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No passado dia 13 de dezembro de 2013 tiveram lugar as elei-
ções para os órgãos da Associação de Internos de Medicina Ge-
ral e Familiar da Zona Norte (AIMGFZN), sendo esta atualmen-
te constituída por: 

Direção

Presidente 
Dr.ª Patrícia Borges Fernandes 

Secretário 
Dr. Pedro Couto 

Tesoureiro 
Dr.ª Rosa Barreira 

Vogais 
Dr.ª Alexandra Duarte 

Dr. João Pinto 
Dr.ª Liliana Teixeira 

Dr.ª Margarida Moreira 
Dr. Pedro Mendes  

AssembleiA GerAl

Presidente 
Dr.ª Joana Silva 

Vice-Presidente 
Dr.ª Raquel Aires Pereira 

Secretário 
Dr.ª Ana Marques  

Conselho FisCAl

Presidente 
Dr.ª Rita Maciel Barbosa 

Secretário 
Dr.ª Susana Moreira 

Relator 
Dr.ª Lígia Torres Lima

Conselho GerAl

Dr.ª Patrícia Borges Fernandes 
Dr.ª Joana Silva 

Dr.ª Rita Maciel Barbosa 

Vogais 
Dr.ª Joana Monteiro 

Dr.ª Margarida Trovisqueira

As iniciativas da AIMGFZN continuarão a ser desenvolvidas 
para todos nós, que independentemente da nossa proveniência 
geográfica, somos companheiros nesta caminhada, que parti-
lhamos desde o primeiro passo que demos nesta especialidade. 
Conhecemo-nos, identificamo-nos nas dificuldades que enfren-
tamos, na gestão malabar da vida profissional e pessoal, nas 
frustrações e no conforto de uma palavra de reconhecimento 
e confiança dos utentes com que lidamos todos os dias. Mais, 
compreendemos que o ser humano é mais que um conjunto de 
sistemas, é tudo o que o rodeia, é todo o seu tempo e toda a sua 
circunstância, e que nós queremos ser especialistas em pessoas, 
competentes para com elas lidar. 
Assim, a nova Direção AIMGFZN pretende dar seguimento aos 
projetos já desenvolvidos pela anterior Direção que muito traba-
lhou para complementar o nosso internato. Cientes das necessi-
dades e interesses dos internos de MGF, queremos continuar a 
desenvolver atividades nas áreas científica, cultural e social. Na 
área da formação, estamos a desenvolver esforços para organizar 
novos cursos, jornadas, workshops, tertúlias ou outras atividades 
relacionadas com o Internato e parcerias que confiram benefí-
cios para os nossos sócios e que sejam úteis a todos. 
 Relembramos que a AIMGF está disponível para receber as 
vossas sugestões e dúvidas, quer pessoalmente, quer por e-mail 
ou facebook, e convidamo-los a ter uma voz ativa nas Reuniões 
da Assembleia Geral. Podem ainda continuar a enviar os vossos 
artigos para apreciação científica por revisores e publicação nes-
ta revista. 
Para mais informações consultem o nosso site em www.aimgf-
zonanorte.pt. Contamos com a vossa colaboração para crescer 
porque todos temos a responsabilidade de colaborar na dinami-
zação desta que é a nossa especialidade.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os que têm 
colaborado connosco, sobretudo aos autores que submeteram 
artigos. Lembramos que a partir desta data estamos novamente 
a receber artigos para avaliação interpares e publicação na pró-
xima edição, até ao dia 31 de maio de 2015.

Mensagem da nova direção da aIMGF Zona norte

“coMeçar uM noVo cIclo” 
pela direção aIMGF Zona norte
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dr.ª diana Gonçalves, dr. Pedro Madureira, dr.ª rita Fonseca 
e dr.ª romana Vieira

por raquel aires Pereira
direção aIMGF Zona norte

As doenças do foro reumatológico atingem indivíduos de todas 
as faixas etárias, sendo fundamental o seu correto e atempado 
diagnóstico e/ou tratamento de forma a evitar repercussões gra-
ves. Como tal, a AIMGF Zona Norte promoveu um workshop 
intitulado “Exame Físico em Reumatologia” no dia 22 de maio 
de 2013, cujos formadores foram os Internos de Formação Es-
pecífica do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de 
São João: Dr.a Diana Gonçalves, Dr. Pedro Madureira, Dr.a 
Rita Fonseca e Dr.a Romana Vieira. A sessão teve início com a 
abordagem do exame físico da mão e do punho, onde foi dada 
particular importância à inspeção: desvio cubital dos dedos e 
nódulos reumatóides (Artrite Reumatóide), deformidades nodu-
lares dos dedos com desvios de uma falange sobre outra (osteoar-
trite nodal), nódulos de Heberden e de Bouchard (osteoartrose 
nodal), tofos gotosos e quistos sinoviais. De seguida foi abordado 
o exame físico do ombro onde foi reforçada a importância da 
distinção entre uma dor de causa periarticular (dor com os movi-
mentos ativos e resistidos), articular (dor com os movimentos ati-

vos e passivos) ou referida (dor difusa com exame loco-regional 
normal). Seguiu-se o exame físico do joelho em que foi reiterada 
a importância da queixa do doente para a colocação de hipó-
teses diagnósticas: dor na região medial (suspeita de entorse/
rotura do ligamento colateral interno do joelho ou tendinopatia 
e/ou bursite da pata de ganso); dor na região lateral (provável 
entorse/rutura do ligamento colateral externo do joelho); dor na 
região anterior (suspeita de tendinopatia rotuliana ou doença de 
Osgood-Schlatter); dor na região posterior (provável quisto de 
Baker). Por fim, foi abordado o exame físico da coluna em que 
foi dado destaque ao despiste de radiculopatias cervicais, através 
das seguintes manobras: Manobra de Spurling (extensão e rota-
ção da cabeça para o lado afetado, seguida de pressão vertical, 
com desencadeamento de dor ou parestesias de caráter radicular 
ipsilateral); Teste de Abdução do Braço (mão no topo da cabe-
ça com alívio das queixas de radiculopatia ipsilateral); Tração 
cervical (alívio da dor radicular); Sinal de Neri (flexão forçada 
da cabeça e pernas pendentes com exacerbação da dor); Teste 
de depressão do ombro (pressão vertical no ombro e inclinação 
forçada da cabeça para lado oposto); Lasègue do braço (pressão 
vertical no ombro com abdução do braço a 90o e inclinação 
forçada da cabeça para lado oposto). A sessão terminou com o 
treino prático das manobras abordadas, bem como o esclareci-
mento de dúvidas dos formandos.     

WorkShoP
“eXaMe FíSIco eM reuMatoloGIa”

atividades



por raquel aires Pereira
direção aIMGF Zona norte
 
O luto é um processo natural de reação emocional face a uma 
perda significativa. Apesar de ser um mecanismo de adaptação 
universal, este processo varia de pessoa para pessoa e é influen-
ciado pela sociedade, religião e cultura, podendo estar presente 
em vários momentos ao longo da vida.
Dada a pertinência do tema, no passado dia 24 de outubro de 

2012, a AIMGF organizou a quarta sessão do projeto “Conver-
sas com…” subordinada ao tema “Luto”, palestrada pelo Prof. 
Doutor Rui Mota Cardoso, doutorado na área da Psiquiatria 
e professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto.
A sessão destacou-se pela constante partilha de experiências, ide-
ias, dúvidas e dificuldades na abordagem de diversos tipos de 
lutos: próprio, amizade, amor, casamento, valores, auto-estima, 
ideal, emprego, país, sonho, liberdade ou, mais comummente, a 
morte. 
O luto pode ser considerado fisiológico ou patológico, sen-
do constituído por cinco fases com duração variável: torpor, 
negação, desespero, negociação e depressão. Trata-se de uma 
das experiências mais dolorosas e intensas que um indivíduo 
pode sofrer, apresentando uma série de mudanças psicológicas e 
psicossociais com alteração dos comportamentos e padrões nor-
mais de funcionamento.
Foram ainda esclarecidos alguns mitos acerca do tema. A desta-
car o fato de nem todas as perdas implicarem um luto.
A vida é feita de lutos e reconstruções. Assim, o Médico de 
Família assume um papel de relevo ao cuidar do indivíduo, da 
família ou da comunidade em luto, ajudando a ultrapassar o sof-
rimento mental e a construir um novo caminho na vida.
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Conversas com...
Prof. doutor rui Mota cardoso

“luto”
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por ana Maia Marques
direção aIMGF Zona norte

A 17 de janeiro do presente ano, a AIMGF Zona Norte 
organizou, à semelhança do que tem acontecido em 
anos anteriores, um jantar de receção aos novos in-
ternos. 
O evento, aberto à participação de todos os sócios, de-
correu na Churrasqueira São Mamede e contou com a 
presença de cerca de 70 colegas. 
O objetivo primordial, ou seja, dar as boas vindas aos 
novos sócios, foi cumprido ao longo de um agradável 
jantar que possibilitou o convívio, a partilha de expe-
riências entre todos e facilitou, deste modo, a integra-
ção dos novos colegas. 

Jantar de receção aoS 

noVoS 
Internos de MGF



Tabela I .  Caraterísticas da dor 

Localização  Fatores de alívio e agravamento 

Caraterísticas temporais (início, 

duração, ritmos) 

Impacto (atividade laboral, 

lazer, AVD’s) 

Irradiação História analgésica 

Intensidade Modo como se exprime 

Caráter (moedeira, queimadura 
choque, picada) 

Outros comentários 

!
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por liliana teixeira e Patrícia Borges Fernandes
direção aIMGF Zona norte

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, as-
sociada a uma lesão tecidular real ou potencial ou descrita como 
tal. Em termos etiológicos, a dor pode ser classificada como no-
cicetiva (somática ou visceral), neuropática ou mista. De acordo 
com a sua duração, denomina-se aguda (menos que 3 meses) ou 
crónica (superior a 3 meses), com diferentes impactos a nível de 
lesão tecidular, valor biológico, impacto social, prognóstico e tra-
tamento. É um sintoma que acompanha, de forma transversal, 
a generalidade das situações patológicas que requerem cuidados 
de saúde, sendo um dos principais motivos de consulta dos Mé-
dicos de Família por parte da população geral. 
A complexidade do diagnóstico, a necessidade de realização de 
exames complementares de diagnóstico ou técnicas terapêuticas 
diferenciadas e/ou a dificuldade no controlo da dor são fatores 
que o Médico de Família deve reconhecer e orientar. Torna-se 
assim fundamental a atualização e diferenciação de conheci-
mento nesta área. Assim, entre setembro e novembro de 2013, 
teve lugar a 2ª edição do Curso de Formação em Dor, promo-
vido pela AIMGF-Zona Norte e que contou novamente com o 
apoio dos laboratórios Pfizer®.
O curso teve uma duração total de 30 horas, divididas em seis 
sessões, que contaram com a participação de peritos na área. 

Numa primeira abordagem, o Prof. Doutor Castro Lopes (Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto), apresentou a 
epidemiologia e relembrou os princípios fisiopatológicos da dor. 
Neste contexto, foi mencionado um estudo realizado em Portu-
gal que concluiu que cerca de 36% da população adulta portu-
guesa sofre de dor crónica. Esta é mais prevalente nas mulheres 
e em grupos populacionais mais vulneráveis, como os desempre-
gados, reformados, idosos, viúvos e indivíduos com baixo nível 
de escolaridade. Além do sofrimento que acarreta, a dor crónica 

interfere significativamente com vários aspetos da funcionalida-
de, quer ao nível emocional, quer na atividade laboral, estando 
igualmente associada a um grande consumo de cuidados de saú-
de. 
O Dr. José Romão (Centro Hospitalar do Porto) realçou as prin-
cipais barreiras existentes no tratamento da dor, nomeadamente 
as relacionadas com os profissionais de saúde, doente/familia-
res e sistema de saúde. O primeiro passo da avaliação da dor é 
acreditar no doente, com colheita da história clínica detalhada, 
incluindo as suas caraterísticas (Quadros I e II) e realização de 
exame físico completo, integrados no modelo biopsicossocial. 
Para avaliação da intensidade da dor existem inúmeras escalas 
unidimensionais, sendo as mais utilizadas a escala qualitativa, 
numérica e de faces. Existem ainda instrumentos multidimen-
sionais, que permitem uma avaliação mais alargada, com a des-
vantagem de serem mais subjetivos e de mais difícil execução 
- Hospital Anxiety and Depression (HAD), Short Form Health 
Survey (SF-36), Douleur Neuropathique en 4 questions (DN-4), 
Pain Detect, entre outros.
O Dr. Filipe Antunes (Hospital de Braga) reforçou a necessida-
de de realização do exame físico completo, particularmente do 
exame neurológico, que deve incluir a avaliação do tónus e da 
força muscular, os testes de tensão nervosa, dos reflexos tendino-
sos e dos testes de sensibilidade (superficial e profunda). Explicou 
ainda a intervenção da Medicina Física de Reabilitação na abor-

2ª edição

dorcurso de Formação em 
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dagem da dor, que passa pela utilização de agentes físicos e téc-
nicas cinesiológicas (medicina física) e melhoria do desempenho 
e da independência funcional (reabilitação), através da gestão de 
alternativas terapêuticas não farmacológicas, visando sempre a 
melhoria da qualidade de vida.
A sessão sobre abordagem ao tratamento da dor coube novamen-
te ao Dr. José Romão e ao Dr. Ernesto Silva (Centro Hospitalar 
do Porto), tendo sido abordadas as diferentes formas terapêu-
ticas disponíveis para além da farmacológica, nomeadamente 
com recurso a agentes físicos (calor, frio), técnicas anestésicas, 
de neuro-estimulação (TENS), neurocirúrgicas, de relaxamen-
to, psicoterapia ou técnicas complementares, como é o exem-
plo da acupuntura. A terapêutica farmacológica da dor engloba 
analgésicos (opióides e não opóides) e fármacos adjuvantes (anti-
convulsivantes, anti-depressivos e corticóides), de acordo com a 
escada analgésica da Organização Mundial de Saúde. A sessão 
pretendeu ser predominantemente prática com a discussão ativa 
de casos clínicos. 
Dada a elevada prevalência da dor nos doentes oncológicos (em 
qualquer fase da doença) e o facto de esta ser subtratada, este 
tema foi novamente abordado pela Dr.ª Maria Fragoso (IPO 
Porto). Nestes doentes, a etiologia da dor pode estar relacionada 
com a doença (60-90%), com o tratamento (5-20%) ou ser inde-
pendente da neoplasia (3-10%). A abordagem da dor requer um 
planeamento multidisciplinar e individualizado ao doente. 

Nesta edição, foi introduzido o tema dor aguda pela Dra. Rita 
Moutinho (Centro Hospitalar V.N.Gaia/Espinho), salientando o 
seu papel fisiológico protetor como aviso de lesão tecidular.
Foram abordados alguns tipos de dor aguda, nomeadamente a 
dor irruptiva, pós-operatória, nevralgia pós-herpética e dor agu-
da em idade pediátrica. Apesar da duração da dor (inferior a 3 
meses), a sua abordagem clínica e terapêutica é semelhante e 
deve ser individualizada.
O término do curso ficou a cargo do Prof. José Barros (Cen-
tro Hospitalar do Porto) com a sessão de cefaleias. Estas podem 
ser um sintoma de uma situação sistémica (gripe, hipoglicemia, 
abstinência,…), de uma doença do sistema nervoso central (me-
ningite, tumor, hemorragia,…) ou uma síndrome neurológica 
funcional (enxaqueca, cefaleia de tensão, em salva, nevralgia do 
trigémio, entre outras). Perante um doente com cefaleias, deverá 
ser excluída situação sintomática neurológica ou sistémica, in-
formado e tranquilizado o doente e realizado o tratamento de 
acordo com a sua etiopatogenia. O Médico de Família deve re-
conhecer alguns sinais de alerta, nomeadamente: o início abrup-
to da dor; a evolução progressiva da dor; a cefaleia de novo com 
idade de início tardia ou em doentes imunocomprometidos; a 
febre, o rash e/ou a rigidez da nuca; os sinais ou sintomas neu-
rológicos; a alteração de funções superiores e o edema da papila. 
Perante uma cefaleia com estas caraterísticas, o doente deve ser 
orientado para uma unidade de cuidados secundários com ca-
ráter de urgência. Foi dada especial atenção à abordagem das 
cefaleias primárias, nomeadamente à enxaqueca. Para além da 
terapêutica farmacológica, a abordagem destes doentes deve in-
cluir medidas higieno-dietéticas e profiláticas de forma a reduzir 
o impacto dos episódios (número, duração e gravidade), a neces-
sidade de terapêutica aguda, o número de horas de trabalho per-
didas e o tempo gasto em cuidados de saúde. Relativamente ao 
tratamento farmacológico, as doses devem ser tituladas progres-
sivamente, evitando-se associações, com avaliação do calendário 
de crises aos 3 meses e reavaliação terapêutica aos 6 e 12 meses.
A avaliação do curso foi realizada no dia 17 de novembro, onli-
ne, tendo sido os certificados enviados em formato digital a todos 
os participantes.
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Tabela&II.&Sintomas&

Negativos& Positivos&

Sensitivos&
Hipostesia)
Hipoalgesia)
Anosmia)

Sensitivos&
Parestesias)
Disestesias)
Dor)espontânea)
Alodinia)

Motores&
Paresia)
Paralisia&

Motores&
Mioclonias)
Fasciculações)
Distonias)

Autonómicos&
Vasodilatação)
Hipo/anidrose)
Rarefação)pilosa)

Autonómicos&
Vasoconstrição)
Hiperhidrose)
Piloereção)

)

Conceitos))

Disestesia! Sensação!anormal!e!desagradável,!espontânea!ou!evocada!(tato,!temperatura)!
Hiperalgesia) Dor!aumentada!a!um!estímulo!que!habitualmente!provoca!dor!
Hiperestesia) Sensibilidade!aumentada!à!estimulação!(tato,!temperatura)!
Alodinia) Dor!provocada!por!um!estímulo!que!habitualmente!não!a!provocaria!

‒ Mecânica)(dinâmica,!estática))
‒ Térmica)(calor,!frio)!

Analgesia) Ausência!de!dor!em!resposta!a!um!estímulo!que!habitualmente!a!provocaria!
Hiperpatia) Síndrome! dolorosa! caraterizada! por! uma! resposta! anormalmente! dolorosa! a!

um!estímulo!(sobretudo!do!tipo!repetitivo)!e!um!aumento!do!limiar!
Hipoalgesia) Dor! de! menor! intensidade! em! resposta! a! um! estímulo! que! habitualmente!

provoca!dor!
Hipoestesia) Diminuição!da!sensibilidade!à!estimulação!(tato,!temperatura)!
Neuralgia)
(nevralgia))

Dor!no!território!de!um!ou!mais!nervos!

Neurite) Inflamação!de!um!ou!mais!nervos!
Dor)Neuropática) Dor!que!resulta!como!consequência!direta!de!lesão!ou!doença!do!sistema!

somatossensorial!
Neuropatia) Disfunção!ou!alteração!patológica!de!um!nervo!
Parestesia) Sensação!anormal,!espontânea!ou!evocada!
!
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por Margarida Moreira
direção aIMGF Zona norte

Entre os vários problemas dos utentes da lista de um 
Médico de Família, a patologia de foro Nefro-uroló-
gico é certamente uma das mais frequentes, sobretu-
do se tivermos em conta a crescente prevalência da 
hipertensão arterial e da diabetes que, muitas vezes, 
cursam com nefropatia. 
Contudo, as dúvidas nesta área vão muito além des-
te tema. Assim, nos dias 4 e 11 de julho de 2014, a 
AIMGF Zona Norte organizou um curso de Nefrolo-
gia orientado para a prática clínica diária da Medicina 
Geral e Familiar, onde estiveram presentes 30 parti-
cipantes. O curso teve como formadores internos de 
formação específica de Nefrologia: Dra. Teresa Chu-
va (IPO), Dra. Sofia Marques (Centro Hospitalar São 
João), Dra. Cátia Cunha (Centro Hospitalar Vila Nova 
de Gaia), Dra. Andreia Campos e Dra. Sofia Santos 
(Centro Hospitalar do Porto); e ainda o colega Dr. 
Carlos Ferreira, interno de Urologia no Hospital Pe-
dro Hispano. 
No primeiro dia do curso, a abertura teve lugar com 
a sessão sobre “Litíase renal – como prevenir e orien-
tar”, tendo esta sido orientada tendo em conta a abor-
dagem de 3 cenários possíveis: 

1. Doente que chega em agonia com dor, em que o 
mais importante é fornecer analgesia com anti-infla-
matórios não esteróides (AINE), tais como o diclofe-
nac ou cetorolac, ou opióides, e reconhecer os casos 
que devem ser referenciados ao Serviço de Urgência: 
idosos, doentes com rim único, grávidas ou aqueles 
com febre. É importante salientar que a terapêutica 
expulsiva com alfa-bloqueantes só tem evidência nos 
cálculos localizados a nível do ureter distal.
2. Achado acidental – aqui a principal distinção na 
abordagem tem a ver com o tamanho dos cálculos, 
sendo que cálculos únicos com < 5mm devem ser vi-
giados anualmente, devendo os restantes ser referen-
ciados para Urologia.
3. Doente assintomático que chega com história de 
cólica renal – em que é necessário complementar o 
estudo com exame do sedimento urinário, urocultura, 
ecografia e radiografia renovesical em decúbito dorsal.
Tendo em conta a alta taxa de recorrência da litíase de 
30 a 50% ao fim de cinco anos, é importante proceder 
ao estudo metabólico dos doentes sob maior risco.
O tema “Cistos renais e outras alterações ecográficas 
– quando valorizar e como vigiar?”, versou sobretu-
do sobre o diagnóstico e acompanhamento dos cistos, 
nomeadamente dos simples que não requerem vigi-
lância, exceto se múltiplos e bilaterais, altura em que 
o doente deve ser referenciado para Urologia, e dos 

curSo de neFroloGIa 
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complexos cuja identificação deve obrigar ao estudo 
com TC contrastada. Segundo a classificação de Bos-
niak, todos os cistos de grau III ou IV, bem como os 
cistos complicados/sintomáticos devem ser referen-
ciados para Urologia.
Na sessão sobre hiperuricemia, a principal mensagem 
transmitida esteve relacionada com a abordagem te-
rapêutica na crise gotosa aguda, em que são opções 
de primeira linha os AINE, a colquicina e os corticos-
teróides, não devendo ser interrompida a terapêutica 
hipouricemiante durante a crise. Por outro lado, foi 
reforçada a ideia da não necessidade de tratamento 
da hiperuricemia assintomática (ou seja, sem crises 
de gota, litíase ou nefropatia), exceto se ácido úrico > 
13mg/dL nos homens ou > 10mg/dL nas mulheres ou 
excreção de ácido úrico > 1100mg/24h.
A última palestra do dia - “Orientação do doente com 
IRC” focou a controvérsia de pontos como a dupla 
inibição do sistema renina-angiotensina na proteinú-
ria, a restrição proteica na insuficiência renal e as in-
dicações para o início de substituição renal, para além 
dos critérios de referenciação à consulta de Nefrologia 
(doença renal crónica com alterações imagiológicas 
de nefropatia crónica, proteinúria/microalbuminúria 
persistente e/ou deterioração da função ao longo de 
mais de 6 meses, síndrome nefrótico, alterações uri-
nárias assintomáticas não explicadas por outra pato-
logia e alterações hidro-eletrolíticas ou ácido-base). 
No segundo dia, a primeira sessão debruçou-se so-
bre “Alterações assintomáticas do sedimento uriná-
rio – como orientar?”. Desde a hematúria glomerular 
(com proteinúria associada, eritrócitos dismórficos, 
cilindros hemáticos, razão albumina/proteínas totais 

alterada ou se hematúria macroscópica cor de coca-
cola sem coágulos) vs. extraglomerular (coágulos), 
à proteinúria, piúria e presença de células epiteliais 
(tubulares renais indicadoras de nefrite, de transição 
relativas a alterações do epitélio do ureter ou bexiga  
ou pavimentosas sugestivas de contaminação), todas 
foram objeto de atenção, juntamente com as respeti-
vas causas e o estudo a fazer em cada caso.
Os fatores de risco para toxicidade renal e os prin-
cipais nefrotóxicos e seus mecanismos constituíram 
tópicos de uma outra sessão. Foi dado especial des-
taque para a dificuldade em escolher um analgésico 
nos doentes com diminuição da função renal, onde as 
principais alternativas parecem passar pelo paraceta-
mol e pelos corticóides.
O curso terminou com a discussão sobre “Abordagem 
das infeções urinárias de repetição”, cuja definição 
passa pela ocorrência de mais que duas infeções em 
seis meses ou mais que três num ano, sendo o princi-
pal mecanismo a reinfeção por agentes comuns como 
a Escherichia coli. No caso do homem e da criança 
deverá sempre haver investigação adicional; já no caso 
da mulher as medidas preventivas incluem a antibio-
terapia profilática, tanto na forma contínua como pós-
coital, as medidas de higiene e os estrogénios tópicos 
na mulher pós-menopáusica. Outras alternativas 
como a imunoprofilaxia, os probióticos e os produ-
tos derivados dos cranberries carecem ainda de mais 
estudos.
O curso foi muito participado, correspondendo às ex-
petativas da AIMGF, pelo que esperamos realizar pró-
ximas edições em breve!
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por liliana teixeira
direção aIMGF Zona norte

