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Gold Standard
na antiagregação1

“No other drug is used by a greater 
number of people worldwide than aspirin”*
Valentin Fuster, Circulation. 2011;123:768-778

* Nenhum outro medicamento, é usado por um tão elevado número de pessoas em todo o mundo como a aspirina. 
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editorial

C 
omemora-se o 25º Encontro do Internato 
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte! 
Tudo começou em 1994 e já lá vão 25 edi-
ções… a grande maioria dos atuais internos 

andava entre as primeiras papas, as primeiras birras, 
as primeiras palavras, as primeiras conquistas da 
vida… longe de algum dia imaginar que seriam inter-
nos de Medicina Geral e Familiar (MGF) e estariam 
agora, orgulhosamente, a comemorar esta longa via-
gem iniciada por muitos dos que hoje são mestres e 
modelos de ensino e de profissão.

Desde a sua criação, o Encontro constitui-se 
como um compromisso científico e formativo que 
visa a atualização de conhecimentos e a aborda-
gem de temas atuais e pertinentes para o dia a dia 
da MGF. É também um momento ímpar de reflexão, 
no qual são selados compromissos de continuidade 
organizativa. 

Em ano de soprar 25 velas, é tempo de… 
Comunicar! A palavra deriva, etimologicamente, do 
latim communico, -are, que significa «pôr ou ter em 
comum, dividir, reunir, misturar, falar, conversar, con-
jugar, participar». Comunicar implica disponibilidade 
do emissor para partilhar a mensagem e vontade do 
recetor em adquiri-la. A comunicação, na medicina, 
é um fenómeno ímpar de encontro e partilha com o 
próximo, sendo também a base de trabalho do mé-
dico. Comunicar implica reconhecer o outro na sua 
dimensão biopsicossociocultural e, é nesta perspe-
tiva holística, que se situa o ponto de partida para a 
realização da anamnese, interpretação de sintomas, 
compreensão de emoções, sentimentos e gestão de 
expectativas. É na consulta, palco da comunicação, 
que se recebe e transmite informação. O médico de 
família, pela proximidade inigualável, encontra-se 
numa posição privilegiada para a aquisição de com-
petências de comunicação interpessoal, profícuas 
para o estabelecimento de uma boa relação médi-
co-doente.

Não obstante, a comunicação tem, no dia a dia 
do médico de família, ela própria, uma dimensão me-
tafísica, uma vez que está presente no trabalho em 
equipa, no contacto com os cuidados de saúde se-
cundários e até nas plataformas informáticas. Desta 
forma, é possível definir comunicação como um pro-
cesso único de comportamentos verbais e não ver-
bais que ocorrem num determinado espaço e tempo. 

A comunicação é essencial na obtenção de gan-
hos em saúde e, na nossa especialidade, o estabe-
lecimento de uma relação médico-doente salutífera, 
através da empatia e erigida em bases de confiança, 
é o pilar de uma prática clínica de excelência e com 
bons resultados em saúde. Os nossos doentes são 
o ponto de partida de tudo aquilo que há de mais 
gratificante na MGF. Eles, as suas doenças e dolên-
cias, as suas vidas, as suas relações e emoções, são o 
fio condutor da nossa aprendizagem, todos os dias, 
para Sempre.

Hoje, como internos do presente queremos conti-
nuar este caminho, fazendo mais e melhor pela nossa 
formação, pelo nosso crescimento profissional, pela 
nossa afirmação enquanto especialidade. Queremos 
ser exemplos de dinamismo, lealdade, respeito, sabe-
doria e o pilar da comunicação entre o nosso utente 
e este vasto e deslumbrante mundo da MGF!

VAMOS COMUNICAR?

Ana Luísa Santos
Joana Rita Mendes

Comissão Organizadora do 25º Encontro do Internato de MGF da Zona Norte
Editoras-Adjuntas da AIMGF Magazine
Médicas Internas de Formação Específica em MGF

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
Silva P. A comunicação na prática médica: seu papel como componente 
terapêutico. Rev Port Clin Geral 2008;24:505-12.
Carrapiço E, Ramos V. A comunicação na consulta: Uma proposta 
prática para o seu aperfeiçoamento contínuo. Rev Port Med Geral Fam 
2012;28:212-22.
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artigo de opinião

J
á passaram vinte e cinco anos desde o dia 8-9 
de junho de 1994, data do primeiro Encontro 
do Internato, que decorreu no Fórum da 
Maia, sendo que o balanço só pode ser posi-

tivo. Foram muitas as cidades escolhidas da região 
norte, desde Bragança até Santa Maria da Feira, as 
discussões realizadas nos grupos de trabalho, as co-
municações livres apresentadas, e, acima de tudo, as 
responsabilidades assumidas pela Coordenação do 
Internato de Medicina Geral e Familiar (MGF), pelos 
orientadores de formação e médicos internos, na or-
ganização e dinamização deste encontro.

Vou propor-vos uma viagem no tempo, através 
deste quarto de século, nomeadamente no que diz 
respeito aos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
ao Internato de MGF, aos Encontros do Internato e à 
Associação de Internos e Ex-Internos de MGF Zona 
Norte/Associação de Internos de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte (AIMGF).

Cuidados de Saúde Primários 
À data de 1994, estava a terminar um período de 

12 anos nos CSP, que se iniciara em 1983, com a cria-
ção dos centros de saúde de segunda geração, que 
se constituíam como “Centros de Saúde Integrados”, 
ampliando a abrangência de cuidados preventivos e 
curativos oferecidos à população.

No período compreendido entre 1995 e 2007, 
teve lugar a gestação e início das Unidades de Saúde 
Familiares (USF) e a criação dos Agrupamentos dos 
Centros de Saúde (ACeS), com a organização cons-
tituída por equipas multiprofissionais (Projetos Alfa, 
Grupos Regime Remuneratório Experimental, tenta-
tiva Centros de Saúde de terceira geração, início da 
reforma 2005 e Missão Cuidados de Saúde Primários).

No período de 2007 até à data, os centros de 
saúde combinam duas transformações complemen-
tares: 

a) organização de pequenas unidades multiprofis-
sionais com serviços definidos, possuindo autonomia 
técnica/organizacional, responsabilização, avaliação 
e sistema retributivo misto;
b) organização dos “Agrupamentos de Centros de 
Saúde”, com órgãos e instrumentos de governação e 
de gestão comuns.

Internato de Medicina Geral e Familiar
O Internato de MGF foi criado em 1981. Foi desig-

nado inicialmente como Internato Complementar de 
Clínica Geral. A responsabilidade do período forma-
tivo competia aos Institutos de Clínica Geral (zona 
norte, centro e sul), instituídos no mesmo ano. O in-
ternato tem sofrido diversas modificações até à pre-
sente data, nos planos de estrutura, duração e ava-
liação. 

De 1993 até 1999, a Coordenação do Internato 
apresentava, na totalidade, cinco assessores, distri-
buídos da seguinte forma: dois na Sub-Região de 
Saúde (SBS) do Porto; um na SRS de Braga; um na 
SRS de Viana do Castelo; um na SRS de Vila Real e 
Bragança. Devido às crescentes exigências do inter-
nato, com o consequente aumento do número de 
orientadores de formação/médicos internos, foram 
criadas as Direções de Internato. Na Zona Norte, exis-
tem atualmente 15, cada uma compreendendo de um 
a três ACeS, dependendo das características geo e 
sociodemográficas, assim como das estruturas for-
mativas de apoio.

Em 1994, a duração do internato era de três anos, 
período que se manteve até à publicação da portaria 
nº 300 de 2009, que aprovou o seu aumento para 
48 meses, facto que vigora até hoje. Em 2019, deverá 
entrar em vigor um novo programa do internato.

Os cursos curriculares sofreram várias alterações. 
Efetivamente, em 1993/94, correspondiam a 10 se-
manas. Atendendo aos conhecimentos adquiridos no 
ensino pré-graduado, as horas foram diminuindo.

Encontro do Internato de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte 

- evolução em vinte e cinco anos

Ângela Oliveira Teixeira

Comissão Organizadora do 25º Encontro do Internato de MGF da Zona Norte
Diretora da Direção de Internato “Santos Silva”
Assistente Graduada em MGF na USF Nova Via

artigo de opinião

Com o passado do tempo, foram ingressando cada 
vez mais internos na especialidade. Em 1994, entra-
ram 48 internos e em 2018 ingressaram 158 internos.
Em 2016, a prova teórica assume, pela primeira vez, a 
forma de um teste de escolha múltipla, denominado 
de TEM.

Associação de Internos de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte

Em 1999, foi constituída uma Associação de 
Internos e Ex-Internos de Clínica Geral da Zona 
Norte (AIECCG|ZN), de cuja comissão instaladora fui 
parte constitutiva, juntamente com a Dra. Conceição 
Outeirinho e a Dra. Clementina Quelhas, no último 
ano do internato de MGF.

Esta Associação tem com o objetivo a discussão 
da formação do internato, saídas profissionais e a 
formação pós-graduada em MGF, através da orga-
nização de workshops e cursos. No âmbito da ação 
da AIMGF, foram também criados, em 2017, um site 
e uma revista indexada. A Associação tem também 
dado apoio financeiro à organização do Encontro de 
Internos de MGF da Zona Norte.

Em 2006, foi feita a alteração do seu nome para 
Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar 
da Zona Norte (AIMGF Zona Norte).

Encontro do Internato de Medicina Geral e 
Familiar

Desde o primeiro Encontro do Internato de 
Medicina Geral e Familiar, decorrido nos dias 8 e 9 de 
junho de 1994, no fórum da Maia, assistiu-se a uma 
grande evolução das questões formativas e cientí-
ficas, assim como da própria dinâmica logística do 
evento.

De 1994 até 2018, vários coordenadores do 
Internato passaram pela organização: Prof. Doutora 
Zaida Azeredo (no início), Dra. Conceição Outeirinho, 
Dr. Torcato Santos, Dra. Luciana Monteiro e Dra. Maria 
Luz Loureiro (na atualidade).

Várias localidades já acolheram este encon-
tro: Porto e Vila Nova de Gaia (três vezes) Maia, 
Matosinhos, Viana do Castelo, Vidago (duas vezes), 
Baião, Braga, Caminha, Póvoa de Varzim, Ponte Lima, 
Bragança, Ofir, Santa Maria da Feira e Penafiel (uma 
vez).

Quanto à inscrição, foi gratuita apenas no primeiro 
encontro. Nos demais encontros, os participantes pa-
garam 3000 escudos, caso fossem “internos de clí-
nica geral”, ou 4000 escudos, sendo “médicos noutra 
situação”. Em 2018, o custo é de 45 euros para médi-
cos internos e orientadores de formação.

Se o primeiro evento contou com a presença de 
cerca de 70 participantes, o número atual de inscritos 
é já superior a 700.

A partir da terceira edição, as comunicações livres 
passaram a ter um regulamento que obrigava, entre 
outros, a uma estruturação dos resumos. As folhas de 
acetato, os projetores de slide e os pósters impressos, 
utilizados nas primeiras edições, adaptaram-se às 
novas tecnologias digitais: apresentações em power 
point, pósters em ecrãs digitais interativos, etc.

O correio tradicional, que há 25 anos era o método 
utilizado para o envio das cartas de convite para o 
Encontro do Internato de Medicina Geral e Familiar, 
foi, entretanto, substituído pelo correio eletrónico e 
pela divulgação através das redes sociais.

Tendo em conta o sucesso dos anteriores 
Encontros do Internato de Medicina Geral e Familiar, 
a Comissão Organizadora compromete-se a realizar 
um evento de elevada qualidade, o qual, focando te-
mas da atualidade, representa uma mais valia para a 
prática de MGF.

Contamos com a participação de todos os médi-
cos internos e orientadores de formação!

Figura 1. Representação gráfica do número de internos por 
ano de entrada
Fonte: Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
Outeirinho C. O Internato Complementar de Clínica Geral da Zona Norte 
- uma década. Rev. Port Clin Geral 2005;21:69-78.

AGRADECIMENTOS: 
A autora agradece a colaboração da Dra. Maria da Luz Loureiro da 
Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte 
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TERAPÊUTICA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EM DOENTES 
HIPERTENSOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

INTRODUÇÃO

A
s doenças cardiovasculares (DCV) con-
tinuam a ser a principal causa de morte 
em Portugal, sendo responsáveis por 
30,4% do total dos óbitos. Em 2012, a 

mortalidade proporcional por doenças cerebrovas-
culares foi de 12,5% e por doença cardíaca isquémica 
de 6,5%.1,2 Apesar da evolução das estratégias pre-
ventivas e terapêuticas, prevê-se que a prevalência 
das DCV continue a aumentar devido ao envelheci-
mento populacional e ao aumento das comorbilida-
des.

O uso de antiagregantes plaquetários é essencial 
na prevenção desses eventos, principalmente em 
doentes de alto risco. Contudo, é controversa a utili-
zação de ácido acetilsalicílico (AAS) para prevenção 
primária das DCV. Apesar de diminuir o risco car-
diovascular (CV), não foi possível demonstrar que 

o uso de AAS em doentes de baixo risco diminua 
a mortalidade, sendo que os potenciais benefícios 
CV dos antiagregantes plaquetários podem ser ul-
trapassados pelo risco de eventos adversos nestes 
indivíduos.3

Segundo as guidelines,4 a terapêutica antiplaque-
tária, particularmente o AAS em baixa dose (75-150 
mg), deve ser prescrita a doentes hipertensos com 
eventos CV prévios e considerada em doentes hiper-
tensos com função renal reduzida ou com um alto 
risco CV. Pelo contrário, o uso de AAS não é reco-
mendado em doentes hipertensos de risco baixo a 
moderado em quem o benefício absoluto e o pre-
juízo são equivalentes.4

Em Portugal e na Europa não existem dados 
acerca do uso de AAS na prevenção primária ou se-
cundária de eventos CV. Contudo, estudos america-
nos descrevem uma prevalência entre os 70 e 84% 
de uso destas substâncias como prevenção secun-
dária.5-7

Dada a relevância da prevenção das DCV ao 
nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 

RESUMO

Introdução: O uso de antiagregantes plaquetários é essencial na prevenção de eventos trombóticos. Em Portugal não exis-
tem estudos sobre o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) na prevenção primária ou secundária de eventos cardiovasculares 
(CV). O objetivo do trabalho consistiu em avaliar a prescrição de AAS em doentes com hipertensão arterial (HTA), no con-
texto de prevenção primária e secundária, considerando as recomendações das guidelines de 2013 da European Society of 
Hypertension (ESH)/European Society of Cardiology (ESC).
Métodos: Tratou-se de um estudo observacional, transversal e descritivo realizado nas Unidades de Saúde Familiar (USF) 
dos respetivos autores. A população em estudo correspondeu aos indivíduos com diagnóstico de HTA com mais de 18 
anos inscritos numa USF (n=2269) e calculada uma amostra aleatória simples (n=190). Para a colheita dos dados foram 
consultados o SClinico®, MiM@UF® e PEM®. Posteriormente, o registo e a análise foram realizados no Microsoft Office Excel 
2010® usando o teste t-student e a análise de variância (ANOVA).
Resultados: Foram incluídos um total de 190 utentes hipertensos (idade média de 65 anos, 58% mulheres). Dos 31 hiper-
tensos com doença DCV prévia, 51,6% (n=16) estavam medicados com AAS como prevenção secundária. No que concerne 
à prevenção primária, dos 97 utentes com taxa de filtração glomerular (TFG) < 45mL/min/1,73m2 e/ou critérios de alto 
risco CV, 20,6% (n=20) estavam antiagregados. Em 64 hipertensos de baixo risco CV, 4,7% (n=3) foram tratados com AAS.
Conclusões: O presente estudo parece apontar para uma utilização subótima de AAS de 51,6%, em prevenção secundária 
das DCV, na população de doentes hipertensos da USF estudada, em comparação com outros estudos que chegam a 
taxas de 84%. O mesmo sucedeu-se na prevenção primária, com cerca de 20,6% tratados com AAS, face a resultados na 
literatura que atingem os 41%. Apesar das limitações, este estudo pode constituir um momento de reflexão relativamente 
às recomendações em vigor e melhoria da prática clínica no que diz respeito à prescrição de AAS na prevenção das DCV. 

Palavras-chave: ácido acetilsalicílico; hipertensão arterial; risco cardiovascular; prevenção primária; prevenção secundária
Keywords: acetylsalicylic acid; arterial hypertension; cardiovascular risk; primary prevention; secondary prevention
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considerou-se pertinente desenvolver um estudo 
cujo objetivo fosse avaliar a prescrição de AAS em 
doentes com hipertensão arterial (HTA), no contexto 
de prevenção primária e secundária, considerando as 
recomendações vigentes nas guidelines de 2013 da 
European Society of Hypertension (ESH)/European 
Society of Cardiology (ESC) para o tratamento da 
HTA.

Consideram-se, ainda, como objetivos específicos 
avaliar a prescrição de AAS em doentes com antece-
dentes de DCV, a prescrição de AAS segundo a es-
tratificação do risco CV total e a prescrição de AAS 
em doentes com taxa de filtração glomerular (TFG) 
estimada inferior a 45 mL/min/1,73m2.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo observacional, transver-

sal e descritivo. A população em estudo correspon-
deu aos indivíduos com diagnóstico de HTA com 
mais de 18 anos inscritos numa Unidade de Saúde 
Familiar (USF) (n=2269), no ano de 2017. Foi calcu-
lada uma amostra aleatória simples (n=190) para um 
nível de confiança de 95% com erro máximo de 5% e 
uma proporção esperada de utentes antiagregados 
como prevenção secundária de eventos CV de 84%.5

A recolha de dados foi realizada entre janeiro e fe-
vereiro de 2017. Para a sua colheita foram consultados 

o SClinico®, MiM@UF® e PEM®. As variáveis estudadas 
estão representadas no quadro I.

