encontrada uma prevalência significativamente supe-
rior de utentes com tabagismo ativo. Assim, é funda-
mental continuar a apostar na prevenção da doença e 
na promoção de uma vida saudável, de modo a redu-
zir a incidência desses fatores de risco modificáveis, 
atendendo às caraterísticas únicas de cada popula-
ção e ao meio social e ambiental em que se inserem.
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idade ≥ 65 anos sem prescrição de ansiolíticos, seda-
tivos ou hipnóticos era mais baixa do que o mínimo 
considerado aceitável pela plataforma Bilhete de 
Identidade dos Cuidados de Saúde Primários®. Este 
cenário foi coincidente com a informação apreendida 
previamente sobre a epidemiologia do consumo des-
tes fármacos em Portugal. Partindo desta realidade, 
considerando que 68,6% dos idosos têm pelo menos 
um fármaco inapropriadamente prescrito e as BZD 
são a 3ª classe mais prescrita neste sentido (27,3%)13, 
que se trata também de uma população vulnerável, 
assumiu-se esta necessidade de saúde como priori-
dade na USF. Desta forma, a população alvo foram 
os idosos não cumpridores do indicador 2013.297.01, 
acima referido, e, portanto, consumidores de mais de 
53 doses definidas diárias (DDD), o correspondente a 
um padrão abusivo.

A finalidade deste projeto foi diminuir a proporção 
de idosos com consumo abusivo de BZD. Os objetivos 
foram atingir uma redução de dose diária entre 25% 
e 75% de BZD em 5% dos utentes e a descontinuação 
de BZD em 10% dos utentes, no final do projeto.

MÉTODOS
O projeto de intervenção foi desenhado pelo ges-

tor do mesmo, o primeiro autor, e os outros dois au-
tores. A entidade proponente foi a equipa da USF, os 
médicos de família (MF), enfermeiros e secretários 
clínicos que em conjunto com os autores constituíam 
o grupo executor. O horizonte temporal compreen-
deu o período de dezembro de 2018 a outubro de 
2019. Incluíram-se, de acordo com diagnóstico de 
situação prévio, os utentes com idade ≥ 65 anos, 
inscrição ativa na USF e que eram não cumpridores 
do indicador 2013.297.01 pertencente ao Bilhete de 
Indicadores de contratualização de 2017.14 Foram de-
finidos como critérios de exclusão os seguintes: epi-
lepsia/outra doença neurológica, história de psicose/
perturbação de personalidade, história de abuso de 
álcool ou outras drogas, seguimento em consulta 
hospitalar/particular de Psiquiatria, residência fora 
de Portugal, institucionalização, doença terminal e 
morte.

O projeto foi apresentado e aprovado em reunião 
de serviço da USF em novembro de 2018 para um 
grupo-alvo de n = 189 (Figura 1).

O projeto de intervenção assentou em três estra-
tégias que consistiram no apoio escrito à desconti-
nuação em consulta com fornecimento de algoritmo 
das guidelines mais recentes e esquema de desmame 
(Figura 2.1 e 2.2), no envio de carta personalizada, 
adaptada da literatura, e assinada pelo MF respetivo 
com informação atualizada e relevante acerca dos 
riscos do consumo de BZD (Figura 3), e uma "via 
verde" de referenciação para o médico de utentes em 
que o motivo de contato para a USF foi a recepção 

da carta.15,16 A primeira estratégia pretendeu disponi-
bilizar um algoritmo e esquema de desmame, atra-
vés de leitura rápida, para haver maior suporte na 
consulta, contrariando a falta de tempo, experiência 
e a exigência do aconselhamento reportados pelos 
MF.17 A segunda estratégia estabeleceu-se da evidên-
cia que demonstra que as intervenções simples, na 
forma de carta, consulta única ou informação de au-
to-ajuda, permitem descontinuações de 8-40% dos 
utentes, com baixo custo e number needed-to-treat 
aproximadamente de oito.18-22 A terceira estratégia 
pretendeu colmatar o que nos é reportado pelos 
doentes, nomeadamente, a ausência de "aviso" e em-
penho dos MF neste campo.17 Seguindo uma análise 
SWOT, o ambiente interno teve como pontos fortes a 
simplicidade das estratégias, abrangência da popu-
lação, baixo custo, interação multidisciplinar e forta-
lecimento da relação médico-doente, enquanto que 
como ponto fraco se destaca a sobrecarga laboral. 
Relativamente às oportunidades, valorizou-se a lon-
gitudinalidade de cuidados e papel do MF e distin-
guiu-se como principal ameaça a desatualização da 
residência.