No dia 18 de julho de 2014, a AIMGF Zona Norte or-
ganizou a primeira edição do curso de Oftalmologia 
para Médicos de Família, onde estiveram presentes 30 
participantes. O curso teve como formadores a Dra. 
Inês Almeida, a Dra. Filipa Rodrigues e o Dr. Miguel 
Ruão, todos internos de formação específica de Oftal-
mologia do Hospital de S. Sebastião.
No decorrer do curso foram abordados vários temas 
(Figura 1) com o objetivo de colmatar as dúvidas re-
correntes das patologias oftalmológicas e essencial-
mente realçar os pontos importantes de alerta e refe-
renciação para os cuidados secundários.
Seguem-se algumas questões abordadas no curso.
Na realização do rastreio oftalmológico é crucial 
avaliar a anatomia do olho, averiguar a presença de 
ambliopia (estrabismo, hipermetropia, astigmatismo, 
miopia, anisometropia, presença de catarata ou ptose, 
etc.), avaliar o luar, a estereopsia (através do Titmus 
Stereo test ou Lang Stereotest a partir do primeiro ano 
de vida), os movimentos oculares e o reflexo cornea-
no (através da projeção de uma luz – Teste de Hirs-
chberg), realizar o Cover Test para averiguar a pre-
sença de tropias e forias e, por fim, observar o fundo 
de olho.São consideradas urgências oftalmológicas 
todas as causas traumáticas, perdas súbitas de visão, 
patologia de olho vermelho como úlceras de córnea, 

esclerite, episclerite, glaucoma agudo, uveíte (sinais de 
conjuntivite associada a fotofobia e dor) ou situações 
particulares como diplopia, anisocoria, miodesópsias 
persistentes e fotópsias. Foi reforçada a ideia que nun-
ca deverão ser utilizados corticóides (exceto no hor-
déolo e chalázio) e anestésicos tópicos, pelos efeitos 
secundários inerentes ao seu uso, sem avaliação por 
parte da especialidade. A presbiopia define-se como 
a perda gradual da resposta acomodativa, resultado 
da diminuição da elasticidade do cristalino e os sin-
tomas surgem por volta dos 40 anos, sendo necessá-
ria a sua correção com óculos ou lentes de contato. O 
glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, 
sendo que pelo menos metade dos doentes não foram 
diagnosticados (o rastreio não é custo-efetivo quando 
comparado com outras intervenções de prevenção). 
Mais de metade dos tratados não possuem a doença 
(por ainda não haver um teste de diagnóstico satisfa-
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tório) e uma proporção variável dos doentes não apli-
ca as gotas (5-80%), podendo o Médico de Família ser 
o promovedor do tratamento, por a maioria das vezes 
ser este a renovar o receituário.
Relativamente à patologia do olho no idoso, é de real-
çar o olho seco pela sua prevalência nos Cuidados de 
Saúde Primários, podendo ter várias causas (figura 
2), sendo o tratamento gold-standard os lubrificantes 
oculares.
A pertinência dos temas para a nossa prática foi uma 
mais-valia deste curso bem-sucedido da AIMGF!
 

Figura 2

Figura 1



1St uPdate In 
SurGery For 
Family Medicine residents

por Joana Silva1 e Joana Monteiro2

1. direção aIMGF Zona norte
2. Vogal do conselho Geral aIMGF Zona norte

A Medicina Geral e Familiar (MGF) implica diaria-
mente a gestão de diversas patologias da área cirúrgi-
ca, sobre as quais o Médico de Família deve ter conhe-
cimentos relevantes e atualizados para a sua suspeição, 
diagnóstico, referenciação e seguimento. 
Por considerar tratar-se de um área em que as op-
ções formativas são escassas, a AIMGF Zona Norte, 
em parceria com a Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho (ECS-UM), proporcionou a 
realização de um curso que abordou temas médico-
cirúrgicos relevantes para a prática clínica da MGF.
O curso teve uma duração de 30 horas, distribuídas 
ao longo de 7 sessões, realizadas nas instalações da 
ECS-UM, em Braga e incluiu 48 participantes, to-
dos eles internos de MGF de vários ACeS da Região 
Norte. Contou com a apresentação de temas da área 
da Cirurgia Geral (abordagem do nódulo da tiróide, 
tumefação ganglionar, patologia da mama), Cirurgia 
Pediátrica (o que valorizar, quando referenciar, como 
vigiar), Urologia (HBP e cancro da próstata, inconti-
nência urinária, litíase renal, disfunção erétil), Orto-
pedia (patologia da ráquis, ombro, mão, anca, joelho 
e pé), bem como um workshop teórico-prático sobre 
suturas, pensos e desinfeção que incluiu o treino su-
pervisionado da técnica de sutura para todos os par-

ticipantes. Os palestrantes incluíram internos de for-
mação específica e especialistas provenientes de várias 
instituições hospitalares do país (Hospital de Braga, 
IPO do Porto, Hospital de Santo Espírito – Angra do 
Heroísmo).
As sessões foram organizadas de forma a promover 
uma maior interatividade com os participantes, pelo 
que foi incluído, no final de cada um dos temas, a 
apresentação de casos clínicos em formato televoter 
que permitiram lançar a discussão. 
Os participantes realizaram um teste de escolha múl-
tipla em cada sessão do curso, o que permitiu atribuir 
uma nota de classificação final.
Foi percetível algum desconhecimento da realidade 
dos recursos disponíveis nos Cuidados de Saúde Pri-
mários por parte de alguns dos palestrantes, fazendo 
referência a meios de diagnóstico e tratamento não 
disponíveis nas USF e UCSP, situações que foram es-
clarecidas numa dinâmica interativa e informal, o que 
certamente resultará numa melhor articulação de cui-
dados futura.
A opinião geral dos participantes foi muito positiva, 
destacando a diversidade dos temas abordados como 
principal ponto forte da formação. Foi também refe-
rido que alguns temas (sobretudo os da área de Orto-
pedia) necessitavam de mais tempo para uma expo-
sição mais adequada e para maior interatividade na 
discussão das patologias e casos apresentados. Por ou-
tro lado, embora houvesse uma intenção de adequar 
os conteúdos ao conhecimento necessário para a ati-
vidade clínica diária do Médico de Família, algumas 
apresentações continham conteúdos com referência a 
pormenores da intervenção cirúrgica das patologias, 
nem sempre tão relevantes. 
Em suma, tratou-se de uma atividade que se revelou 
muito produtiva, permitindo aos colegas participan-
tes rever e aprofundar conhecimentos na área da pa-
tologia cirúrgica, com a qual o Médico de Família se 
depara regularmente.
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pela comissão organizadora do XX encontro do Internato de 
Medicina Geral e Familiar
 
O XX Encontro do Internato de Medicina Geral e Fa-
miliar (MGF) da Zona Norte realizou-se nos dias 17 
e 18 de Outubro de 2013 no Parque de Exposições de 
Braga, organizado por um grupo de internos da Dire-
ção de Internato Elísio de Moura.
Nos últimos anos, o país em geral, e a Saúde em par-
ticular, tem atravessado tempos conturbados. No en-
tanto, é nos momentos de maior complexidade que 
surge a capacidade de suplantação. A urgência de um 
repensar do nosso país trouxe foco para aquilo que 
já desde 2006 a organização dos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) tem vindo a promover - uma práti-
ca pensada, racional, com um grau de exigência e de 
qualidade inegáveis e cujos resultados em Saúde falam 
por si próprios - representando uma oportunidade 
ímpar de reforço e centralização (mais do que devi-
dos) da MGF no panorama da organização do Serviço 
Nacional de Saúde.
Para além disso, num paradigma de cuidados médicos 
que cada mais assenta na deteção precoce dos proble-
mas de saúde e correta gestão da doença crónica, é 
vital para o Médico de Família estar capacitado para 
conseguir responder da forma assertiva e cientifica-
mente válida às solicitações que lhe são colocadas.

Surgiu daqui a linha orientadora deste encontro, “De-
fender, hoje, a saúde de amanhã”. 
Como Encontro do Internato, não poderíamos deixar 
de questionar de que forma é que a atual conjuntura 
e processo de reformas que Portugal está a atravessar 
vai influenciar o Internato Médico e, muito em parti-
cular, como é que a reorganização dos CSP e a cres-
cente exigência às instituições vão influenciar o In-
ternato de MGF. Estiveram presentes nesta discussão 
responsáveis das várias esferas (Ordem dos Médicos, 
ARS Norte, Conselho Nacional do Internato Médico 
e Conselho Nacional do Médico Interno), onde foram 
bem vincadas as preocupações relativas ao futuro do 
Internato e à incerteza da evolução dos cuidados mé-
dicos.
Num mundo cada vez mais informatizado, com a dis-
ponibilização de quantidades enormes de dados e a 
criação de inúmeros novos canais de comunicação, a 
comunicação entre médicos e utentes tem sofrido uma 
enorme evolução. Neste sentido, pudemos contar com 
os contributos de valia inquestionável do Prof. Dr. Yo-
nah Yaphe e do Dr. Carlos Martins que partilharam 
da sua vasta experiência na forma como a “Revolução 
informática” mudou a nossa forma de trabalhar.
Numa outra perspetiva, a crescente organização dos 
CSP, vem abrir a possibilidade de acesso a uma enor-
me base populacional para ensaios clínicos, permi-

encontro do Internato de 
MedIcIna Geral e FaMIlIar



tindo não só a realização de estudos mais fortes em 
termos estatísticos, mas também a mais fácil adap-
tação das conclusões à realidade portuguesa e, não 
podemos esquecer, o desenvolvimento pessoal e ins-
titucional que a participação neste tipo de atividades 
promove. O Prof. Dr. Alberto Pinto Hespanhol, o Dr. 
Jorge Brandão, o Dr. António Faria Vaz e a Dra Mar-
ta Araújo partilharam diferentes perspetivas sobre 
este tema: as vantagens e riscos, as implicações éticas 
e deontológicas, as necessidades e exigências das en-
tidades farmacêuticas e, de um ponto de vista muito 
prático, a experiência pessoal de alguém cujo trabalho 
diário já inclui este tipo de trabalho.
Urge, a cada momento, estarmos munidos do conhe-
cimento mais adequado e adaptado ao nosso utente, 
numa atitude pró-ativa para que possamos evitar os 
problemas no lugar de ter de lidar com eles e, quan-
do estes surgem, os solucionarmos da melhor forma. 
Neste sentido, focamos a nossa organização num con-
ceito de aprendizagem prática onde foram abordados 
problemas concretos e cuja correta avaliação permite 
não só o melhor manejo da situação presente mas tem 
influência direta num futuro mais ou menos próximo. 
As sessões clínicas “Do Esquecimento à Demência”, 
“Casos clínicos de Alergologia”, “Perturbação de An-
siedade Generalizada” e os workshops “Insulinotera-
pia em MGF”, “Do doente deprimido ao anti-depres-
sivo”, “Obesidade infantil”, “Dispositivos inalatórios” e 
“Semiologia das grandes articulações” permitiram aos 
congressistas a adquirir, ou refrescar, competências 
em pontos vitais da nossa atuação do dia-a-dia, per-
mitindo uma ação, hoje, que terá repercussões numa 
melhor saúde amanhã.
O XX Encontro do Internato de MGF da Zona Norte 
foi também um espaço de partilha de atividade cien-
tífica, tendo sido submetidos 69 resumos para comu-
nicação oral (22 revisões de tema, 30 relatos de caso, 
8 projectos de investigação e 9 de garantia e melhoria 
contínua de qualidade) e 114 resumos para apresen-
tação em formato poster, tendo sido escolhidos os 6 
melhores classificados em cada uma das categorias de 
comunicação oral e os 69 melhores posters. A qua-
lidade dos trabalhos submetidos foi unanimemente 
considerada como elevada, ficando aqui demonstrada 
a qualidade e o dinamismo do Internato de MGF da 
zona norte e o lugar cada vez mais importante que os 
Encontros do Internato ocupam no panorama cientí-
fico nacional.
O Encontro mobilizou diretamente cerca de 470 pes-
soas, entre congressistas, membros da organização, 
palestrantes e convidados. Em termos logísticos e or-
ganizativos, a realização de um evento deste tipo foi 
um enorme desafio, que encaramos de peito aberto 

tentando ultrapassar todas as situações que surgiram, 
tornando-se também um espaço de crescimento pes-
soal para os elementos da Comissão Organizadora.
A dimensão do evento, a qualidade científica do mes-
mo e a forma como decorreu deixam-nos com a sen-
sação de dever cumprido, tanto mais reforçado pelas 
palavras de apreço que nos foram dirigidas pelos mais 
variados elementos, desde fornecedores, patrocina-
dores e, principalmente,  participantes. Não podemos 
deixar de aproveitar a oportunidade de agradecer a 
todos estes por terem contribuído para o sucesso des-
te Encontro.
E é nesta toada que lançamos o desafio à Comissão 
Organizadora do XXI Encontro de MGF da Zona 
Norte e das muitas que esperemos lhe sucedam, dese-
jando-lhes as maiores felicidades: continuar esta rota 
de afirmação e desenvolvimento não só dos Encon-
tros, mas também da MGF. Encarar as dificuldades 
que surjam na organização (e vão surgir) como opor-
tunidades de crescimento e evolução - pessoal, profis-
sional e institucional - de forma a que estejamos cada 
vez mais preparados para defender, hoje, a saúde de 
hoje e de amanhã!

traBalhoS PreMIadoS

> Investigação 
Vencedor - EPPII, Estudo de Polimedicação e Prescri-
ção Inadequada no Idoso

> Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade
Vencedor - ARRISCA, Avaliação do Registo do RISco 
CArdiovascular nos doentes hipertensos
Menção Honrosa - DPOC, Inspiração na prescrição

> Revisão de tema
Vencedor - AINEs tópicos na gonartrose, uma aplica-
ção evidente
Menção honrosa - Benefício do rastreio de dislipi-
demias em idade pediátrica, uma revisão baseada em 
evidência
Menção honrosa - Qual a efetividade dos próbióticos 
na prevenção das vulvovaginites recorrentes?

> Relato de caso
Vencedor - O “contrato”: a negociação como chave do 
sucesso em Medicina Geral e Familiar

> Posters
Vencedor - Um início duvidoso, um fim incógnito
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por alexandra duarte e Maria João Sá
direção aIMGF Zona norte

A Medicina Geral e Familiar (MGF) é uma especia-
lidade extraordinariamente abrangente, exigindo aos 
seus profissionais um esforço de constante atualização 
e procura de novos conhecimentos. Como tal torna-
se fundamental, no âmbito do internato de MGF, es-
timular e fomentar momentos de partilha de saberes 
e de experiências que possam contribuir para uma 
melhoria da prática clínica diária. Nasceram assim 
as Jornadas Médicas Maia – Valongo, uma iniciativa 
organizativa de vinte colegas, internos de MGF do 
ACeS Grande Porto III – Maia/Valongo e da Direção 
de Internato Nuno Grande, que se uniram, de forma 
voluntária, para organizar e dinamizar este evento de 
formação e atualização médica.
A 1ª edição das Jornadas Maia Valongo decorreu nos 
dias 8 e 9 de Novembro de 2013, na Junta de Freguesia 
de Águas Santas – Maia, com o apoio do ACeS Maia-
Valongo, da Liga dos Amigos do ACeS da Maia e da 
Junta de Freguesia de Águas Santas. 
A organização esforçou-se por proporcionar um pro-
grama diversificado, inovador e pertinente do ponto 
de vista clínico, que tentasse responder às necessida-
des e dúvidas mais frequentes da prática diária do Mé-
dico de Família. Este contemplou:

- Curso de Doenças Auto-imunes: “Auto-imunidade 
em MGF – quando suspeitar” [Dr.ª Paula Vaz Mar-
ques, Serviço de Medicina Interna do Centro Hos-
pitalar de São João (CHSJ)], “Que exames auxiliares 
de diagnóstico requisitar e quando referenciar” (Dr. 
Sérgio Silva, Serviço de Medicina Interna do CHSJ) 
e “Como seguir o doente com patologia auto-imune 
nos Cuidados de Saúde Primários”  (Dr.ª Edite Perei-
ra, Serviço de Medicina Interna do CHSJ).
- Mesa Redonda de Sexologia: “Masturbação infantil” 
[Dr.ª Goretti Dias, Serviço de Pedopsiquiatria do Cen-
tro Hospitalar do Porto (CHP)], “Sexologia do adulto” 
(Prof. Dr. Manuel Esteves, Serviço de Psiquiatria do 
CHSJ) e “Disfunção erétil”  (Dr. Ivo Lopes, Serviço de 
Urologia do Centro Hospitalar entre Douro e Vouga 
- CHEDV).
- Minicurso de Otoscopia, Dr. Tiago Órfão (Serviço 
de Otorrinolaringologia do CHSJ).
- Minicurso de Leitura de Hemograma, Dr. Mário 
Mariz e Dr.ª Sofia Ramalheira (Serviço de Hematolo-
gia do IPO do Porto).
- Minicurso de ECG e Ecocardiograma: Visão Crítica, 
Dr. Francisco Cunha (Serviço de Medicina Interna do 
CHSJ).
- Minicurso de Insulinoterapia, Dr. César Esteves 
(Serviço de Endocrinologia do CHSJ).
- Palestra sobre Dor Crónica, Dr. José Romão (Serviço 
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de Anestesiologia do CHP).
- Três sessões de comunicações orais: revisão de tema, 
investigação, relato de caso, avaliação e melhoria con-
tínua da qualidade; e discussão de posters.

Durante os dois dias do evento, cerca de 160 médicos 
estiveram presentes numa verdadeira troca de expe-
riências entre diferentes formações e diferentes gera-
ções de internos e especialistas de MGF. 
A primeira edição das Jornadas Maia Valongo reve-
lou-se um evento dinâmico e interativo, com excelente 
qualidade científica das suas sessões, assim como dos 
momentos de descontração nos coffee-breaks. Foram 
dois dias de partilha e troca de conhecimento médico 
atualizado, relevante e desprovido de interesses.
Uma boa interação e cooperação entre os Cuidados de 
Saúde Primários e os Cuidados Secundários é funda-
mental para a melhoria da atividade assistencial e dos 
cuidados prestados. É necessário assim, continuar a 
promover este tipo de parcerias que, permitem não só 
o intercâmbio de conhecimento mas também a parti-

lha de diferentes realidades. 
O sucesso alcançado nesta primeira iniciativa fez sen-
tir na comissão organizadora a vontade de dar con-
tinuidade a esta iniciativa nos próximos anos. E que 
venham as jornadas de 2014, que já têm data marca-
da para 14 e 15 de novembro na Junta de Freguesia 
de Águas Santas! Serão, certamente e novamente, um 
verdadeiro sucesso!
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GruPoS BalInt

por cátia Matos 
Interna de formação específica de MGF na uSF espinho
Participante no grupo Balint aveiro I
Membro da direção da associação Portuguesa de Grupos Ba-
lint (aPGB)

Michael Balint foi um psiquiatra e psicanalista húnga-
ro que se dedicou à análise psicodinâmica da prática 
da medicina. Em 1950, ele e a sua esposa, Enid Ba-
lint, lideraram grupos de médicos generalistas em vá-
rias clínicas de Londres, entre elas a Tavistock Clinic, 
com o intuito de discutir e investigar a relação médi-
co-doente. No seu livro “The Doctor, his patient and 
the illness”, Michael Balint descreve essa experiência 
e explica a influência que estes grupos, mais tarde de-
signados grupos Balint, tiveram na prática médica a 
nível global. 
Os objetivos específicos dos grupos Balint (GB) não 
se baseiam na aquisição de conhecimento técnico-
científico biomédico, centram-se antes na conscien-
cialização das emoções que resultam do encontro 
médico-doente, bem como do treino de atitudes e 
competências para a compreensão das mesmas e con-
sequente resolução dos eventuais conflitos (externos 
ou, principalmente, internos) que possam surgir. A 
aprendizagem de uma comunicação terapêutica hábil 
subjaz a todo o processo, mantendo “vivo” o principal 
aforismo de Michael Balint, o de que “o médico é um 
medicamento para o doente”.
Preconiza-se que um grupo clássico tenha entre oito a 
doze elementos médicos fixos e um facilitador da área 
da saúde mental, reunindo regularmente. Contudo, 
essa regra pode ser ultrapassada caso os facilitadores 
o entendam, podendo surgir vários cenários. Atual-
mente, dois facilitadores parece ser o mais adequado, 
podendo estes ser ou não médicos, especializados na 
área mental ou noutra, não necessitando serem am-

bos da mesma área, havendo, inclusivé, psicólogos e 
filósofos a desempenhar estas funções de forma cre-
denciada. 
 A disposição do grupo dá-se de forma circular, com 
os dois facilitadores voltados um para o outro, e a 
sessão inicia-se com a apresentação espontânea (sem 
qualquer preparação prévia!) de um caso por parte de 
um médico, sempre com enfoque nas emoções ine-
rentes ao mesmo e na interação médico-doente, em 
detrimento dos aspetos clínicos. Segue-se uma fase 
de exposição de questões por parte dos restantes ele-
mentos do grupo, na tentativa de elucidar qualquer 
dúvida que tenha ficado e, numa terceira fase, o grupo 
procede à análise biopsicossocial integrada do caso 
com o intuito de tentar esclarecer o que aconteceu na-
quele encontro, baseando-se sempre (mais uma vez) 
nas emoções do médico e na relação médico-doente 
e emitindo opiniões de forma imparcial e livre de jul-
gamentos. Nesta terceira fase, o médico que narrou o 
caso não participa na discussão, afasta-se da roda per-
manecendo à escuta e só volta a entrar numa quarta 
fase. O caso pode ser exposto por qualquer médico, 
representando na maioria das vezes, uma vivência co-
mum aos restantes elementos do grupo, o que propor-
ciona oportunidades de aprendizagem constantes no 
âmbito do treino da empatia.
 As bases conceptuais inerentes a cada caso difícil 
acabam por ser, muitas vezes, as mesmas: processos 
de identificação bifásica com o doente; conceitos de 
doença e dolência; processos de transferência e con-
tra-transferência; sobreidentificação e subidentifica-
ção e empatia médica bifásica, entre outros. Sabendo 
nós que Balint era psicanalista e que na altura a sua 
ambição era capacitar cada médico de família (a espe-
cialidade acabara de ser criada no Reino Unido)  em 
escuta terapêutica do doente, a vertente psicoterapêu-
tica estará inevitavelmente presente, o que não signifi-
ca de modo algum que se pretenda que o grupo proce-
da à análise psicanalítica do médico que narra o caso 
ou dos médicos que o analisam. O objetivo principal 
é, pois, o desenvolvimento profissional de cada um.
Sendo a Medicina Geral e Familiar (MGF) uma es-
pecialidade única, onde os cuidados são prestados de 
forma continuada ao longo do tempo e dirigidos ao in-
divíduo e à família, é de fulcral importância aprender 
a gerir adequadamente possíveis conflitos e “doentes 
difíceis”, uma vez que a “alta clínica” não pode, aqui, 
constituir uma fuga à resolução dos problemas. É nes-
te contexto que os GB surgem como uma ferramenta 
útil, sendo importantes tanto na formação inicial dos 
médicos internos de especialidade, como na formação 
contínua dos já especialistas, com mais experiência 
no contacto com o doente e, consequentemente, com 



mais vícios e “anticorpos” criados em resposta a uma 
continuada e longa exposição a “encontros difíceis”. 
Vários estudos objetivaram a utilidade destes grupos, 
ao demonstrarem resultados práticos positivos: me-
lhoria no autoconceito, autoconfiança, autoestima e, 
mesmo, competência do médico; maior facilidade em 
lidar com doentes emotivos e em realizar psicoterapia; 
maior capacidade de orientar o raciocínio e atitudes 
para o doente em detrimento da doença e diminuição 
dos preconceitos em relação a determinados doen-
tes (principalmente psicossomáticos). Um estudo de 
2009 realizado no Reino Unido demonstrou que os 
médicos que frequentavam GB de forma regular re-
quisitaram menos meios complementares de diagnós-
tico, prescreveram menos medicação, tomaram deci-
sões mais assertivas e obtiveram maiores índices de 
satisfação por parte dos utentes.
Nos Estados Unidos da América, o treino em Balint 
faz parte do internato de MGF, Psiquiatria, Pediatria, 
Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Interna. Além 
disso, consultando o site da Federação Internacional 
de Grupos Balint, facilmente nos apercebemos da 
disseminação do modelo por todo o Mundo, com a 
Alemanha, Holanda e Reino Unido a liderarem no 
número de associados nas respetivas associações. Em 
Portugal, os GB já funcionam há mais de dez anos, 
incluindo apenas a MGF, com 4 grupos coesos a fun-
cionar em Lisboa e Aveiro até este ano, altura em que 
se associaram mais dois grupos no Porto e um em 
Coimbra, prevendo-se uma futura expansão para ou-
tros pontos geográficos do país, onde esse interesse já 
foi manifestado.  