A indicação clínica para terapêutica com AAS para 
prevenção primária e secundária de DCV foi definida 
com base nas orientações da tradução portuguesa 
das guidelines.4 Segundo este estudo, a terapêutica 
antiplaquetária, particularmente o AAS em baixa dose 

(75-150 mg), deve ser prescrita em doentes hiperten-
sos com registo prévio de eventos CV. 
Nos restantes utentes, as recomendações são menos 
assertivas e afirmam que esta terapêutica pode ser 
considerada em doentes hipertensos com função renal 
reduzida ou com um alto risco CV. Pelo contrário, em 
doentes hipertensos com risco CV baixo a moderado, 
a prescrição de AAS não está recomendada, uma vez 
que o benefício e o prejuízo são equivalentes.

De forma a possibilitar o estudo da terapêutica com 
AAS nos diferentes grupos de doentes, primariamente 
identificaram-se os indivíduos com registo de DCV 
prévia, registando posteriormente se estavam ou não 
medicados com AAS, tal como está indicado nas reco-
mendações.4

Nos utentes sem registo de DCV, procedeu-se à es-
tratificação do risco CV total (figura 1) em categorias 
de risco “nulo”, “baixo”, “baixo a moderado”, “mode-
rado”, “moderado a alto”, “alto”, “alto a muito alto” e 
“muito alto”, de acordo com a pressão arterial sistólica 
(PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) e, ainda, a 
prevalência de fatores de risco (FR), lesão de órgãos 
alvo (LOA) assintomática, diabetes mellitus e estádio 
da doença renal crónica (DRC), tal como descrito nas 
referidas guidelines (figura 2).4 No SCORE, o risco CV 
total é expresso como o risco absoluto de morrer de 
DCV em 10 anos. Contudo, devido à sua forte depen-

dência da idade, em pacientes jovens o risco CV total 
absoluto pode ser baixo, mesmo na presença de pres-
são arterial elevada com FR adicionais.4 Deste modo, 
neste estudo optou-se por incluir todos os utentes 
com diagnóstico de HTA com mais de 18 anos e não foi 
realizada uma divisão por grupos etários.

DEFINIÇÃO CONCEPTUAL DEFINIÇÃO OPERACIONAL CLASSIFICAÇÃO

Sexo Masculino/Feminino Qualitativa, nominal

Idade Ano atual - ano de nascimento Quantitativa, discreta

PAS Valor da última medição da pressão arterial sistólica Quantitativa, contínua

PAD Valor da última medição da pressão arterial diastólica Quantitativa, contínua

IMC Valor da última medição do índice de massa corporal Quantitativa, contínua

Tabaco Fumador/Não Fumador Qualitativa, nominal

Colesterol Total Valor da última medição de colesterol total sérico Quantitativa, contínua

Colesterol HDL Valor da última medição de colesterol HDL sérico Quantitativa, contínua

Triglicerídeos Valor da última medição de triglicerídeos sérico Quantitativa, contínua

Glicemia em jejum Valor da última medição de glicose sérica em jejum Quantitativa, contínua

PTGO Positivo/Negativo Qualitativa, nominal

Perímetro Abdominal Valor da última medição do perímetro abdominal Quantitativo, contínua

Antecedentes familiares de DCV Presente/Ausente - Registo de história familiar de DCV 
prematura* Qualitativa, nominal

HVE Presente/Ausente - Critério de HVE no ECG ou no eco-
cardiograma, ou registo de HVE no programa de HTA Qualitativa, nominal

Aterosclerose Carotídea Presente/Ausente - Critérios de aterosclerose na eco-
grafia das carótidas Qualitativa, nominal

Rigidez Aórtica Presente/Ausente - Critérios de rigidez aórtica na VOP Qualitativa, nominal

ITB Valor do último cálculo do índice tornozelo-braço Quantitativa, contínua

Retinopatia Presente/Ausente - Codificação (F83) Qualitativa, nominal

Aneurisma da Aorta Presente/Ausente - Codificação (K99) Qualitativa, nominal

FA Presente/Ausente - Critérios de FA no ECG** ou codifi-
cação (K78) Qualitativa, nominal

ICC Presente/Ausente - Codificação (K77) Qualitativa, nominal

Estenose das a. Renais Presente/Ausente - Estenose das artérias renais na 
ecografia renal Qualitativa, nominal

Aspirina Sim/Não Qualitativa, nominal

HbA1c Valor do último registo de hemoglobina glicada Quantitativa, contínua

TFGe Valor do último registo de taxa de filtração glomerular 
estimada em mL/min/1,73 m2 Quantitativa, contínua

Microalbuminúria Valor do último registo de albuminúria Quantitativa, contínua

DM Presente/Ausente - Presença de critérios de DM*** ou 
codificação (T89, T90) Qualitativa, nominal

Doença cerebrovascular Presente/Ausente - Codificação (K90, K91, K89) Qualitativa, nominal

Doença cardíaca isquémica Presente/Ausente - Codificação (K74, K75, K76) Qualitativa, nominal

DAP Presente/Ausente - Valor do último cálculo de ITB < 0.9 
ou Codificação (K92). Qualitativa, nominal

Quadro I. Variáveis estudadas

Legenda: F83 - retinopatia; K99 - doença do aparelho circulatório, outra; K78 – fibrilhação/flutter auricular; K77 - insuficiência cardíaca; T89 - diabetes insulinodependente; 
T90 - diabetes não insulino-dependente; K90 - trombose/acidente vascular cerebral; K91 - doença cerebral vascular; K89 - isquemia cerebral transitória; K74 - doença 
cardíaca isquémica com angina; K75 – enfarte agudo do miocárdio; K76 – doença cardíaca isquémica sem angina; K92 – aterosclerose/doença vascular periférica; PAS 
- pressão arterial sistólica; PAD - pressão arterial diastólica; IMC - índice de massa corporal; PTGO - prova de tolerância à glicose oral; DCV - doenças cardiovasculares; 
HVE - hipertrofia ventricular esquerda; ITB -  índice tornozelo braço; FA - fibrilhação auricular; ICC - insuficiência cardíaca congestiva; TFGe - taxa de filtração glomerular 
estimada; DM - diabetes mellitus; DAP - doença arterial periférica; HTA - hipertensão arterial; VOP - velocidade de onda de pulso 
*DCV prematura: homens com < 55 anos; mulheres com < 65 anos
** Critérios de FA no ECG: ausência de ondas P distintas, intervalos RR irregulares, atividade auricular (quando visível) habitualmente variável e > 300bpm
***Critérios de DM: glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL ou HbA1c > 6,5% ou PTGO às 2h ≥ 200 mg/dL

Figura 1. Estratificação do risco cardiovascular total
Fonte: Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o tratamento da HTA4

Legenda: CV - cardiovascular; DCV - doença cardiovascular; DRC - doença renal crónica; FR - fator de risco; HTA - hipertensão arterial; LOA - lesão de órgão alvo; PA - 
pressão arterial; PAD - pressão arterial diastólica; PAS - pressão arterial sistólica

OUTROS FATORES DE 
RISCO, LESÃO DE ÓRGÃOS 
ASSINTOMÁTICA

Pressão Arterial (mmHg)

Normal alta P
AS 130–139

ou PAD 85–89

HTA Grau 1
PAS 140–159

ou PAD 90–99

HTA Grau 2
PAS 160–179

ou PAD 100–109

HTA Grau 3
PAS ≥180

ou PAD ≥110

Sem fatores de risco RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO

1–2 fatores de risco RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO MODERADO
A ALTO RISCO ALTO

≥3 fatores de risco RISCO BAIXO
A MODERADO

RISCO MODERADO
A ALTO RISCO ALTO RISCO ALTO

LOA, DRC em fase 3 ou 
diabetes

RISCO MODERADO
A ALTO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO ALTO

A MUITO ALTO

DCV, DRC sintomática fase ≥ 4 
ou diabetes com LOA/FR RISCO MUITO ALTO RISCO MUITO ALTO RISCO MUITO ALTO RISCO MUITO ALTO
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Após a estratificação do risco nas diversas catego-
rias, diferenciaram-se os doentes em dois grupos: 

- Alto Risco, que incluiu as categorias de risco “mo-
derado a alto”, “alto”, “alto a muito alto” e “muito alto”, 

- Baixo Risco, abrangendo as categorias de risco 
“nulo”, “baixo”, “baixo a moderado” e “moderado”. 

Considerando a possibilidade de haver uma su-
bestimação do risco CV aquando da avaliação mé-
dica, essencialmente pela dificuldade em avaliar as 
lesões assintomáticas de órgãos alvo,4,8 optou-se por 
incluir o nível de risco “moderado a alto” no grupo 
de Alto Risco.

Para além da estratificação de risco, categoriza-
ram-se os doentes segundo a TFG estimada, pelo 
eventual benefício da AAS em doentes hipertensos 
com função renal reduzida. A escolha de um valor de 
cut off de 45 mL/min não foi arbitrária e teve sub-
jacente o facto de haver um estudo HOT, referido 
nas guidelines,4 que demonstrou existir um benefí-
cio particularmente acentuado na redução de even-
tos CV major e morte em doentes hipertensos com 
TFG <45 mL/min/1,73m2. Foi utilizado o programa 
Microsoft Office Excel 2010@ para registo e análise 
dos dados e utilizados os testes estatísticos t-stu-
dent e análise de variância (ANOVA).

RESULTADOS
A amostra em estudo apresentou um ligeiro pre-

domínio da população feminina (57,9% vs 42,1% sexo 
masculino), com idade média de 65 anos e as seguin-
tes caraterísticas: diabéticos (n=57, 30,0%), fumado-
res (n=22, 11,6%) e a maioria com excesso de peso e 
obesidade, sendo que só 26,3% (n=50) apresentava 
um índice de massa corporal (IMC) dentro da nor-
malidade (18-24,9 kg/m2) (quadro II). Relativamente 
à terapêutica com AAS, dos 190 hipertensos, 20,5% 
(n=39) faziam este fármaco (quadro III).

No que concerne ao risco CV, 33,7% (n=64) apre-
sentaram baixo risco, 50,0% (n=95) alto risco sem 
DCV e 16,3% (n=31) tiveram já DCV estabelecida com 
eventos prévios.

A DCV estabelecida afetou 16% (n=31) da popula-
ção de hipertensos em estudo. Desta, a doença cere-
brovascular representou a patologia mais frequente 
(quadro IV). Dos 31 hipertensos com DCV prévia, 
51,6% (n=16) estavam medicados com AAS como 
prevenção secundária (quadro III).

Na população de utentes hipertensos, 4,7% (n=9) 
apresentavam função renal reduzida (TFG < 45 mL/
min/1,73m2), sendo que 44% (n=4) destes faziam te-
rapêutica com AAS. Daqueles com risco CV alto sem 
DCV estabelecida (n=95, 50,0%), nomeadamente 
nas categorias “Risco Moderado a Alto”, “Risco Alto” 

FATORES DE RISCO

Sexo masculino

Idade (homens ≥55 anos; mulheres ≥65 anos)

Tabagismo

Dislipidemia

Colesterol total >4,9 mmol/L (190 mg/dL), e/ou

Colesterol LDL >3,0 mmol/L (115 mg/dL), e/ou

Colesterol HDL <1,0 mmol/L (40 mg/dL), mulheres <1,2 mmol/L (46 
mg/dL), e/ou

Triglicerídeos >1,7 mmol/L (150 mg/dL)

Glicemia plasmática em jejum 5,6–6,9 mmol/L (102–125 mg/dL)

Teste de tolerância à glicose anormal

Obesidade [IMC ≥30 kg/m2 (altura2)]

Obesidade abdominal (circunferência da cintura: homens ≥102 cm; 
Mulheres ≥88 cm) (em Caucasianos) 

Historial familiar de DCV prematura (homens com <55 anos; 
mulheres com <65 anos)

LESÕES ASSINTOMÁTICAS DE ÓRGÃOS

Pressão de pulso (nos idosos) ≥60 mmHg

HVE eletrocardiográfica (Índice Sokolow–Lyon >3,5 mV; RaVL >1,1 
mV; Cornell voltage >244 mV*ms), ou

HVE ecocardiográfica [Índice MVE: homens >115 g/m2; mulheres 
>95 g/m2 (ASC)]a

Espessamento da pareda da carótida (EIM >0,9 mm) ou placa

VOP Carótido-femoral >10 m/s

Índice tornozelo braço <0,9

DRC com TFGe 30–60 mL/min/1,73 m2 (ASC)

Microalbuminúria (30–300 mg/24 h), ou relação albumina-creati-
nina (30–300 mg/g; 3,4–34 mg/mmol) (preferencialmente urina da 
manhã)

DIABETES MELLITUS

Glicemia em jejum ≥7,0 mmol/L (126 mg/dL) em duas medições 
repetidas, e/ou

HbA1c >7% (53 mmol/mol), e/ou

Glicose no plasma pós-sobrecarga >11,0 mmol/L (198 mg/dL)

DCV ESTABELECIDA OU DOENÇA RENAL

Doença cerebrovascular: acidente vascular cerebral isquémico; 
hemorragia cerebral; ataque isquémico transitório

DCC: enfarte do miocárdio; angina; revascularização do miocárdio 
com PTCA ou BAC

Insuficiência cardíaca, incluindo com FE preservada

Doença arterial periférica dos membros inferiores, sintomática

DRC com TFGe <30 mL/min/1,73m2 (ASC); 
proteinúria (>300 mg/24 h)

Retinapatia avançada: hemorragias ou exsudatos, papiledema

Legenda: ASC - área de superfície corporal; BAC - cirurgia de revascularização 
coronária; CV - cardiovascular; DCC - doença cardíaca coronária; DCV - doença 
cardiovascular; DRC - doença renal crónica; EIM - espessura íntima-média; FE - 
fração de ejeção; HbA1c - hemoglobina glicada; HVE - hipertrofia ventricular 
esquerda; IMC - índice de massa corporal; MVE - massa ventricular esquerda; PA - 
pressão arterial; PTCA - intervenção coronária percutânea; TFGe - taxa de filtração 
glomerular estimada; VOP - velocidade da onda de pulso
aRisco máximo para HVE concêntrica: aumento do índice de MVE com uma 
espessura/raio de parede de 0,42

Figura 2. Fatores de risco usados para a estratificação do risco 
cardiovascular total
Fonte: Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o tratamento da HTA4

e “Risco Alto a Muito Alto”, 18,9% (n=18) estavam 
medicados com AAS, enquanto que 81,1% (n=77) não 
tinham prescrição deste fármaco. Assim, no total de 
doentes com potencial indicação para prevenção pri-
mária, isto é, função renal reduzida ou alto risco CV 
(n=97), apenas 20,6% (n=20) estavam medicados 
com AAS. Salienta-se que sete indivíduos cumpriam 
estas duas condições (TFG < 45mL/min/1,73m2 e alto 
risco CV), pelo que, quando considerados os critérios 
para prevenção primária, a sua duplicação foi elimi-
nada.

No que concerne ao baixo risco, dos 64 indivíduos 
hipertensos classificados com este risco, só 4,7% 
faziam a terapêutica com AAS (n=3), sendo que a 
maioria (95,3%, n=61) não tinha a prescrição deste 
fármaco.

DISCUSSÃO
De acordo com as guidelines,4 a terapêutica an-

tiplaquetária, particularmente o AAS em baixa dose 
(75-150 mg), está indicada em indivíduos hiperten-
sos com eventos CV prévios. Na amostra estudada, 
esta orientação foi observada em 51,6% dos 31 uten-
tes hipertensos com DCV estabelecida, o que sig-
nifica que aproximadamente 48,4% dos indivíduos 
com indicação efetiva para AAS não cumpriram esta 
orientação.

Essa taxa difere expressivamente daquelas obti-
das em alguns estudos americanos, onde os valores 
de utilização de terapêutica com AAS, em diversos 
contextos de prevenção secundária, foram de 84%,5 
70%,6 70,8%7 ou 68,2%.9 Esta diferença evidencia cla-
ramente uma taxa de utilização subótima de AAS 
nos doentes com eventos CV prévios, o que poderá 
sugerir que a intervenção médica se encontra aquém 
das recomendações vigentes no que diz respeito à 
prevenção secundária de DCV. 

Contudo, o presente estudo limitou-se a avaliar 
especificamente a taxa de utilização de AAS, não 
abordando outras opções de terapêuticas antipla-
quetárias, como os antagonistas do rP2Y12. É pos-
sível que, na população estudada, existam utentes 
medicados com fármacos alternativos ao AAS, o que 
poderá contribuir para o baixo valor encontrado. Por 
outro lado, o AAS é um fármaco vendido sem neces-
sidade de prescrição médica, podendo ser adquirido 
e tomado livremente pelos doentes sem que haja um 
registo dessa medicação pelo médico de família. 

TERAPÊUTICA
COM AAS

DOENÇA 
CV

SEM 
DOENÇA CV TOTAL

Sim 16 (51,6%) 23 (14,5%) 39

Não 15 (48,4%) 136 (85,5%) 151

Total 31 (100%) 159 (100%) 190

Quadro III. Terapêutica com AAS, de acordo com a presença 
ou ausência de doença CV estabelecida

Legenda: AAS - ácido acetilsalicílico; CV - cardiovascular

SEXO n %

Mulher 110 57,9

Homem 80 42,1

HÁBITOS TABÁGICOS n %

Sim 22 11,6

Não 168 88,4

IMC n %

Normal 50 26,3

Excesso de peso 77 40,5

Obesidade 1 40 21,1

Obesidade 2 18 9,5

Obesidade 3 5 2,6

DM n %

Sim 57 30,0

Não 133 70,0

FA n %

Sim 17 8,9

Não 173 91,1

Quadro II. Caraterização da população, quanto ao sexo, hábi-
tos tabágicos, IMC, presença de DM, presença de FA

Legenda: DM - diabetes mellitus; FA - fibrilhação auricular; IMC - índice de massa 
corporal

PATOLOGIA CARDIOVASCULAR n

Doença cerebrovascular: acidente vascular cerebral 
isquémico; hemorragia cerebral; ataque isquémico 
transitório

18

DCC: enfarte do miocárdio; angina; revasculariza-
ção do miocárdio com PTCA ou BAC 5

Insuficiência cardíaca, incluindo com FE preservada 6

Doença arterial periférica dos membros inferiores, 
sintomática 6

Retinopatia avançada: hemorragias ou exsudatos, 
papiledema 3

Quadro IV. Patologia cardiovascular estabelecida na amostra*

Legenda: BAC - cirurgia de revascularização coronária; DCC - doença cardiovas-
cular coronária; FE - fração de ejeção; PTCA - intervenção coronária percutânea
* Nota: O mesmo indivíduo pode apresentar mais que uma patologia cardiovascular
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Também não foram avaliadas possíveis justificações 
para a ausência de terapêutica com AAS, como aler-
gia/intolerância ao fármaco ou risco muito elevado/
história de hemorragias GI major ou intracranianas que 
pudessem eventualmente contraindicar a terapêutica.