RESUMO

Introdução: A prescrição de benzodiazepinas (BZD) mantém um padrão crescente em Portugal. No entanto, as recomen-
dações nacionais e internacionais preconizam a sua utilização em situações específicas e durante um curto período de 
tempo. O consumo abusivo na população idosa predispõe à ocorrência mais frequente de efeitos adversos. Os objetivos 
principais do projeto foram atingir uma redução de dose diária de 25% a 75% de BZD em 5% dos doentes e a descontinua-
ção de BZD em 10% dos doentes.
Métodos: Incluíram-se utentes com idade ≥ 65 anos pertencentes à Unidade de Saúde Familiar, incumpridores do indi-
cador “proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem prescrição prolongada de ansiolíticos, nem de 
sedativos, nem de hipnóticos” codificado pelo SIARS (sistema de monitorização das administrações regionais de saúde) 
número 2013.297.01. Estrategicamente, o projeto assentou no apoio escrito (algoritmo de decisão e esquema de desmame) 
à descontinuação em consulta, envio de carta personalizada pelo Médico de Família (MF) com informação atualizada e re-
levante acerca dos riscos do consumo de BZD e uma "via verde" de referenciação para o médico dos utentes interessados 
na descontinuação.
Resultados: Na avaliação em outubro, verificou-se que 16 utentes, 9,36%, tiveram uma redução de 25 a 75% da dose e 42 
utentes, 24,56%, cumpriram o critério de descontinuação de BZD.
Discussão: Destacam-se a abordagem de problema de saúde prioritário no âmbito do Programa Nacional de Saúde Men-
tal, a promoção da literacia em saúde com vista a decisão terapêutica partilhada e informada entre a díade médico pres-
critor - doente e a sensibilização e promoção de formação contínua dos profissionais de saúde na área da saúde mental 
e psicoterapêutica. Contudo, pode ser importante a replicação em idades mais jovens, fomentar medidas de revisão tera-
pêutica, valorizar as opções não farmacológicas e disponibilizar maior acesso a terapia cognitivo-comportamental.

Palavras-chave: benzodiazepinas; idoso; uso indevido de medicamentos sob prescrição
Keywords: benzodiazepines; aged; drug misuse
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INTRODUÇÃO

As benzodiazepinas (BZD) são fárma-
cos frequentemente utilizados para 
tratar a insónia e ansiedade patológi-
cas.1 Conforme as recomendações da 

Direção-Geral da Saúde, o uso deve ser limitado até 
quatro semanas na insónia e entre oito e doze sema-
nas na ansiedade.2 

Em Portugal, denotou-se um aumento de apro-
ximadamente 6,23% na prescrição de sedativos e 
hipnóticos entre 2016 e 2018.3 Prevê-se no Programa 
Nacional de Saúde Mental a inversão da tendência 
de prescrição das BZD como meta para 2020.4 Na 
Europa, segundo o European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiciton, as BZD são cada vez mais 
tidas em conta como substância psicoativa para uso 
recreacional e, em 2015, juntamente com os "bath 
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salts" e canabinóides foram responsáveis pela maior 
parte (73%) das convulsões induzidas por drogas.5

Para além destes cenários, é mais premente consi-
derar a proporção elevada de consumidores crónicos 
de BZD. Estes doentes estão em maior risco de desen-
volver tolerância, dependência e declínio cognitivo.6 
A síndrome de abstinência pode também acontecer, 
caraterizando-se por sintomatologia neurológica de 
ativação simpática, e é uma das principais barreiras à 
descontinuação.7

Nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), em 
Portugal, a prevalência do consumo de BZD variou de 
6% (2000) e 14,8% (2004).8,9 Contudo, é de urgente 
preocupação a utilização desmedida destes fármacos 
na população idosa. Em 2015, Portugal apresentou-se 
como o segundo país europeu com maior proporção 
de idosos sob BZD a longo-prazo.10 Nesta população, 
há aumento do risco de efeitos adversos como con-
fusão, fadiga, vertigem e risco de queda (a evidência 
aponta para um aumento da incidência de fratura da 
anca em 50%).11,12 

Na Unidade de Saúde Familiar (USF) em ques-
tão, previamente ao desenho do projeto, no final de 
2017, verificou-se que a proporção de indivíduos com 

INTERVENÇÃO SIMPLES NA DESCONTINUAÇÃO DE BENZODIAZEPINAS 
NUMA USF DA ZONA NORTE

Figura 1. Seleção de utentes para projeto.
Legenda: n - número; USF - Unidade de Saúde Familiar.

Utentes seleccionados
n = 189

Utentes excluídos
n = 75

Avaliação final
n = 171

Perda de seguimento
- Morte (6)
- Recidiva psiquiátrica (3)
- Recusa (3)
- Institucionalização (2)
- Mudança residência (2)
- Cirurgia (1)
- Doença oncológica (1)

Utentes da USF não 
cumpridores do indicador  

2013.297.01

Exclusão
- Doença psiquiátrica (28)
- Epilepsia/doença neurológica (18)
- Erro informático (14)
- Abuso tabaco/álcool (8)
- Morte (4)
- Institucionalização (1)
- Mudança de residência (1)
- Doença terminal (1)
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Figura 2.1. Recomendações da Canadian Family Physician Parte I.

Figura 2.2. Recomendações da Canadian Family Physician Parte II.

"Caro(a) - Nome do utente - 

Estou a escrever-lhe porque toma "medicamentos para dormir e para os nervos" de forma 
exagerada e há muito tempo. Recentemente, tem-se vindo a demonstrar que este tipo de 
consumo prolongado é bastante prejudicial. Um dos pontos mais preocupantes tem a ver com 
o seu corpo "ganhar habituação", ou seja, cada vez mais sentirá mais dificuldade em adormecer 
ou ficar calmo porque as doses já não são suficientes para si. Para além disto, há também o risco 
de desenvolver dependência física e emocional (como se de uma droga se tratasse). Daí que 
quando esta medicação é parada rapidamente sentirá alguns sintomas como por exemplo dor 
de cabeça, tremores, enjoo, ansiedade, entre outros, a que se chama - síndrome de privação 
ou abstinência. Basicamente, esta síndrome é explicada pelo seu corpo reagir à falta desta 
medicação que já toma há meses ou anos. Este tipo de medicação tem sido também associada 
a diminuição das funções do cérebro (demência); perda de memória anterógrada, ou seja, à 
dificuldade em "decorar" coisas novas; maior número de quedas; fratura da anca; acidentes.

Gostaria que considerasse reduzir a sua dose diária e, se possível, parar de tomar estes medica-
mentos num futuro próximo. A melhor forma de o fazer é reduzir gradualmente a dose ao longo 
de 4 semanas. 

Este tipo de medicamentos prejudicam a qualidade do sono e de vida, por isso, é normal uma 
sensação de bem-estar após a "desintoxicação".

Se preferir marcar uma consulta, por favor, não hesite.

Os melhores cumprimentos

Dr.ª - Nome do MF -"

Figura 3. Carta personalizada, adaptada da literatura, e assinada pelo Médico de Família com informação atualizada e relevante acerca 
dos riscos do consumo de benzodiazepinas.
Legenda: MF - Médico de Família.