Como interna de formação específica em MGF e 
participante nos GB desde 2012, considero que os 
GB constituem um complemento importante (senão 
essencial) para o exercício da nossa prática clíni-
ca em pleno. Talvez este benefício seja máximo para 
os médicos especialistas, já com muita experiência 
no contacto com o doente, mas, também nós (inter-

nos) podemos aprender muito com a frequência des-
tes grupos, uma vez que vimos “formatados” da fase 
pré-graduada para um modelo biomédico e depara-
mo-nos com a necessidade de adotar e integrar um 
modelo biopsicossocial tão específico da nossa futura 
especialidade. O método Balint ensina-nos, também, 
a ver o doente de forma holística e não dividido em 
corpo e mente, constituindo uma oportunidade única 
para aprendizagem e treino de comunicação empáti-
ca, explorando a inteligência emocional de cada um.
Está, pois, longe de ser uma prática esotérica como 
muitos (leigos) anunciam, fruto do completo desco-
nhecimento sobre a essência e missão deste modelo 
de aprendizagem.  
Finalizando, qualquer Médico de Família ou interno 
da especialidade de MGF poderá integrar um grupo 
Balint de entre os sete já existentes, bastando para isso 
contactar os membros da APGB, acedendo ao site 
www.apgb.tk. 
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a 
InVeStIGação 
e a 
Medicina Geral e Familiar
por raquel Braga
Médica de Família na uSF lagoa, ulS Matosinhos

A investigação a nível da Medicina Geral e Familiar 
(MGF) portuguesa precisa de se afirmar e de se de-
senvolver e para tal é importante ultrapassar barreiras, 
criar recursos e vencer obstáculos.1

A necessidade de investigação em Portugal é patente 
pela relativa escassez de estudos nacionais que retra-
tem o estado de saúde ou as características de acesso/
relação com os serviços de saúde da nossa população, 
bem como pela falta de evidências na literatura mé-
dica nacional  que sustentem novas práticas ou novas 
atitudes clínicas.
Para orientar uma prática de investigação que se di-
rija às necessidades sentidas ou expressas, surgem 
agendas de investigação, entre as quais, a mais impor-
tante e conhecida é  a Agenda Europeia  de Investi-
gação2, cuja tradução para português, efectuada pela 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Fami-
liar (APMGF) vem sendo divulgada e discutida. Esta 
agenda que sugere grandes linhas de investigação 
pode ser ampliada e estendida, devendo ser adapta-
da às necessidades específicas de cada país, região, ou 
contexto local de saúde. Em Portugal, com a refor-

ma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), com o 
desenvolvimento de novos modelos de prestação de 
cuidados e a implementação e desenvolvimento dos 
sistemas de informação, patentes nos últimos anos, 
muitas são as oportunidades de estudar, não só o es-
tado de saúde dos portugueses, como a relação destes 
e da sua saúde com os cuidados prestados. Tais opor-
tunidades podem levar à formulação de perguntas 
de investigação originais, promovendo o estudo dos 
novos modelos de prestação de cuidados, bem como 
à análise dos resultados obtidos em saúde e relativos 
aos indicadores económicos, financeiros e de satisfa-
ção de utentes e profissionais de saúde.
Para além destas oportunidades emergentes em Por-
tugal, existem pertinentes temáticas de saúde trans-
versais aos contextos de CSP que necessitam de maior 
investimento e atenção, com a finalidade de melhorar 
as respostas clínicas aos problemas mais prevalentes 
dos doentes e de produção de um corpo de evidên-
cias que sustente uma prática clínica bem fundamen-
tada. Em Portugal escasseiam os estudos qualitativos, 
bastante adequados à caracterização de problemas de 
saúde subjectivos, muito frequentes na consulta de 
MGF, bem como da forma como o doente vive a sua 
doença, das suas experiências e expectativas.1

O desenvolvimento de uma cultura de investigação 
conduz ao aumento do prestígio da especialidade, e 
à sua afirmação interpares. É fundamental que exista 
curiosidade bem como incentivos ao desenvolvimen-
to de investigação organizada, que não deve ser im-
posta nem deve limitar-se a um número de médicos 
demasiado restrito.3

As actividades de investigação, que fazem, por defini-
ção, parte do perfil de um Médico de Família, devem 
contribuir para enriquecer as tarefas do trabalho diá-

22 | aIMGF Magazine | outubro 2014 



outubro 2014 | aIMGF Magazine | 23

autores convidados
rio e para  aumentar a satisfação profissional, sendo 
uma forma válida de auto-aprendizagem, que  leva  o 
Médico de Família/ investigador a ter um pen-
samento crítico em relação à realidade que o rodeia.3

Apesar das vantagens e das oportunidades enunciadas 
para o desenvolvimento de investigação, o número de 
médicos envolvidos e motivados para esta actividade 
continua a ser reduzido. A sobrecarga laboral, a pres-
são da clínica, a organização dos serviços de saúde e 
dos cuidados de saúde, bem como a falta de auto-es-
tima profissional (ou a percepção de que o trabalho 
que o Médico de Família desenvolve não é importante 
a ponto de ser estudado) não motivam para o desen-
volvimento da investigação, que requer tempo, rigor, 
preparação e recursos.3 
As características da investigação em CSP, certos con-
dicionalismos da prática clínica, que em Portugal se 
encontra quase totalmente dissociada do meio acadé-
mico, bem como alguns imperativos éticos, dificultam 
a execução de ensaios clínicos e de outros trabalhos de 
investigação, cuja solidez científica os torne apetecí-
veis para publicação nas revistas médicas com prestí-
gio ou factor de impacto. Tal facto, não é auxiliador ou 
estimulante para o desenvolvimento de investigação e 
constitui um outro obstáculo à sua afirmação, origi-
nando falta de estudos que forneçam evidências acer-
ca da nossa realidade. São necessários estudos que se 
desenvolvam em ambientes próximos das condições 
de vida dos pacientes que observamos na consulta, 
que estudem os seus problemas bem como o nosso 
trabalho específico de prestação de cuidados.3

Podemos dizer que as Unidades de Saúde e a activi-
dade clínica que nelas se pratica são um cenário ex-
celente para o desenvolvimento de investigação, mas 
raramente encontramos nelas o potencial de tempo 
protegido, recursos humanos, financeiros ou de espa-
ço necessários para os profissionais de saúde se dedi-
carem com seriedade e consistência a essa activida-
de. A ausência de uma cultura de investigação (por 
parte de médicos, público e das políticas de saúde), 
a diminuta massa crítica de investigadores, a falta de 
apoio à investigação, bem como a reduzida impor-
tância curricular a esta atribuída constituem outros 
importantes obstáculos a ter em conta.3 A estes pro-
blemas acrescem a falta de apoio estatístico e orien-
tação no que diz respeito às metodologias da inves-
tigação. Só especialistas altamente motivados, de-
vidamente formados e altamente determinados ou in-
ternos dedicados e empreendedores encontram forças 
e recursos para vencerem todas estas adversidades.
As escolas médicas das diferentes Universidades vão 
promovendo alguma investigação estruturada no seio 
dos departamentos MGF e de Saúde Comunitária e 

podem ser um veículo de crescimento, sobretudo se 
desenvolverem linhas de investigação bem organiza-
das. No entanto, continuam a ser os internos de MGF 
os grandes motores e agentes de investigação, com a 
produção e publicação de trabalhos de investigação, 
que surgem segundo o interesse de cada investigador, 
habitualmente tendo uma dimensão local ou regional. 
Estes trabalhos nascem muitas mais vezes de uma ne-
cessidade de enriquecimento curricular dos internos, 
do que de uma real vontade de dar seguimento a uma 
linha de investigação ou de prosseguir posteriormente 
esse caminho. Raros são os projectos multicêntricos 
ou os que atingem uma dimensão nacional ou inter-
nacional, embora já alguma coisa se tenha feito e pu-
blicado, nos últimos tempos, a nível de CSP. A rede de 
Médicos Sentinela é um bom exemplo de um grupo 
de clínicos que produz trabalhos de grande dimensão, 
importantes e com impacto na prática clínica.
Durante o período de internato há, sem dúvida, al-
gumas oportunidades e motivação para o desenvol-
vimento de projectos de investigação. Podemos res-
saltar que a Coordenação do Internato da Zona Norte 
lecciona um curso obrigatório de Introdução às Me-
todologias de Investigação, inserido no programa do 
internato de MGF desde há muitos anos, tendo ha-
vido no decurso deste tempo a obrigatoriedade de 
produção de um protocolo ou de um  trabalho de in-
vestigação (de autor único/ de um grupo de autores/ 
integrado em grandes projectos multicêntricos) que 
é alvo de avaliação e valorização curricular. Este cur-
so, pouco apreciado por alguns internos que sentem 
menos gosto pela área da investigação, vem sempre 
a revelar-se uma mais-valia formativa e um real au-
xílio àqueles médicos que, gostando do tema, queiram 
prosseguir, levando os ensinamentos à prática e apro-
fundando a metodologia. É uma oportunidade forma-
tiva que distingue o internato de MGF de internatos 
de outras especialidades, em que este tipo de forma-
ção, por muitos internos procurada, não é nem obri-
gatória nem formalmente inserida ou providenciada 
nos programas de formação.
Quanto aos apoios metodológicos necessários para 
o desenvolvimento dos projectos e dos trabalhos, é 
na própria Coordenação do Internato ou entre cole-
gas mais diferenciados na área, que informalmente 
os “investigadores menos experientes” os encontram, 
quer  através de contactos pessoais, quer através de 
grupos de investigação (que são comunidades de prá-
tica dedicadas à investigação,  como é o caso do Gru-
po de Investigação da Senhora da Hora (GISH), ou 
do Grupo de Investigação do Porto Ocidental ou do 
de Gondomar, só para citar alguns exemplos). É desta 
forma, “não organizada” e informal, sem qualquer fi-



nanciamento e sem tempo especificamente protegido 
para este efeito, que os internos vão obtendo ajudas ou 
orientações necessárias à prossecução dos seus pro-
jectos. O apoio prestado é feito na base do voluntaria-
do e nasce do entusiasmo e da motivação de cada um, 
sendo feito quase sempre em formato extra-laboral, 
uma vez que os colegas mais experientes não têm no 
seu horário tempo protegido para desenvolvimento 
de actividades de investigação, embora tenham o de-
ver ético e deontológico de contribuir para formação 
dos seus pares e de exercerem a orientação dos inter-
nos, caso tenham sido nomeados orientadores de for-
mação. 
Durante o internato médico, há um regulamento que 
protege legalmente os internos que pretendem desen-
volver doutoramentos.4 Trata-se do estatuto de interno 
doutorando que permite e facilita o desenvolvimento 
dos dois projetos concomitantemente, prevendo alo-
cação de tempo privilegiado para o desenvolvimento 
das actividades curriculares e do projecto de inves-
tigação para a elaboração da tese de doutoramento, 
possibilitando alongar o tempo em que se desenvolve 
o programa de internato médico bem como o finan-
ciamento do Doutoramento através de Bolsa, manten-
do uma retribuição ajustada à carga de trabalho clíni-
co desempenhada. Tem havido internos doutorandos 
que, com grande esforço pessoal, têm desenvolvido 
ambos os projectos paralelamente, com sucesso. Este 
tempo protegido para o desenvolvimento de diferen-
ciação pós-graduada durante o internato médico é, 
sem dúvida, uma mais-valia, apesar das muitas difi-
culdades a ultrapassar, que não encontrará um para-
lelismo de tempo protegido repartido com a prática 
clínica, em fases posteriores da carreira médica.
Em termos académicos, houve recentemente uma 
grande progressão, com o aumento do número de 
doutorados entre os Médicos de Família, que já ultra-
passa as três dezenas, sendo que só no verão de 2014 
vimos aumentar em mais quatro Doutores o grupo 
dos doutorados especialistas em MGF.
Querendo assumir uma atitude positiva e olhando 
para as adversidades como se fossem oportunidades 
de crescimento, podemos verificar que a nossa sobre-
carregada prática diária, com tão numerosos doentes, 
com diversas patologias, com tantos sistemas de in-
formação a utilizar contém um potencial de perguntas 
de investigação pertinentes que, bem desenvolvidas, 
podem contribuir para o aumento e consolidação do 
conhecimento na nossa área. Para o crescimento ser 
consistente e sustentado, para ter real impacto no de-
senvolvimento da MGF é necessária uma política de 
investigação, de financiamento e um real incentivo e 
valorização da investigação.

Para que tudo se concretize é necessária muita cora-
gem e determinação, trabalho em equipa bem organi-
zado e liderado… e sobretudo, muita motivação!
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Procura de InterVencIonISMo 
MédIco eXceSSIVo coM 
Intenção PreVentIVa: 

uM noVo Fator de rISco
Segundo o dicionário de epidemiologia de John Last, 
um fator de risco é um aspeto do comportamento 
pessoal ou estilo de vida, uma exposição ambiental 
ou uma característica congénita ou hereditária, que, 
com base em evidência epidemiológica, se sabe estar 
associado a um problema de saúde, considerando-se 
como importante a sua prevenção.1

Todos sabemos a importância que tem sido dada aos 
fatores de risco. Nas últimas décadas do século XX, 
houve quem pensasse ter encontrado na prevenção 
dos fatores de risco a verdadeira pedra filosofal e a 
mudança do paradigma da medicina. À luz destes 
teóricos, enfartes, acidentes cardiovasculares, muitos 
cancros, tudo isso seria possível evitar se os profissio-
nais dos Cuidados de Saúde Primários trabalhassem 
adequadamente na prevenção dos fatores de risco e 
convencessem os pacientes a adotar apenas, e só, esti-
los saudáveis de vida. A teoria era interessante, apela-
tiva e fácil de “vender”. E associada a esta teoria cres-
ceu a ideia de convencer a população a recorrer com 
frequência, com intenção preventiva, aos seus médi-
cos para realizar exames médicos de rotina. E assim 
nasceu o mito das “análises gerais” e do “check up” a 
tudo. Como é óbvio, não podemos esquecer também 
as estratégias de “disease mongering” por parte de cer-
tos grupos de interesse, que muito contribuíram para 
a construção de um novo padrão de comportamento 
nas populações ocidentais em relação à utilização da 
Medicina com intenção preventiva.
O número de fatores de risco que o profissional dos 
Cuidados de Saúde Primários tem que gerir no traba-

lho com os seus pacientes cresceu significativamente. 
Alguns, são reconhecidamente importantes como, por 
exemplo, o tabagismo ou a obesidade. Porém, outros 
são bastante mais dúbios, sobretudo quando acompa-
nhados de recomendações e descidas dos limiares de 
intervenção, nem sempre cientificamente fundamen-
tadas e de um intervencionismo cada vez mais agres-
sivo e precoce, como tem acontecido com o colesterol 
ou com a osteoporose. 
Hoje em dia, dispomos de evidência científica que nos 
mostra de uma forma clara as consequências negati-
vas do excessivo intervencionismo médico com inten-
ção preventiva:
a) O achado de lesões sem significado clínico, os in-
cidentalomas,  que conduzem  frequentemente a uma 
cascata de exames, de preocupação e insegurança por 
parte dos nossos pacientes. 
b) A exposição aos falsos positivos que resultam das 
limitações da tecnologia associada aos testes e exames 
médicos. E o risco de se ser desnecessariamente diag-
nosticado com uma doença grave em resultado de 
certos rastreios. 
c) O diagnóstico desnecessário, também designado 
por sobrediagnóstico (“overdiagnosis”) consiste no 
diagnóstico de doença que nunca se tornaria clinica-
mente relevante nem implicaria sofrimento ou dano 
para o paciente. Hoje sabemos que quando submete-
mos uma população a certos programas de rastreio 
oncológico, embora alguns indivíduos possam vir a 
beneficiar com esse rastreio, serão mais aqueles que 
irão ser prejudicados e irão ser diagnosticados como 
doentes oncológicos desnecessariamente, porque o 
seu cancro nunca se iria manifestar clinicamente nem 
provocar sofrimento. Em relação a alguns cancros, a 
dimensão deste dano é de uma ordem de grandeza 
considerável. Por cada 1055 homens convidados para 
efetuar rastreio do cancro da próstata com PSA por 
um período de 11 anos, evita-se que 1 morra por esse 
cancro, mas 37 homens vão ser diagnosticados e trata-
dos desnecessariamente.2 Por cada 2000 mulheres ras-
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treadas para o cancro da mama por mamografia por 
um período de 10 anos, evita-se que 1 mulher morra 
por esse cancro, mas, 10 mulheres vão ser sobrediag-
nosticadas e 200 vão passar pela experiência de ter um 
falso positivo.3 Se pensarmos que estes rastreios têm 
sido generalizadamente aplicados nalguns países oci-
dentais há cerca de 20-30 anos, é fácil perceber que o 
número de pessoas diagnosticadas desnecessariamen-
te com um diagnóstico que é grave, e que tem graves 
consequências para a sua qualidade de vida, atinge a 
ordem de grandeza dos milhões.
Se, por outro lado, aplicarmos certos procedimentos 
médicos com intenção preventiva em indivíduos de 
idade jovem e periodicamente, como tantas vezes nos 
é solicitado na consulta, então a dimensão do dano é 
ainda superior.
Em Portugal, dispomos agora de evidência de que a 
população portuguesa tem uma tendência clara para 
usar os recursos de saúde com intenção preventiva de 
forma excessiva.4 Neste contexto, e voltando à frase 
inicial, à definição de fator de risco, penso que a co-
munidade científica e os profissionais de saúde estão a 
lidar com um novo fator de risco para a saúde das pes-
soas: a procura excessiva do intervencionismo médico 
com intenção preventiva. Este é um padrão de com-
portamento prevalente e que, com base em evidência 
epidemiológica, provoca problemas de saúde que é 
importante prevenir. As atividades que visam prevenir 
estes problemas enquadram-se claramente no âmbito 
da prevenção quaternária. É urgente debater este novo 
fator de risco entre os profissionais de saúde das várias 
especialidades e explicá-lo à população, de forma cui-
dada e cientificamente correta, com linguagem sim-
ples e acessível. 
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“SuPeralIMentoS”
por Miguel Ângelo rego
nutricionista no aceS de Gondomar

Com a abertura do mercado a produtos e suplementos 
alimentares provenientes de outras paragens, é muito 
comum que os utentes nos questionem sobre as pro-
priedades e a adequação da sua ingestão com fins te-
rapêuticos. 
Os media e em grande parte a internet são os primei-
ros a propagar as suas extraordinárias características 
apelidando-os de “superalimentos”. Mas, serão assim 
tão especiais? Neste artigo procuramos rever as carac-
terísticas nutricionais de dois destes alimentos : as se-
mentes de Chia e as bagas de Goji.

Sementes de chia
As sementes de Chia (Salvia hispanica) têm a sua ori-
gem na América do Sul e têm adquirido nos últimos 
tempos especial relevo devidos às anunciadas proprie-
dades benéficas para a saúde humana. Têm sido co-
mercializadas essencialmente como um suplemento 
alimentar para o controlo de peso corporal devido à 
sua riqueza em fibras (18 a 30%) em especial fibras não 
solúveis como a linhina. Têm um elevado teor em pro-
teínas (15 a 25%). As sementes de Chia são também 
ricas em ácidos gordos ómega-3, o que pode ter um 
papel importante na regularização do perfil lipídico de 
indivíduos com colesterol elevado, para além das pro-
priedades anti-inflamatórias, importantes na redução 
do risco de doenças cardiovasculares. A investigação 
científica tem vindo a acumular alguma evidência so-
bre o efeito do consumo de sementes de Chia sobre 
a regularização da glicemia, o que pode ser benéfico 
para o controlo metabólico de pacientes diabéticos. 
Contudo, são necessários mais ensaios clínicos para 
confirmar estes efeitos. As sementes de chia podem 
ser consumidas cruas, em associação com o iogurte, 
com sumos, com fruta. Podem ainda ser acrescentadas 
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a pão e a cereais de pequeno-almoço. Em 2000 as US 
Dietary Guidelines recomendaram uma quantidade 
máxima diária de 48g. A Comissão Europeia auto-
rizou a sua utilização na panificação com um limite 
máximo de 5%.
Dadas as suas propriedades funcionais e uma compo-
sição nutricional interessante, principalmente devido 
ao seu teor em proteínas, ácidos gordos ómega-3 e fi-
bra alimentar, é um alimento a integrar num padrão 
alimentar equilibrado.