Relativamente à prevenção primária, as guideli-
nes4 sugerem que esta terapêutica pode ser ponde-
rada em duas situações: função renal reduzida ou alto 
risco CV, sendo que a sua instituição deve ser indivi-
dualizada.

No que diz respeito ao critério de função renal re-
duzida, o valor do cut-off (TFG < 45 mL/min/1,73m2) 
é apresentado pela ESC4 como o valor para o qual se 
verifica que a administração de AAS está associada a 
uma redução particularmente acentuada de eventos 
CV major e morte em doentes hipertensos com TFG 
inferiores a esse valor. Nesse grupo, constatou-se que 
44,4% estavam medicados com AAS.

O critério de alto risco CV incluiu os níveis de Risco 
“Moderado a Alto”, “Alto”, “Alto a Muito Alto” e “Muito 
Alto”. O facto de se incluir o nível de risco “Moderado 
a Alto” neste critério, prende-se com a possibilidade 
de haver uma subestimação do risco CV aquando da 
avaliação médica.4,8 Daqueles com risco CV alto sem 
DCV estabelecida, 95 utentes constituíam condição 
para prevenção primária e destes apenas 18 (18,9%) 
realizavam prevenção primária com AAS, o que sig-
nifica que 81,1% doentes de alto risco CV não faziam 
este tipo de prevenção.  

Assim, para prevenção primária, dos 97 utentes 
com TFG < 45mL/min/1,73m2 e/ou critérios de alto 
risco CV, 20,6% (n=20) estavam antiagregados com 
AAS. Uma vez que a prevenção primária com AAS 
deve ser individualizada e não tem uma recomenda-
ção formal, torna-se difícil fazer comparações com 
outros estudos. No entanto, os resultados encontra-
dos em estudos americanos sugerem a utilização de 
AAS para prevenção primária em cerca de 35%11 e 
31,2%.9

O AAS não é recomendado em doentes hiperten-
sos de baixo risco em quem o benefício absoluto e o 
prejuízo são equivalentes. Na amostra estudada, veri-
ficou-se o uso de AAS em 4,7% dos utentes hiperten-
sos de baixo risco CV, valores inferiores aos presentes 
na literatura, nomeadamente 11,6%10 e 26,0%.8

De salientar que seria relevante a existência de es-
tudos comparativos, nomeadamente em Portugal e 
na Europa, e uma uniformização das escalas de estra-
tificação de risco utilizadas. 

CONCLUSÃO
O presente estudo parece apontar para uma utili-

zação subótima de AAS em prevenção terciária das 

DCV, na população de doentes hipertensos da USF 
estudada. Um ponto importante de reflexão com este 
trabalho é a designação de “prevenção secundária” 
que em muitos casos é erradamente utilizada em vez 
de “prevenção terciária”, tal como se verificou nos es-
tudos que orientaram este trabalho. De acordo com 
a definição WONCA12 prevenção secundária corres-
ponde às “medidas adotadas tomadas para identifi-
car um problema de saúde numa fase precoce num 
indivíduo ou numa população, de modo a permitir a 
cura ou a impedir a sua disseminação” enquanto a 
prevenção terciária diz respeito às “medidas tomadas 
para reduzir os efeitos crónicos de um problema de 
saúde num indivíduo ou numa população, permitindo 
minimizar o comprometimento funcional decorrente 
do problema de saúde agudo ou crónico”. Assim, 
após um evento CV, em boa verdade, realiza-se “pre-
venção terciária” e não “prevenção secundária”. 

Apesar das limitações, este estudo pode constituir 
um momento de reflexão relativamente às recomen-
dações em vigor e melhoria da prática clínica no que 
diz respeito à prescrição de AAS na prevenção das 
DCV.
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INTRODUÇÃO

O 
envelhecimento crescente da popu-
lação portuguesa é uma realidade e, 
como tal, torna-se premente reco-
nhecê-lo e estudá-lo, com o intuito de 

encontrar soluções adequadas aos problemas que 
possam surgir. O idoso, definido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como idade superior ou 
igual a 65 anos, apresenta características próprias, 
tanto na manifestação de patologias, como na res-
posta a determinada terapêutica.1 O envelhecimento 
engloba alterações fisiológicas, metabólicas e fun-
cionais que implicam diferentes respostas aos me-
dicamentos por modificações farmacodinâmicas e 
farmacocinéticas.2

PRESCRIÇÃO POTENCIALMENTE INAPROPRIADA EM IDOSOS NUMA 
UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DO NORTE DO PAÍS – 
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS STOPP/START VERSÃO 2

RESUMO

Introdução: Com o avanço da idade o número de patologias tende a aumentar e, inevitavelmente, a complexidade da far-
macoterapia instituída. Com vista a diminuir a iatrogenia medicamentosa, estão disponíveis ferramentas como os critérios 
STOPP/START (Screening Tool of Older Person’s potentially inappropriate Prescriptions/Screening Tool to Alert doctors to 
Right Treatment) que auxiliam os prescritores na deteção de eventuais erros e omissões na prescrição. O objetivo é avaliar 
a prevalência da prescrição potencialmente inapropriada numa população idosa em Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
pela aplicação dos critérios STOPP/START versão 2.
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico realizado numa Unidade de Saúde Familiar (USF) do 
Norte de Portugal, em utentes com idade superior ou igual a 65 anos.
Foi efetuada análise estatística descritiva e analítica. Na análise inferencial foram usados os testes qui-quadrado e Kruskal-
-Wallis, com o auxílio do programa SPSS® versão 22.0. Considerou-se um nível de significância de 5%.
Resultados: Estudaram-se 320 indivíduos, 57,2% do sexo feminino. A mediana de idade foi de 73 anos. O número de fárma-
cos por utente foi, em média, 5,1, sendo que 54,7% da população apresentava consumo diário de cinco ou mais fármacos. 
Foram identificados 683 critérios de prescrição potencialmente inapropriada e omissa, com uma média de 2,1 erros de 
prescrição por indivíduo. Verificou-se maior ocorrência de pelo menos um critério STOPP em indivíduos com mais idade 
(p = 0,01), maior número de medicamentos crónicos (p < 0,001) e mais comorbilidades (p = 0,001).
Conclusões: Este trabalho revelou uma prevalência de critérios STOPP/START elevada numa população idosa em CSP. 
A aplicação de instrumentos de avaliação da qualidade de prescrição tem implicações na saúde e qualidade de vida dos 
idosos, com impacto na melhoria assistencial e nos gastos relacionados com a saúde. 

Palavras-chave: idoso; medicamentos potencialmente inapropriados; critérios STOPP/START; polimedicação; cuidados de 
saúde primários; geriatria
Keywords: elderly; potentially inappropriate medication; STOPP/START criteria; polypharmacy; primary health care; geriatrics
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Com o avanço da idade o número de patologias 
tende a aumentar e, inevitavelmente, também o 
número de medicamentos prescritos, bem como a 
complexidade da farmacoterapia instituída.2

A polimedicação pode ser considerada uma sín-
drome geriátrica, sendo uma causa importante de 
mortalidade nesta faixa etária. Existe alguma contro-
vérsia acerca da definição de polimedicação. Se por 
um lado há quem considere implícito no conceito o 
uso de medicamentos potencialmente inapropria-
dos, há quem defenda uma definição quantitativa 
– o uso de cinco ou mais medicamentos de forma 
crónica.3-5 Uma importante causa de reações ad-
versas nesta população é o uso de medicamentos 
potencialmente inapropriados, contribuindo para 
um aumento da morbimortalidade. Como medida 
de prevenção quaternária, importa ter em atenção 
a racionalização da polifarmacoterapia,6 definida 
pela Organização Mundial de Médicos de Família 
(WONCA) como “ação de identificação de doentes 
em risco de tratamento excessivo, para o proteger de 
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novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-
-lhe alternativas eticamente aceitáveis”.7 Hyttinen V. 
e colaboradores definem como fármacos potencial-
mente inapropriados os produtos cujo risco da sua 
utilização é superior ao potencial benefício, podendo 
causar problemas evitáveis ou preveníveis.8

Com o intuito de diminuir a iatrogenia medicamen-
tosa estão disponíveis ferramentas que auxiliam os 
médicos para a deteção de prescrição inadequada.9 
Os critérios de Beers, os mais frequentemente utili-
zados, constituem uma ferramenta de avaliação da 
qualidade de prescrição nos idosos. Contudo, a sua 
aplicação na população europeia revela muitas limita-
ções, nomeadamente no que se refere aos diferentes 
tipos de fármacos disponíveis. Acresce ainda o facto 
de não ter em consideração os medicamentos omis-
sos. Outros instrumentos, como os critérios STOPP/
START (Screening Tool of Older Person’s potentially 
inappropriate Prescriptions/Screening Tool to Alert 
doctors to Right Treatment), foram desenvolvidos 
para melhorar a prescrição medicamentosa em ido-
sos.10-12 Trata-se de uma ferramenta criada em 2008 
por um grupo de trabalho irlandês e que, em 2014, 
foi atualizada para a sua versão mais recente, a ver-
são 2. Apresentam uma aplicação lógica e intuitiva, 
mais adaptada à realidade europeia relativamente 
aos critérios de Beers.9,10 Vários estudos que compa-
raram os critérios de Beers e os STOPP/START rela-
tam uma maior sensibilidade destes últimos, identi-
ficando um maior número de erros de prescrição.11-13 
De salientar que, num estudo prospetivo, os critérios 
STOPP/START foram os únicos que demonstraram 
reduzir a prescrição inapropriada,14 de tal modo que 
a sua aplicação tem sido cada vez mais consensual, 
sendo inclusivamente apoiada pela Sociedade de 
Medicina Geriátrica da União Europeia.15 Foram, tam-
bém, incorporados como instrumento de rastreio nas 
recomendações holandesas sobre polimedicação no 
idoso.16

Os critérios STOPP correspondem a 80 parâme-
tros organizados por sistemas fisiológicos, corres-
pondendo a uma lista de medicamentos potencial-
mente inadequados. Os critérios START identificam 
medicamentos omissos, potencialmente benéficos, e 
são constituídos por 34 critérios, divididos por seis 
sistemas fisiológicos.12 O seu fundamento baseia-se 
no valor acrescentado que alguns medicamentos 
trazem, bem como na demonstração do benefício 
de certas medidas preventivas. Consequentemente, 
a utilização conjunta dos critérios STOPP/START per-
mite melhorar a prescrição de uma forma mais com-
pleta.  

A aplicação de instrumentos de avaliação da qua-
lidade de prescrição nos idosos tem implicações na 
saúde da população, para além do impacto na me-
lhoria assistencial e nos gastos relacionados com a 
saúde.8

Diversos estudos têm sido realizados no sentido 
de verificar o impacto do uso de critérios de me-
dicação potencialmente inapropriada. Hill-Taylor e 
colaboradores, numa revisão sistemática realizada 
em 2016, concluíram que a aplicação dos critérios 
STOPP/START é eficaz na melhoria da qualidade de 
prescrição em termos clínicos, humanísticos e eco-
nómicos. Foi ainda evidenciado que o uso destes cri-
térios permite uma redução do número de quedas, 
de episódios de delirium, do tempo de internamento, 
do recurso aos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e 
ao Serviço de Urgência e dos custos da medicação. 
Contudo, não foi encontrada evidência da melhoria 
da qualidade de vida ou diminuição da taxa de mor-
talidade.13

Este estudo tem como objetivo principal avaliar 
a prevalência de prescrição potencialmente inapro-
priada numa população idosa em CSP, através da 
aplicação dos critérios STOPP/START – versão dois. 
Como objetivos secundários pretende-se caraterizar 
a população em estudo de acordo com o número de 
fármacos consumidos diariamente e o número de 
comorbilidades crónicas, identificar os medicamen-
tos potencialmente inapropriados mais frequente-
mente prescritos na população de idosos em estudo, 
determinar se características demográficas, como 
o género e a faixa etária, se associam a um maior 
consumo de medicamentos potencialmente inapro-
priados e relacionar o número de comorbilidades e o 
número de fármacos consumidos diariamente com 
o número de medicamentos potencialmente inapro-
priados.

 
MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional, transver-

sal e analítico de base institucional desenvolvido 
numa Unidade de Saúde Familiar (USF) do norte de 
Portugal. 

Foram identificados 2053 utentes com idade 
igual ou superior a 65 anos inscritos na USF em ja-
neiro de 2017, através do Módulo de Informação e 
Monitorização das Unidades Funcionais (MIM@UF®). 
Foi calculada a dimensão da amostra recorrendo à 
calculadora online “cálculo amostral” para uma pre-
valência de prescrição potencialmente inapropriada 
na população portuguesa desconhecida (50%), com 
intervalo de confiança de 95%. A seleção da amostra 

POTENTIALLY INAPPROPRIATE PRESCRIPTION IN THE ELDERLY IN A PRIMARY CARE UNIT IN 
NORTHERN PORTUGAL – APPLICATION OF THE STOPP/START CRITERIA VERSION 2

investigação investigação



AIMGF    18 AIMGF    19v.8, nº 2 | novembro 2018 v.8, nº 2 | novembro 2018

em estudo foi realizada por amostragem aleatória 
através do programa Microsoft Excel 2016®, corres-
pondendo a um total de 389 doentes incluindo 20% 
de perdas estimadas. Foram excluídos da amostra 
todos os utentes não vigiados na USF, definido como 
ausência de uma consulta no último ano, residentes 
em lares ou doentes em fase terminal sob cuidados 
paliativos.

A recolha de informação realizou-se nos meses 
de novembro e dezembro de 2017. Foi realizada 
consulta do processo clínico informático, através da 
plataforma SClínico® e PEM®. Foi consultada a me-
dicação crónica e a lista de problemas ativos. As 
variáveis recolhidas foram a idade, o género, o nú-
mero de fármacos na medicação crónica, o número 
de patologias registadas na lista de problemas e a 
aplicação dos critérios STOPP/START. Os dados fo-
ram inseridos numa base de dados no programa 
Microsoft Excel 2016®. Todos os participantes foram 
identificados com um número interno, garantindo a 
confidencialidade dos dados. Posteriormente, a folha 
de cálculo foi convertida para a base de dados SPSS® 
versão 22.0, onde se realizou a análise estatística. Os 
dados introduzidos foram validados de maneira a 
eliminar possíveis erros de introdução. Foi realizada 
análise estatística univariada e bivariada, conside-
rando-se um nível de significância de 95%. Para a 
análise bivariada foi utilizado o teste qui-quadrado e 
o teste de Kruskal-Wallis.

Foi obtida aprovação do Conselho Técnico da 
USF envolvida no estudo, da Comissão de Ética para 
a Saúde da Administração Regional de Saúde (ARS) 
Norte e do Conselho Clínico do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACeS).

 
RESULTADOS
Estudaram-se 320 indivíduos, 57,2% do sexo fe-

minino. A mediana de idade foi de 73 anos com am-
plitude interquartis de 11 anos e idade máxima de 94 
anos. A distribuição da população da amostra por 
grupos etários encontra-se representada no quadro I.

Da amostra inicial foram excluídos 69 idosos 
(17,7%), 33,3% estavam institucionalizados, 52,2% 
não mantinham vigilância na USF e 14,5% já não se 
encontravam inscritos na instituição em que o es-
tudo foi realizado aquando da colheita de dados.

Os diagnósticos mais frequentes encontram-se 
descritos na figura 1 de acordo com a Classificação 
Internacional de Cuidados Primários - segunda edi-
ção (ICPC-2). Foi identificada uma média de 7,2 ± 
3,33 comorbilidades por pessoa. Relativamente à 
medicação crónica, a média do número de fármacos 
por utente foi de 5,1, com desvio padrão de 3,1. Da 
população estudada, 54,7% apresentava consumo 
diário de cinco ou mais fármacos.

Foram identificados 305 critérios STOPP, os mais 
prevalentes encontram-se descritos no quadro II. 
Em 13,1% dos indivíduos da amostra estava presente 
um critério, em 22,8% dois critérios e 11,3% da po-
pulação tinham três ou mais critérios (quadro III). A 
prevalência de critérios STOPP na amostra estudada 
foi de 47,2%. Em relação aos critérios START, foram 
identificados um total de 378 (quadro IV), sendo que 
29,7% tinham um critério, 26,9% tinham dois e 10,9% 
tinham três ou mais critérios de medicação omissa 
(quadro V). Encontrou-se assim uma prevalência de 
67,5% de critérios START na totalidade da amostra. 
Deste modo, verificou-se um total de 683 critérios 
STOPP e START, com uma média de 2,1 erros de pres-
crição (inapropriada ou por omissão) por indivíduo. 

Foi realizada análise bivariada com teste de qui-
-quadrado para a existência de pelo menos um crité-
rio STOPP/START e o género, não tendo sido encon-
trada diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos (p = 0,135).

Aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis, consideran-
do-se um nível de significância de 5%. Verificou-se 
maior ocorrência de pelo menos um critério STOPP 
em indivíduos com mais idade (p = 0,01), maior 

número de fármacos (p < 0,001) e maior número de 
comorbilidades (p = 0,001). Analisando a presença 
de critérios START de acordo com a idade ou número 
de comorbilidades não se evidenciaram diferenças 
estatisticamente significativas (p = 0,083 e p = 0,141, 
respetivamente).