Relativamente à operacionalização, em dezembro 
de 2018, foi disponibilizado aos MF, em "pasta par-
tilhada" da USF, um esquema de desmame formu-
lado pelos autores e um algoritmo de descontinua-
ção da Canadian Family Physician para utilização em 
consulta. Posteriormente, em fevereiro de 2019, foi 
enviada a carta aos utentes utilizando a correspon-
dência do Agrupamento de Centros de Saúde, após 
assinaturas de todos MF, em coordenação dos auto-
res com o secretariado clínico para confirmação da 
morada de residência dos utentes através do SINUS® 
(Sistema Informação Nacional dos Cuidados de 
Saúde Primários). Definiu-se como provável data de 
recepção da carta pelos utentes duas semanas após 
a saída da USF. Os autores foram responsáveis pela 
formulação da carta e sua personalização por utente 
e MF. Previamente foi discutida a sua estrutura e lin-
guagem com todo o grupo executor em reunião de 

equipa de forma a facilitar a sua leitura pelo utente. 
Concomitantemente, em fevereiro de 2019, funcio-
nou uma "via verde" que permitiu referenciar todos 
os utentes que contataram a USF acerca da descon-
tinuação de BZD. Estes, através do e-mail, telefone 
ou em contato presencial com o secretariado e en-
fermagem, puderam ser referenciados para os MF 
através do registo num formulário próprio (Figura 4). 
O secretariado foi responsável por agregar os pedi-
dos de referenciação, recebendo os de enfermagem 
por meios de comunicação interna, e transimitindo-
-os ao MF respetivo pela mesma via. No caso de o 
utente poder ter consulta no próprio dia o contato 
era agendado para um profissional médico, contudo, 
se inviabilidade horária, o utente era contatado tele-
fonicamente pelo seu MF posteriormente ou um dos 
autores disponibilizava horas extraordinárias para o 
efeito.
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Em termos de recursos, foi fundamental a parti-
cipação de todo o grupo executor para a concreti-
zação das atividades. No que concerne aos recursos 
materiais, foram necessários envelopes e material de 
impressão, imputados à USF. No que diz respeito à 
organização, as reuniões de aferição decorreram ane-
xadas à reunião semanal de serviço da USF, portanto, 
sem consumo de horas extraordinárias para o grupo 
executor. No caso de atendimento presencial de 
utentes referentes à "via verde", excepcionalmente, 
foi realizado em horário extraordinário. Foi necessário 
um gabinete de consulta com todas as condições de 
privacidade garantidas.

Como obstáculos previram-se a possibilidade de 
ausência de recepção da carta, falta de adesão pe-
los profissionais médicos e utentes, sobrecarga na 
consulta e iliteracia em saúde. Desta forma, quanto 
à receção da carta, comunicou-se telefonicamente 
com os utentes que não estabeleceram contato com 
a USF para poder haver explicação da intervenção e 
motivar à descontinuação. Quanto à adesão dos pro-
fissionais médicos, cada MF teve ao seu dispôr uma 
lista atualizada semanalmente pelos autores dos seus 
utentes do projeto de modo a existir na consulta uma 
pesquisa ativa da descontinuação. A sobrecarga na 
consulta foi contornada com a disponibilização de 
contato com os utentes em horas extraordinárias pe-
los autores.

Todas as atividades previamente descritas foram 
iniciadas simultaneamente, sendo que no primeiro 
mês (fevereiro) foram também recolhidos dados re-
lativamente ao consumo individual de cada utente, 
assumindo-se o baseline como a provável data de 
recepção da carta. De modo a uniformizar o con-
sumo de BZD de cada utente utilizaram-se as DDD 
presentes no bilhete de indicadores de contratuali-
zação de 2017.14 Nos meses de março, maio, julho e 
setembro foram realizadas reuniões de aferição entre 
o grupo executor para acompanhamento das ativi-
dades. Nestas reuniões procederam-se a avaliações 
qualitativas dos procedimentos que envolveram as 
atividades chave, a carta, a "via verde" e o material 
de suporte médico. As potenciais dificuldades e al-
terações sugeridas pela equipa foram discutidas e 
os autores foram responsáveis pela atualização dos 
procedimentos na "via verde" e material de suporte 
disponível informaticamente. Para além disso, foi 

também confirmada a realização dos contatos para 
todos os utentes referenciados. No caso de ter havido 
falha de comunicação, os autores foram responsáveis 
pelo contato ao utente. A atividade da carta monito-
rizou-se através dos utentes referenciados e o registo 
clínico de cada profissional médico onde estava clara 
a informação pelo utente. Nos casos em que não se 
obteve informação pelos meios definidos houve con-
tato telefónico durante o mês de agosto, no sentido 
de confirmar a recepção da carta.