Bagas de Goji
As bagas de Goji ganharam grande popularidade a 
partir do início do século, em grande parte devido a 
uma aliciante campanha de marketing, que anuncia 
para este alimento de nome científico Lycium bar-
barum ou L. chinense, cultivado principalmente no 
sudoeste da China, propriedades anti-oxidantes, com 
efeitos ao nível da prevenção do envelhecimento. Do 
ponto de vista nutricional, as bagas de Gogi são ricas 
em polissacáridos como a arabinose, glucose, galac-
tose, manose, ramnose, xilose, e em ácido galacturó-
nico e proteoglicanos. São igualmente ricas em caro-
tenóides, pigmentos da família das xantinas, que têm 
propriedades antioxidantes. Os frutos contêm ainda 
algumas vitaminas como a riboflavina, a tiamina e 
a vitamina C. O conteúdo em vitamina C (cerca de 
42mg/100g) é comparável ao existente na laranja e no 
limão. Na medicina chinesa é recomendada a utili-

zação de uma quantidade de bagas de Gogi secas de 
cerca de 5 a 12g.
As bagas de Gogi podem ser ingeridas cruas, secas, 
associadas com outros alimentos como o iogurte, sob 
a forma de sumo, em bebidas fermentadas ou infu-
sões. Os efeitos terapêuticos apontados a este alimen-
to baseiam-se fundamentalmente em investigações in 
vitro em modelos animais. Não são conhecidos, até à 
data, ensaios clínicos com seres humanos, cujo dese-
nho, amostra e credibilidade científica esteja compro-
vada, pelo que todos os efeitos anunciados ao nível 
do controlo da hipertensão, da melhoria da acuidade 
visual, do controlo da diabetes mellitus, na redução 
de dores abdominais, na tosse, infertilidade, fadiga e 
dores de cabeça, e mesmo na prevenção do desenvol-
vimento de neoplasias devem ser encarados com uma 
postura céptica e cautelosa. Não se conhecem efeitos 
tóxicos associados ao consumo de bagas de Goji. No 
entanto, é sempre importante fazer a advertência para 
potenciais efeitos de interacção com medicamentos, 
nomeadamente os hipocoagulantes, como a varfarina. 
As grávidas e aleitantes devem também adoptar uma 
postura conservadora e evitar a ingestão deste alimen-
to.

o autor opta por não escrever segundo o novo acordo 
ortográfico.
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Tempo de
Mudança

Edifício da Coordenação
do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte

dra. Maria da luz loureiro
coordenadora do Internato de
Medicina Geral e Familiar da 
Zona norte

Internato de Medicina Geral e Familiar - Qual o futuro?
Entrevista à Dra. Maria da Luz Loureiro, coordenadora do Internato 
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte

AIMGF: A existência de um quarto ano de internato 
revelou-se uma mais- valia?

Maria da Luz Loureiro (MLL): Evidentemente que 
sim. Tornamo-nos numa especialidade com uma 
formação mais sólida, possibilitando a aquisição dos 
conhecimentos necessários para o exercício da Medicina 
Geral e Familiar (MGF). Os três anos mostravam-
se insuficientes; um médico interno de MGF adquire 
algumas das suas competências nos Cuidados 

entrevista
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Secundários, ficando pouco tempo para 
consolidar conhecimentos e adequá-los à 
prática nos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP). Depois também foi importante que a 
formação acompanhasse a reforma dos CSP, 
sendo que para isso era necessário adequar 
a formação à exigência da organização dos 
serviços e era urgente formação para a 
obtenção de conhecimentos, por exemplo, 
na coordenação de cuidados prestados por 
outros profissionais e posição de provedoria 
do doente, na gestão da prática clínica e 
acessibilidade dos doentes aos serviços de 
saúde, em abordagem clínica baseada na 
investigação e na evidência científica. Era 
importante conhecer e saber interpretar 
objetivos, critérios e indicadores de 
desempenho clínico, ter conhecimentos nas 
áreas de prevenção quaternária e de cuidados 
continuados e paliativos, ter conhecimentos 
na área do planeamento e gestão em saúde. 
Muitos destes conceitos eram muito pouco 
debatidos, outros nem sequer faziam parte 
dos conteúdos formativos.

AIMGF: Estão-se a formar demasiados 
especialistas de MGF?

MLL: Penso que não neste momento. 
Estamos atualmente com um trabalho em 
curso, que nos poderá dar uma ideia concreta 
desta situação sobre o qual poderemos falar 
posteriormente.

AIMGF: Somos cada vez mais internos. 
Como é que a Coordenação do Internato de 
Medicina Geral e Familiar da Zona Norte 
(CIMGF-ZN) pode manter os níveis de 
qualidade de formação?

MLL: Não é fácil trabalhar com um tão 
grande número de médicos internos. De 
qualquer forma, no que respeita à CIMGF-
ZN podemos dizer que manter a qualidade 
tem sido possível principalmente devido 
à organização das unidades de saúde. A 
maior parte da formação é feita em USF 
e muitas destas USF têm nas suas equipas 
muita gente vocacionada para a formação, 
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Medicina Geral e Familiar da 
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muita gente com conhecimentos sólidos e com 
vontade e capacidade para os transmitir. Depois, 
apesar dos constrangimentos económicos do país, a 
formação pós-graduada tem sido prioridade da ARS 
Norte, tendo que afirmar que este trabalho que temos 
feito, só tem sido possível porque, pelo menos desde 
que integro esta equipa, temos sentido esse apoio e 
orgulho de fazer um trabalho cada vez melhor. Claro 
que o número crescente de internos, não só na nossa 
especialidade, dificulta a gestão, mas a consciência de 
que a formação tem que ser preservada, melhorada até 
em algumas situações, é um suporte para o trabalho 
que exercemos. Saliento o facto de a ARS Norte ter 
o perfeito conhecimento e agir de acordo com a 
evidência de que formação e prestação de cuidados 
são coisas diferentes, sendo que só uma formação 
adequada ajudará numa prestação adequada e eficaz 
aos cuidados de saúde à população.
A forma como estamos organizados, ou seja, as 
diferentes direções de internato que trabalham em 
harmonia numa equipa, com um coordenador regional 
implica que a formação seja o mais uniforme possível, 
mantendo as diferenças aceitáveis. Esta equipa tem 
crescido com elementos jovens, dinâmicos, formados 
já com tecnologia inovadora e espírito de investigação 
e crítica positiva, o que, pensamos nós, é também 
um dos segredos para se conseguir uma formação 
com qualidade. Existe também uma dinâmica 
interinstitucional muito marcada, ou seja, todas 
as organizações com ligação à MGF trabalham em 
sinergia, o que faz com que todos juntos consigamos 
fazer melhor. As capacidades, ou antes, a incapacidade 
dos serviços hospitalares receberem internos de MGF e 
assegurarem a sua formação adequada às necessidades 
da nossa especialidade é talvez no atual momento 
o nosso maior obstáculo. A Comissão Regional dos 
Internatos Médicos da Zona Norte, e o seu presidente, 
Prof. Serafim Guimarães, têm sido também uma 
importante mais-valia na colaboração e organização 
destas capacidades formativas, trabalhando sempre 
para que a formação nos cuidados hospitalares seja a 
mais adequada e exigente.

AIMGF: Falou da organização do internato, sabemos 
que existe um documento de trabalho com vista a 
alterar a legislação atual que prevê o desaparecimento 
das coordenações de internato de MGF e Saúde 
Pública (SP). Pensa que a acontecer essa modificação 
não haverá prejuízo na formação?

MLL: Não tenho conhecimento oficial desse 
documento de trabalho. Penso, no entanto, que no 
momento atual e com o número de internos em 

formação, essa medida poderia acarretar um prejuízo 
formativo e organizativo avultado. As especialidades 
de MGF e SP têm características organizativas muito 
específicas, e logicamente programas formativos 
que diferem das especialidades hospitalares e 
que necessitam de uma organização conjunta, 
nomeadamente na organização dos estágios fora das 
Unidades de Saúde, na organização das avaliações, na 
atribuição das capacidades formativas, na formação 
teórico-prática e para manter a garantia de que a todos 
os internos serão dadas oportunidades semelhantes 
(minimizando as assimetrias intrarregionais). Penso 
que esse documento de trabalho esteja a ser analisado 
e construído por pessoas com um conhecimento 
profundo destas matérias, que conhecem o caminho 
percorrido para o sucesso formativo da nossa 
especialidade e que, com certeza, não colocarão em 
causa o normal desenvolvimento da formação dos 
médicos internos de MGF.

AIMGF: Cada vez mais, as exigências são maiores 
para o MF, a nível da consulta, da formação contínua 
e da gestão. Para onde caminhamos?

MLL: Pitágoras incentivava os seus alunos a 
exercitar três importantes funções intelectuais, que 
me continuam a parecer fundamentais, e que são: 
“exercitar a capacidade de reconhecer erros, de nos 
colocarmos no lugar dos outros e pensarmos nas 
consequências dos nossos comportamentos”. Se 
interiorizarmos e praticarmos estas competências, de 
certeza caminharemos para o caminho certo, contudo 
esse caminho tem que nos levar às pessoas, ao ser 
humano que servimos e cuidamos, não esquecendo 
que somos o pilar do SNS que completa 35 anos com 
evidentes ganhos em saúde e de que nos orgulhamos. 
Por isso, só seremos robustos (e os pilares têm que 
o ser) se exigentes, não deixando que exijam que 
façamos o que não é nosso dever fazer, fazendo sempre 
e apenas o que sabemos fazer bem feito.

AIMGF: Quais as suas perspetivas em relação à 
mudança da avaliação de final de internato?

MLL: O formato da avaliação final tem em nossa 
opinião que ser modificado. São muitas pessoas 
mobilizadas para a época de exames, acarretando 
prejuízo na prestação de cuidados. Há várias formas 
de fazer uma avaliação correta, isenta, menos 
morosa e quiçá menos ansiogénica. Está a ser feita 
uma proposta de alteração, consensual, de forma a 
melhorar e simplificar este momento importantíssimo 
na vida de um médico.
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Genitais externos masculinos – 
patologia comum em idade pe-
diátrica
por Mariana dias1 e ana raquel Silva2

1. Interna de formação específica de cirurgia Pediátrica no 
centro hospitalar São João
2. assistente hospitalar de cirurgia Pediátrica no hospital de 
Braga

As malformações congénitas do pénis e a patologia 
peniana são essencialmente diagnosticadas durante 
o exame objetivo da criança. Sobretudo em crian-
ças mais velhas, a observação da região genital deve 
sempre ser realizada tendo em conta a privacidade do 
doente. 
A patologia mais frequente é a fimose (Figura 1), que 
se define como a impossibilidade de retração do pre-
púcio devido a um anel prepucial constritivo, o que 
impede a exposição completa da glande. 

  

Figura 1 – Fimose
the kelalis–king–
Belman textbook 
of clinical Pediatric 
urology, 5th edition

O esmegma é uma substância fisiológica, produzida 
pela mucosa do prepúcio e glande, constituída por 
células epiteliais descamativas e substâncias sebáceas, 
indolor, que não deve ser confundida com o exsudado 
purulento presente em infeções como balanites, neste 
caso associado a dor e sinais inflamatórios locais. 
Fisiologicamente, no recém-nascido e lactente, exis-
tem aderências balanoprepuciais entre a pele da glan-
de e a mucosa prepucial associadas a fimose. Durante 
o normal desenvolvimento da criança ocorre produ-
ção de esmegma e ereções espontâneas que irão pro-
mover o descolamento natural das aderências e alar-
gamento do anel prepucial permitindo uma retração 
gradualmente maior do prepúcio até atingir a expo-
sição completa da glande. Devem, portanto, evitar-

se retrações prepuciais forçadas, dolorosas, que pro-
voquem lesões de continuidade da pele, de modo a 
minimizar cicatrizações anómalas e aumento do risco 
de fimose cicatricial. No entanto, se durante o desen-
volvimento o prepúcio se mantiver fisiologicamente 
ou secundariamente estenosado, deverá ser colocada 
indicação terapêutica. Pelo que foi dito anteriormen-
te, compreende-se que a taxa de incidência de fimose 
diminui com o aumento da idade da criança (> 95% 
ao nascimento, > 50% ao 1 ano de idade, < 1% aos 18 
anos de idade). 
A fimose pode ser considerada com um anel prepucial 
estenótico primário, quando não são visíveis cicatrizes 
prepuciais, ou secundário/patológico devido a cicatri-
zações anómalas como a balanite xerótica obliteran-
te. O tratamento só deve ser iniciado após os 4 anos, 
idade em que a criança poderá ser referenciada para a 
consulta de Cirurgia Pediátrica, exceto se houver his-
tória de infeções urinárias (ITU) e/ou malformações 
congénitas do sistema excretor, balanites de repetição 
ou retenção urinária, casos em que a referenciação 
deve ser precoce, já que a resolução da fimose dimi-
nui a colonização bacteriana da glande e prepúcio, e 
portanto a probabilidade de ITU ou balanites (Nível 
de evidência A, Sociedade Europeia de Urologia Pe-
diátrica - ESPU). 
A retração prepucial cuidadosa, não dolorosa, deve 
ser realizada desde o nascimento, como rotina pelos 
cuidadores e incentivada pelo médico assistente, de 
forma a garantir a higiene adequada. 
A fimose primária pode ser tratada inicialmente com 
creme de corticóide tópico, prescrito pelo médico as-
sistente, apresentando uma taxa de sucesso até 90%, 
apesar da percentagem de recidiva ser importante. 
Adolescentes com exame físico normal podem referir 
dor e fimose apenas em ereção. Este diagnóstico de 
fimose em ereção deve condicionar igualmente a re-
ferenciação para cirurgia, já que a plastia do prepúcio 
está indicada nestes casos.
Outro diagnóstico comum no exame físico é o freio 
curto do pénis. Esta patologia provoca um encurva-
mento ventral do pénis, e pode causar dor quando se 
realiza a retração prepucial ou com a ereção. Não deve 
ser confundida com fimose ou com aderências bala-
noprepuciais já que, neste caso, o prepúcio é móvel 
conseguindo-se boa exposição da glande. O doente 
deve ser referenciado para tratamento cirúrgico – 
plastia de freio do pénis. 
A parafimose (Figura 2) ocorre em doentes com fimo-
se fisiológica, primária ou secundária e em qualquer 
idade. Trata-se de uma retração prepucial forçada 
além do sulco coronal, sem a recolocação do prepúcio 
novamente sobre a glande. Esse anel fimótico retraído 
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co retraído torna-se constritivo, funcionando como 
um garrote, provoca diminuição do retorno venoso 
e suprimento arterial para a glande com consequente 
edema, rubor, dor extrema e, in extremis, isquemia e 
necrose. A parafimose nunca deve ser erroneamente 
diagnosticada como fimose ou balanite já que o seu 
não reconhecimento compromete a viabilidade do 
pénis distal. Trata-se de uma emergência cirúrgica e 
deve ser tratada logo que diagnosticada. Está indicada 
a tentativa de redução manual imediata com auxilio 
de manitol a 20% ou glicose a 20% e se insucesso, o 
doente deverá ser submetido a uma incisão dorsal 
emergente ou circuncisão se exequível. 

Figura 2 – Parafi-
mose
the kelalis–king–
Belman textbook 
of clinical Pediatric 
urology, 5th edition

Uma malformação congénita do pénis que deve ser 
prontamente identificada no exame físico é o hipos-
padias (Figuras 3 e 4). 

Figuras 3 e 4 – hipospadias coronal e hipospadias escrotal
the kelalis–king–Belman textbook of clinical Pediatric uro-
logy, 5th edition

Trata-se de uma malformação comum, podendo 
atingir 1 em cada 250 nascimentos. Durante o de-
senvolvimento embrionário ocorre uma hipoplasia 
na formação da porção ventral do pénis que condi-
ciona sobretudo a posição mais proximal do meato 
urinário. Desde o nascimento são observáveis as al-

terações anatómicas características desta patologia. O 
recém-nascido apresenta o meato uretral em posição 
ventral anómala, desde a região perineal/escrotal até 
à glande proximal, sendo tão mais grave quanto mais 
longe do seu posicionamento normal. Associadamen-
te tem um “capuchon” de prepúcio, tratando-se de 
um excesso de pele prepucial na face dorsal com total 
ausência de pele prepucial ventral, e por último, em 
maior ou menor grau, encurvamento peniano ventral. 
Existe apenas uma variante no espetro desta malfor-
mação que não é possível diagnosticar ao nascimento 
pela fimose fisiológica já descrita – megameato com 
prepúcio intacto. Dependendo do posicionamento do 
meato uretral e do grau de encurvamento peniano, as 
crianças com hipospadias não corrigido apresentam 
jacto urinário ventral, muitas vezes multidirecional 
ou em leque, encurvamento durante a ereção com 
consequente dificuldade ou impossibilidade de rela-
ção sexual e diminuição da fertilidade pelo mau posi-
cionamento do meato. Existe uma associação entre hi-
pospadias, criptorquidia e hidrocelo, sendo frequente 
a coexistência destas patologias em doentes com hi-
pospadias. Deve ser realizada como rotina a inspeção 
rigorosa das bolsas escrotais para exclusão ou diag-
nóstico precoce de ambas as patologias. O tratamento 
do hipospadias é sempre cirúrgico, idealmente entre 
os 6 e os 24 meses, pelo que a referenciação deve ser 
efetuada nos primeiros meses de vida. Existem diver-
sas técnicas para a reconstrução da uretra e do pénis 
ventral que atingem resultados estéticos e funcionais 
muito bons, permitindo ao doente uma vida sexual, 

fertilidade e resultado estético muito 
satisfatórios.
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reSuMo
Introdução: A fibrilação auricular (FA) é a arritmia 
mantida mais frequente na prática clínica. Constitui 
uma importante causa de morbilidade e é um fator de 
risco independente para mortalidade global. É impor-
tante conhecer a prevalência desta arritmia para oti-
mizar as estratégias de saúde.
Objetivos: Determinar a prevalência de FA nos indi-
víduos com mais de 65 anos de idade inscritos na Uni-
dade de Saúde Familiar (USF) Saúde em Família. Ca-
racterizar os doentes com FA quanto a fatores de risco 
tromboembólico através da escala CHA2DS2VASc e 
existência ou não de terapêutica anticoagulante em 
curso.
Tipo de estudo: observacional transversal descritivo 
e analítico. Local: USF Saúde em Família. Popula-
ção: utentes com 65 ou mais anos de idade inscritos 
na USF. Métodos: Seleção de uma amostra aleatória 
de 293 utentes, contactados telefonicamente para en-
trevista. Recolha de dados demográficos, socioeco-
nómicos, clínicos e terapêuticos através do processo 
clínico, exame objetivo, questionário e realização de 
eletrocardiograma (ECG). 
Resultados: Dos 293 utentes selecionados, foi possí-
vel avaliar 101, com média de idade de 72,4 anos ± 
5,92, maioritariamente do sexo feminino (54,4%). A 
prevalência de FA foi de 8,9% (oito casos identificados 
através de ECG e um através do registo no processo 
clínico). A FA foi mais prevalente no sexo masculi-
no (77,8%), 77,8% dos casos identificados tinham já 
diagnóstico e em 77,8% a terapêutica anticoagulante 
havia sido proposta, tendo sido aceite por todos os 
utentes. 
Conclusões: A prevalência de FA foi de 8,9%. Todos 
os doentes com FA pontuaram 2 ou mais na escala 
CHA2DS2VASc, mas apenas 77,8% (n=7) dos doen-
tes FA se encontrava anticoagulada.

Palavras-chave: Fibrilação auricular, Prevalência, 
Idosos, Prevenção.

Introdução
A fibrilação auricular (FA) é a arritmia mantida mais 
frequente na prática clínica, ocorrendo em 1-2% da 
população geral, estimando-se que a sua prevalência 
duplique nos próximos 50 anos, fruto do envelheci-
mento da população.1 
A FA constitui uma importante causa de morbilidade 
e é um fator de risco independente para mortalidade 
global.2 Está associada a um aumento do risco de aci-
dente vascular cerebral (AVC) e outros eventos trom-
boembólicos, insuficiência cardíaca, disfunção ventri-
cular e diminuição da qualidade de vida.1

Em Portugal, o estudo FAMA, publicado em 2010, 
apontava para uma prevalência de FA de 2,5% numa 
amostra de indivíduos com 40 anos ou mais, e de 6,8% 
nos indivíduos com idade superior a 65 anos. Entre os 
indivíduos em que se detetou FA, apenas 1,6% conhe-
cia o diagnóstico e menos de metade fazia anticoa-
gulantes orais (38%).2 Conhecer a realidade local, a 
prevalência de fibrilação auricular nos utentes idosos 
da nossa unidade de saúde, os fatores de risco cardio-
vascular presentes nestes doentes e as opções terapêu-
ticas em curso é importante para otimizar os cuidados 
de saúde e as estratégias adotadas. 

oBJetIVoS
Objetivo principal: determinar a prevalência de FA 
nos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos 
inscritos na Unidade de Saúde Familiar (USF) Saúde 
em Família. 
Objetivos secundários: caracterizar a população 
quanto à presença de fatores de risco tromboembólico 
identificados na escala CHA2DS2VASc. Determinar, 
entre os doentes com FA, a proporção que conhecia o 
diagnóstico e a proporção que se encontrava anticoa-
gulada.