DISCUSSÃO
A falta de uniformidade na definição de polime-

dicação conduz a alguma incerteza na avaliação e 
abordagem deste problema. O principal desacordo 
reside na indecisão quanto a uma definição qualita-
tiva ou quantitativa.17 Nesta última, é consensual a 
definição como o uso diário de cinco ou mais fárma-
cos.18 Deste modo, a prevalência de polimedicação 
depende da definição usada. Acresce ainda que a 
maioria dos estudos elaborados sobre esta temática 
realizou-se em ambiente hospitalar ou tem como 
amostra indivíduos institucionalizados, o que não 
permite uma comparação com a população em CSP, 
pela possibilidade de sobrevalorizar a presença de 
polimedicação. Neste estudo, a prevalência de idosos 
a realizar cinco ou mais medicamentos diariamente 
foi de 54,7%. Este valor encontra-se no limite supe-
rior da variabilidade encontrada em estudos ao nível 
dos CSP elaborados em Portugal (37,1%-58,1%).19-21

O consumo médio de fármacos por idoso está de 
acordo com os valores de consumos médios encon-
trados em idosos portugueses residentes na comuni-
dade, de 3,4 a 5,6.21,22

Este estudo pretendeu avaliar a prevalência de 
prescrição potencialmente inapropriada em idosos 
ao nível dos CSP. Foi identificada uma prevalência de 
critérios STOPP de 47,2% e 67,5% de critérios START. 
Neste aspeto convém mencionar a existência de es-
cassos estudos em CSP recorrendo à aplicação dos 
critérios STOPP/START, o que se torna ainda mais 
limitante se considerarmos apenas a versão atuali-
zada (versão 2). 

GRUPO ETÁRIO n (%)

65 - 74 anos 189 (59,1%)

75 - 84 anos 96 (30%)

≥ 85 anos 35 (10,9%)

Quadro I. Distribuição da população em estudo por grupo etário

Figura 1. Lista de problemas mais frequentes segundo a classificação ICPC-2 segunda edição

Alteração do metabolismo dos lípidios (T93)
Hipertensão sem complicações (K86)

Obesidade (T82)
Excesso de peso (T83)

Diabetes não insulino-dependente (T90)
Osteoartrose do joelho (L90)

Hipertrofia benigna da próstata (Y85)
Síndrome vertebral com irradiação da dor (L86)

Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta (D78)
Hipertensão com complicações (k87)

Veias varicosas da perna (K95)
Catarata (F92)

Perturbação depressiva (P76)
Osteoporose (L95)

Alterações funcionais do estômago (D87)
Erro de refração (F91)

Perturbação do sono (P06)
Outras osteoartroses (L91)

Síndrome do ombro doloroso (L92)
Outras doenças urinárias (U99)

CRITÉRIOS STOPP n (%)

Benzodiazepinas durante ≥ 4 semanas 88 (27,5%)

Fármacos que aumentam de forma previsí-
vel o risco de quedas no idoso 88 (27,5%)

IBP para a DUP não complicada ou esofa-
gite péptica erosiva durante > 8 semanas 65 (20,3%)

Fármaco prescrito sem indicação baseada 
na evidência clínica 18 (5,6%)

AAS em doentes com antecedentes de DUP 
sem associação de IBP 5 (1,6%)

Quadro II. Critérios STOPP mais prevalentes

Nº CRITÉRIOS STOPP n (%)

0 169 (52,8%)

1 42 (13,1%)

2 73 (22,8%)

3 27 (8,5%)

4 9 (2,8%)

Quadro III. Distribuição dos critérios STOPP por indivíduo

CRITÉRIOS START n (%)

Vacina antipneumocócica 174 
(54,4%)

Vacina gripe sazonal 82 
(25,6%)

Vitamina D e suplementos de cálcio em doentes 
com osteoporose conhecida e/ou fraturas por 
fragilidade prévias

23 (7,2%)

Tratamento anti-reabsortivo ósseo ou anabólico 
em doentes com osteoporose documentada e/
ou antecedentes de fraturas por fragilidade

18 (5,6%)

IECA na IC sistólica e/ou CI bem documentada 12 (3,8%)

Inibidores da 5 alfa reductase nos homens com 
LUTS quando não se considera necessária a 
prostatectomia

10 (3,1%)

Suplementos de vitamina D em idosos limitados 
ao domicílio com antecedentes de quedas ou 
osteopenia

8 (2,5%)

Quadro IV. Critérios START mais prevalentes

Legenda: IECA – inibidor da enzima de conversão da angiotensina; IC – insuficiência 
cardíaca; CI – cardiopatia isquémica; LUTS – sintomas do trato urinário inferior

Nº CRITÉRIOS START 
POR IDOSO n (%)

0 104 (32,5%)

1 95 (29,7%)

2 86 (26,9%)

3 30 (9,3%)

≥ 4 5 (1,6%)

Quadro V. Distribuição dos critérios START por indivíduo

investigação investigação

Legenda: IBP – inibidor da bomba de protões; DUP – doença ulcerosa péptica; 
AAS – ácido acetilsalicílico
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Um estudo numa população de idosos institu-
cionalizados identificou uma prevalência de crité-
rios STOPP de 75,4%,23 valor semelhante ao de um 
estudo realizado em duas USF do norte de Portugal 
que revelou que 69,6% da população estudada es-
tava exposta a pelo menos um critério STOPP.20 Num 
trabalho elaborado por Blanco-Reina E. e colabora-
dores numa população em CSP os critérios STOPP 
estavam presentes em 40,4%.24

Relativamente aos erros por omissão de prescri-
ção (critérios START), 67,5% da população do pre-
sente estudo apresentou pelo menos um destes 
critérios, sendo que em Portugal esta percentagem 
varia de 42,9% a 78,6%.20,23

Não foi encontrada associação estatisticamente 
significativa para a existência de um critério STOPP 
ou START e o género, em concordância com o es-
tudo de Galvin R. e colaboradores.25 

À semelhança de outros estudos, a presença de 
pelo menos um critério STOPP ocorreu em indiví-
duos mais idosos, com maior número de fármacos e 
de comorbilidades.20,26 

O critério STOPP mais frequente foi o “uso de ben-
zodiazepinas durante um período superior a quatro 
semanas” e o “uso de fármacos que aumentam o 
risco de quedas no idoso”, nos quais se incluem as 
benzodiazepinas, em 27,5%. Dados que se asseme-
lham aos encontrados num estudo em CSP, em que 
estes fármacos foram responsáveis por 28,6% das 
prescrições potencialmente inapropriadas.20 Na pri-
meira versão dos critérios apenas eram consideradas 
benzodiazepinas de longa ação, o que pode justificar 
valores inferiores encontrados na literatura (16,3%).27 
A prescrição de “inibidores da bomba de protões 
(IBP) durante um período superior a oito semanas” 
constituiu o segundo critério mais prevalente, em 
20,3% da amostra. Os estudos revelam uma grande 
variabilidade no que diz respeito a este critério (4,1%-
29,5%).9,20 Não obstante a existência de alguma con-
trovérsia relativamente aos efeitos secundários do 
uso prolongado de IBP nesta faixa etária, a sua conti-
nuação durante um período superior a oito semanas 
é quase sempre desnecessária, acarretando custos e 
potenciais interações medicamentosas. 

O critério START mais frequente diz respeito à 
“vacinação antipneumocócica”, ausente em 54,4% 
dos idosos. Em Portugal, está descrita uma preva-
lência de omissão de vacinação antipneumocócica 
de 64,3%.20 A discordância das recomendações rela-
tiva a este tema poderá contribuir para tal situação. 
Embora o Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias 
(GRESP) e a Associação Portuguesa de Medicina 

Geral e Familiar (APMGF) recomendem a vacina-
ção de todos os indivíduos imunocompetentes com 
idade superior ou igual a 65 anos,28 a Direção Geral da 
Saúde, na norma de orientação clínica nº 011 de 2015 
relativa à vacinação antipneumocócica em grupos de 
risco acrescido para doença invasiva pneumocócica, 
não contempla a idade como indicação para a vacina-
ção.29 O segundo critério omisso mais prevalente re-
fere-se à “vacinação contra a gripe sazonal” (25,6%). 
Assim, 74,4% da população idosa foi vacinada na 
época 2016/2017, o que corresponde a um valor su-
perior ao do inquérito “vacinómetro”, que estimou 
uma prevalência de vacinação antigripal no idoso de 
67,6% em 2016/2017.30 De referir ainda que de acordo 
com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (ECDC) devem ser realizados esforços com 
o objetivo de atingir uma taxa de vacinação contra a 
gripe sazonal nos grupos de risco de 75%.31

Como limitações deste estudo destaca-se a uti-
lização de uma escala não validada para a popula-
ção portuguesa, o desconhecimento da adesão te-
rapêutica, a utilização de critérios não consensuais 
pelas diferentes sociedades científicas e a aplicação 
da escala e recolha de variáveis por diferentes médi-
cos investigadores. De forma a minimizar esta última 
limitação foram discutidos os métodos de colheita 
das variáveis de modo a uniformizá-la. O facto de a 
colheita das variáveis estar dependente de registos 
clínicos, assim como da atualização contínua da me-
dicação crónica de cada utente, também constitui 
uma limitação importante do presente estudo (viés 
de codificação).

Como pontos fortes salienta-se a dimensão amos-
tral representativa e o facto de se tratar de um traba-
lho inovador dada a escassez de estudos ao nível dos 
CSP sobre este tema, nomeadamente com aplicação 
da versão atualizada dos critérios STOPP/START. 

De um modo geral, trata-se de uma ferramenta 
útil na deteção de prescrição potencialmente inapro-
priada ou omissa. No entanto, é bastante extensa e 
de aplicação morosa. O desenvolvimento de estraté-
gias que permitam detetar a presença de medicação 
potencialmente inapropriada ou omissa neste grupo 
etário, pelo cruzamento da lista de problemas com a 
medicação crónica presente no processo clínico de 
cada utente, através de um sistema de alertas que 
surgiriam no programa informático SClínico®, pode-
riam ser interessantes e contribuiriam para uma mais 
eficiente gestão destes casos.

De salientar a pertinência da temática e o poten-
cial de intervenção que este trabalho permite, no 
sentido de conduzir a uma prescrição racional neste 
grupo vulnerável. 

CONCLUSÃO
Este trabalho revelou uma prevalência de critérios 

STOPP/START elevada numa população de idosos 
ao nível dos CSP. 

A revisão da medicação habitual de cada indi-
víduo é mandatória em cada consulta, procurando 
a simplificação do esquema terapêutico e promo-
vendo a adesão ao tratamento. Deste modo, é fulcral 
a abordagem multidisciplinar ponderando os bene-
fícios da farmacologia instituída relativamente aos 
potenciais riscos a que o idoso pode estar sujeito. 
Durante a consulta é, ainda, importante investir na 
capacitação do idoso, dos seus familiares e/ou cui-
dadores para a gestão da medicação, reforçando a 
aplicação de medidas de prevenção quaternária com 
o intuito de minimizar a iatrogenia a que os idosos 
estão expostos.

Neste âmbito, o médico de família, pela sua visão 
holística, encontra-se numa posição privilegiada na 
abordagem e no acompanhamento destas situações. 
De acordo com a Definição Europeia de Médico de 
Família, estes objetivos devem ser perseguidos, indi-
vidual e socialmente, para o cumprimento pleno das 
competências nucleares da Medicina Geral e Familiar.
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O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NUMA DOENÇA MULTISSISTÉMICA

RESUMO

Introdução: A sarcoidose é uma doença multissistémica e complexa. Afeta principalmente os pulmões, podendo cursar 
com manifestações extrapulmonares e envolver qualquer órgão. Apresenta um curso progressivo ou crónico em até 30% 
dos casos. Esta heterogeneidade influencia negativamente a vida do doente, com importante impacto físico e psicossocial. 
O médico de família (MF) é o profissional que, através da medicina centrada na pessoa, pode melhor validar a perspetiva 
do utente e compreendê-lo no seu contexto biopsicossocial.
Descrição do caso: Homem, 61 anos, pertencente a família nuclear na fase VII do ciclo de vida de Duvall. Desempregado, 
classe média-baixa na escala de Graffar e APGAR familiar com moderada disfunção. Antecedentes pessoais de hiperplasia 
benigna da próstata e perturbação depressiva. Teve consulta com o MF em março de 2016 por tosse com duas semanas de 
evolução. A investigação diagnóstica culminou na suspeita de sarcoidose, tendo sido orientado para consulta de Medicina 
Interna. No período de um ano apresentou manifestações oculares, neurológicas e urológicas que implicaram recorrências 
ao serviço de urgência, consultas hospitalares múltiplas e início de corticoterapia. Esta progressão multissistémica gerou 
incompreensão no doente acerca da natureza da sua patologia. Através do agendamento de várias consultas, adotou-se 
uma abordagem centrada na pessoa, permitindo a partilha de expectativas, sentimentos e crenças. Aplicaram-se técnicas 
de comunicação para a valorização da dolência e procurou-se desenvolver o apoio familiar. Atualmente, mantém consultas 
regulares na Unidade de Saúde Familiar. Manifesta maior aceitação e compreensão quanto ao diagnóstico e viu fortalecido 
o apoio familiar.
Comentário: Descreve-se um caso de sarcoidose que demonstra a importância da prática da medicina centrada na pessoa 
na gestão de uma doença complexa, com efeitos multissistémicos, revelando a importância de uma adequada gestão clí-
nica, validação da perspetiva do doente e contextualização psicossocial e familiar.
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relato de caso

INTRODUÇÃO

A sarcoidose é uma doença multissisté-
mica de etiologia desconhecida carateri-
zada pela presença de granulomas não 
caseosos nos órgãos afetados. A maio-

ria dos casos ocorre entre os 20 e 50 anos de idade. 
Desconhecem-se a prevalência e incidência, variando 
com a região geográfica, famílias e raça, sendo mais 
comum na negra.1

Embora o envolvimento pulmonar seja o mais 
frequente, até 30% dos utentes apresentam mani-
festações extrapulmonares, sendo as mais comuns 
as oculares e as dermatológicas, seguindo-se as 
músculo-esqueléticas, neurológicas e renais.1 Assim, 
a apresentação clínica pode ser diversa, relacionan-
do-se com o envolvimento multissistémico. Sabe-se 
também que os doentes com sarcoidose apresentam 
frequentemente sintomas constitucionais, como fa-
diga e astenia, bem como alterações do humor.2 

Esta sintomatologia pode ter impacto nas ativi-
dades da vida diária, influenciando negativamente a 
vida pessoal, profissional e familiar. 

O diagnóstico definitivo da sarcoidose é realizado 
segundo três critérios: combinação de clínica e ima-
giologia compatíveis; evidência de granulomas não 
caseosos em biópsia e exclusão de outros diagnós-
ticos diferenciais.1 Apesar de a remissão espontâ-
nea ocorrer em dois terços dos casos, cerca de 10 a 
30% apresentam um curso progressivo ou crónico.1 
Perante a sintomatologia multissistémica, incom-
preendida pelos utentes e pela família, bem como a 
potencial cronicidade, é recomendada uma aborda-
gem focada não apenas nos aspetos biológicos e so-
máticos, como também nos psicossociais. 

A aplicação de técnicas de comunicação para ava-
liar o impacto da doença no utente e na sua família e 
a definição de estratégias para lidar com os sintomas 
constitucionais desta doença multissistémica são pi-
lares importantes na abordagem destes doentes. 

Este caso ilustra a importância da abordagem cen-
trada na pessoa na gestão de uma doença complexa, 
com efeitos multissistémicos, como é a sarcoidose.

THE ROLE OF THE FAMILY PHYSICIAN IN A MULTISYSTEMIC DISEASE

Figura 1. Genograma familiar e psicofigura de Mitchell (data de elaboração:  21/08/2017)

DESCRIÇÃO DO CASO
IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO FAMILIAR
Homem de 61 anos, caucasiano, casado, natural e 

residente em Braga, com o quarto ano de escolari-
dade, desempregado. Apresenta como antecedentes 
pessoais hiperplasia benigna da próstata e pertur-
bação depressiva major, encontrando-se medicado 
com tansulosina 0,4 mg (um comprimido por dia) e 
sertralina 50 mg (um comprimido por dia). Como an-
tecedente cirúrgico refere-se resseção transuretral da 
próstata (RTUP) em fevereiro de 2016, sendo acom-
panhado em consulta externa de Urologia. Nega hábi-
tos tabágicos, alcoólicos ou tóxicos. Desconhecem-se 
alergias medicamentosas ou alimentares.

Integra uma família nuclear, em fase VII do ciclo 
de vida de Duvall e de classe socioeconómica média-
-baixa, segundo a classificação de Graffar. O agregado 
familiar é constituído pelo utente e a esposa. Trata-se 
duma família com APGAR familiar de Smilkstein com 
moderada disfunção (seis pontos). Expõe-se o geno-
grama familiar na figura 1. Destaca-se um padrão de 
morbilidade de neoplasia na primeira e terceira ge-
rações (pai falecido com carcinoma da próstata e a 
filha do utente com atual diagnóstico de cancro da 
mama). A psicofigura de Mitchell revela uma boa re-
lação com a esposa e os filhos.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL
O utente recorreu, no dia 15/03/2016, a consulta 

programada na sua Unidade de Saúde Familiar (USF) 
por tosse seca com quatro semanas de evolução, sen-
sação de fadiga generalizada e astenia. Negava febre, 
toracalgia, sudorese e perda de peso. Ao exame obje-
tivo encontrava-se apirético, destacando-se o tempo 
expiratório prolongado e crepitações nas bases pul-
monares. Perante as queixas e alterações evidencia-
das na auscultação, foi solicitada radiografia torácica 
para esclarecimento diagnóstico.