A avaliação do consumo individual foi realizada 
nos meses de abril, junho, agosto e outubro atra-
vés da plataforma PEM® (Prescrição Eletrónica de 
Medicamentos). O consumo individual calculou-se 
em equivalentes de diazepam 10 mg23 e DDD para 
o mesmo. Considerou-se como consumo basal to-
das as prescrições efetuadas três meses antes desta 
data. A descontinuação foi definida como a ausência 
de prescrição de BZD em pelo menos seis meses con-
secutivos.

RESULTADOS
Dos 189 utentes seleccionados, houve uma perda 

de follow-up de 9,5% por diferentes motivos (Figura 
1). A média de idade dos utentes foi de 74,38 ± 7,04 
anos e 73,12% eram do sexo feminino. A média de ida-
des de início de consumo foi de 66,37 ± 7,84 anos, 
verificando-se que 46,78% dos utentes iniciaram o 
consumo antes dos 65 anos, enquanto 16,37% inicia-
ram depois dos 75 anos. Aproximadamente 47% dos 
utentes tinham pelo menos uma década de consumo 
e a média foi de 8,46 ± 3,38 anos. A média de DDD 
(ao longo de 1 ano) em equivalentes de diazepam 
foi 188,68, com 74,85% enquadrados no consumo 
crónico. A caraterização do consumo de BZD e ou-
tros fármacos psicotrópicos encontra-se no Quadro I.

NOME NOP CONTATO

... ... ...

... ... ...

Figura 4. Formulário de registo dos utentes que contataram 
a Unidade de Sáude Familiar acerca da descontinuação de 
benzodiazepinas. 

Verificou-se que 16 utentes, 9,36%, tiveram uma 
redução de 25 a 75% da dose no final do projeto (ava-
liação de outubro) (Figura 5).

Em 11 doentes não foi possível confirmar se houve 
recepção da carta ou tentativa de desmame pelo MF 
através do registo clínico. Destes, quatro desconti-
nuaram o consumo, contudo, não foram contabiliza-
dos no número final anteriormente apresentado.

DISCUSSÃO
A necessidade de adoção de medidas para a in-

versão da tendência de prescrição de BZD é vasta-
mente reconhecida e divulgada através do Programa 
Nacional de Saúde Mental. Apesar da recomendação 
de prescrição por curto período temporal, o uso pro-
longado de BZD constitui uma realidade a nível na-
cional, fato pelo qual o grupo de trabalho propôs esta 
iniciativa conducente a uma redução/evição do uso 
abusivo deste fármaco na população idosa. 

Os objetivos específicos propostos para a inter-
venção foram alcançados, atingimento de uma re-
dução de dose diária em 25% a 75% de BZD em 5% 
(valor atingido de 9,36%) e a descontinuação de BZD 
em 10% (valor atingido de 24,56%). 

Os autores apresentam como principais forças do 
trabalho a abordagem de problema de saúde prio-
ritário no âmbito do Programa Nacional de Saúde 
Mental, a promoção da literacia em saúde com vista 
a decisão terapêutica partilhada e informada entre a 
díade médico prescritor - doente e a sensibilização 
e promoção de formação contínua dos profissionais 
de saúde na área da saúde mental e psicoterapêutica.  

Um estudo português demonstrou que a prescri-
ção inicial de benzodiazepinas foi da iniciativa do mé-
dico de família em 42% dos casos.9 Considera-se im-
portante investir a nível dos CSP em abordagens não 
farmacológicas, como a motivação para higiene do 
sono, e numa maior acessibilidade a terapia cogniti-
vo-comportamental estruturada que pode contribuir 
para a estabilização psicopatológica. Para além disso, 
cada vez mais se denota uma procura do doente de 
índole "quimicofóbica" que deverá ser valorizada.