MétodoS
Realização de um estudo observacional transversal 
descritivo e analítico, de uma amostra aleatória de 
utentes com 65 ou mais anos de idade inscritos na 
USF Saúde em Família.
Da população do estudo (2530 utentes inscritos 
com 65 anos ou mais - informação obtida através do 
MIM@UF®)  foi selecionada uma amostra aleatória 
de 293 utentes usando o programa Random®. No cál-
culo do tamanho da amostra, assumiu-se uma preva-
lência de FA de 6,8% (tendo por base a prevalência 
determinada no estudo FAMA2), com um nível de 
confiança de 95% e um erro de precisão de 5%. Fo-
ram excluídos os utentes com os quais não foi possível 
estabelecer o contacto telefónico após três tentativas, 
utentes com impossibilidade de se deslocar à USF ou 
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com alterações anatómicas que impeçam a realização 
do eletrocardiograma; e utentes sem fornecimento do 
consentimento para participação no estudo. Os uten-
tes selecionados foram contactados telefonicamente 
para comparecerem na USF onde, após obtenção de 
consentimento informado escrito para a participação 
no estudo, responderam a um questionário destinado 
à colheita de dados demográficos, clínicos e terapêuti-
cos, foram colhidos dados antropométricos (peso e al-
tura), avaliada a frequên-
cia cardíaca através da 
palpação do pulso radial, 
medida a tensão arterial 
(com esfigmomanóme-
tro manual e método 
auscultatório; realizadas 
duas medições com um 
intervalo de dois minu-
tos entre elas e registado 
o valor médio das avalia-
ções) e realizado um ele-
trocardiograma (ECG) 
com tira de ritmo com 
recurso a eletrocardió-
grafo modelo AsCARD 
Mr. Red®, devidamente 
calibrado. Foram cal-
culados os riscos trom-
boembólico e hemor-
rágico dos doentes com FA com recurso às escalas 
CHA2DS2VASc1 e HAS-BLED4, respetivamente. A 
avaliação das variáveis em estudo foi efetuada pelos 
autores do estudo. Relativamente à interpretação do 

ECG, esta foi efetuada pelos dois autores presentes na 
entrevista dos utentes e em caso de discordância, ana-
lisado por toda a equipa de investigadores.
Os dados colhidos foram complementados com a 
consulta do processo clínico informatizado e arma-
zenados e analisados estatisticamente em Microsoft 
Excel 2010®. Foram utilizados os testes qui-quadrado 
e Fisher para avaliar diferenças entre proporções e o 
teste Kruskal-Wallis para diferenças entre medianas 

Quadro I – análise descritiva e analítica da amostra
legenda: * - Foram considerados doentes com Fa aqueles 
que apresentavam critérios eletrocardiográficos ou informa-
ção no processo clínico.  - usado o teste de Fisher; †- usado 
o teste kruskal-Wallis; ta – tensão arterial; Fc – frequência 
cardíaca; bpm – batimentos por minuto; IMc – índice de mas-
sa corporal.

de diferentes grupos considerando-se a diferença es-
tatisticamente significativa quando p<0,01.
O presente estudo foi apreciado e autorizado pela Co-
missão de Ética para a Saúde da Administração Re-
gional e Saúde do Norte.

reSultadoS
Dos 293 utentes selecionados, não foi possível esta-
belecer o contacto telefónico com 76; 116 recusaram, 
faltaram à marcação, não se podiam deslocar à USF 
ou haviam falecido (Figura 1). A proporção de parti-
cipação foi, portanto, de 34,5%.
Dos 101 utentes incluídos, 54,5% eram mulheres e a 
média de idade foi de 72,4 anos±5,92, em compara-
ção com os 62,5% de mulheres entre os 192 utentes 
não incluídos na amostra final, com média de idade 
de 76,3 anos±8,39. As características dos utentes que 

293	  utentes	  
selecionados	  

192	  utentes	  
não	  estudados	  

76	  utentes	  não	  
contactáveis	  
por	  telefone	  

116	  utentes	  
contactáveis	  
por	  telefone	  

7	  utentes	  
falecidos	  

10	  utentes	  
acamados	  

99	  utentes	  
recusaram	  ou	  

faltaram	  

101	  utentes	  
estudados	  

Figura 1 - Fluxograma dos doentes incluídos

Variável 

Utentes sem FA 

(n=92) 

Utentes com FA* 

(n=9) 
Valor p 

Mediana  

(min; máx) 
n (%) 

Mediana 

(min; máx) 
n (%) 

Sexo 

Feminino 
- 53 (57,6%) - 2 (22,2%) 0,987ǂ 

Idade (anos) 70,5 (65; 92) - 72,0 (65; 75) - 0,634† 

TA 

(mmHg) 

sistólica 130 (100; 178) - 
124 (102; 

144) 
- 0,664† 

diastólica 70 (50; 102) - 74 (44; 82) - 0,535† 

FC (bpm) 72 (44; 100) - 62 (56; 80) - 0,009† 

IMC (kg/m2) 
26, 9 (16,6; 

36,8) 
- 

28,0 (20,2; 

42,3) 
- 0,524† 

!



participaram no estudo encontram-se descritas no 
Quadro I. 

Identificação/Prevalência de FA

Foram identificados através do ECG oito casos de 
FA, o que representa uma prevalência de 7,9% (IC a 
95%: 2,6-13,3%), sendo que um nono doente tinha 
uma FA previamente conhecida, não detetada ele-
trocardiograficamente durante o estudo, perfazendo 
uma prevalência total de FA de 8,9% (IC a 95%: 3,2-

Quadro II – comorbilidades presentes nos utentes da amos-
tra, com Fa (segundo critérios eletrocardiográficos ou infor-
mação constante no processo clínico) e sem Fa
legenda: * - usado o teste de Fisher; † - usado o teste qui-
quadrado 

14,5%) na amostra. Entre os utentes com FA, 77,8% 
(n=7) possuíam essa informação no processo clínico e 
66,7% (n=6) tinham conhecimento deste diagnóstico.

Comorbilidades

O Quadro II refere-se à análise das comorbilidades 
dos participantes sem FA e dos participantes com FA.

Risco trombótico, risco hemorrágico e anticoagula-
ção nos doentes com FA

Todos os participantes em que foi identificada FA 
pontuaram 2 ou mais na escala CHA2DS2VASc (me-
diana 4; mínimo 2; máximo 5). Entre os participantes 
com FA, 44,4% (n=4) pontuaram 3 ou mais na esca-
la HAS-BLED (mediana 2; mínimo 2; máximo 4). Os 
dois participantes que desconheciam o diagnóstico de 

FA e que não estavam com terapêutica anticoagulante 
pontuavam 3 em ambas as escalas. 
Em 77,8% (n=7) dos casos de FA tinha existido uma 
proposta de terapêutica anticoagulante, com a qual 
todos concordaram. O fármaco anticoagulante mais 
comumente adotado foi a varfarina (71,4%), seguin-
do-se o acenocumarol (28,6%).

dIScuSSão
Com a realização do ECG aos indivíduos da amostra 
foram identificados 8 casos de FA (7,9%). Para além 

da deteção de 
FA com base na 
realização de 
ECG, foi tam-
bém consultado 
o processo clíni-
co dos utentes, 
tendo-se verifi-
cado que em um 
caso havia co-
dificação de FA 
sem o mesmo se 
ter comprovado 
no ECG realiza-
do. Pode tratar-
se de um caso 
de FA paroxís-
tica, e que por 

esse motivo poderia não estar presente no momento 
da realização do exame. Assim, tendo em conta os ca-
sos de FA detetados eletrocardiograficamente e o caso 
com identificação no processo clínico, a prevalência 
global de FA calculada no nosso estudo foi de 8,9%, 
próxima à de outros dois estudos europeus (Estudo 
Roterdão6: 8,1% e Estudo PREV-ICTUS7, realizado 
em Espanha: 9,5%, ambos em indivíduos com mais 
de 65 anos) mas superior à determinada num outro 
estudo português, o FAMA5, com uma prevalência de 
4,8% em adultos com mais de 60 anos de idade. Para 
esta diferença pode ter contribuído o facto da amostra 
no estudo FAMA ter incluído indivíduos com idade 
mínima e com uma média de idades inferiores à da 
nossa amostra, assim como a metodologia diferente, 
dado terem contactado os sujeitos da amostra na sua 
residência; no nosso estudo os indivíduos necessita-
vam de se dirigir à sua USF, podendo haver maior fa-
cilidade no contacto telefónico e maior recetividade a 
esta deslocação por parte de idosos que já recorram 
habitualmente a ela pelas suas comorbilidades, no-
meadamente FA, e que por esse motivo tenham a sua 
informação de contacto mais atualizada.
Dos nove participantes com FA, sete apresentavam tal 
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Comorbilidades 
Sem FA (n=92) FA (n=9) 

p 
n % n % 

Insuficiência Cardíaca (n=7) 3 3,3% 4 44,4% 0,003* 

Hipertensão arterial (n=73)  69,6% 9 100,0% 0,052† 

Diabetes mellitus (n=25)  25,0% 2 22,2% 0,593* 

Acidente vascular cerebral (n=12) 9 9,8% 3 33,3% 0,916* 

Doença vascular periférica (n=8) 8 8,7% 0 0,0% 0,352* 

Insuficiência hepática (n=2) 2 2,2% 0 0,0% 0,499* 

Insuficiência renal (n=6) 4 4,3% 2 22,2% 0,937* 

Tromboembolismo venoso (n=1) 1 1,1% 0 0,0% 0,568* 

Patologia valvular cardíaca (n=2) 1 1,1% 1 1,1% 0,211* 
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informação no processo clínico e destes, seis (85,7%) 
conheciam o diagnóstico, percentagem consideravel-
mente diferente da calculada no estudo FAMA3 onde 
apenas 1,6% da amostra sabia ter FA. Esta diferença 
pode dever-se à metodologia usada.
Registou-se uma diferença estatisticamente significa-
tica entre a mediana da frequência cardíaca dos uten-
tes com FA (62 bpm) e dos utentes sem FA (72 bpm). 
É possível que esta diferença se deva ao facto de os 
utentes com FA poderem estar sob terapêutica para 
controlo da frequência cardíaca.
Entre os utentes com FA, verificou-se uma elevada 
prevalência de HTA (100%), insuficiência cardíaca 
(44,4%) e diabetes mellitus (22,2%). A prevalência de 
insuficiência cardíaca nestes mesmos utentes foi signi-
ficativamente diferente da encontrada nos indivíduos 
sem FA (3,3%) (p=0,003). A relação entre estas duas 
patologias encontra-se já descrita, nomeadamente de-
vido ao aumento da regurgitação mitral por uma fre-
quência cardíaca elevada, o que pode conduzir a uma 
cardiomiopatia ventricular dilatada.7

Todos os doentes em quem foi identificada FA pon-
tuaram 2 ou mais na escala CHA2DS2VASc, pelo que 
tinham indicação para anticoagulação. No entanto 
dois deles não estavam sob esta terapêutica; ambos 
pontuavam 3 na escala HAS-BLED, o que significa 
que apresentavam alguns fatores de risco hemorrá-
gico. Contudo, esta pontuação não contraindica a te-
rapêutica antitrombótica, devendo apenas ser consi-
derada como alerta para existência desses fatores de 
risco e seu controlo, se possível.
Apenas 77,8% dos doentes com FA se encontrava an-
ticoagulada. Apesar do crescente interesse e indicação 
para a utilização dos novos anticoagulantes orais, ne-
nhum doente com FA na nossa amostra está medi-
cado com estes fármacos. Este facto pode dever-se a 
uma reduzida experiência dos profissionais com estes 
fármacos e ao elevado custo destas prescrições.
Este estudo apresenta como principal limitação o fac-
to da baixa proporção de participação ter impedido 
atingir o tamanho amostral inicialmente calculado 
para conferir poder ao estudo. Verificou-se que em 
muitos casos o contacto telefónico dos participantes 
não se encontra atualizado, tendo impossibilitado a 
abordagem de alguns dos participantes selecionados. 
O facto de não possuirmos informação sobre os parti-
cipantes que não integraram o estudo, não nos permi-
te inferir do impacto de tal facto na nossa estimativa 
de prevalência de FA. Como em outros estudos epi-
demiológicos sobre a prevalência de FA, um viés de 
seleção e a existência de FA paroxística não detetada 
no momento da execução do ECG pode ter influen-
ciado os resultados do nosso estudo e ter contribuído 

para uma estimativa da prevalência diferente da real. 
Também o facto de não ter havido ocultação da infor-
mação clínica fornecida pelo utente aos investigado-
res que interpretaram o ECG pode ter influenciado os 
resultados.
Sendo a FA uma arritmia comum e um fator de risco 
para o acidente vascular cerebral, a principal causa de 
morte em Portugal, é essencial promover estratégias 
de prevenção desta complicação. A elevada prevalên-
cia de FA nos nossos utentes deve sensibilizar os pro-
fissionais para a importância de otimizar a pesquisa 
ativa desta entidade clínica e o seu tratamento, parti-
cularmente na prevenção de fenómenos tromboem-
bólicos associados, com recurso à anticoagulação.
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reSuMo
Introdução: O Serviço Nacional de Saúde foi criado 
para permitir o acesso de todos os cidadãos a cuida-
dos de saúde. É importante perceber se o aumento das 
taxas moderadoras limitará esse acesso e que efeitos 
terá na saúde da população. Objetivos: Comparar a 
utilização de consultas em cinco Unidades de Saúde 
Familiar (USF’s) antes e depois da implementação 
das novas taxas moderadoras em 2012. Tipo de es-
tudo: longitudinal, observacional e analítico. Local: 5 
USF’s do Grande Porto. População: utentes inscritos 
nas unidades em estudo e com consulta programada 
em 2011 e 2012. Métodos: Recolha de dados demo-
gráficos, estado de isenção e tipologia e número de 
consultas programadas em 2011 e 2012 de uma amos-
tra aleatória de 2500 utentes. Análise de dados com 
o SPSS®, teste t de student para amostras emparelha-
das e nível de significância de 5%. Resultados: Entre 
os 2448 utilizadores, 55,5% do sexo feminino, com 
média de idades de 42,7 anos (DP=22,26), registou-
se uma diminuição estatisticamente significativa do 
número médio de consultas por utente de 2011 para 
2012, tendo-se verificado uma diminuição com sig-
nificado estatístico no número médio de consultas de 
Saúde Materna (de 0,1 para 0,05; p<0,01) e de Saúde 
de Adultos (de 3,46 para 3,23; p<0,01). Em 2012, e em 
comparação com 2011, 42% dos utentes mantiveram-
se isentos, 38% não isentos, 11% adquiriram esse esta-
tuto e 9% foram privados desse benefício. Verificou-se 
uma diminuição estatisticamente significativa no re-
curso a todos os tipos de consulta entre os utentes que 
se mantiveram não isentos em 2012, exceto na consul-
ta de Planeamento Familiar. Conclusão: O aumento 
das taxas moderadoras cursou com uma redução no 

recurso às consultas nas USF’s em estudo. É por isso 
importante refletir se este aumento das taxas modera-
doras reduzirá a utilização desnecessária dos serviços 
de saúde ou se constituirá uma barreira no acesso aos 
mesmos.
Palavras-chave: Taxas moderadoras, Cuidados de 
Saúde Primários.

Introdução
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado em 
1979 para assegurar o direito à proteção da saúde, al-
mejando garantir o acesso de todos os cidadãos aos 
cuidados de saúde de que necessitem e ultrapassar as 
limitações impostas pela situação económica e social 
de cada um. Não obstante, o paradigma do acesso gra-
tuito ao SNS veio a ser modificado pela introdução de 
taxas moderadoras, cuja finalidade seria a racionali-
zação da utilização dos cuidados de saúde colocados à 
disposição da população. Na atual situação financeira, 
económica e social de Portugal espera-se um aumento 
da dificuldade dos cidadãos em custear os cuidados 
de saúde de que necessitam. Além disso são conhe-
cidos os efeitos deletérios das crises socioeconómicas 
na saúde das populações, com acréscimos de risco de 
depressão, suicídio, hipertensão arterial, enfarte do 
miocárdio, acidente cerebrovascular, diabetes mellitus 
e infeções.  
Recentemente surgiu em Portugal uma nova política 
de taxas moderadoras no acesso aos cuidados de saúde 
que instituiu um aumento generalizado do valor das 
mesmas taxas. A 1 de janeiro de 2012 registou-se um 
aumento de 2,25€ para 5€ nas consultas de Medicina 
Geral e Familiar e de 9,60€ para 20€ no atendimento 
em Serviço de Urgência Polivalente.  Relativamente ao 
acesso às prestações do SNS verificou-se uma mudan-
ça nos procedimentos administrativos para obtenção 
de isenção. 
Num momento em que o aumento das taxas modera-
doras pode influenciar o recurso dos cidadãos portu-
gueses aos cuidados de saúde em geral, e aos Cuidados 
de Saúde Primários (CSP) em particular, é necessário 
conhecer a variação da utilização das consultas e iden-
tificar eventuais fatores que possam determinar dife-
renças de comportamento entre diferentes grupos de 
utentes dos serviços de saúde. Assim, o presente tra-
balho pretende comparar a utilização de consultas nos 
CSP antes e depois das alterações operadas nas taxas 
moderadoras no ano de 2012, avaliando a evolução 
comparativa nos utentes isentos e não-isentos, segun-
do o tipo de consulta procurado.

MétodoS
Foi realizado um estudo longitudinal, observacional 
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e analítico na população de utentes inscritos com 
consulta programada no período do estudo em cinco 
Unidades de Saúde Familiar (USF’s) do Grande Por-
to: USF Alto da Maia, USF Horizonte, USF Modivas, 
USF Ponte Velha e USF Saúde em Família. O tamanho 
amostral foi calculado com base no número de uten-
tes inscritos em dezembro de 2011 (63 201) e a taxa de 
utilização global de consultas nesse ano (67%). Dado 
desconhecer-se o impacto da modificação do regime 
das taxas moderadoras na utilização das consultas foi 
considerada uma proporção de 50% de utilização das 
consultas, um erro amostral de 3% e um nível de sig-
nificância de 5%, obtendo-se um número necessário 
de 1042 indivíduos. A lista de utentes de cada USF foi 
numerada e a seleção aleatorizada com o programa 
Random®. Selecionaram-se 2500 utentes para preca-
ver eventuais perdas e posteriormente excluíram-se 
52 por não terem permanecido inscritos nas USF em 
estudo durante todo o período de análise (janeiro de 
2011 a dezembro de 2012), obtendo-se uma amostra 
de 2448 indivíduos. Foi consultado o registo adminis-
trativo usando o software SINUS® para numa primei-
ra fase (janeiro de 2012) registar idade, sexo e estado 
de isenção relativo a 2011 (Não isento; Crianças até 
12 anos; Grávidas e parturientes; Incapacidade ≥ 60%; 
Transplantados e diabetes; Insuficiência económica; 
Outros). Numa segunda fase (janeiro de 2013) foi 
recolhida informação sobre o estado de isenção dos 
mesmos utentes relativa a 2012. Foi ainda recolhido o 
número e tipo de consultas a que estes utentes recor-
reram nos dois anos (Saúde Infantil, Saúde Materna, 
Planeamento Familiar e Saúde de Adultos). A recolha 
de dados foi efetuada em Microsoft Excel® e a análi-
se em SPSS®, as variáveis categóricas apresentadas em 
número absoluto e percentagem, as variáveis numéri-
cas em média e desvio-padrão, análise bivariada efe-
tuada com teste t de student para amostras empare-
lhadas, com nível de significância admitido de 0,05.
A realização deste estudo teve parecer favorável da 
Comissão de Ética para a Saúde da Administração 
Regional da Saúde do Norte.

reSultadoS
Foram analisados dados relativos a 2448 utentes que 
recorreram à consulta durante o período em estudo 
(Quadro I).

Foram realizadas 10292 consultas aos utentes da 
amostra em 2011; em 2012 o número foi de 9503 con-
sultas, a maioria consultas de Saúde de Adultos (Qua-
dro II e Figura 1).

Quadro I - análise descritiva da amostra  (n=2448)
legenda: n - frequência absoluta; % - frequência relativa; dP 
- desvio-padrão; Mín-Máx - mínimo e máximo; dM – diabetes 
mellitus 

Quadro II - número de consultas em 2011 e 2012 por tipo de 
consulta
legenda: c. – consulta

O número médio de consultas por utilizador por ano 
foi de 4,2 em 2011 (DP=4,42) e 3,9 em 2012 (DP=4,05), 
traduzindo uma diminuição estatisticamente signifi-
cativa (p<0,01). Verificou-se uma diminuição igual-
mente significativa do número médio de consultas de 
Saúde Materna (p<0,01) e de Adultos (p<0,01) (Figu-
ra 2).



Figura 1 - número de consultas em 2011 e 2012, por tipo de 
consulta
legenda: c. – consulta

Figura 2 - número médio de consultas por utilizador em 2011 
e 2012
legenda: * - p<0,05 quando comparada a média de consultas 
em 2011 com a de 2012, utilizando o teste t de student para 
amostras emparelhadas.

Quer entre os utentes que mantiveram o seu estado de 
isenção, quer entre aqueles que o alteraram, o número 
médio de consultas em 2012 foi menor que no ano an-
terior (Figura 3). Esta diminuição foi estatisticamen-
te significativa entre os utentes não isentos no ano de 
2011 e que assim se mantiveram em 2012 (p<0,01).

Figura 3 - número médio de consultas em 2011 e 2012 me-
diante o estado de isenção
legenda: * - p<0,05 quando comparada a média de consultas 
em 2011 com a de 2012, utilizando o teste t de student para 
amostras emparelhadas.

Entre os utentes que se mantiveram não isentos em 
2011 e 2012, houve uma diminuição estatisticamente 

significativa no recurso a todos os tipos de consulta, 
exceto de Planeamento Familiar (Figura 4). Já entre 
os utentes que adquiriram isenção em 2012 (n=272) 
registou-se um aumento no recurso à consulta de 
Saúde de Adultos e uma manutenção ou diminuição 
dos restantes tipos de consultas. Apenas a redução de 
consultas de Saúde Materna foi estatisticamente sig-
nificativa.

dIScuSSão
O presente estudo, realizado após o aumento das taxas 
moderadoras em Portugal, constatou uma diminuição 
estatisticamente significativa do número total de con-
sultas. Alguns estudos sobre alteração de regimes de 
taxas moderadoras sugerem que o aumento das taxas 
moderadoras nos CSP condiciona uma redução do 
número de consultas médicas. ,  Cherkin et al mostra-
ram um decréscimo de 14%4 e o estudo de Scitovsky 
e McCall mostrou um decréscimo de 24% nas consul-
tas médicas um ano após um aumento em 25% das 
taxas.5 O presente estudo, realizado após o aumento 
das taxas moderadoras em Portugal, constatou uma 
diminuição estatisticamente significativa do número 
total de consultas na ordem dos 8%. Esta diminuição 
foi significativa nas consultas de Saúde de Adultos, o 
que nos faz supor que esta diminuição de afluência se 
poderá dever ao aumento de 55% no custo deste tipo 
de consulta para utentes não isentos. Por outro lado, 
a ausência de taxação no Planeamento Familiar e de 
Saúde Infantil até 12 anos pode justificar a manuten-
ção da afluência a estas consultas. O menor número 
de consultas de Saúde Materna poderá ser justificado 
pela atual situação económica do país com o conse-
quente adiamento da decisão de engravidar.
Observou-se uma diminuição estatisticamente signi-
ficativa no número médio de todos os tipos de consul-
ta aos utentes que se mantiveram não isentos, exceto 
nas consultas de Planeamento Familiar, o que nos faz 
supor que o custo das consultas poderá ter sido a ra-
zão da diminuição global observada.
Entre os utentes que perderam a isenção verificou-se 
um aumento na frequência às consultas de Planea-
mento Familiar e de Saúde Infantil, ao contrário do 
que se observou na consulta de Saúde de Adultos. No 
entanto, esta diferença não foi estatisticamente signi-
ficativamente possivelmente pelo reduzido número de 
utentes que perderam este estado de isenção (n=231). 
Entre os utentes que obtiveram isenção verificou-se 
um aumento do número médio de consultas de Saú-
de de Adultos e uma ligeira diminuição das consul-
tas de Planeamento Familiar. No entanto, a única di-
ferença estatisticamente significativa diz respeito às 
consultas de Saúde Materna em que se verificou uma 
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Figura 4 - número médio de consultas em 2011 e 2012 me-
diante isenção e tipo de consulta
legenda: * - p<0,05 quando comparada a média de consultas 
em 2011 com a de 2012, utilizando o teste t de student para 
amostras emparelhadas.