Recorreu a consulta a 01/04/2016 com o resultado 
da radiografia, que evidenciou “proeminência hilar 
brônquico-vascular bilateral com aspeto nodular à di-
reita.” Dado o utente manter os sintomas, e perante o 

achado da radiografia, foi solicitada tomografia com-
putadorizada (TC) torácica.

A 10/04/2016, o utente regressou à consulta para 
mostrar o resultado da TC torácica, a qual demons-
trava “vários gânglios mediastínicos de dimensões 
aumentadas; os hilos pulmonares têm contornos lo-
bulados de provável filiação ganglionar mais exube-
rante à direita. O envolvimento mediastínico e hilar 
bilateral relativamente simétrico leva à hipótese de 
sarcoidose.” Perante estes achados e hipótese diag-
nóstica, o utente foi encaminhado pelo seu médico 
de família (MF) para consulta hospitalar de Medicina 
Interna.

Quatro meses depois o utente recorreu à USF 
onde, através de contacto não presencial, deixou no-
tas de alta e relatórios clínicos ao cuidado do seu MF. 
Estes sumariavam o seguimento hospitalar por várias 
especialidades e revelavam o envolvimento multissis-
témico rapidamente progressivo da sarcoidose. 

SEGUIMENTO HOSPITALAR
A 22/04/2016, o utente compareceu numa pri-

meira consulta de medicina interna, onde foi iniciado 
o estudo de diagnóstico provável de sarcoidose. 
Nessa consulta, foi constatada a presença de olho 
vermelho com um dia de evolução, motivo pelo qual 
o utente foi encaminhado de imediato ao serviço de 
urgência (SU) de Oftalmologia, onde foi estabelecido 
o diagnóstico de uveíte anterior. O utente ficou com 
pedido de consulta prioritária de Oftalmologia, a qual 
se realizou a 05/05/2016, confirmando-se a suspeita 
de envolvimento ocular da sarcoidose.

A 02/06/2016, o utente compareceu em consulta 
de seguimento de urologia após ter sido submetido a 
RTUP, conforme se descreve nos seus antecedentes 
pessoais. Nesta mesma consulta, foi-lhe comunicado 
o envolvimento prostático da sarcoidose, depois de o 
resultado histológico ter evidenciado “hiperplasia be-
nigna da próstata com prostatite granulomatosa não 
necrosante”. Dados os achados histológicos, clínica 
compatível e exclusão de outras hipóteses diagnós-
ticas, o diagnóstico ficou confirmado.
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A 30/06/2016, o utente recorreu ao SU hospitalar 
por desvio súbito da comissura labial. Foi internado 
ao cuidado da medicina interna e neurologia com o 
diagnóstico de paralisia do VII par craniano secun-
dária a provável envolvimento neurológico da sarcoi-
dose. Teve alta uma semana depois com a indicação 
de cumprir em ambulatório a medicação instituída 
no internamento (um comprimido diário de predni-
solona 20 mg). Regressou duas vezes ao SU, a 10 e 
a 27/07/2016, por episódios de cólica renal desenca-
deados por litíase ureteral secundária a hipercalciúria 
motivada pelo envolvimento renal da sarcoidose.

O envolvimento multissistémico relatado encon-
tra-se sumariado no quadro I.

CONSULTAS DE SEGUIMENTO E PLANO 
DE ATUAÇÃO
Perante o envolvimento multissistémico da sar-

dose e a complexidade do caso, o MF convocou te-
lefonicamente o utente para uma consulta progra-
mada a 22/08/2016. Os principais objetivos desta 
consulta foram avaliar o impacto provocado pela 
sarcoidose no utente e na dinâmica familiar, assim 
como as emoções e crenças associadas à doença. O 
método clínico centrado na pessoa (MCCP) é aquele 
que melhor permite que estes objetivos sejam alcan-
çados, refletindo a sua importância na abordagem 
deste caso e na construção dum plano de atuação.

Nesta consulta, o utente identificou como princi-
pal preocupação a fadiga, sintoma que tinha vindo 
a agravar e que o impedia de ajudar a esposa nas 
atividades domésticas [“Não consigo ajudar a minha 
mulher, estou sempre cansado.” (sic)] Manifestava 
também medo quanto ao caráter multissistémico da 
sarcoidose [“Tenho medo que isto avance para ou-
tros lados...” (sic)], bem como tristeza e culpa por ser 
causa de preocupação familiar, referindo-se constan-
temente à filha com cancro da mama [“Não posso 
preocupá-los com isto, especialmente a minha filha... 
ela tem problemas suficientes...” (sic)]. O utente op-
tou por se isolar em casa, receando a preocupação 

da família. Quando questionado acerca do conheci-
mento que tinha sobre a doença, manifestou dúvidas 
e ambivalência [“Não é cancro, mas é como se fosse, 
espalha-se pelo corpo, está nos pulmões e nos rins... 
por isso evito fazer esforços.” (sic)]

Identificados os principais problemas em colabo-
ração com o utente, desenvolveu-se um plano de ca-
pacitação para a autogestão da sua doença. O plano 
foi elaborado segundo três perspetivas: médica, 
emocional e familiar/social.

Do ponto de vista médico, foi necessário trabalhar 
a literacia relativamente à sarcoidose. Forneceram-se 
pequenas quantidades de informação utilizando-se 
uma linguagem positiva e evitando termos técnicos. 
Explicou-se que a sarcoidose pode afetar vários ór-
gãos, distinguindo este caráter multissistémico da 
progressão das doenças tumorais, já que o utente 
manifestou essa inquietação. Enfatizou-se também 
que a fadiga é um sintoma comum nesta doença.

Depois da partilha de informação, transitou-se 
para a fase de planeamento. Tendo em conta o co-
nhecimento atual relativo à sarcoidose, apresenta-
ram-se opções com vista a diminuir o impacto da fa-
diga, incluindo estimular a atividade física do utente, 
incentivando-se à prática de algum desporto do seu 
agrado, e descansar periodicamente ao longo do 
dia. Seguiu-se a pesquisa das preferências do utente 
que, devido ao seu desemprego, rejeitava qualquer 
atividade física que exigisse alguma despesa mone-
tária. O utente acabou por optar pela realização de 
caminhadas periódicas, estabelecendo o objetivo de 
aumentar gradualmente a distância percorrida (três 
quilómetros semanais). Simultaneamente, integrou 
no seu quotidiano curtos períodos destinados a des-
canso.

Do ponto de vista emocional, as estratégias para 
dar resposta ao medo e tristeza perante o envolvi-
mento multissistémico da sarcoidose consistiram na 
ventilação e validação das emoções. A construção da 
relação médico-utente baseada na transmissão de 
empatia foi essencial para atingir este objetivo. Para 
isso, recorreram-se a competências de comunica-
ção focadas, incluindo a legitimação da situação e a 
aliança com o utente, bem como não focadas, usan-
do-se uma escuta ativa durante a consulta.

Quanto à perspetiva familiar e social, o desejo de 
não preocupar a esposa e os filhos conduziu ao iso-
lamento social do utente. Quando questionado rela-
tivamente ao apoio familiar, o utente caraterizou-o 
como “ótimo, embora a minha mulher nem sempre 
entenda o meu cansaço, acha que exagero...” (sic). 
Neste sentido, propôs-se ao utente regressar às 
consultas subsequentes acompanhado da esposa, 

DATA DE 
OCORRÊNCIA

ENVOLVIMENTO 
ORGÂNICO DIAGNÓSTICO

05/05/2016 Oftalmológico Uveíte anterior

02/06/2016 Génito-urinário Sarcoidose 
prostática

30/06/2016 Neurológico Paralisia VII par 
craniano

10/07/2016
27/07/2016 Renal Litíase renal por 

hipercalciúria

Quadro I. Resumo do envolvimento orgânico (multissistémico) 

Figura 2. Resumo da evolução do utente
Legenda: USF - Unidade de Saúde Familiar; SU - Serviço de Urgência

sugestão que este aceitou. Os objetivos desta medida 
foram aumentar a literacia familiar acerca da sarcoi-
dose e promover a inclusão da esposa na tomada de 
decisões. Encorajou-se também o retorno do utente 
às atividades sociais. 

EVOLUÇÃO
O plano de atuação descrito não se esgotou numa 

única consulta, como se constata na figura 2. No de-
correr dos onze meses de seguimento, foram reali-
zadas várias consultas programadas, as quais inicial-
mente tiveram uma periodicidade mensal. O utente 
compareceu às consultas acompanhado pela esposa, 
que se viu progressivamente mais envolvida nas deci-
sões partilhadas entre o MF e o utente. Notou-se uma 
melhoria na comunicação do casal, com verbalização 
das suas dúvidas e opção por atividades de lazer em 
conjunto. Ao fim de três meses, o utente praticava 
caminhadas regulares com a esposa de cerca de seis 
quilómetros semanais. Em fevereiro de 2017, o utente 
inscreveu-se em aulas de pilates e em julho progra-
mou férias com a família. Manteve o seguimento hos-
pitalar, completando um ano de corticoterapia diária, 
encontrando-se, à data, em regime de redução pro-
gressiva. 

Como pontos negativos, destaca-se, em setembro 
de 2016, agravamento dos sintomas depressivos do 
utente, facto coincidente com uma cirurgia mamária 
da filha, com necessidade de otimização da medica-
ção antidepressiva (aumento de dose de sertralina 
para 100 mg) e encaminhamento da esposa para 
consulta hospitalar de psiquiatria. O utente recorreu 
ainda ao SU hospitalar por episódio de cólica renal, obri-
gando a antecipação da consulta de urologia.

COMENTÁRIO
O MF é o primeiro ponto de contacto com inúmeras 

patologias, algumas de gestão complexa e evolução 
inesperada, como são as doenças multissistémicas. 
A sarcoidose é um excelente exemplo devido à ex-
pressão variável da sua clínica e evolução. É, por isso, 
uma doença que provoca angústia e incompreensão 
nos utentes, já que pode envolver qualquer órgão e 
limitar as atividades da vida diária. Compreende-se, 
assim, que a atuação do MF não se esgote no diag-
nóstico de uma doença multissistémica, sendo ne-
cessário o acompanhamento próximo do utente para 
perceber qual o impacto da patologia no seu quoti-
diano. É também importante capacitar o utente para 
gerir os sintomas e as complicações da doença. Isto 
é concretizado através do método clínico centrado 
na pessoa (MCCP), o qual permite entender o utente 
numa perspetiva individual e familiar e elaborar um 
plano de cuidados entre o MF e o utente.3

Ciente da importância da aplicação do MCCP neste 
caso clínico, foi fundamental para o MF desenvolver 
um plano que se adequasse à capacitação do utente 
para a gestão duma doença multissistémica poten-
cialmente crónica. Thomas Bodenheimer e os seus 
colegas desenvolveram um modelo de autogestão 

da doença crónica aplicado aos cuidados de saúde 
primários.4 Neste modelo de capacitação, o médico 
e o utente trabalham em parceria e desenvolvem 
aptidões que permitam ao utente gerir as possíveis 
complicações e limitações do quotidiano geradas 
pela patologia. As vantagens deste conceito incluem 
uma melhor gestão da doença, redução de custos e o 
fornecimento de informação de forma clara e adap-
tada às necessidades do utente.5 Para por em prática 
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após o diagnóstico de sarcoidose e das suas compli-
cações. O entendimento dos utentes como um todo 
é um aspeto essencial da Medicina Geral e Familiar, 
que coloca os MF como pilares fundamentais dos 
cuidados centrados na pessoa. Conclui-se que a apli-
cação dos cuidados centrados na pessoa pode gerar 
ganhos aos utentes, que se sentem compreendidos e 
que adquirem ferramentas para gerir as suas vidas, e 
aos MF, que asseguram respostas adequadas às reais 
necessidades dos seus utentes. 

relato de casorelato de caso
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este modelo é necessário desenvolver estratégias e 
aplicá-las a três áreas de impacto da doença crónica: 
médica, emocional e social/familiar.

Do ponto de vista médico, o utente definiu como 
focos de atuação o desconhecimento relativamente 
à sarcoidose e a fadiga. Estes dois problemas são 
compreensíveis à luz da literatura, já que a sarcoidose 
é ainda uma doença desconhecida da população.2 
Sendo um baixo nível de literacia uma das barreiras 
à participação ativa do utente no seu plano terapêu-
tico, fornecer informação de forma adaptada às suas 
necessidades e ritmo traduziu-se numa medida im-
portante para obter o seu envolvimento na tomada 
de decisões. Por outro lado, a fadiga é um dos sin-
tomas mais comuns da sarcoidose, com uma preva-
lência que varia entre 60% a 90%.2 A sua etiologia 
é incerta, sendo definida como multifatorial. Um es-
tudo concluiu que a fadiga parece ser mais intensa 
nos casos em que as manifestações extrapulmonares 
são múltiplas e exuberantes.6 As suas consequências 
incluem a inatividade física, o impacto no bem-estar 
emocional e a diminuição da qualidade de vida. No 
caso descrito, o utente apresentava manifestações 
extrapulmonares importantes e identificava como 
sintoma mais limitante a fadiga, com repercussão no 
seu quotidiano, o que vai de encontro à literatura. O 
tratamento da fadiga é mal compreendido, não exis-
tindo informação que suporte o uso de terapêutica 
farmacológica. Alguns autores defendem que a pro-
moção da atividade física pode mostrar-se benéfica.2 
Deste modo, foi explorada junto do utente a possibili-
dade de realização de exercício físico regular. Usando 
o MCCP e modelo de autogestão da doença, foi ela-
borado um plano a curto prazo, tendo sido o próprio 
utente a escolher a atividade mais indicada para si e 
a definir as metas a cumprir. Esta atuação revelou-se 
benéfica, verificando-se a adesão do utente, a melho-
ria da sua condição física e o alívio sintomático.

Do ponto de vista emocional, sabe-se que a sar-
coidose pode cursar com alterações emocionais justi-
ficadas pela própria etiopatogenia e/ou pelo impacto 
provocado pelo diagnóstico duma doença crónica. 
Os sintomas depressivos e ansiosos apresentam uma 
prevalência entre 27% a 66%,7 sendo mais frequentes 
e graves em doentes com envolvimento multissisté-
mico importante e naqueles que reportam fadiga e 
dispneia.8 O diagnóstico de sarcoidose pode ainda 
conduzir a isolamento social. Este caso não foi exce-
ção, tendo o utente manifestado isolamento, tristeza 
e medo. Perante a expressão destas emoções fortes, 
é fundamental a demonstração de empatia através 
de técnicas de comunicação, incluindo a escuta ativa, 
a reflexão sobre as emoções, a validação, o respeito 

e a aliança entre o médico e o utente.9 Na sarcoidose, 
uma comunicação empática facilita o envolvimento 
do utente com o plano de atuação.2 Neste caso clí-
nico, a empatia surgiu como aspeto central terapêu-
tico, permitindo que o utente se sentisse ouvido, 
validado e respeitado. Permitiu ainda a capacitação 
do utente no reconhecimento das suas próprias emo-
ções. Esta intervenção foi essencial para que o utente 
tivesse identificado um agravamento no seu estado 
de humor e procurasse ajuda junto do seu MF, que 
aumentou a dose do antidepressivo.

O envolvimento familiar é outra das perspetivas 
centrais do MCCP e do modelo de autogestão de 
doença crónica. Melhorar e encorajar o apoio da famí-
lia em questões como adesão a planos de tratamento 
torna-se fundamental na gestão de doenças cróni-
cas.9 Por outro lado, as relações familiares podem 
ver-se abaladas no contexto do diagnóstico de sar-
coidose por vários motivos: o isolamento provocado 
pelos sintomas físicos e emocionais, frequentemente 
incompreendido pelos familiares, bem como a subva-
lorização de queixas inespecíficas e aparentemente 
inocentes, como a fadiga, geram confusão dentro 
da família.2 No caso descrito, o utente identificava a 
esposa como principal fonte de suporte, tendo esta 
sido envolvida nas consultas subsequentes. Foi deci-
sivo providenciar informação à esposa do utente que, 
tal como este, desconhecia a sarcoidose e as suas 
consequências. Este envolvimento familiar progres-
sivo permitiu criar um espaço terapêutico com uma 
comunicação recetiva e um aumento da cooperação 
do casal, que se viu mais envolvido em atividades 
conjuntas.

A elaboração de um plano em conjunto com o 
utente é uma das caraterísticas que define o MCCP. 
No modelo de decisão partilhada, o médico e o 
utente participam no processo de decisão, sendo 
fundamental a partilha de informação e de respon-
sabilidade sobre a tomada de decisão.9 Neste caso 
clínico, esta atuação foi essencial para o desenvolvi-
mento de um plano terapêutico que respondesse às 
reais necessidades e preocupações do utente. Foi o 
próprio, com a ajuda do MF, que reconheceu e definiu 
os principais problemas dentro das várias perspetivas 
definidas, assim como as estratégias e o grau de en-
volvimento familiar.