Um dos fatores limitantes no desenvolvimento 
deste projeto prendeu-se com o viés de informação, 
pois a recolha de dados baseou-se na consulta dos re-
gistos de prescrição terapêutica no programa PEM®. 
A dose considerada para cálculo da DDD foi extraída 
do campo da posologia e não foi possível incluir a in-
gestão de medicamentos previamente armazenados 
pelo doente ou cedidos a este por terceiros.

Outro ponto negativo poderá ter sido o viés de 
memória, aplicado ao momento em que se pergun-
tou aos utentes, através de chamada telefónica, se 
teriam recebido a carta. Estas chamadas foram rea-
lizadas alguns meses após o envio das cartas, e este 
intervalo de tempo pode ter dado origem a esqueci-
mentos, principalmente na faixa etária em questão.

Número de BZD n %

1 150 87,72

2 21 12,28

Tipo de BZD mais prescrita

Alprazolam 48 28,07

Lorazepam 37 21,64

Diazepam 16 9,36

Zolpidem 15 8,77

Bromazepam 14 8,19

Cloxazolam 9 5,26

Fármacos psicotrópicos 

Sim 78 45,61

Não 93 53,49

Número de fármacos psicotrópicos

1 58 74,36

2 13 16,67

3 2 2,56

4 5 6,41

Tipo de fármaco psicotrópico

Sertralina 24 26,97

Trazodona 16 17,98

Escitalopram 15 16,85

Mirtazapina 10 11,24

Venlafaxina 7 7,87

Fluoxetina 7 7,87

Amitriptilina 4 4,49

Pregabalina 3 3,37

Fluvoxamina 3 3,37

Quadro I. Caraterização do consumo de benzodiazepinas e fár-
macos psicotrópicos.

Legenda: BZD - benzodiazepina(s); n - número.

Figura 5. Evolução do número de utentes com redução de dose 
de benzodiazepinas.

Figura 6. Evolução do número de utentes com critério de des-
continuação de benzodiazepinas

Relativamente à descontinuação de BZD, consta-
tou-se que, no final do projeto (outubro de 2019), 42 
utentes, 24,56%, cumpriram o critério de desconti-
nuação de BZD (Figura 6).
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Apesar da estratégia de registo de presença pelo 
secretariado clínico ou enfermagem, poderá ter 
ocorrido perda de follow-up, por não existir em to-
dos os períodos do dia cobertura de consulta para 
os doentes que se dirigissem à USF para esclareci-
mento de dúvidas. Outra causa de perda de follow-
-up prender-se com o extravio da carta enviada. 

Outra limitação do projeto relaciona-se com o 
limite temporal aplicado à consulta médica em cui-
dados de saúde primários. Pode não ter sido exequí-
vel ao médico de família abordar a temática com o 
doente por necessidade de avaliação de outros pro-
blemas na consulta. 

Ademais, não foi possível excluir a interferência de 
fatores externos, nomeadamente a prescrição mé-
dica deste tipo de fármacos em contexto externo aos 
CSP, bem como averiguar outras possíveis indicações 
terapêuticas para a prescrição de BZD. 

Os autores consideram ainda que algumas situa-
ções clínicas pela sua complexidade psicopatológica 
ou tempo de consumo do fármaco, pudessem bene-
ficiar de um maior período de acompanhamento clí-
nico. 

Consequentemente, é de relevar também a possí-
vel discussão destes resultados com a entidade hie-
rárquica superior e estudo das populações de outras 
unidades funcionais da região de modo a perceber 
se beneficiariam de uma intervenção comunitária se-
melhante.

Em conclusão, os autores conjeturam que seria 
vantajoso a replicação da intervenção abrangendo 
idades inferiores a 65 anos, o desenvolvimento/re-
visão de competências de manutenção da evicção 
destes fármacos a longo prazo nos utentes a quem 
foi estabelecido com sucesso a diminuição ou des-
continuação terapêutica e criação de um horário de 
consulta específico na agenda médica para aborda-
gem desta problemática.
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