diminuição, o que pode, tal como discutido anterior-
mente, dever-se não ao efeito das taxas moderadoras 
mas à alteração do poder económico das famílias.
As observações feitas no presente estudo precisam de 
ser confirmadas ao longo do tempo, uma vez que al-
guns trabalhos publicados sobre as alterações opera-
das noutros sistemas de saúde revelaram que embora 
inicialmente tenha ocorrido uma redução na procura 
de cuidados médicos, esse efeito não parece manter-
se a longo prazo. É o caso dos estudos canadianos de 
Roemer et al  e de Beck e Home  ou de SchreyÖgg e 
Grabka na Alemanha. 
Este estudo apresenta como limitação o pressuposto 
de que a única variável que sofreu alteração de 2011 
para 2012 foi o valor da taxa moderadora e o facto 
de, apesar do grande tamanho amostral utilizado no 
estudo, algumas categorias se encontrarem pouco re-
presentadas. Para além disso, outros elementos não 
contemplados neste estudo como as habilitações li-
terárias, número de elementos de agregado familiar, 
rendimento médio mensal do agregado familiar, aces-
sibilidade (distância média das residências às USF’s, 
meio de transporte utilizado, capacidade de locomo-
ção), patologias e número de medicamentos podem 
influenciar o recurso à consulta nos CSP. 
Outra linha de investigação que também será impor-
tante seguir no futuro diz respeito ao impacto da mu-
dança das taxas moderadoras no recurso à consulta 
não programada, tanto nos CSP como no atendimen-
to hospitalar.
Em suma, o aumento das taxas moderadoras teve im-
pacto no recurso às consultas programadas nas USF 
em estudo, com uma diminuição do número médio 
de consultas por utente. Esta diminuição foi particu-
larmente significativa no recurso às consultas de Saú-

de de Adultos e Saúde Materna e entre os 
utentes que tanto em 2011 como em 2012 
se mantiveram não isentos. Assim, será 
importante refletir se este aumento das ta-
xas reduzirá a utilização desnecessária dos 
serviços ou se constituirá uma barreira no 
acesso aos mesmos.
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reSuMo
Introdução: A oxigenoterapia (OT) e a aerossoltera-
pia (AT) constituem terapêuticas com claro benefício 
em determinadas patologias ou situações clinicas. O 
alto custo associado e o incumprimento das normas 
de prescrição fazem repensar determinados procedi-
mentos. 
Objetivos: Avaliar e garantir a qualidade da prescri-
ção de OT e AT domiciliárias em cinco  Unida-
des de Saúde Familiar (USF’s) da Maia.
Tipo de estudo: observacional, descritivo e analítico, 
de melhoria contínua da qualidade. Dimensão: qua-
lidade técnico-científica. Unidade de estudo: utentes 
com prescrição de OT e/ou AT. Local: USF’s Lidador, 
Pedras Rubras, Pirâmides, Alto da Maia e Viver Mais. 
População: avaliada toda a população no período 
temporal definido. Tipo de dados: de processo. Co-
lheita de dados: de 09 a 30 de abril e de 01 a 31 de 
outubro de 2012. Tratamento dos dados: Microsoft 
Excel 2007®  e SPSS 22.0®. Tipo de avaliação: interna 
e retrospetiva. Critérios de avaliação: oito condições 
clínicas que justificam a prescrição de AT e seis que 
justificam a de OT. Padrão de qualidade: Bom, se ≥ 
50%, Suficiente, se 30-49% e Insuficiente, se <30%. 
Tipo de intervenção: educacional. Reavaliação: outu-
bro de 2012.
Resultados: Na primeira avaliação foram incluídas 
272 prescrições. Nas prescrições de OT verificou-se 
um padrão de qualidade suficiente (37,3%) e nas de 
AT um padrão insuficiente (28,3%). Após a imple-
mentação de medidas corretoras foi efetuada a reava-

liação, que incluiu 215 prescrições. Verificou-se uma 
melhoria dos padrões de qualidade, pois 61,5% das 
prescrições de OT e 44.5% das de AT cumpriram pelo 
menos um critério de prescrição (padrão de qualida-
de bom e suficiente, respetivamente). Esta melhoria 
foi apenas estatisticamente significativa na prescrição 
de OT (X29,667, p=0.02).
Conclusão: Verificou-se uma melhoria global da qua-
lidade de prescrição de OT e de AT. Este estudo per-
mitiu relembrar os critérios de prescrição deste tipo 
de tratamento, assim como otimizar a gestão de re-
cursos.
Palavras-chave: Terapêutica respiratória, Melhoria da 
qualidade.

Introdução
A prescrição de terapêutica domiciliária, como a oxige-
noterapia (OT) e a aerossolterapia (AT), constitui um 
ato médico frequente e fundamental da prática clinica 
diária. No entanto, dado o seu elevado custo e o des-
conhecimento/ incumprimento das normas de pres-
crição, há que repensar alguns destes procedimentos. 
A OT constitui uma terapêutica essencial, pelo claro 
benefício que advém deste tratamento em utentes com 
hipoxemia grave: aumento da sobrevida, prevenção 
da progressão da hipertensão pulmonar associada à 
hipoxemia, regressão da poliglobulia, aumento da to-
lerância ao esforço e redução do número e de dias de 
internamento.1,2 Assim, a OT constitui um dos poucos 
meios terapêuticos disponíveis capazes de aumentar a 
sobrevida em insuficientes respiratórios crónicos com 
hipoxemia grave, sendo por tal insubstituível na sua 
abordagem terapêutica.3 
A administração de fármacos por via inalatória é re-
comendada no tratamento de diversas patologias das 
vias aéreas e do pulmão, agudas ou crónicas. Estão 
disponíveis diferentes dispositivos de inalação, como 
os inaladores pressurizados doseáveis, os inaladores 
de pó seco, os inaladores com solução para inalação 
por nebulização e sistemas de nebulização pneumáti-
cos, ultrassónicos e, mais recentemente, eletrónicos.4 
Cada um dos diferentes dispositivos tem indicações 
terapêuticas específicas, muitas vezes erraticamente 
aplicadas.5

Em Portugal, existem poucos estudos sobre a utiliza-
ção e a prescrição de OT e de AT. Em 2000, Simão P et 
al avaliaram as indicações e a adesão terapêutica à OT, 
tendo verificado que 48% das prescrições cumpriam 
os devidos critérios e que 91% dos utentes não cum-
pria a terapêutica.6 
Em setembro de 2011, a Direção-Geral da Saúde 
(DGS) publicou duas normas de orientação clínica 
com vista à uniformização de prescrição de OT e de 
AT (Norma 018/2011: Cuidados respiratórios do-



outubro 2014 | aIMGF Magazine | 43

miciliários: prescrição de oxigenoterapia e Norma 
021/2011: Cuidados respiratórios domiciliários: pres-
crição de aerossolterapia).4,7

Muito embora este tipo de tratamento seja essencial 
num vasto leque de patologias, que atingem muitos 
dos utentes das Unidades de Saúde Familiar (USF’s) 
em estudo, elevados custos estão associados às pres-
crições de OT e de AT. Para além disso, a perceção dos 
clínicos de que estes tratamentos possam ser subutili-
zados pelos seus utentes e que, possivelmente, se veri-
fique uma gestão de custos subotimizada, as equipas 
das diferentes USF sentiram a necessidade de avaliar a 
qualidade destas prescrições.
São objetivos deste estudo avaliar e garantir a qualida-
de da prescrição de OT e AT no domicílio em 5 USF 
da Maia: Alto da Maia (USFAM), Lidador (USFL), Pe-
dra Rubras (USFPR), Pirâmides (USFP) e Viver Mais 
(USFVM).

MétodoS
Tipo de estudo: observacional, descritivo e analítico, 
de melhoria contínua da qualidade. Dimensão: quali-
dade técnico-científica da prescrição de OT e de AT. 
Unidade de estudo: utentes com prescrição de OT e/
ou AT. Local: USF Lidador (USFL), USF Pedras Ru-
bras (USFPR), USF Pirâmides (USFP), USF Alto da 
Maia (USFAM) e USF Viver Mais (USFVM). Popula-
ção: avaliada toda a população no período temporal 
definido. Critérios de inclusão: utentes inscritos nas 
USF’s em estudo, com prescrição de OT e/ou AT com 
duração ≥ 3 meses. Critérios de exclusão: utentes es-
porádicos. Período temporal: avaliação retrospetiva 
das prescrições efetuadas nos meses de março e se-
tembro de 2012. Tipo de dados: de processo. Fonte de 
dados: processos clínicos informatizados (versão 7.1 
do Sistema de Apoio ao Médico, SAM®) e em papel. 
Colheita de dados: pelos investigadores, de 09 a 30 de 
abril de 2012 e de 1 a 31 de outubro de 2012. Trata-
mento dos dados: Microsof Excel 2007® e SPSS 22.0®. 
Tipo de avaliação: interna. Critérios: explanados nos 
Quadros I e II. Para a sua avaliação, os investigado-
res consultaram os registos dos processos eletrónicos 
SAM® (USF e hospitalar) e ainda os registos em papel 
disponíveis nas USF’s, durante todo o período tem-
poral que o utente se encontrou inscrito na unidade. 
Verificou-se a informação disponível, quer em texto 
livre, quer pela codificação ICPC-2 das patologias que 
constam nos critérios de avaliação. Foram considera-
das como prescrições cumpridoras, aquelas em que se 
verificou o registo de pelo menos um dos critérios de-
finidos. Padrão de qualidade: com base no estudo de 
Simão et al.6 (único trabalho disponível aquando do 
desenho do estudo, que verificou que 48% das pres-

crições cumpriam critérios) as equipas das diferentes 
USF debateram sobre os padrões de qualidade a de-
finir, tendo estabelecido o seguinte consenso: Bom> 
50%, Suficiente 30 a 50%, Insuficiente < 30%. Tipo de 
intervenção previsto: educacional. Reavaliação: outu-
bro de 2012.
Considerações éticas: os investigadores asseguraram 
os aspetos da confidencialidade e anonimato dos da-
dos e foi pedida autorização para a realização do estu-
do aos coordenadores e médicos das respetivas USF’s.

Quadro I - critérios de prescrição de oxigenoterapia
legenda: GSa – gasimetria arterial; Pao2 – pressão arterial 
de oxigénio; Paco2- pressão arterial de dióxido de carbono).

Quadro II - critérios de Prescrição de aerossolterapia.

reSultadoS
O estudo englobou a análise inicial de 272 prescrições, 
das quais 137 (50,4%) correspondiam a utentes do gé-
nero masculino. A reavaliação incluiu 215 prescrições, 
prevalecendo as correspondentes ao género masculi-
no (53,1%). A maior parte correspondeu, em ambos 
os momentos de avaliação, a prescrições de utentes 
idosos (57,8% na avaliação inicial e 64,2% na reavalia-
ção). Quanto à distribuição por USF, na primeira ava-
liação verificou-se que as USFPR (34%), UFL (24%) e 
USFAM (20%) apresentavam a maior percentagem de 
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Insuficiência Respiratória 

Crónica  

(através de GSA realizada> três 

meses após agudização) 

(OT1) PaO2 ≤ 55 mmHg 

(OT2) PaO2 55-60 mmHg: se cor pulmonale 

crónico, hipertensão da artéria pulmonar 

e/ou poliglobulia  

(OT3) Criança: displasia broncopulmonar, bronquiolite obliterante, doença 

pulmonar crónica e outras doenças neonatais  

(OT4) Adjuvante à ventiloterapia noturna   

(OT5) Oxigenoterapia de 

ambulatório 

Normoxémicos em repouso, com dessaturações 

no exercício  

(OT6) Oxigenoterapia paliativa  Doente em fase terminal em cuidados paliativos 

(AT1) Fibrose Quística 

(AT2) Bronquiectasias não Fibrose Quística 

(AT3) Hipertensão Pulmonar 

(AT4) Transplante Pulmonar 

(AT5) Fluidificação secreções: doentes ventilados, traqueostomizados. 

(AT6) Utentes sem 

coordenação motora 

comprovada para dispositivos 

inalatórios simples 

Prescrição de beta-2-agonistas, anticolinérgicos ou 

anti-inflamatórios esteróides em solução (1 

prescrição mensal ou 9 prescrições em 2011). 

(AT7) Fármacos/soluções 
com indicação absoluta 

para nebulização 

Prescrição de Mucolíticos (dornase α-

recombinante); Antibióticos (tobramicina, colistina, 

aztreonam, pentamidina, outros antibióticos e 

antifúngicos em situações específicas); 

Prostaciclina; Soro hipertónico ou Soro fisiológico. 

(AT8) Cuidados paliativos Doente em fase terminal em cuidados paliativos. 

!
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prescrições e a USFVM a menor (6%). Na reavaliação, 
as USFPR (30%) e USFL (29%) mantiveram-se como 
as maiores prescritoras. A USFVM manteve-se com a 
menor percentagem de prescrições (5%).
Na avaliação inicial, 173 (63,6%) das prescrições cor-
responderam a prescrições de AT, 43 (15,8%) a pres-
crições de AT e OT, e 56 (20,6%) a prescrições de OT. 
Após a intervenção, verificaram-se 119 (55,3%) pres-
crições de AT, 36 (16,7%) prescrições de AT e OT, e 60 
(28%) prescrições de OT.
Na avaliação inicial, 37,3% das prescrições de OT 

Quadro III - distribuição de at e ot pelos vários critérios de 
prescrição

cumpriram os critérios de prescrição, o que revela 
um padrão de qualidade Suficiente. Quanto às de AT, 
apenas 28,3% cumpriram critérios de prescrição, evi-
denciando um padrão de qualidade Insuficiente. As 
prescrições foram efetuadas com base nos critérios 
descriminados no Quadro III. Na reavaliação, 61,5% 
das prescrições de OT e 44,5% das de AT cumpriram 

Quadro IV - comparação dos padrões de qualidade nas cinco 
uSF em estudo (Padrão de qualidade Bom ≥ 50%; padrão de 
qualidade Suficiente 30-49%; padrão de qualidade Insuficiente 
< 30%)

critérios de prescrição, a que correspondem padrões 

de qualidade Bom e Suficiente, respetivamente. As 
prescrições foram efetuadas com base nos critérios 
descriminados no Quadro III. A melhoria da qualida-
de da prescrição de OT foi estatisticamente significa-
tiva (X29,667, p=0,02), não se tendo verificado o mes-
mo quanto à prescrição de AT (X21,829, p=0,176).

Quando analisadas individualmente, as cinco USF’s 
apresentaram diferentes padrões de qualidade de 
prescrição de AT e OT e diferente evolução entre os 
dois momentos de avaliação. O Quadro IV mostra a 

comparação dos diferentes padrões 
de qualidade das USF’s em estudo.

MedIdaS de InterVenção
A intervenção educacional consistiu 
na apresentação dos resultados da 
primeira avaliação em reunião ge-
ral nas diferentes USF’s e na revisão 
dos critérios de prescrição segundo 
as normas 018/2011 e 021/2011 da 
DGS. As equipas refletiram e dis-
cutiram sobre os principais erros, 
bem como sobre as estratégias a de-
senvolver no sentido de melhorar a 

qualidade da prescrição. A intervenção integrou to-
dos os elementos das equipas: os secretários clínicos 
anexaram um quadro resumo dos critérios de pres-
crição de AT e de OT, elaborado pelos investigado-
res, sempre que foi solicitada esta prescrição através 
de contacto indireto; os enfermeiros verificaram, nas 
visitas domiciliárias, o cumprimento da terapêutica e 
reforçaram a adesão à mesma; os médicos reavaliaram 
as prescrições sinalizadas na primeira avaliação como 
não cumpridoras e procuraram melhorar a qualidade 

dos registos. A inter-
venção passou ainda 
pela realização de um 
lembrete de prescrição 
de AT e OT, baseado 
nas normas 018/2011 e 
021/2011 da DGS, que 
foi disponibilizado no 
ambiente de trabalho 
dos computadores dos 
médicos das USF’s. Até 
ao período de reavalia-
ção, trimestralmente, 

os critérios de prescrição foram relembrados em reu-
nião de geral de cada USF.
Após a reavaliação, as equipas reuniram e foram apre-
sentados os resultados obtidos. Foi elaborada uma 

!

Aerossolterapia  n (%) Oxigenoterapia  n (%) 

Critério Março Setembro Critério Março Setembro 

AT1 0 (0) 0 (0) OT1 10 (9.8) 17 (17.7) 

AT2 15 (6.8) 10 (6.4) OT2 4 (3.9) 4 (4.2) 

AT3 2 (0.9) 0 (0) OT3 0 (0) 0 (0) 

AT4 0 (0) 0 (0) OT4 10 (9.8) 6 (6.3) 

AT5 1 (0.5) 8 (5.2) OT5 0 (0) 7 (7.3) 

AT6 20 (9.1) 18 (11.6) OT6 14 (13.7) 25 (26) 

AT7 16 (7.3) 20 (12.9) - - - 

AT8 8 (3.7) 13 (8.4) - - - 

Sem critério 157 (71.7) 86 (55.5) Sem critério 64 (62.8) 37 (38.5) 

Total 219 (100) 155 (100) Total 102 (100) 96 (100) 

!

Padrões de Qualidade nas diferentes USF 

 Março Setembro Março Setembro 

USF AT AT OT OT 

USFAM 21.3% 77.8% 20% 90.9% 

USFL 28% 42.2% 39.3% 46.4% 

USFP 51.6% 61.5% 94.4% 75% 

USFPR 26% 16.3% 9.7% 36.4% 

USFVM 14.3% 62.5% 60% 75% 
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proposta de melhoria da qualidade destas prescrições, 
tendo por base um plano de formação contínua de 
todos os profissionais, assim como uma articulação 
mais eficaz com o serviço de Pneumologia do hospital 
de referência.

dIScuSSão
Considerando os resultados encontrados, verificou-se 
uma melhoria entre os dois momentos de avaliação. 
Globalmente, o padrão de prescrição de OT melho-
rou de Suficiente (37,3%) para Bom (61,5%) e o pa-
drão de prescrição de AT melhorou de Insuficiente 
(28,3%) para Suficiente (44,5%). Apesar do padrão de 
qualidade de prescrição de AT obtido ser Suficiente, 
três USF’s obtiveram um padrão de qualidade Bom, 
evoluindo, duas delas, de um padrão Insuficiente para 
Bom. Destaca-se positivamente a USFAM que, em 
ambas as terapêuticas, melhorou de um padrão insu-
ficiente para um padrão bom.
Uma das limitações do estudo prende-se com a falta 
de registos. Quando não se verificou qualquer regis-
to (quer no processo eletrónico da USF ou hospita-
lar, quer no processo em papel da USF) de patologia 
considerada nos critérios que justificam a prescrição 
de AT ou OT, interpretou-se como não cumprimen-
to de critérios. Para além disso, apesar do estudo ter 
por base as recomendações das normas 018/2011 e 
021/2011da DGS, não foram contemplados na meto-
dologia os “doentes asmáticos ou doença pulmonar 
obstrutiva crónica com necessidade de grandes doses 
de broncodilatadores / anti-colinérgicos” para a pres-
crição de AT, pois não foi encontrada na bibliografia 
disponível uma definição consensual de “grandes do-
ses de broncodilatadores / anti-colinérgicos”. Acresce 
ainda o facto do soro fisiológico, considerado como 
critério de prescrição de AT para fluidificação de se-
creções ser de venda livre e, portanto, poder apresen-
tar uma baixa percentagem de prescrições. A incapa-
cidade de coordenação motora, contemplada como 
critério de prescrição de AT, não sendo possível de 
codificar pela ICPC-2, constitui uma limitação adi-
cional. Por fim, poderão também estar em causa erros 
na recolha e codificação da informação.  
Quanto aos critérios definidos, embora a prescrição 
de OT em idade pediátrica (OT3) esteja restrita a ser-
viços hospitalares, os investigadores optaram por in-
cluí-lo, dado o registo de displasia broncopulmonar 
em algumas crianças das USF’s em estudo.
Aquando do desenho do estudo, a prescrição inicial 
AT e OT podia ser realizada pelo Médico de Famí-
lia. No entanto, atualmente esta prescrição compete 
ao Pneumologista, sendo o Médico de Família res-
ponsável apenas pela renovação, caso se mantenham 

os critérios para a mesma. O trabalho desenvolvido 
pelas equipas, permitiu assim um maior conhecimen-
to sobre os critérios de renovação destas prescrições, 
uma melhor gestão de recursos, pretendendo-se al-
cançar a integração de cuidados entre os serviços 
hospitalares e os de saúde primários, em benefício de 
todos os utentes. 
Apesar de algumas limitações, este estudo prima pela 
inovação de uma avaliação da qualidade com base 
num tema pertinente e de grande interesse para os 
Cuidados de Saúde Primários, sobre o qual não se 
encontrou literatura nacional a avaliar todos estes 
parâmetros. Constitui uma oportunidade única para 
motivar e reforçar a cooperação da equipa multidis-
ciplinar e melhorar o nível de prestação de cuidados 
a este grupo de utentes. Futuramente, espera-se uma 
nova reavaliação, integrada com o serviço de Pneu-
mologia da área de referência das USF’s. 
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1. Internos de Medicina Geral e Familiar da uSF nova Via, 
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reSuMo
Introdução: A consulta de Planeamento Familiar (PF) 
proporciona uma oportunidade para informar sobre mé-
todos contracetivos adequados. Essa escolha cabe ao casal, 
tendo em conta a segurança do método, nomeadamente 
a sua adequação na presença de fatores de risco como o 
tabagismo, que em associação com a contraceção hormo-
nal combinada (CHC) em mulheres com idade superior 
a 35 anos acarreta um aumento do risco cardiovascular. 
Este trabalho surgiu da constatação empírica de que havia 
várias mulheres fumadoras na Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Nova Via que estavam sob CHC. 
Objetivos: Avaliação e melhoria contínua dos registos do 
método contracetivo e da utilização de CHC em mulheres 
fumadoras entre os 36 e os 54 anos, e da abordagem da 
cessação tabágica e/ou tentativa de alteração do método 
contracetivo nessas mulheres utilizadoras de CHC.
Tipo de estudo: observacional transversal, analítico, de 
melhoria contínua da qualidade. Dimensão: qualidade 
técnico-científica. Unidade de estudo: mulheres fumado-
ras entre os 36 e 54 anos, inscritas na Unidade de Saúde 
Familiar (USF). Local: USF Nova Via. Tipo de dados: de 
processo. Colheita de dados: 30/04/2013. Tratamento dos 
dados: Microsoft Excel 2010®. Tipo de avaliação: interna 
e retrospetiva. Tipo de intervenção: educacional. Reava-
liação: 30/09/2013. Meta: qualquer melhoria dos registos 
estatisticamente significativa.
Resultados: Primeira avaliação: incluídas 619 mulheres, 
das quais 95% tinham registo do método contracetivo; 
destas, 26% estavam sob CHC. A tentativa de mudança 
comportamental foi realizada em 11% destas. Na reavalia-
ção, de 633 mulheres, verificou-se a melhoria do registo 
do método contracetivo que subiu para 98% (p<0,005), a 
diminuição da prescrição de CHC para 12% (p<0,001) e 
1% de aumento na tentativa de mudança comportamental 
que foi registada em 12% dos casos (p=0,99).
Conclusão: Houve uma melhoria estatisticamente signifi-
cativa nos dois primeiros objetivos, o que poderá estar rela-
cionado com a eficácia das medidas corretoras implemen-
tadas. A equipa decidiu que ainda há espaço para melhorar 
tendo definido novamente como meta qualquer melhoria 
estatisticamente significativa. As medidas corretoras serão 
reforçadas e adaptadas às necessidades da equipa.

Palavras-chave: Contraceção, Tabagismo, Melhoria da 
qualidade. 