Este caso clínico revelou-se de grande importân-
cia para compreender o valor da aplicação do MCCP 
no entendimento biopsicossocial de um utente diag-
nosticado com uma patologia multissistémica. Foi 
também pertinente a utilização do modelo de auto-
gestão de doença crónica na elaboração de estraté-
gias para permitir ao utente recriar a sua autonomia 
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UM DIAGNÓSTICO DIFÍCIL
- UM CASO CLÍNICO DE HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO

RESUMO

Introdução: O relato de caso apresenta um quadro de hiperparatiroidismo primário (HPP), de diagnóstico difícil e moroso, 
condicionado por uma apresentação atípica e pelo efeito confundidor da patologia osteoarticular, que desencadeou o 
aparecimento de osteoporose secundária para o doente.
Descrição do caso: Em 2009, utente de 49 anos, trabalhador na construção civil, inicia gonalgia bilateral de caráter mecâ-
nico com radiografia a evidenciar “gonartrose bilateral”. Surge posteriormente claudicação e sarcopenia, apresenta tomo-
grafia computorizada do joelho esquerdo a revelar: "rotura do menisco interno, ligamento cruzado anterior, com arranca-
mento ósseo tibial", sendo proposto tratamento cirúrgico. Em março de 2012, mantém queixas álgicas após cirurgia, apesar 
de tratamento fisiátrico. No final do ano, surge fadiga, labilidade emocional e poliartralgias progressivas e incapacitantes, 
com necessidade de auxiliares para a marcha (canadianas e, posteriormente, cadeira de rodas). Na consulta de Medicina 
Geral e Familiar é-lhe pedido estudo imunológico, na suspeita de doença autoimune e cintigrafia óssea por possível neo-
plasia oculta, que demonstra “suspeita de manifestação óssea de doença metabólica”. Em ambiente hospitalar, realiza 
estudo analítico com elevação da paratormona e cálcio sérico, permitindo o diagnóstico de HPP; ecografia demostra 
“nódulo hipoecogénico da paratiroide”; densitometria óssea revela: “osteoporose muito grave” (T-SCORE: lombar -5,7 
desvios padrão (DP) e fémur -5,5 DP). Assim, em 2013, foi submetido a paratiroidectomia completa, confirmando-se histo-
logicamente adenoma da paratiroide. Atualmente encontra-se assintomático, com valores de densitometrias de T-SCORE: 
lombar -3,6 DP e fémur -2,3 DP.
Comentário: O Médico de Família é fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose. É essencial estar 
atento às causas e manifestações de osteoporose secundária para referenciar atempadamente para os cuidados hospita-
lares e instituir precocemente terapêutica, impedindo desfechos semelhantes. Poder-se-á colocar a hipótese diagnóstica 
de HPP em quadros osteoarticulares inespecíficos e demorados, especialmente se sintomas sugestivos de alteração do 
metabolismo do cálcio, como nefrolitíase ou fraturas ósseas.
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Keywords: hyperparathyroidism, primary; osteoporosis
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INTRODUÇÃO

Ohiperparatiroidismo primário (HPP) é 
uma doença metabólica definida por 
uma hiperfunção autónoma da glândula 
paratiroide, que resulta na hipersecreção 

de hormona paratiroideia (PTH) com consequente 
aumento do nível sérico de cálcio.1,2

Esta patologia é a causa mais comum de hipercal-
cémia em ambulatório e é uma das endocrinopatias 
mais frequentes.3 A prevalência mundial é de 1:300 
a 1:2000. Na Europa há predominância do sexo fe-
minino face ao masculino (1,6% versus 0,3%).3 Pode 
ocorrer em qualquer idade, mas apresenta maior inci-
dência a partir dos 45-50 anos, com pico entre a 6ª-7ª 
décadas de vida.4 

Uma pequena percentagem dos casos está as-
sociada a síndromes hereditários, mas a maior parte 
trata-se de doença esporádica.1 Esta é maioritaria-
mente causada por um adenoma isolado da glândula 

paratiroide, podendo contudo, ser originada por hi-
perplasia glandular ou carcinoma.1,2

Há diferentes perfis da doença: desde assintomá-
ticos até ao atingimento de vários órgãos. Nos países 
desenvolvidos, o HPP é diagnosticado maioritaria-
mente (85%) na fase assintomática. 1,4,5 O espetro de 
doentes sintomáticos é típico dos países em desen-
volvimento e apresentam-se frequentemente com 
hipercalcemia sintomática, com complicações renais 
(nefrolitíase e nefrocalcinose) ou esqueléticas (fra-
turas ósseas, osteíte fibrosa quística e dor óssea).3,5,6 
O HPP está também associado a alterações neuro-
cognitivas e psiquiátricas, que podem não melhorar 
através da paratiroidectomia.3-5 A associação do HPP 
com mortalidade cardiovascular não está totalmente 
esclarecida, contudo, sabe-se que existe uma impor-
tante calcificação vascular, maior progressão da ate-
rosclerose e maior prevalência de hipertensão arte-
rial. 3-5 

O diagnóstico é feito com base no estudo analítico: 
presença de hipercalcemia e elevação concomitante 
da PTH. Devem-se excluir situações que mimetizam a 
doença, como a iatrogenia medicamentosa por diu-
réticos tiazídicos ou lítio.2,4 A avaliação imagiológica 
e de outros parâmetros analíticos permite determi-
nar a etiologia do HPP e orientar a monitorização e 
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follow-up desta patologia, nomeadamente através 
de: PTH, cálcio e fósforo sérico, a ecografia renal e a 
densitometria óssea. Além destes, existe um impor-
tante exame de localização, a cintigrafia com sesta-
mibi, útil em doentes com provável doença uniglan-
dular, permitindo uma exploração cirúrgica unilateral 
com menor grau de invasão.4,7,8

O único tratamento com potencial curativo (taxa 
de cura de 95%) é a paratiroidectomia das glândulas 
envolvidas na patologia, pelo que deve ser realizada 
a todos os doentes sintomáticos e sem contraindica-
ções ao procedimento.1,4,9 Sabe-se que após a cirur-
gia há melhoria da densidade mineral óssea, redução 
do risco de fraturas ósseas e do aparecimento de 
cálculos renais.2,9,10 Apesar disso, há possibilidade de 
recorrência da patologia, caso não seja retirado todo 
o tecido glandular.

O presente caso clínico relata um quadro de HPP, 
de diagnóstico difícil e moroso, motivado pelo efeito 
confundidor da patologia osteoarticular, que desen-
cadeou osteoporose secundária. Os autores salien-
tam a necessidade de atenção para os sinais preco-
ces de HPP, nomeadamente nefrolitíase e fraturas 
ósseas.

DESCRIÇÃO DO CASO
O presente relato de caso aborda um utente do 

sexo masculino, com 58 anos, caucasiano, casado e 
trabalhador da construção civil. Apresenta antece-
dentes pessoais de psoríase, sendo seguido em con-
sulta hospitalar. Não apresenta antecedentes familia-
res relevantes, nomeadamente: doenças autoimunes, 
endócrinas e neoplásicas. Pertence a uma família nu-
clear na fase VII do ciclo de Duvall e de classe V do 
índice de Graffar, na qual o rendimento económico 
da família advém unicamente do salário do utente.

A figura 1 demonstra a representação do geno-
grama familiar.

Fevereiro de 2009
Doente recorre à sua Unidade de Saúde Familiar 

(USF), em consulta aberta, por quadro de gonalgia 
bilateral, mais acentuada à esquerda, com caracte-
rísticas mecânicas, pelo que é medicado com anti-
-inflamatório e tem indicação para repouso. Volta no 
mesmo mês à USF, onde por ausência de melhoria 
da sintomatologia lhe é solicitada radiografia aos joe-
lhos, que evidencia “gonartrose bilateral”. Mantém 
indicação de repouso, suspeitando tratar-se de crise 
aguda de gonartrose.

Janeiro de 2010
Doente recorre ao Serviço de Urgência do hospi-

tal de referência por quadro de dor na grade costal 
direita após queda da própria altura, tendo realizado 
radiografia a evidenciar fratura de três costelas, com 
indicação para medicação analgésica e repouso.

Maio de 2011
Regressa à consulta da USF por persistência da 

sintomatologia, pelo que é pedida tomografia com-
putorizada (TC) do joelho esquerdo, com o seguinte 
resultado: “provável rotura do menisco e rotura não 
recente do ligamento cruzado anterior, com arran-
camento ósseo tibial associado a ligeiro derrame ar-
ticular e sinovite”. Desta forma, é referenciado para 
consulta externa de Ortopedia no hospital de referên-
cia. Concomitantemente inicia tratamentos fisiátricos 
numa instituição privada e certificado de incapaci-
dade temporária (CIT).

Agosto de 2011
Na consulta de Ortopedia, mantém a sintomato-

logia álgica, associada de novo a claudicação e atro-
fia muscular. Realiza ressonância magnética nuclear 
(RMN) do joelho esquerdo que revela “discreto der-
rame articular, ligeira reação sinovial e degeneração 
do menisco interno”, pelo que é proposto para trata-
mento cirúrgico.

Novembro de 2011
Tem um episódio de cólica renal com recurso ao 

Serviço de Urgência do hospital da área de residên-
cia, no qual é solicitada TC abdominal que mostra: 
“elemento litiásico renal à direita de 7 mm”. Realiza 
analgesia, com melhoria sintomática gradual.

Fevereiro de 2012
Realiza artroscopia ao joelho esquerdo, com repa-

ração do ligamento cruzado anterior, que decorreu 
sem intercorrências. 

Figura 1. Representação do genograma familiar (data de elabo-
ração: 31/08/2018)
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Março de 2012
Na consulta de Ortopedia no período pós-opera-

tório apresenta dor óssea generalizada. Realiza radio-
grafia ao joelho esquerdo de controlo pós-operatório 
que evidencia “aparente osteopenia”. Inicia trata-
mento fisiátrico no hospital de referência em abril de 
2012, com instituição de carga progressiva. 

Novembro de 2012
Mantém-se em fisioterapia, mas já deambula au-

tonomamente, tendo conseguido recuperar parcial-
mente a funcionalidade do joelho intervencionado. 
Regressa à USF por agravamento da sintomatologia 
álgica, nomeadamente poliartralgias progressivas 
e incapacitantes dos tornozelos, punho esquerdo e 
joelho direito. Apesar do aparente carácter mecâ-
nico da dor e, levantando-se a hipótese de possível 
doença autoimune, é pedido estudo imunológico que 
se revela negativo (anticorpos anti-ADN nativo; anti-
corpos antinucleares; antigénio leucocitário humano/
HLA B27, velocidade sedimentação). 

Abril de 2013
Inicia novamente marcha com apoio de duas ca-

nadianas, por iniciativa própria devido a queixas ál-
gicas e parestesias plantares bilaterais que o impe-
diam de deambular. É assim orientado pela consulta 
de Medicina Física e Reabilitação para a consulta de 
Dor Crónica, por ausência de melhoria das queixas 
álgicas com tratamento fisiátrico. É medicado com 
pregabalina 50 mg, duas vezes/dia, com aumento 
progressivo de dose para 150 mg, duas vezes/dia, 
apresentando resolução das queixas de parestesias.

Maio de 2013
Inicia quadro clínico de labilidade emocional as-

sociado a fadiga. Agora, já em cadeira de rodas por 
sarcopenia e dor óssea generalizada e intensa com a 
carga. É, então, pedida cintigrafia óssea por suspeita 
de possível neoplasia oculta que revela “hipercap-
tação difusa a nível das estruturas esqueléticas, no-
meadamente de forma moderada na rótula esquerda 
e no compartimento femorotibial interno do joelho 
esquerdo, sugerindo suspeita de manifestação óssea 
de doença metabólica – hiperparatiroidismo, osteo-
malacia ou osteodistrofia renal”.

Julho de 2013
Após referenciação, tem consulta de Medicina 

Interna. É realizado novo estudo analítico: hemo-
grama, função renal e hepática, estudo de autoimu-
nidade (fator reumatóide, anticorpos antinucleares, 
anti-dsDNA, anticorpos anti-citoplasma dos neutró-
filos, anticorpo anti-péptido citrulinado cíclico), se-
rologias víricas (hepatite B, C e vírus da imunodefi-
ciência humana) e função tiroideia, que não mostrou 
alterações. Os resultados anormais foram: elevação 
da PTH (941 pg/mL - valor referência 10-60 pg/mL) 
e do cálcio sérico (6,1 mEq/L - valor referência 4,3-5,1 
mEq/L), e diminuição do fosforo sérico (1,8 mL/dL - 
valor referência 2,7-4,5 mL/dL) - sugerindo assim um 

quadro de HPP. Foi assim referenciado para consulta 
externa de Endocrinologia em outubro de 2013.

Novembro de 2013
Na consulta de Endocrinologia, é doseado cálcio 

urinário que se mostrou elevado; realiza densitome-
tria óssea com o seguinte resultado: “osteoporose 
muito grave (T-SCORE: lombar -5,7 DP e fémur -5,5 
DP)”; ecografia cervical com: “formação hipoecogé-
nica nodular com cerca de 2,3 x 1,7 cm na glândula 
paratiroideia inferior esquerda” - suspeitando-se de 
adenoma da paratiroide; ecografia renal revela: “múl-
tiplos elementos litiásicos, medindo o maior cerca de 
1,7 cm à direita e 1 cm à esquerda”. É medicado com 
ácido alendrónico 70 mg/semana e orientado para 
consulta de Cirurgia Geral.

Dezembro de 2013
Na consulta de Cirurgia Geral é decidida parati-

roidectomia da glândula atingida e agendada para 17 
de dezembro de 2013. No exame histológico da peça 
operatória comprova tratar-se de um adenoma da 
paratiroide.

Janeiro de 2014
Na consulta de Endocrinologia de follow-up, o 

doente apresenta-se ainda com o quadro clínico de 
hungry bone syndrome desenvolvido no período 
pós-operatório imediato. É medicado para reversão 
do mesmo e mantém consultas de seguimento para 
controlo da calcemia. Mantém tratamento de reabi-
litação física para reforço muscular, subsequente a 
síndrome de imobilidade e fragilidade, com lenta e 
progressiva recuperação do desempenho funcional 
e sem dor associada. Embora com vontade de reto-
mar a atividade laboral, o doente mantém também a 
incapacidade temporária para o trabalho, devido aos 
valores densimétricos que apresenta e ao risco que 
daí advém.

Janeiro de 2015
O utente apresenta melhoria clínica e analítica, 

com cálcio sérico de 4,1 mEq/L (valor referência 4,3-
5,1 mEq/L), fosforo sérico 2,2 mL/dL (valor referência 
2,7-4,5 mL/dL) e PTH de 104 pg/mL (valor referência 
10-60 pg/mL). Torna-se novamente capaz de deam-
bular sem auxiliares da marcha e de exercer a sua 
profissão.

Setembro de 2017
O utente apresenta-se sem queixas álgicas. 

Encontra-se medicado desde o diagnóstico com 
[ácido alendrónico 70 mg + colecalciferol 5600 UI], 
semanalmente e com [carbonato de cálcio + cole-
calciferol 400 UI], três vezes/dia. Tem seguimento 
médico em consulta de Endocrinologia no hospital 
de referência, na qual realiza estudo analítico e den-
sitometrias regulares, apresentando um valor de PTH 
de 74 pg/mL e de T-SCORE lombar -3,6 DP e fémur 
-2,3 DP. 

A figura 2 demonstra, resumidamente, a represen-
tação cronológica do relato de caso.

relato de casorelato de caso

COMENTÁRIO
O caso clínico apresentado foi um exemplo de 

diagnóstico moroso pelo efeito confundidor de pa-
tologias mais frequentes. Uma das características 
de Medicina Geral e Familiar é “possuir um processo 
específico de tomada de decisões determinado pela 
prevalência e incidência da doença na comunidade”.

De facto, a patologia osteoarticular é muito co-
mum em utentes profissionalmente ativos, nomeada-
mente se realizam trabalhos manuais de carga como 
na construção civil.11 Assim, permitiu inicialmente 
orientar a marcha diagnóstica e terapêutica para esta 
patologia, tendo em conta a sua elevada prevalência. 
Desta forma, a dor de características mecânicas e os 
achados imagiológicos (radiografia, TC e RMN) cor-
roboraram este diagnóstico, pelo que se procedeu à 
cirurgia reparadora da lesão meniscal e ligamentar.

Contudo, o facto de o doente não apresentar me-
lhoria álgica mesmo sob tratamento fisiátrico, deve-
ria ter levantado a possibilidade de outro diagnóstico, 
uma vez que não surgiram complicações pós-cirur-
gicas. Além disto, o aparecimento de sinais de alerta 
como poliartralgias, regressão da capacidade autó-
noma de deambulação com necessidade de retomar 
auxiliares de marcha e dor óssea generalizada e in-
tensa obrigavam à suspeição de outros diagnósticos, 
pelo que foram excluídas como hipóteses: doença 
autoimune e neoplasia oculta.

As fraturas costais resultaram de uma queda da 
própria altura, através de um traumatismo com im-
pacto de baixa intensidade, pelo que não seria expec-
tável o aparecimento de tais fraturas. Por outro lado, 
a TC dos joelhos com evidência de “arrancamento 

ósseo tibial” poderia ter suscitado dúvida de fra-
gilidade óssea. Embora a atividade profissional do 
doente pudesse justificar um traumatismo modera-
do-grave do qual resultaria tal achado. A juntar a es-
tes dados, a radiografia de controlo pós-operatório 
do joelho com “aparente osteopenia”, condicionada 
por menor densidade óssea, deveriam ter levantado 
a possibilidade diagnóstica de osteoporose. Assim, 
este utente do sexo masculino, com mais de 50 anos 
e com características de diminuição de massa ós-
sea, como a radiografia com osteopenia, associada 
a história de fratura por trauma ligeiro cumpre indi-
cações para a realização de osteodensitometria no 
homem.12,13

O primeiro episódio de cólica renal, geralmente 
não tem indicação de estudo. Contudo, no caso apre-
sentado, a documentação imagiológica de litíase re-
nal conjuntamente com a história prévia de fraturas 
ósseas deveria ter aumentado o índice de suspeição 
diagnóstica de HPP. Também a dor óssea generali-
zada é uma queixa, embora infrequente, que caracte-
riza a patologia de HPP.

As alterações neuropsiquiátricas podem passar 
despercebidas, não ser valorizadas ou até ser atribuí-
das a outras causas tal como nesta situação em que 
a patologia depressiva poderia ser atribuída tanto ao 
HPP como ser considerada quadro reativo do desen-
rolar de todo o caso. De salientar que a patologia de-
pressiva associada à gradual limitação do utente im-
pediu a correta valorização dos sintomas que foram 
surgindo ao longo do tempo. 

Importa também salientar que o valor de PTH 
manteve-se elevado mesmo após a paratiroidectomia 

Figura 2. Representação cronológica do relato de caso
Legenda: t – tempo; USF - Unidade de Saúde Familiar; RX – radiografia; TC – tomografia computorizada; CIT – certificado incapacidade temporária; 
RMN – ressonância magnética nuclear; PTH - paratormona; Cálciou – cálcio urinário; DP – desvio padrão
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curativa. Apesar de ainda não estarem esclarecidos 
os mecanismos patológicos que causam este fenó-
meno, a etiologia neste contexto mais provável é a 
hungry bone syndrome. Esta síndrome caracteriza-se 
pela rápida entrada de cálcio no tecido ósseo e pelo 
aumento marcado da remineralização óssea, o que 
permite o estímulo à produção de PTH. Geralmente 
é uma síndrome autolimitada com cerca de dois anos 
de duração após a cirurgia, período a partir do qual 
há redução gradual do valor analítico de PTH, tal 
como sucedeu no caso apresentado.14

Durante sensivelmente cinco anos, o utente teve 
limitação funcional importante com incapacidade 
para o trabalho. Houve, por isso, perda de funciona-
lidade muscular e privação económica com prejuízo 
para o utente e família. O utente é o único elemento 
da família com rendimento, pelo que, a situação de 
incapacidade para desempenhar a sua atividade la-
boral acarretou marcadas perdas económicas e emo-
cionais.

É importante afirmar que do atraso diagnóstico 
resultou uma osteoporose grave, com consequente 
aumento do risco de fraturas e maiores morbilidade 
e mortalidade. Utilizando a ferramenta Fracture Risk 
Assessment Tool adaptada à realidade portuguesa, 
antes do tratamento instituído, o doente apresentava 
uma probabilidade de fratura a 10 anos de 84% para 
fratura osteoporótica major e de 83% para fratura da 
anca. Atualmente, apresenta 7,6% e 3,7%, respetiva-
mente.15 Apesar do caminho lento e difícil no diagnós-
tico de HPP, a terapêutica permitiu amenizar o grau 
de osteoporose, melhorando assim o prognóstico e a 
qualidade de vida do doente.

Sabe-se que o Médico de Família tem um papel 
crucial na prevenção, diagnóstico e tratamento da os-
teoporose. Assim, é essencial estar atento às causas 
e manifestações de uma osteoporose secundária, de 
modo a fazer não só uma correta e atempada refe-
renciação para cuidados hospitalares, mas também 
uma precoce instituição da terapêutica impedindo 
desfechos semelhantes. Urge a atenção dos Médicos 
de Família para a necessidade de considerar o HPP 
como hipótese diagnóstica em doentes com nefroli-
tíase e fraturas ósseas. Por outro lado, a combinação 
concomitante de quadro ostearticular inespecífico 
aumenta também o índice de suspeição desta pato-
logia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Duan K, Gomez HK, Mete O. Clinicopathological correlates of hyperpar-
athyroidism. J.Clin Pathol. 2015;68:771-87
2. Pyram R, Mahajan G, Gliwa A. Primary hyperparathyroidism: Skel-
etal and non-skeletal effects, diagnosis and management. Maturitas. 
2011;70(3):246-55
3. Khan A,  Hanley DA, Rizzoli R, Bollerslev J, Young JE, Rejnmark L et 
al. Primary hyperparathyroidism: review and recommendations on evalu-
ation, diagnosis, and management. A Canadian and international consen-
sus. Osteopororos Int. 2017;28:1-19
4. Pallan S, Rahman MO, Khan AA. Diagnosis and management of primary 
hyperparathyroidism. BMJ. 2012;344:e1013.
5. Walker M, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism. Nature Reviews 
Endocrinology. 2018;14:115-25 
6. Bilezikian P, Brandi ML, Rubin M, Silverberg SJ. Primary hyperparathy-
roidism: new concepts in clinical, densitometric and biochemical features. 
J Intern Med. 2005;257:6.
7.  Bandeira F, Cusano NE, Silva BC, Cassibba S, Almeida CB, Machado VCC 
et al. Bone disease in primary hyperparathyroidism. Arq Bras Endocrinol 
Metabol. 2014;58(5):553-61.
8.  Bilezikian JP, Brandi ML, Eastell R, Silverberg SJ, Udelsman R, Marcocci C 
et al. Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperpar-
athyroidism: summary statement from the Fourth International Workshop. 
J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:3561.
9.  Udelsman R, Åkerström G, Biagini C, Duh QY, Miccoli P, Niederle B, et al. 
The surgical management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: 
proceedings of the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Me-
tab. 2014;99:3595-606.
10. Silverberg J, Shane E, Jacobs TP, Siris E, Bilezikian JP. A 10-year pro-
spective study of primary hyperparathyroidism with or without parathy-
roid surgery. N Engl J Med. 1999;341(17):1249-55.
11. Guo R,  Tanaka S, Cameron LL, Seligman PJ, Behrens VJ, Ger J et al. Back 
pain among workers in the United States: National estimates and workers 
at high risk. American Journal of Industrial Medicine. 1995;28:591-602. 
12. Direção-Geral da Saúde. Prescrição de Osteodensitometria na Osteo-
porose do adulto. Norma nº 001/2010 de 30/09/2010.
13. Haentjens P,  Johnell O, Kanis JA, Bouillon R, Cooper C, Lamraski G, et 
al. Evidence from data searches and life-table analyses for gender-related 
differences in absolute risk of hip fracture after Colles’ or spine fracture: 
Colles’ fracture as an early and sensitive marker of skeletal fragility in white 
men. J Bone Miner Res. 2004;19:1933.
14. Silva A, Ferreira AM, Freitas C, Borges F. Elevação isolada da parator-
mona após paratiroidectomia por hiperparatiroidismo primário. Rev Port 
Endocrinol Diabetes Metab. 2013;8(1):40-3. 
15. Marques A,  Mota A, Canhão H, Romeu JC, Machado P, Ruano A et al. 
A FRAX model for the estimation of osteoporotic fracture probability in 
Portugal. Acta Reumatol Port. 2013;38(2):104-12.

CONFLITOS DE INTERESSE:
As autoras não têm conflitos de interesses a declarar.

CORRESPONDÊNCIA:
Inês Flor Marques da Cunha
inesflorcunha@gmail.com

RECEBIDO: 15 de maio de 2018 | ACEITE: 15 de setembro de 2018

CEFALEIA EM SALVAS: UMA DOR DE CABEÇA DIFERENTE

Autores:
Clara Jorge1, Ana Luísa Alves1, Erika Fernandes2

______________________________________________

1. Médica Interna de Formação Específica em MGF, UCSP da Sé, 
ULS do Nordeste
2. Médica Interna de Formação Específica em MGF, UCSP de 
Santa Maria I, ULS do Nordeste

CLUSTER HEADACHE: A DIFFERENT HEADACHE

RESUMO

Introdução: A cefaleia em salvas é uma entidade rara e consiste numa cefaleia primária e extremamente incapacitante. Esta 
patologia apresenta um início típico, o que facilita o seu reconhecimento e permite o seu diagnóstico que é essencialmente 
clínico. A intensidade dos ataques e consequente incapacidade requerem um diagnóstico precoce e tratamento adequado. 
Descrição do caso: Homem de 65 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, recorre ao seu médico de família por crises 
diárias de cefaleia hemicraniana, orbitária, de intensidade elevada, associada a rinorreia, foto e fonofobia, habitualmente 
com uma hora de duração, desde há cerca de dois meses. O exame objetivo era inocente. Após instituição terapêutica e 
ensinos relativos à patologia verificou-se a cedência da sintomatologia.
Comentário: O médico de família representa o médico “global” e “unificador”, que atua desde a prevenção até à resolução 
das situações mais complexas, principalmente as limitantes e com impacto socioeconómico. Apesar de ter uma clínica 
bem definida e disponibilidade de critérios de diagnósticos internacionais, esta cefaleia ainda é frequentemente subdiag-
nosticada e não tratada de acordo com as orientações. Os triptanos e/ou suplementação com oxigénio de alto débito 
são a primeira linha para o tratamento agudo. Verapamil com uma dosagem mínima de 240 mg por dia é a profilaxia de 
primeira linha. Desta forma, com este relato de caso, as autoras pretendem chamar a atenção para uma patologia álgica 
intensa e limitante, com impacto socioeconómico já que implica o recurso recorrente ao sistema de saúde e o absentismo 
laboral. Assim, é importante fomentar estratégias de educação médica para otimizar o processo de diagnóstico no sentido 
de oferecer ao utente tratamento antecipado e adequado.

Palavras-chave: cefaleia, cefaleia em cluster, diagnóstico diferencial
Keywords: headache, cluster headache, differential diagnosis

INTRODUÇÃO

A cefaleia em salvas (CS) é um subtipo 
incomum de cefaleia trigémino-autonó-
mica, sendo essencialmente primária.1 
Acomete quatro homens para uma mu-

lher e na maioria das vezes o primeiro surto ocorre 
entre os 20 e 40 anos de idade. Os fatores precipi-
tantes mais habituais são a ingestão de vasodilata-
dores, tais como o álcool, os nitratos e a histamina. 
Esta cefaleia pode ser autossómica dominante em 
5% dos casos.1

Este tipo de cefaleia muito incapacitante tem uma 
constelação clínica característica, tornando o diag-
nóstico acessível: crises recorrentes de dor unilateral, 
geralmente orbitária/supraorbitária, durando 15-180 
minutos, associada a sintomas autonómicos crania-
nos ipsilaterais (hiperemia conjuntival, lacrimejo, ri-
norreia/congestão nasal, miose/ptose).1-3 As crises 
têm um perfil temporal único e exclusivo; ocorrem 
em séries, durando semanas ou meses (os chamados 
períodos de salva) separadas por períodos de remis-
são que duram geralmente meses ou anos. Em 10-
15% dos casos estas são cefaleias em salvas crónicas, 
isto é, sem períodos de remissão. 

A intensidade dos ataques e consequente ina-
bilidade requerem um diagnóstico precoce e trata-
mento adequado, seja preventivo ou sintomático.4

Este relato de caso pretende ilustrar que a CS, 
apesar da sua singular apresentação clínica pode re-
presentar um desafio clínico permanecendo pouco 
reconhecida, o que constitui um fardo para os uten-
tes que muitas vezes levam anos para serem diag-
nosticados e tratados adequadamente. 

DESCRIÇÃO DO CASO
O utente (quadro I), pouco frequentador dos cui-

dados de saúde primários, recorre ao seu médico de 
família (MF), em março de 2016, por quadro de crise 
álgica na região orbital esquerda associada a rinorreia, 
foto e fonofobia, desde há cerca de dois meses. As cri-
ses eram diárias, duas vezes por dia (após o almoço e/
ou durante a noite), de intensidade moderada a grave 
(o utente classifica como “7” na escala numérica de 
dor), com duração de 30 a 60 minutos. Durante a 
anamnese constatou-se a existência de sintomas pro-
drómicos: odontalgia e manchas/“flashes” visuais. 

Não apresentava dor no momento da consulta, 
mas afirmou já ter recorrido três vezes ao serviço de 
urgência (SU), tendo-lhe sido diagnosticada uma en-
xaqueca com aura e medicado com analgésicos (me-
tamizol 575 mg) que surtiram pouco efeito na sinto-
matologia.
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O utente descreve ainda episódios semelhantes 
em 2012, que cederam espontaneamente, apesar de 
medicado com anti-inflamatórios não esteroides que 
tinham também pouco efeito na sintomatologia.

Objetivamente não se identificaram alterações no 
exame neurológico, respiratório ou cardiovascular. 
Solicitaram-se análises sanguíneas (com velocidade 
de sedimentação e estudo de função do eixo hipo-
tálamo-hipofisário), eletrocardiograma e tomografia 
computorizada (TC) do crânio (segundo as orienta-
ções da Direção Geral da Saúde)5 e, dada a clínica 
sugestiva, o utente foi medicado com zolmitriptano 
5 mg e aconselhado a evitar o consumo de álcool. 

Após um mês, recorre à consulta para mostrar os 
resultados analíticos, que evidenciavam uma trom-
bocitopenia de 134 000 plaquetas e TC cerebral que 
não revelava alterações. Relatou ainda dois episódios 
de cefaleia que cederam com a medicação proposta, 
encontrando-se naquele momento assintomático. 

Esteve assintomático até julho de 2018, data em 
que refere cefaleia unilateral à direita, diária, depois 
do almoço, que cedia ao zolmitriptano oral, mas que 
desta vez era associada a tremor do membro su-
perior direito, motivo pelo qual, recorre novamente 
ao Centro de Saúde, tendo sido encaminhado para 
o SU e medicado com sumatriptano subcutâneo. 
Ficou posteriormente orientado para consulta de 
Neurologia, que solicitou ressonância magnética nu-
clear (RMN) cerebral (relatada como normal) dada a 
cronicidade das queixas (figura 1) e que concordou 
com o diagnóstico estabelecido pelo MF.

Homem, 65 anos, caucasiano, agricultor

Antecedentes Pessoais 

Trombocitopenia (2005); hiperuricemia (2009) com crise 
gotosa (2013); contratura de Dupuytren (2015) secundária ao 
manuseamento de máquinas agrícolas. 

Antecedentes Familiares 

Pai falecido aos 70 anos: hipertensão arterial, hiperuricemia e 
acidente vascular cerebral isquémico.

Avaliação Familiar 

Família nuclear 
Fase VII do ciclo de Duvall 
Classe social média 

Genograma:

Hábitos 

Sem hábitos tabágicos 
Um copo de vinho tinto ao almoço ocasionalmente
Medicação habitual: Alopurinol 300 mg, alprazolam 1 mg ao 
deitar

Parâmetros Biométricos 

Peso 81 kg, índice de massa corporal (IMC) 32,2 kg/m2

Quadro I. Identificação do utente

Figura 1. Cronologia das queixas álgicas do utente

• 1as  CRISES
• Diagnóstico de enxaqueca
• Terapêutica sem efeito

2012 JULHO
2018

• 2as  CRISES
• Diagnóstico de cefaleia em salvas
• Dor cede com zolmitriptano

• 3as  CRISES
• Cede a sumatriptano subcutâneo 
(prescrito no serviço de urgência)
• Seguimento em consulta de Neurologia

DIAGNÓSTICO SINTOMAS CARACTERÍSTICAS 
DO UTENTE

FATORES DE 
ALÍVIO

SINTOMAS 
ASSOCIADOS NOTAS

CEFALEIA 
EM SALVAS

Pelo menos 5 crises: 
- Dor unilateral supraorbi-
tária e/ou temporal, de in-
tensidade severa e 15-180 
minutos de duração. 
- Inicio súbito, geralmente 
na mesma altura do dia 
(frequência de uma crise/
dois dias a oito crises/
dia). 

Crises em séries, durante 
semanas a meses, 
separadas por períodos 
de remissão, de meses a 
anos.

Homens (+++)
Início: 20-40 anos

Atividade, 
medicação 
(zolmitriptano),
oxigénio de alto 
débito (7-10 L/min), 
durante 15 minutos.

Sensação de 
inquietação/
agitação.

Pelo menos um 
dos sintomas 
autonómicos 
cranianos 
ipsilaterais*

Pode-se iniciar 
durante o sono.

Nas crises mais fortes 
→ dor excruciante

ENXAQUECA 
SEM AURA

Pelo menos 5 episódios: 
- Dor unilateral, 
moderada a grave, 
pulsátil, início súbito, 4-72 
horas de duração.

Mulheres (+++)
Início: adolescentes 
ou adultos jovens

Escuridão, 
medicação, dormir.

Pelo menos um dos 
seguintes:
- foto/fonofobia; 
-náuseas/vómitos.

50% → sintomas 
autonómicos 
bilaterais

Piora com exercício 
físico

ENXAQUECA 
COM AURA

Episódios recorrentes, 
com minutos de duração. 

Pelo menos dois episó-
dios: 
- um ou mais dos sinto-
mas de aura 
totalmente reversíveis** 
- Pelo menos duas das 
seguintes:
• desenvolvimento gra-
dual de aura;
• cada sintoma dura 
5-60 minutos;
• pelo menos um sintoma 
aura é unilateral;
• aura acompanhada ou 
seguida em 60 minutos 
por cefaleia.

Se 3 sintomas numa 
aura a duração é 3 
x 60 minutos Aura 
visual - 90%  Afasia 
– sempre um sintoma 
unilateral.
Disartria - pode ser 
unilateral ou não.

Quadro II. Diagnóstico diferencial de cefaleias (segundo a Classificação Internacional de Cefaleias, 2014)

Legenda: *Sintomas autonómicos cranianos ipsilaterais: hiperemia conjuntival/lacrimejo; congestão nasal/rinorreia; edema da pálpebra; sudorese facial 
e da região frontal; sensação ouvido tapado; miose/ptose
**Sintomas de aura totalmente reversíveis: visual, sensitivo, fala e/ou linguagem, motor, tronco cerebral, retiniano

MARÇO
2016
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COMENTÁRIO
O médico de família representa o médico “global” 

e “unificador”, que atua desde a prevenção até à re-
solução das situações mais complexas. No exercício 
diário da prática médica é essencial dominar os con-
ceitos de doença e dolência, para adotar uma abor-
dagem centrada na pessoa ao lidar com esta e os 
seus problemas. Há que considerar os motivos que 
levam um utente a recorrer aos cuidados de saúde e 
a forma como valoriza os sintomas mas também os 
efeitos psicossociais da doença, a dor e o sofrimento 
que a doença/problema causa àquele doente.

Assim, o presente caso refere-se a um adulto 
pouco frequentador das consultas, com história de 
cefaleia de intensidade moderada a grave, sem diag-
nóstico específico e que se automedicava, sem re-
sultado. Em muitos casos a dor é excruciante e só 
passa após administração de oxigénio de alto débito, 
que não chegou a ser necessário neste caso especí-
fico. Neste caso, as crises ocorriam frequentemente 
durante a noite, interrompendo o sono, sendo que a 
sua repetição provoca cansaço, ansiedade, depres-
são e conduz ao consumo exagerado de analgésicos. 
Estes problemas tornam-se particularmente difíceis 
nos surtos prolongados e nos doentes com formas 
crónicas.