Introdução
Segundo o Programa Nacional de Saúde Reprodutiva da 
Direção-Geral da Saúde (DGS) “a Saúde Reprodutiva é um 
estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 
ausência de doença”1, e as orientações técnicas de Saúde 
Reprodutiva e Planeamento Familiar (PF) da DGS preco-
nizam que as mulheres em idade fértil até aos 54 anos pos-
sam usufruir das consultas de PF e que devem ser especial-
mente orientadas aquelas que apresentem doença crónica 
que contraindique uma gravidez não programada.1 
Segundo o Consenso sobre Contraceção de 2011 pela So-
ciedade Portuguesa de Ginecologia, existem condições 
médicas em que o uso de alguns contracetivos é suscetível 
de aumentar os riscos para a saúde.2 Assim, vários fatores 
devem ser analisados cabendo aos profissionais de saúde o 
esclarecimento acerca dos benefícios e riscos relativamente 
a cada um dos métodos contracetivos. 
Em Portugal, a contraceção oral combinada é a mais fre-
quentemente utilizada (65,9%).2 Contudo, a contraceção 
hormonal combinada (CHC) também está disponível sob 
a forma transdérmica e em anel vaginal.
O uso de CHC está associado a um ligeiro aumento do ris-
co relativo de enfarte do miocárdio na ausência de outros 
fatores de risco, sendo que esse risco em mulheres fumado-
ras está aumentado especialmente após os 35 anos.2,3

Assim, o uso de CHC em mulheres fumadoras está con-
traindicado dado estar associado a um risco aumentado de 
doença cardiovascular.2 Sendo a sua utilização contraindi-
cada, a sua suspensão deve ser realizada,2 bem como incen-
tivada a cessação tabágica.
Tendo os autores constatado que havia várias mulheres fu-
madoras da Unidade de Saúde Familiar (USF) Nova Via 
que estavam sob CHC – prática que deveria ser alterada 
uma vez que aumenta o risco cardiovascular destas mu-
lheres e existirem alternativas mais seguras – sentiram a 
necessidade de avaliar a adequação dos métodos contra-
cetivos utilizados neste grupo de mulheres na sua USF, de 
modo a corrigir práticas menos seguras e a uniformizar o 
modo de atuação da equipa da USF de forma a garantir 
a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados às 
suas utentes. A situação foi discutida em reunião de equipa 
durante o mês de abril de 2013, tendo sido reconhecida a 
pertinência do tema. 

oBJetIVoS
Este trabalho teve como objetivos a avaliação e melhoria 
contínua dos registos: 1) do método contracetivo no pro-
grama de PF nas mulheres fumadoras com 36 a 54 anos; 2) 
da utilização de CHC em mulheres fumadoras entre 36 e 
54 anos; 3) da abordagem da cessação tabágica e/ou pro-
posta de alteração do método contracetivo nas mulheres 
fumadoras com 36-54 anos utilizadoras de CHC.

MetodoloGIa
Tipo de estudo: observacional, transversal, analítico.Tipo 
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de avaliação: interna e retrospetiva. Dimensão estudada: 
qualidade técnico-científica dos registos médicos. Popu-
lação: mulheres entre 36-54 anos, fumadoras, inscritas na 
USF Nova Via. Amostra: toda a população que não apre-
sentasse os seguintes critérios de exclusão: a) ausência de 
programa de PF aberto; b) menopausa; c) histerectomiza-
das; d) grávidas ou mulheres em preconceção; e) mulhe-
res com inscrição esporádica na USF. Unidades de estudo: 
utentes - mulheres dos 36 aos 54 anos, com registo clínico 
de “Abuso de tabaco” na lista de problemas (código P17 da 
International Classification of Primary Care, second edi-
tion – ICPC-2),4 inscritas na USF Nova Via nas listas dos 9 
Médicos de Família (MF) com programa de PF aberto do 
Sistema de Apoio ao Médico (SAM®); profissionais - regis-
tos de todos os MF da USF Nova Via. Tipo de dados: de 
processo. Fonte de dados: SAM® e Módulo de Informação 
e Monitorização das Unidades Funcionais (MIM@UF®). 
Período temporal: primeira avaliação - de janeiro de 2012 
até abril de 2013; reavaliação - de maio de 2013 (após a 
apresentação dos resultados da primeira avaliação) a se-
tembro de 2013. Colheita de dados: os dados foram colhi-
dos pelos autores em duas fases: 30/04/2013 para a primei-
ra avaliação e 30/09/2013 para a reavaliação, uma vez que 
em reunião de equipa se concluiu por avaliações dos anos 
anteriores que o número de consulta de PF na USF Nova 
Via começa a estabilizar a partir de outubro, pelo que seria 
uma boa altura para averiguar o efeito das medidas corre-
toras implementadas. 
Retirou-se no MIM@UF® a listagem de mulheres entre os 
36 e 54 anos com o código P17 (“Abuso de tabaco”), como 
problema ativo. Foram consultados os processos indivi-
dualmente no SAM® e verificou-se, em todas as utentes 
que tinham o programa de PF aberto, o registo do método 
contracetivo, em local próprio. Na versão do programa uti-
lizado não foi possível verificar a atualização do método.
Quando havia registada CHC foi pesquisado no local de 
escrita livre “P” (Plano) do SAM® ou nas notas do progra-
ma de PF a descrição de algum tipo de abordagem sobre a 
cessação tabágica e/ou proposta para a mudança de méto-
do contracetivo, ou apenas a codificação P45 e/ou o P58 no 
“P” do SAM®. 
As mulheres em menopausa, histerectomizadas ou em 
preconceção, foram identificadas através do registo destas 
condições no programa de PF, no campo destinado à jus-
tificação da interrupção do método. As mulheres grávidas 
foram identificadas através do programa de Saúde Materna 
aberto ou foi verificada informação sobre esta situação em 
texto livre no SAM®. 
Os dados foram registados em base de dados construída 
pelos autores no software Microsoft Excel 2010®. A análise 
estatística dos dados foi efetuada recorrendo ao software 
Microsoft Excel 2010® e a análise inferencial dos dados  re-
correndo ao teste de Qui-quadrado, usando um nível de 
significância de 5%.
Critérios de avaliação:
- Taxa de registo do método contracetivo no programa de 
PF nas mulheres fumadoras com 36 a 54 anos;
- Percentagem de utilização de CHC em mulheres fumado-

ras com 36-54 anos;
- Taxa de registo da abordagem da cessação tabágica e/ou 
proposta para alteração do método contracetivo nas mu-
lheres fumadoras com 36-54 anos e utilizadoras de CHC.
Padrões de qualidade e metas: optou-se por não se aplicar 
padrões de qualidade, pois após pesquisa bibliográfica não 
foi encontrado nenhum estudo que fornecesse informa-
ção suficiente para definir os mesmos. A equipa optou por 
definir que a sua meta seria qualquer melhoria estatistica-
mente significativa em qualquer dos critérios. Intervenção: 
educacional, descrita adiante neste trabalho.
Considerações éticas: a base de dados construída pelos 
autores foi protegida por password conhecida apenas pelos 
investigadores, de modo a garantir a confidencialidade dos 
dados. Esta não apresenta nenhum elemento identificativo 
das utentes de modo a garantir o anonimato. A realização 
deste trabalho foi aceite pelos profissionais da USF Nova 
Via, onde foi realizado, tendo sido igualmente autorizada 
pelo coordenador da USF.

reSultadoS
A primeira avaliação incluiu 664 mulheres fumadoras en-
tre 36 e 54 anos, excluindo 45 mulheres, tendo sido avalia-
das 619; na reavaliação foram encontradas 697 mulheres 
fumadoras entre 36 e 54 anos, tendo sido avaliadas 633 
(excluídas 64).
A distribuição etária foi semelhante nas duas avaliações 
(Figura 1). 

Figura 1 – distribuição das mulheres avaliadas por faixa 
etária

Do total de mulheres avaliadas na primeira avaliação, 95% 
(n=586) apresentava o registo do método contracetivo no 
programa de PF; na reavaliação este valor subiu para 98% 
(n=620) (p<0,005) (Figura 2). 

 Figura 2 – distribuição das mulheres que tinham regis-
to do método contracetivo no processo clínico, na pri-
meira avaliação e na reavaliação
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Das 586 mulheres que apresentavam registo do método 
contracetivo na primeira avaliação, 26% (n=151) tinha re-
gistado CHC, enquanto das 620 mulheres que apresenta-
vam registo do método contracetivo na reavaliação, apenas 
12% (n=74) tinham registado CHC, verificando-se, por-
tanto, uma diminuição do uso de CHC nestas mulheres 
relativamente à primeira avaliação (p <0,001) (Figura 3).
Das 151 mulheres a fazer CHC na primeira avaliação, em 
apenas 11% (n=17) foi registada no processo clínico a ten-
tativa de mudança de método contracetivo ou intervenção 
para cessação tabágica; relativamente à reavaliação, das 74 
mulheres a fazer CHC, apenas em 12% (n=9) estava pre-
sente esse registo (Figura 4). Verifica-se, assim, que a me-
lhoria observada foi muito discreta (p=0,99) e apenas em 
termos percentuais.
 

Figura 3 – distribuição das mulheres que tinham regis-
tado como método contracetivo chc (contraceção hor-
monal combinada), na primeira avaliação e na reava-
liação

Figura 4 – distribuição das mulheres com registo de 
contracetivo hormonal combinado no processo clínico, 
a quem foi tentada a mudança de comportamento (mu-
dança de método contracetivo e/ou cessação tabágica)

Intervenção: após a primeira avaliação, os resultados foram 
apresentados na reunião multidisciplinar da USF Nova 
Via, na segunda semana de maio de 2013, e discutidos com 
os profissionais avaliados, tendo-se definido e acordado 
que havia lugar à melhoria dos resultados até a próxima 
avaliação, sendo a meta qualquer melhoria estatisticamen-
te significativa em qualquer um dos critérios.
Foi abordado o risco da utilização de CHC em mulheres 
fumadoras com mais de 35 anos e a importância dos regis-
tos clínicos. Foram ainda fornecidos os casos “mulheres fu-
madoras entre os 36-54 anos utilizadoras de CHC” a cada 
MF. Foram discutidas as possíveis dúvidas e resistências, 
nomeadamente no que respeita ao local onde registar a in-

tervenção para a cessação tabágica e/ou tentativa de mu-
dança do método contracetivo, de modo a uniformizar os 
procedimentos e registos.
Foi aceite por toda a equipa o seguinte:
- Atualização do método contracetivo no programa de PF 
do SAM®, em local próprio para o efeito, pelo menos de 
3/3 anos;
- Atualização do problema P17 da ICPC-2 (“Abuso do ta-
baco”) pelo menos anualmente para que o registo das fu-
madoras ativas seja o mais real possível;
- Uniformização do local de registo da intervenção para a 
cessação tabágica – registar no campo de notas do progra-
ma de PF ou no Plano da consulta em texto livre e aplican-
do o código P58 (“Aconselhamento terapêutico/ escuta te-
rapêutica”) ou P45 (“Observação / educação para a saúde/ 
aconselhamento/ dieta”);
Uniformização do local de registo da intervenção para a 
mudança do método contracetivo ou do registo sempre 
que alguma das intervenções anteriores for recusada pela 
utente – registar no campo de notas do programa de PF ou 
no Plano da consulta em texto livre.
Verificou-se que um dos problemas poderia ser a falta de 
tempo/ esquecimento por parte dos MF em abordar o tema 
da contraceção e tabagismo quando a consulta tivesse vá-
rios motivos. Decidiu-se então em reunião colocar memo-
randos nos computadores de todos os gabinetes médicos e 
de enfermagem (Figura 5). Estes memorandos foram rea-
lizados pelos autores e colocados em local visível na região 
inferior do ecrã do computador de cada gabinete. Apesar 
de os enfermeiros não fazerem parte da unidade de estu-
do, os autores optaram por colocar também memorandos 

Figura 5 – Memorando colocado no computador de cada 
gabinete

nos seus gabinetes pois são eles que ao fornecerem o con-
tracetivo à utente, se apercebem desta situação, devendo 
agendar uma consulta médica. Os autores verificaram 
mensalmente a presença do memorando nos computado-
res de cada gabinete.
Após a reavaliação, os resultados foram novamente apre-
sentados em reunião multiprofissional na primeira sema-
na de novembro de 2013 e apesar de a equipa ter ficado 
satisfeita verificou-se que ainda havia motivação para me-
lhorar nomeadamente no que diz respeito aos registos da 
tentativa de cessação tabágica e/ou proposta de mudança 
do método contracetivo. Nesse sentido, foi debatida prin-
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cipalmente esta problemática e verificou-se que, apesar de 
os clínicos tomarem as devidas atitudes ainda se esquecem 
muitas vezes de registar. Por este motivo os autores fize-
ram novo reforço educacional, voltando a insistir na uni-
formização do local dos registos, e criaram um novo me-
morando, mais visível e apelativo, colocado no ambiente 
de trabalho do computador de cada gabinete médico e de 
enfermagem, dirigido especificamente a este ponto (Figura 
6), tendo-se proposto uma nova reavaliação dentro de 24 
meses, uma vez que, perante os resultados obtidos, os pro-
fissionais consideraram mais vantajoso ampliar o tempo 
entre as avaliações. Ficou ainda definido relembrar o tema 
e as medidas corretoras semestralmente até à nova reava-
liação nas reuniões de serviço, bem como realizar uma ve-
rificação trimestral, pelos autores, relativamente à presença 
do novo memorando nos computadores de cada gabinete.
 
dIScuSSão
Analisando os resultados obtidos verificou-se que os pri-
meiros dois critérios apresentaram uma melhoria estatisti-
camente significativa na reavaliação e que relativamente ao 
terceiro critério a melhoria foi discreta e estatisticamente 
não significativa.
Assim, relativamente ao registo do método contracetivo no 
programa de PF do SAM®, apesar do resultado na primei-
ra avaliação já ser considerado bom pela equipa da USF, 
o facto de ainda ter havido espaço para uma melhoria na 
reavaliação poderá evidenciar que as medidas corretoras 
puderam ter alguma influência, mostrando por parte dos 
profissionais um maior rigor nos registos, que se pretende 
que seja mantido.
Quanto à utilização de CHC por mulheres fumadoras com 
mais de 35 anos, a reavaliação mostrou uma diminuição da 
utilização de CHC registada. Relativamente a este ponto, 
e sendo este um estudo baseado em registos, coloca-se a 
hipótese (de acordo com o que também foi discutido em 
reunião) de esta melhoria se poder dever não só à melhoria 
da prática clínica, mas também à melhoria de registos.

Figura 6 – Memorando colocado no ambiente de trabalho 
dos computadores de cada gabinete após a reavaliação

Quanto ao terceiro critério, ou seja, à tentativa de mudança 
de comportamento, a melhoria foi discreta. Também neste 
ponto se coloca a hipótese de o médico ter feito a tentati-
va de mudança de comportamento e, por algum motivo, 

não ter efetuado o registo no processo clínico no caso de a 
mulher/casal ter ficado a pensar na mudança ou ter mes-
mo recusado. Visto não haver um local específico para este 
tipo de registos torna-se mais difícil que os MF se lembrem 
de os fazer. A criação de um memorando mais apelativo foi 
uma medida criada após a reavaliação que visa a melhoria 
deste critério específico (Figura 6).
Após a implementação das medidas corretoras, os auto-
res colocam a hipótese de que o espaço temporal entre a 
avaliação e a reavaliação possa ter sido insuficiente para 
abranger a maioria das mulheres em consulta de PF, pelo 
que consideram que alguns dos registos poderiam ainda 
não ter sido corrigidos à data da reavaliação e, portanto, 
admitem que o espaço de tempo decorrido entre as duas 
avaliações possa ter sido curto, constituindo outra limita-
ção. Para ultrapassar esta limitação, ficou decidido na reu-
nião de serviço da USF após a reavaliação, o alargamento 
do período da nova reavaliação para 24 meses. 
Mais uma vez, os autores realçam que o facto do presen-
te estudo ser baseado apenas em registos pode constituir 
um viés de informação, uma vez que os registos podem 
não estar atualizados ou não terem sido realizados como 
já foi referido anteriormente. Este facto pode ter origina-
do resultados sobrevalorizados (uma vez que alguns casos 
poderão ter melhorado na reavaliação pela atualização dos 
registos do SAM® e não necessariamente por uma mudan-
ça de comportamento) ou subvalorizados (uma vez que o 
médico poderá ter tentado a alteração do método contra-
cetivo ou realizado uma intervenção para a cessação tabá-
gica e não o ter registado). 
Este estudo apresenta como pontos fortes a fácil imple-
mentação das medidas corretoras. As medidas aplicadas 
não implicam custos materiais nem tempo significativo e 
implicam ganhos em saúde da população.
Para o futuro é importante continuar a reforçar as medidas 
corretoras, nomeadamente incentivar o preenchimento 
correto e atualizado do programa de PF, tendo em conta 
a problemática do tabagismo na escolha do método con-
tracetivo, bem como reforçar o registo uniformizado das 
intervenções de tentativas de mudança de comportamen-
tos, mesmo quando recusadas pelas mulheres, de forma a 
criar um acesso mais fácil e fidedigno da informação clíni-
ca para novas reavaliações futuras.
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relato de caso
Quando a desidratação leva à 
exaustão…
por Mónica Barbosa1, alexandra duarte1, lígia torres lima1, 
Joana neto1 
1. Internas de Medicina Geral e Família na uSF São João de 
Sobrado, aceS Maia/Valongo

reSuMo
Introdução: A glomerulonefrite rapidamente progres-
siva (GNRP) é um síndrome clínico que se caracteriza 
pelo declínio rápido da função renal (dias até duas se-
manas), associada a hematúria e proteinúria. 
Descrição do caso: O caso relatado refere-se a um 
adulto com 33 anos de idade, previamente saudável. 
Recorreu a Consulta Aberta por quadro de diarreia, 
náuseas, vómitos, perda ponderal e noctúria, com um 
mês de evolução. Após referenciação urgente aos Cui-
dados de Saúde secundários, foi feito diagnóstico de 
GNRP em fase avançada, que motivou hemodiálise 
definitiva e consequente abandono da profissão.
Comentário: Trata-se de um adulto jovem que se de-
para com uma situação de doença súbita, incapacitan-
te, necessitando de tratamento crónico e com reper-
cussão relevante a diversos níveis (orgânico, psíquico, 
social e económico). Face a esta alteração de estilo e 
qualidade de vida, poderão surgir alterações compor-
tamentais importantes, para as quais o Médico de Fa-
mília (MF) deverá estar atento.
Serve o presente caso para demonstrar que por detrás 
de um quadro clínico frustre e arrastado, poderá estar 
uma situação grave. Isto exige um elevado índice de 
suspeição, para deteção precoce e prevenção de com-
plicações. Para além disso, pretende-se salientar o pa-
pel do MF junto do doente e da família, auxiliando na 
gestão de emoções, esclarecimento de dúvidas e reor-
ganização da dinâmica pessoal e familiar. 
Palavras-chave: Insuficiência renal aguda, Glomeru-
lonefrite.

Introdução
A Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva 
(GNRP) é um síndrome clínico, caracterizado por 
perda da função renal em curto período de tempo, 
variando de dias até duas semanas, associada a altera-
ções no sedimento urinário.1-2

De acordo com os dados disponíveis, a nível europeu, 
a incidência está estimada em 2 casos por 100.000 pes-
soas no Reino Unido e de 1 caso por 100.000 na Sué-
cia. Já nos Estados Unidos da América são reportados 
7 casos por 1 milhão de pessoas por ano. Salienta-se 

que os caucasianos são atingidos mais frequentemen-
te que os afro-americanos. Nos estudos realizados, 
não se verificou diferença entre género feminino e 
masculino, podendo ocorrer em qualquer altura da 
vida, apesar de rara em idade pediátrica. O pico de 
incidência ocorre na sexta década de vida.3

A doença do anticorpo anti-membrana basal glo-
merular (anti-GBM), a deposição de imunocomple-
xos e as vasculites pauci-imunes, estão envolvidos na 
patogénese da GNRP. De acordo com as diferentes 
fontes bibliográficas, a GNRP não apresenta carácter 
hereditário.1-3

deScrIção do caSo
Utente do sexo masculino, com 33 anos de idade, 
caucasiano, motorista de longo curso. Pertence a fa-
mília nuclear, na 3ª fase do ciclo familiar de Duvall, 
altamente funcional de acordo com Apgar familiar de 
Smilkstein, classe média de Graffar, residente em ha-
bitação própria com boas condições. 
Dos antecedentes pessoais, salienta-se varicela na in-
fância, púrpura de Henoch-Schonlein (2004), litíase 
renal bilateral e sintomática (2007), obesidade grau 
2 (IMC 35 Kg/m2) há cerca de 3 anos. Referia dieta 
hipercalórica e normossalina, consumos etílicos não 
excessivos e sedentarismo. Negava consumos tabá-
gicos ou outros comportamentos aditivos, não fazia 
medicação habitual e não referia alergias a fármacos. 
Apresentava plano nacional de vacinação atualizado.
O genograma da família do utente encontra-se repre-
sentado na Figura 1.

O utente recorreu a Consulta Aberta da sua Médica 
de Família (MF) a 03/12/2010, com quadro de diar-
reia com cerca de quatro semanas de evolução, com 
fezes de consistência pastosa, de cor castanha clara, 
com cerca de 3 a 5 dejeções/dia, sem sangue ou muco, 
intermitente e sem relação com as refeições. Referia 
ainda náuseas e vómitos de conteúdo alimentar e pós
-prandiais precoces com um mês de evolução, em as-
sociação com perda ponderal de 3 Kg nesse período 
de tempo. Apresentava, também, noctúria; cefaleia 
subaguda, de intensidade ligeira, de curta duração e 
holocraniana, sem irradiação; mialgia difusa e de evo-
lução lenta, sem relação com esforço e associada a as-
tenia marcada. Negava outra sintomatologia ou febre. 
Salienta-se que no início do quadro clínico, em no-
vembro, recorrera ao Serviço de Urgência (SU), onde 
foi observado e diagnosticado quadro infecioso não 
especificado, sem ter feito estudo laboratorial ou ima-
giológico. Foi medicado com sulfametoxazol 800 mg 
+ trimetropim 160 mg, de 12/12 horas, durante 7 dias, 
sem melhoria. 
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Ao exame físico na referida Consulta Aberta, obje-
tivou-se palidez e desidratação mucocutânea mode-
rada, tensão arterial elevada (190/120 mmHg), fre-
quência cardíaca aumentada (93 bpm), com pulsos 
simétricos, rítmicos e de amplitude normal, frequên-
cia respiratória de 16 cpm, auscultação cardíaca com 
S3 presente. A avaliação do abdómen não mostrou 
alterações. Tendo em conta o presente quadro, foi 
proposto ao doente referenciação para o SU, que este 
recusou. Desta forma, requisitou-se estudo analítico 
urgente, que revelou anemia normocítica normocró-
mica (NN), com hemoglobina (Hb) de 9 g/dl, hema-
tócrito de 27,1%, 9200/mm3 leucócitos, velocidade de 
sedimentação (VS) de 67 mm/hora e azotemia severa 
(ureia de 270 mg/dl e creatinina 16,3 mg/dl). Após ex-
plicação da gravidade do quadro ao doente, este acei-
tou a referenciação para o SU.
Segundo o registo da admissão hospitalar, apresenta-
va-se com bom estado geral, edema periorbitário, api-
rético e eupneico. O exame cardiovascular confirmou 
pressão arterial elevada (180/100 mmHg), frequência 
cardíaca de 80 batimentos por minuto e S3 presente 
na auscultação cardíaca. O restante exame objetivo 
não revelou alterações. Realizou novo estudo analíti-
co, cujos resultados confirmaram anemia NN (Hb de 
9,5 g/dl), azotemia severa (ureia de 266 mg/dl, creati-

nina de 15 mg/dl), hipoalbuminemia de 3,8 g/dl, leu-
coeritrocitúria e proteinúria de 24 horas de 3,8 g/dl. 
O estudo imunológico foi negativo com doseamento 
de imunoglobulina A normal. Realizou também eco-
grafia renovesical que demonstrou rins normodimen-
sionados, com espessura parenquimatosa normal e 
hiperecogenecidade. O eletrocardiograma e ecocar-
diograma encontravam-se normais.
Perante o quadro de insuficiência renal aguda (IRA), 
o doente foi admitido no internamento de Medicina 
Interna, iniciando corticoterapia (pulsos de predniso-
lona durante 3 dias) e hemodiálise.
A biópsia renal revelou “rins com alterações crónicas 
difusas (mais de 50% dos glomérulos globalmente es-
clerosados, com fibrose intersticial em cerca de 30%), 
infiltrado intersticial linfocítico, necrose tubular agu-
da, glomérulos com crescentes fibrocelulares e lesões 
de aterosclerose moderada”.
Analisado o quadro clínico, exames laboratoriais e re-
sultado da biópsia renal, estabeleceu-se o diagnóstico 
de GNRP. 
Pelo antecedente pessoal de Púrpura Henoch-Schon-
lein e podendo esta correlacionar-se, etiologicamen-
te, com o desenvolvimento de GNRP, excluiu-se esta 
possibilidade após estudo dirigido.  

Figura 1 - Genograma com Psicofigura de Mitchell (elaborado em janeiro de 2011)
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coMentÁrIo
 A apresentação mais comum da GNRP cursa com iní-
cio insidioso de sintomas inespecíficos, como astenia 
generalizada e febre. As manifestações clínicas trans-
versais a todas as formas de GNRP incluem oligúria, 
edema, hipertensão, proteinúria e hematúria.2,4 Isto 
leva a que a suspeição diagnóstica surja tardiamente, 
dificultando a intervenção terapêutica atempada com 
corticoterapia, de forma a ocorrer remissão completa 
das lesões. Contudo, mesmo quando o diagnóstico é 
feito numa fase inicial, com instituição imediata da te-
rapêutica, poderá ocorrer evolução para insuficiência 
renal crónica (IRC). Nos casos em que existe atingi-
mento pulmonar, poderá existir hemoptise e hemor-
ragia pulmonar.5

Os meios complementares de diagnóstico indicados 
na avaliação destes casos incluem hemograma com-
pleto, função renal, marcadores inflamatórios, mar-
cadores imunológicos, ecografia renal, radiografia do 
tórax e, na suspeita de atingimento cardíaco, ecocar-
diograma transesofágico. O diagnóstico definitivo ba-
seia-se na biópsia renal.5

Laboratorialmente, encontra-se hematúria, com pre-
sença ou não de dismorfismo eritrocitário, e proteinú-
ria não nefrótica (<3,5 g/dia), bem como IRA com 
valores de creatinina plasmática superiores a 3 mg/
dl.6 Histologicamente, caracteriza-se por formação 
extensa de crescentes em, pelo menos, 50% dos glo-
mérulos.1,2

Tipicamente a GNRP não tratada, progride de forma 
acelerada, em semanas a poucos meses, para IRC es-
tadio 5. Nos casos com diminuta formação de cres-
centes a nível glomerular, a evolução poderá ser mais 
lenta. 
Esta patologia implica tratamento dialítico para per-
mitir a manutenção da vida, provoca uma alteração 
drástica da rotina diária e qualidade de vida, que po-
derão dificultar a adesão terapêutica. A cura passa 
pelo transplante renal, algo que pode demorar anos 
a acontecer. Assim, o desgaste emocional e a exaus-
tão poder-se-ão instalar, tanto por parte do cuidador, 
como pelo doente, levando, também, a diminuição da 
adesão ou abandono do tratamento.
No caso deste doente, o suporte familiar por parte 
da esposa e das filhas foi fundamental para a adesão 
terapêutica, assim como para a gestão de emoções. 
Foi colocada a hipótese de doação de dador vivo. No 
entanto, a única pessoa a ser submetida a provas de 
compatibilidade foi a esposa, que não foi compatível. 
A má relação familiar entre o doente e os progeni-
tores, assim como com os irmãos, levou a que estes 
recusassem fazer avaliação para verificação de com-
patibilidade.

Os profissionais de saúde têm o dever de informar, 
não só o doente, mas também a família, sobre a pato-
logia, tratamentos, complicações e repercussões, mos-
trando sempre disponibilidade para o esclarecimento 
de dúvidas. 
É de extrema importância que a família compreenda 
que é parte integrante de todo este processo e se sinta 
estimulada a participar de forma ativa no tratamento 
do doente.
A nível laboral, esta situação terá também um im-
pacto importante – a imposição de horários, aliada à 
exigência física inerente ao tratamento, tende a causar 
problemas laborais culminando, muitas vezes, no de-
semprego.7 

É importante que o MF esteja atento aos comporta-
mentos do doente, dado o risco de somatização, an-
siedade, depressão, delírio e, em casos mais extremos, 
esquizofrenia e demência.7

O profissional deverá fomentar uma relação de empa-
tia, integrando o doente numa perspetiva biopsicos-
social, ajudando-o a lidar com a incapacidade e pro-
movendo a adesão terapêutica. Perspetiva-se, assim, 
preservar o equilíbrio emocional, da auto-estima, das 
relações familiares e de amizade assim como a cons-
ciencialização para um futuro incerto.
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relato de caso
Poliartrite: quando o problema 
está para além das articulações 

por andreia eiras1, luís Viana Jorge1

1. Internos de Medicina Geral e Familiar da uSF ra-
inha d. amélia, aceS Porto ocidental  

reSuMo 
Introdução: Poliartrite é o atingimento de quatro ou 
mais articulações com sinais externos manifestos de 
inflamação. Os diagnósticos diferenciais deste quadro 
são múltiplos e frequentes no contexto clínico do Mé-
dico de Família. Assim, este artigo tem como objetivo 
sensibilizar para as diferentes etiologias mediante um 
quadro clínico de poliartrite. 
Descrição dos casos: Caso 1 - MLASB, sexo femini-
no, 57 anos, caucasiana, casada, doméstica, residente 
no Porto. Antecedentes pessoais de miopia, presbio-
pia e dislipidemia. Apresentava quadro de uma sema-
na de evolução de astenia e artrite das articulações dos 
joelhos e tornozelos bilateralmente, associados a fe-
brícula vespertina. Auscultação pulmonar apresenta-
va murmúrio rude e ligeiramente diminuído no terço 
médio pulmonar direito. Do estudo complementar sa-
lientava-se ligeira leucocitose, aumento da Velocidade 
de Sedimentação (VS) e Proteína C Reativa (PCR), 
e radiografia do tórax apresentando uma opacidade 
com 4,8 cm de maior diâmetro, traduzindo neoplasia. 
Caso 2 - JCPS, sexo masculino, 51 anos, caucasiano, 
casado, trabalhador da construção civil, natural de 
Luanda, residente no Porto. Antecedentes de hiper-
tensão arterial e dislipidemia não controladas, consu-
midor de 273 gramas de álcool por semana, fumador 
de 20 unidades maço-ano (UMA). Apresentava qua-
dro de artrite das articulações interfalângicas proxi-
mais, do punho e joelho, bilateralmente.
Iniciou tratamento sintomático, e do estudo comple-
mentar destacavam-se a elevação dos marcadores de 
atividade inflamatória e aminotransferases séricas, ra-
diografia com diminuição da interlinha articular das 
articulações interfalângicas proximais. Verificou-se 
positividade dos anticorpos anti vírus da hepatite C. 
Comentário: O Médico de Família é o primeiro pro-
fissional de saúde a quem os pacientes recorrem na 
presença de um quadro de poliartrite, pelo que é fun-
damental que esteja familiarizado com as principais 
etiologias e diagnósticos diferenciais.

Palavras-chave: Poliartrite, Diagnósticos diferenciais.

Introdução
Os sintomas osteoarticulares são motivo de consulta 
nos Cuidados de Saúde Primários em 10% do total de 
consultas.1 Depois da hipertensão arterial, é o motivo 
mais frequente de consulta médica nos pacientes com 
mais de 55 anos. É também importante ressaltar que 
52% dos doentes com estes sintomas não recorrem a 
consulta médica e, entre os que recorrem, 40% fazem-
no pelo menos uma vez ao ano. Além disso, 37% dos 
pacientes com dores articulares não estão medicados 
e 30% dos doentes fazem auto-medicação.2

A poliartrite é o atingimento de quatro ou mais arti-
culações com sinais externos manifestos de inflama-
ção. Define-se como aguda quando a sua duração é 
inferior a 6 semanas e crónica quando é superior a 6 
semanas. Podem existir diversos padrões: aditivo – 
vão-se somando as articulações atingidas; migratório 
– há inflamação de articulações posteriormente à re-
missão de outras previamente afetadas; palindrómico 
– artrite repetida sem sequelas.2,3 

Este relato de casos pretende sensibilizar para os dife-
rentes diagnósticos diferenciais que podem estar as-
sociados a um quadro de poliartrite. 

deScrIção doS caSoS

Caso 1
Identificação e caracterização familiar: MLASB, sexo 
feminino, 57 anos de idade, caucasiana, casada, do-
méstica, 4º classe de escolaridade, pertencente a uma 
família nuclear, classe III de Graffar, no estadio VI do 
ciclo de Duvall, com um Apgar familiar de 9 pontos, 
reside no Porto desde que nasceu. Vive com o marido 
e os dois filhos com os quais, segundo a própria, tem 
uma relação excelente (Figura 1 - A).

Problemas de saúde ativos e medicação crónica: ante-
cedentes pessoais de miopia e presbiopia com corre-
ção ocular. Dislipidemia medicada mas não contro-
lada. Desconhece alergias medicamentosas ou outras. 
Nega antecedentes pessoais e desconhece anteceden-
tes familiares relevantes, nomeadamente de doenças 
reumatológicas ou oncológicas. Medicada habitual-
mente com sinvastatina 40mg 1 comprimido id. Plano 
Nacional de Vacinação atualizado. 
Hábitos: alimentação rica em gorduras. Carga tabá-
gica de 35 unidades maço-ano (UMA). Nega hábitos 
alcoólicos ou consumo de drogas.
Antecedentes ginecológicos e obstétricos: menarca 
aos 12 anos; cataménios de 4 dias e interlúnios de 30 
dias. II gesta II para. Menopausa aos 51 anos; última 
citologia cérvico-vaginal realizada em janeiro de 2014 
sem alterações. 
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Consulta 22/04/2014

A doente recorre a Con-
sulta Aberta com quadro 
de uma semana de evolu-
ção de astenia e queixas 
álgicas das articulações 
dos joelhos e tornozelos 
bilateralmente, associa-
das a edema local com 
dificuldade em subir es-
cadas, e febrícula ves-
pertina. Negava outros 
sinais e sintomas nomea-
damente dispneia, tosse, 
expetoração ou perda 
de peso. Objetivamente, 
apirética e normotensa. 
Mucosas coradas, hidra-
tadas. Apresentava ligeiro edema e calor local nas 
articulações referidas, associados a dor com a mobi-
lização ativa e passiva. Auscultação cardíaca sem alte-
rações e auscultação pulmonar com murmúrio rude 
e ligeiramente diminuído no terço médio pulmonar 
direito. Restante exame físico sem alterações.

Figura 1 - Genograma com Psicofigura de 
Mitchell, a (realizado a 06/05/2014) – caso 
clínico 1; B (realizado a 04/11/2013) – caso 
clínico 2 (fonte: entrevista clínica) 

Foram pedidos: hemograma, Veloci-
dade de Sedimentação (VS), Proteína 
C Reativa (PCR), ácido úrico e fator 
reumatóide, creatinina e aminotrans-
ferases, serologia para Vírus de Imu-
nodeficiência Humana (VIH), Vírus 
da Hepatite C (VHC), Vírus da He-
patite B (VHB), serologia para sífilis, 
reação de Wright e raio-X tórax. Foi 
medicada com ibuprofeno 400mg de 
8/8h e suspensa a sinvastatina.

Consulta 06/05/2014

A doente recorre a consulta progra-
mada para mostrar resultados dos 
exames complementares de diagnós-
tico e reavaliação do quadro clínico. 
Refere persistência do quadro com 
agravamento das queixas álgicas e do 

número de articulações afetadas e, além dos joelhos 
e tornozelos, apresenta também atingimento das arti-
culações dos punhos e cotovelos. 
Nos exames complementares de diagnóstico solicita-
dos ressalta a ausência de anemia, ligeira leucocitose e 

Figura 2 – raio-X tórax ântero-posterior e perfil
a tc torácica revelou “processo neoformativo para-hilar direi-
to com 5 cm de maior diâmetro que entra em contacto com as 
estruturas broncovasculares do hilo direito e requer caracte-
rização histológica. não foram observadas outras alterações 
suspeitas de lesões evolutivas”.
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aumento da VS e PCR. Marcadores víricos para VHC, 
VHB, VIH e para brucelose negativos. Marcadores 
reumatológicos sem alterações.
O raio-X tórax apresentava “uma opacidade ovóide 
peri-hilar com 4,8 cm de maior diâmetro traduzindo 
neoplasia. Silhueta cardíaca sem alterações morfo-di-
mensionais de valor diagnóstico” (Figura 2). Face ao 
resultado foi pedida TC toraco-abdomino-pélvica de 
estadiamento e realizada referenciação hospitalar. 

Caso 2
Identificação e caracterização familiar: JCPS, sexo 
masculino, 51 anos de idade, caucasiano, casado, tra-
balhador da construção civil, 4º ano de escolaridade, 
pertencente a uma família nuclear, classe III de Graf-

far, no estadio VI do ciclo de Duvall e com Apgar fa-
miliar de 9, natural de Luanda, reside no Porto desde 
os 14 anos de idade. Vive com a esposa e a filha, com 
as quais, segundo o próprio, tem uma relação excelen-
te (Figura 2-B).
Problemas de saúde ativos e medicação crónica: an-
tecedentes pessoais de hipertensão arterial e dislipi-
demia não controladas e não medicadas. Foi dador 
de sangue até 1990. Nega transfusões de sangue. 
Desconhece alergias medicamentosas ou outras. Não 
faz medicação crónica. Plano Nacional de Vacinação 
atualizado.
Hábitos: alimentação equilibrada. Consumidor de 
273 gramas de álcool/semana, fumador de 20 UMA, 
nega consumo de drogas. 

Quadro I – Diagnósticos diferenciais de poliartropatia inflamatória aguda 
 
Poliartrites periféricas puras 

 Virus  

  Hepatites B e C 

  Rubéola (e a sua vacina)  

  VIH 

  Vírus Epstein-Barr 

  Outros: herpes simples, adenovirus, arbovirus, enterovirus, sarampo, 
varicela, citomegalovírus 

 Poliartrite por depósito de cristais 

  Artropatia por depósito de pirofosfato cálcico 

  Gota 

 Artrite reumatóide  

 Outras poliartrites periféricas 

  Febre reumática 

  Artrite pós-estreptocócica 

  Sarcoidose 

  Artrite gonocócica e meningocócica 

  Poliartrite paraneoplásica 

Poliartrite periférica com atingimento axial 

 Espondilite anquilosante 

 Síndrome de Reiter. Artrites reativas (Yersinia, Salmonella, Shigella, Chlamydia) 

 Artrite psoriática 

Poliartrite com atingimento multissistémico 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Doença mista do tecido conjuntivo 

 Síndrome de Sjögren 

 Febre mediterrânea familiar 

!Fonte: adaptado de Manual S.e.r. de las enfermedades reumáticas
legenda: VIh - Vírus da Imunodeficiência humana
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Consulta 10/10/2013
Recorreu à consulta por quadro de poliartralgias com 
um ano de evolução que motivaram recurso a múl-
tiplos serviços médicos. Este quadro manifestava-se 
por atingimento das articulações interfalângicas pro-
ximais, punhos e joelhos, com características inflama-
tórias (calor, rubor e edema) e importante limitação 
funcional. Negava outros sinais ou sintomas associa-
dos. 
Perante o quadro clínico, foi pedida investigação labo-
ratorial e imagiológica, iniciou tratamento sintomá-
tico com ibuprofeno 400 mg 8/8 horas e foi emitido 
Certificado de Incapacidade Temporária para o Tra-
balho (CIT). 

Consulta 04/11/2013
O doente recorre a consulta programada para mostrar 
resultados dos exames complementares de diagnósti-
co e para reavaliação do quadro clínico. Clinicamente, 
permaneciam os sinais inflamatórios com alívio par-
cial das queixas álgicas com a terapêutica anti-infla-
matória instituída.
No estudo complementar destacavam-se a eleva-
ção dos marcadores de atividade inflamatória VS 78 
mm/1ªh, PCR 7,3 mg/dl,  ferritina (357 ng/ml), e ele-
vação das aminotransferases séricas (AST – 52 U/L; 
ALT 63 UL/l)]. Uricemia e doseamento da microalbu-
minúria de 24h normais.
O estudo radiológico osteoarticular apresentou di-
minuição da interlinha articular das articulações in-
terfalângicas proximais. As pesquisas do fator reu-
matóide foram negativas e a imunoeletroforese das 
proteínas séricas era normal. A reação de Wright era 
negativa. 
Dada a persistência do quadro, foram pedidos marca-
dores de VIH, VHB, Vírus da Hepatite A, VHC e sero-
logia da sífilis. Manteve tratamento sintomático e CIT.
Consulta 29/11/2013
O doente recorre a consulta programada para mos-
trar resultados dos exames complementares de diag-
nóstico. Verificou-se positividade dos anticorpos 
anti-VHC. O doente foi referenciado para a consulta 
de Infeciologia do hospital de referência. Na consulta 
hospitalar, foi confirmada a elevada carga viral para 
VHC (6 690 000 UI/ml) (log 6.82) e iniciou estudo de 
hepatite C segundo o protocolo do serviço.

coMentÁrIo
Na consulta do Médico de Família, o mais frequente 
é observar doentes com queixas de poliartralgias cuja 
origem é a artrose. Também se observam casos de 

monoartrite e, menos frequentemente, de poliartrite. 
No entanto, por constituir o primeiro profissional de 
saúde a quem os pacientes com estes quadros clínicos 
recorrem, é fundamental que o Médico de Família es-
teja familiarizado com as principais etiologias (Qua-
dro I) e como proceder ao diagnóstico.

O primeiro passo do diagnóstico diferencial é averi-
guar se a dor é de causa articular ou extra-articular, e 
o mais importante é determinar se se trata de uma dor 
de origem mecânica ou inflamatória. Indagar acerca 
dos antecedentes pessoais e familiares de doença reu-
matológica, consumo de drogas, história de transfu-
sões ou doenças sexualmente transmissíveis.
Na história da doença atual, é necessário conhecer as 
características da dor, localização, número de articu-
lações afetadas, curso clínico e ritmo. Procurar ativa-
mente outros sintomas articulares ou sistémicos como 
a febre, síndrome constitucional, lesões cutâneas, tos-
se, expetoração, atingimento ocular, etc. Depois de 
um exame físico geral, deve avaliar-se a região álgica, 
à procura de sinais inflamatórios e de derrame articu-
lar, e finalmente a limitação da mobilidade ativa, pas-
siva e em contrarresistência.1 
Geralmente, a anamnese e o exame físico completo 
são suficientes para o diagnóstico de osteoartrose. Nas 
poliartrites deve solicitar-se inicialmente um hemo-
grama e bioquímica elementar, com algum marcador 
de inflamação (VS OU PCR). As provas laboratoriais 
específicas devem solicitar-se segundo a orientação 
diagnóstica obtida da história clínica e exame físico.4
Conhecer qual a etiologia da poliartrite torna-se fun-
damental pois permite adequar o tratamento à causa 
e, se necessário, referenciar à especialidade adequada. 
Como neste relato, dois casos de poliartralgias neces-
sitaram de orientação muito diferente.
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OUTUBRO 2014 

13º Encontro Nacional de Internos e Jovens 

Médicos de Família 
24 a 25 Estoril (Escola de Hotelaria e Turismo) 

Jornadas de Cardiologia da Zona Centro 2014 23 a 25 Castelo Branco (Hospital Amato Lusitano) 

28as Jornadas Nortenhas de Geriatria e 

Gerontologia 
23 a 24 Porto (Hotel Ipanema) 

Update em Medicina Norte 2014 23 a 25 Espinho (Centro Multimeios) 

4º Congresso de Cuidados Paliativos 24 a 25 Porto (IPO) 

18º Congresso Português de Obesidade 2014 24 a 26 Aveiro (Hotel Meliá) 

NOVEMBRO 2014 

11as Jornadas de Urologia do Norte em 

Medicina Familiar 
06 a 07  Porto (Hotel Ipanema) 

18as Jornadas de Endocrinologia e Diabetologia 

de Coimbra 
07 a 08  Coimbra (Hotel Vila Galé) 

14º Congresso Nacional de Dermatologia e 

Venereologia 
07 a 11  A definir 

II Jornadas Médicas Maia-Valongo 14 a 15 Maia (Junta de Freguesia de Águas Santas) 

Escola de Medicina Familiar – Outono 2014 19 a 22 Peniche (Praia da Consolação) 

XXVII Fórum de Dermatologia 21 a 22 Porto (Alfândega) 

15º Congresso do AVC 28 a 29  Porto (Hotel Tiara) 

XI Congresso EMASH -Portugal 30 a 31 Coimbra (Hotel Quinta das Lágrimas) 

JANEIRO 2015 

Jantar de receção aos novos Internos de MGF A definir A definir 

XXVI Jornadas de Atualização Cardiológica do 

Norte para a Medicina Geral e Familiar 
21 a 23 Porto (Hotel Sheraton) 

FEVEREIRO 2015 

XIX Jornadas Nacionais Patient Care 05 a 06 Lisboa (Centro de Congressos) 

5º Congresso Luso-Galaico de Endocrinologia, 

Diabetes e Metabolismo 
06 a 07 Porto (Hotel Tiara Park Atlantic) 

32º Encontro Nacional APMGF A definir A definir 

9º Congresso Português de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular Global 

26 de 

fevereiro 

a 01 de 

março 

Vilamoura (Hotel Tivoli Marina) 

MARÇO 2015 

XXII Congresso de Pneumologia do Norte 05 e 06 Porto (Fundação Cupertino de Miranda) 

JUNHO 2015 

7as Jornadas Nortenhas de Diabetologia 

Prática em Medicina Familiar 
26 a 27 Braga (Hotel Meliá) 

OUTUBRO 2015 

20th WONCA Europe Conference 2015 22 a 25 Turquia (Istambul) 
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nota: o peso ao nascer deverá duplicar aos 4 meses e triplicar aos 12 meses de 
idade.  
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IDADE 

(M: MESES 
 A: ANOS) 

GANHO 
PONDERAL DIÁRIO 

(g) 

GANHO 
PONDERAL 

MENSAL (g) 

COMPRIMENTO / 
ESTATURA (cm/

mês) 

PERÍMETRO 
CEFÁLICO (cm/

mês) 

INGESTÃO 
CALÓRICA DIÁRIA 
RECOMENDADA 
(Kcal/Kg/Dia) 

0-3 M 30 900 3,5 2 115 

3-6 M 20 560 2 1 110 

6-9 M 15 450 1,5 0,5 100 

9-12 M 12 360 1,2 0,5 100 

12 M – 3A 8 220 1 0,25 100 

4 A – 6A 6 170 3 cm/ano 1 cm/ano 90-100 

6 A - 
Puberdade 2 Kg/ano 5 a 7 cm/ano     

Evolução 
estaturo-ponderal
na criança
por alexandra duarte
direção aIMGF-Zona norte
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