A anamnese é de extrema importância uma vez 
que permite caracterizar os sintomas acompanhan-
tes, os quais muitas vezes são desvalorizados pelo 
utente. Desta forma, o primeiro objetivo perante um 
utente com cefaleia é excluir patologias graves, atra-
vés do diagnóstico diferencial (quadro II).

As duas intervenções mais eficazes na crise são 
o sumatriptano subcutâneo e a inalação de oxigénio 
de alto débito. A taxa de resposta é de 75%-80%. O 
verapamil (dosagem mínima de 240 mg/dia) é o fár-
maco de primeira linha para profilaxia das crises. A 
gestão da CS requer tratamento médico integrado 
com a educação do utente nomeadamente a evicção 
de fatores desencadeantes tais como o álcool, mu-
danças no ciclo de sono, emoções fortes e atividade 
física excessiva.6

Vários estudos demonstram que a CS, apesar 
de ter uma clínica bem definida e disponibilidade 
de critérios de diagnósticos internacionais,1 ainda é 
frequentemente subdiagnosticada e não tratada de 
acordo com as recomendações internacionais.7

Desta forma, com este relato de caso, as autoras 
pretendem chamar a atenção para uma patologia 
álgica intensa e limitante, com impacto socioeconó-
mico já que implica o recurso recorrente ao sistema 
de saúde e o absentismo laboral. Assim, é importante 
fomentar estratégias de educação médica para oti-
mizar o processo de diagnóstico no sentido de ofe-
recer ao utente tratamento antecipado e adequado.
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CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS RISK ASSESSMENT

RESUMO

Introdução: Em Portugal, em 2015, a prevalência de diabetes mellitus era de 13,3%. Entre as estratégias de intervenção 
que contemplam o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, encontra-se o cálculo do risco de diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). O presente estudo teve como principal objetivo avaliar e garantir a melhoria contínua da qualidade 
do registo da Ficha de Avaliação de Risco da Diabetes Mellitus tipo 2 (FARDM2). 
Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, de qualidade técnico-científica, com avaliação interna do preen-
chimento da FARDM2. Foi incluída a totalidade dos utentes com idade igual ou superior a 18 anos, sem o diagnóstico da 
Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários (ICPC-2) de diabetes mellitus (T89 ou T90) e inscrição ativa 
em três Unidades de Saúde Familiar (USF) do Grande Porto. Foi avaliada a evolução da proporção de utentes com avalia-
ção do risco de DM2 a três anos, antes e após intervenção dirigida.
Resultados: No final do ciclo de melhoria contínua, verificou-se que, após a intervenção do tipo educacional, se registou 
uma melhoria do cálculo de risco de DM2, transversal às três USF, sendo que duas atingiram o nível “suficiente” de acordo 
com os padrões de qualidade estabelecidos.
Discussão: A análise dos resultados obtidos permite objetivar uma melhoria constante e gradual, transversal a todas as 
USF em estudo, mercê da intervenção e da maior consciencialização dos profissionais. Os resultados obtidos traduzem a 
necessidade evidente de uma maior duração de estudo para obtenção de resultados adicionalmente satisfatórios.
Conclusões: Após intervenção educacional, com implementação de medidas corretoras dirigidas nas USF em estudo, os 
autores consideram ser possível continuar a melhorar a qualidade da atuação dos profissionais no registo da FARDM2 e do 
aconselhamento e encaminhamento dos mesmos de acordo com o score de risco obtido.

Palavras-chave: diabetes mellitus tipo 2; grupos de risco; ficha de avaliação de risco da diabetes tipo 2; score de risco; 
melhoria contínua da qualidade; cuidados de saúde primários
Keywords: type 2 diabetes mellitus; risk groups; type 2 diabetes mellitus risk assessment form; diabetes risk score; conti-
nuous quality improvement, primary care

INTRODUÇÃO

E m 2015, a prevalência estimada da dia-
betes mellitus (DM) na população portu-
guesa com idades compreendidas entre os 
20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) 

foi de 13,3%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses 
neste grupo etário tem DM. Deste total, 44% ainda 
não tinha sido diagnosticada.1 Em todo o mundo, 
também em 2015, estimava-se a existência de 415 
milhões de pessoas com DM. Em 2040, este valor su-
birá para 642 milhões. Verifica-se que o número de 
pessoas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está a 
aumentar em todos os países.1

Entre as estratégias de intervenção que contem-
plam o Programa Nacional de Prevenção e Controlo 
da Diabetes, encontra-se a identificação dos grupos 

de risco acrescido de desenvolvimento de DM2, atra-
vés de inquérito, por questionário a ser aplicado pe-
los profissionais de saúde, do qual se obtém um score 
de risco.2 É estratégia do Programa Nacional para a 
Diabetes (Plano Nacional de Saúde 2012-2016) iden-
tificar os grupos de risco acrescido, através da apli-
cação da ficha de avaliação de risco de diabetes tipo 
2 (FARDM2) a todos os utentes do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) a partir dos 18 anos.2

No estudo PREVADIAB, a prevalência encon-
trada do risco de desenvolver DM2 a 10 anos, em 
Portugal e em 2009, avaliada pelo Finnish Diabetes 
Risk Score, foi: risco baixo em 29,7%, risco ligeiro em 
38,4%, risco moderado em 18,4%, risco alto em 12,6% 
e risco muito alto em 1,2%.3

Consideram-se como possuidoras de risco acres-
cido de desenvolvimento de DM2 as pessoas com: 
excesso de peso (índice de massa corporal [IMC] ≥ 
25) e obesidade (IMC ≥ 30); obesidade central ou 
visceral (homens ≥ 94 cm e mulheres ≥ 80 cm); idade 
≥ 45 anos se europeus e ≥ 35 anos se de outra ori-
gem/região do mundo; vida sedentária; história fa-
miliar de DM, em primeiro grau; diabetes gestacional 
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prévia; história de doença cardiovascular prévia 
(doença cardíaca isquémica, doença cerebrovascu-
lar e doença arterial periférica); hipertensão arterial; 
dislipidemia e anomalia da glicemia em jejum e tole-
rância diminuída à glicose prévias.3

Na avaliação do risco de desenvolver DM2 a 10 
anos aplica-se o Finnish Diabetes Risk Score, sendo 
esta realizada pela equipa de saúde multidisciplinar. 
De acordo com este calculador de risco, em fun-
ção da pontuação apurada, procede-se da seguinte 
forma, conforme "estratégia para a equipa multidis-
ciplinar de saúde”: se pontuação inferior a 11, reava-
liação a três anos; se pontuação de 12 a 14, interven-
ção anual sobre estilos de vida e avaliação e correção 
de fatores de risco; se pontuação igual ou superior a 
15, nos 60 dias imediatos, marcação de consultas de 
enfermagem (com intervenção dirigida à educação 
para a saúde, avaliação e monitorização dos fatores 
de risco identificados) e médica (avaliação clínica 
global e requisição de pedido de glicemia em jejum). 
No caso de se obter um valor inferior ao do diag-
nóstico de DM (isto é, inferior a 126 mg/dL), é requi-
sitada a realização de prova de tolerância à glicose 
oral (PTGO), procedendo-se em conformidade, con-
soante o diagnóstico seja de DM ou de hiperglicemia 
intermédia.3 O valor da pontuação obtida na avalia-
ção de risco é registado nos processos clínicos do 
médico e enfermeiro, bem como o respetivo plano 
de monitorização.3 

Partindo do problema do subdiagnóstico de dia-
betes na população geral e da insuficiente utilização 
do FARDM2 explícita em indicador que mede o seu 
preenchimento, os autores conduziram o presente 
estudo que teve como principal objetivo avaliar e ga-
rantir a melhoria contínua da qualidade do registo da 
FARDM2.

 
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional retrospetivo, 

de melhoria e garantia da qualidade técnico-científica, 
com avaliação interna do preenchimento da FARDM2.

A população do estudo corresponde à totalidade 
dos utentes, com idade superior a 18 anos e sem o diag-
nóstico da Classificação Internacional de Cuidados de 
Saúde Primários (ICPC-2) de DM insulinodependente 
e não insulinodependente (T89 ou T90, respetiva-
mente) nos períodos do estudo e com inscrição ativa 
(inclui utentes com “primeira inscrição nos cuidados 
primários” e “transferido de inscrição primária”), per-
tencentes a três Unidades de Saúde Familiar (USF) do 
Grande Porto.4 Foram excluídos os utentes com idade 
inferior a 18 anos, utentes com o diagnóstico ICPC-2 
de DM (T89 ou T90), utentes esporádicos e utentes 
não frequentadores (não incluídos no conceito de ins-
crição ativa).4

Os dados foram obtidos através do módulo de in-
formação e monitorização das Unidades Funcionais 

(MIM@UF®) e o sistema de monitorização das admi-
nistrações regionais de saúde (SIARS®), tendo sido a 
colheita dos dados realizada pelos autores, em dois 
momentos: antes e após intervenção na equipa mé-
dica e de enfermagem. A primeira avaliação ocorreu 
em maio de 2017 (com dados referentes a março de 
2017) e a segunda avaliação em fevereiro de 2018 
(com dados referentes a dezembro de 2017). A análise 
e sistematização dos dados foram feitas em Microsoft® 
Office Excel 2016. 

As variáveis em estudo foram: a proporção de uten-
tes com avaliação do risco de DM2 a três anos (através 
do indicador 2011.044.01),4 mês do ano (março 2017, 
abril 2017, maio 2017, junho 2017, julho 2017, agosto 
2017, setembro 2017, outubro 2017, novembro 2017, 
dezembro 2017); USF (A, B e C).

Os padrões de qualidade em relação à atuação 
correta de registo da FARDM2 foram definidos pelos 
autores após discussão com as equipas médica e de 
enfermagem de cada Unidade (padrões empíricos de 
qualidade): ≥ 40% “bom”; 25-40% “suficiente”; < 25% 
“insuficiente”. 

Foi realizada uma intervenção educacional em to-
das as USF envolvidas, através de uma apresentação 
teórica em formato Microsoft PowerPoint® com o in-
tuito de sensibilizar para a importância do cálculo do 
risco de diabetes a 10 anos na população com idade 
igual ou superior a 18 anos, visando a melhoria nos re-
gistos. Nessa apresentação constaram os resultados 
da primeira fase do estudo, foram discutidas eventuais 
dificuldades e possíveis medidas a adotar de forma a 
melhorar a qualidade dos registos. Esta intervenção 
teve como alvo as equipas médica e de enfermagem, 
tendo decorrido em reunião de serviço de cada uma 
das USF envolvidas no estudo, em julho de 2017. 

As medidas corretoras incluíram a criação e distri-
buição de um lembrete informativo sobre os grupos 
de risco acrescido de diabetes e procedimento de 
acordo com o score de risco obtido (figura 1), por to-
dos os profissionais médicos e enfermeiros das USF 
em estudo, bem como a colocação de um alerta físico 
nos monitores dos consultórios de ambos os grupos 
profissionais no sentido de relembrar a importância 
do cálculo deste score (figura 2).

RESULTADOS
Primeira Avaliação
Os dados de março de 2017 revelam o ponto de 

situação no início do presente estudo. Assim, e de 
acordo com os padrões de qualidade adotados pe-
los investigadores, a atuação dos profissionais relati-
vamente ao cálculo do risco de DM2 foi considerada 
“insuficiente” em todas as USF estudadas (figura 3): 
11,8% na USF A, 9,5% na USF B e 19,9% na USF C. 

Segunda Avaliação
Na segunda avaliação do ciclo de melhoria con-

tínua, com dados relativos a dezembro de 2017, 

verificou-se que, no período após a intervenção do 
tipo educacional, se registou uma melhoria do cálculo 
de risco de DM2 transversal às três USF (figuras 4, 5 
e 6). 

Procedendo-se à análise individual dos dados 
entre junho e dezembro de 2017, a USF B registou a 
maior subida (de 10,6% para 39,3%), seguida da USF C 
(de 20,0% para 36,6%) e, por fim, da USF A (de 12,6% 
para 20,1%). Na segunda avaliação, relativa a dados de 
dezembro de 2017, o padrão de qualidade alterou-se 
para um nível “suficiente” nas USF B e C. A compara-
ção dos dados de junho com os de dezembro de 2017 
(figuras 4, 5 e 6) deve-se ao facto de a intervenção 
ter ocorrido em reunião de serviço em julho de 2017, 
comparação que pretende revelar de forma mais fide-
digna o impacto da intervenção realizada.

DISCUSSÃO
O presente estudo focou-se na avaliação e garan-

tia da melhoria contínua da qualidade do registo da 
FARDM2. Tanto quanto os autores puderam apurar 
através da literatura disponível, este foi o primeiro es-
tudo a abordar a melhoria contínua da qualidade dos 
registos da Finnish Diabetes Risk Score no contexto 
dos Cuidados de Saúde Primários (CSP).

A avaliação inicial, tal como esperado, revelou um 
insuficiente preenchimento da FARDM2 nas três USF 
em estudo. Entre as possíveis causas identificadas que 
contribuíram para este resultado, encontram-se o não 
reconhecimento da importância da FARDM2, seus cri-
térios de inclusão ou mesmo o esquecimento do seu 
preenchimento. Por outro lado, o desconhecimento 
de como orientar o doente mediante o resultado do 
cálculo deste risco e a deficiente definição da popu-
lação a aplicar podem também explicar os resultados 
insuficientes desta avaliação inicial. Também a recente 
inclusão do indicador de “proporção de utentes com 
avaliação de risco DM” no índice do desempenho 
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Legenda: DM2 - diabetes mellitus tipo 2; EPS - educação para 
a saúde; FR - fatores de risco; PTGO - prova de tolerância à 
glicose oral; PA - perímetro abdominal; AGJ - anomalia da 
glicose em jejum; TDG - tolerância diminuída para a glicose; 
DCV - doença cardiovascular; HTA - hipertensão arterial

Figura 1. Lembrete informativo sobre os grupos de risco acres-
cido de diabetes e procedimento de acordo com o score de 
risco obtido

Figura 2. Alerta físico nos monitores dos consultórios

Figura 3. Comparação da proporção de utentes com e sem ava-
liação do risco de DM2 a 3 anos, em cada USF, em março de 2017

Figura 4.  Evolução da proporção de utentes com avaliação 
do risco de DM2 a 3 anos, entre março e dezembro de 2017, 
na USF A
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global da contratualização dos CSP de 2017, na subá-
rea de gestão da saúde e dimensão de saúde do 
adulto, pode ter justificado estes resultados. 

Tendo estas premissas como ponto de partida 
e tendo por base a importância da identificação de 
grupos de risco para o diagnóstico precoce da DM2, 
o grupo de trabalho implementou medidas concretas 
de melhoria contínua da qualidade do preenchimento 
da FARDM2. Através de uma intervenção educacional 
dirigida aos médicos e enfermeiros das USF, os auto-
res propuseram-se a sensibilizar os profissionais de 
saúde para a importância do cálculo do risco de DM2 
na população adulta não diabética, a apresentar e dis-
cutir os resultados da primeira fase do estudo, a defi-
nir empiricamente os padrões de qualidade relativos 
à atuação correta de registo da FARDM2 e a debater 
eventuais dificuldades e possíveis medidas a adotar. 
Foi conduzida e divulgada a criação de um lembrete 
físico para cálculo do risco de diabetes, bem como 
do procedimento a adotar de acordo com o score de 
risco obtido, através de um documento prontamente 
disponibilizado a toda a equipa. 

Em termos globais, comparados os dados iniciais 
com aqueles obtidos numa segunda avaliação, os au-
tores constataram o sucesso da intervenção condu-
zida. Objetivamente, verificou-se uma melhoria cons-
tante e gradual nos resultados obtidos, transversal a 
todas as USF em estudo, mercê da intervenção e da re-
conhecida maior consciencialização dos profissionais 
relativamente a esta temática, especificamente a este 
calculador de risco. Ao longo do período do presente 
estudo, duas USF atingiram o padrão de qualidade 
“suficiente”, com valores próximos dos que constam 
no nível “bom”, valores esses que expectavelmente 
seriam atingidos com uma duração mais alargada do 
período de estudo. Dada a tendência constantemente 
crescente dos resultados relativos às três unidades, 
os autores acreditam que, mantidas e estimuladas 
as práticas de melhoria contínua da qualidade acima 
mencionadas, um bom preenchimento (≥ 40%) da 
FARDM2 acabará por ser atingido. Os resultados ob-
tidos traduzem a necessidade evidente de uma maior 
duração de estudo para obtenção de resultados ainda 
mais satisfatórios, limitação do presente estudo que 
os autores assumem.

Adicionalmente, os autores consideram que os re-
sultados alcançados podem ter sido positivamente 
influenciados pela introdução recente dos alertas de 
vigilância no SClínico® (versão 2.5 ou posterior), nos 
quais o preenchimento da FARDM2 é relembrado em 
utentes não diabéticos em idade adulta sem o risco 
calculado há menos de três anos. Este alerta ele-
trónico veio assim complementar o alerta físico criado 
pelos autores.

Após a intervenção realizada nas USF em estudo 
e, acima de tudo, da maior consciencialização relativa 
a este calculador de risco, os autores reconhecem a 
importância de dar continuidade ao ciclo de melhoria 
contínua da qualidade da atuação dos profissionais 
no registo da FARDM2 e no aconselhamento e en-
caminhamento dos mesmos, de acordo com o score 
de risco obtido. Assim, o grupo de trabalho considera 
fulcral uma reavaliação futura dos resultados, não só 
tendo em conta a variável principal considerada neste 
estudo, mas também abordando aspetos adicionais. 
Entre estes, poderá ser relevante avaliar se a conduta 
clínica após o cálculo de risco ocorreu de acordo com 
o procedimento uniformizado, podendo também ter 
interesse verificar o número de diagnósticos de novo 
de DM2 decorrentes do procedimento conduzido 
após o preenchimento da FARDM2. Adicionalmente, 
os autores acreditam que a replicação da intervenção 
demonstrada neste estudo noutras unidades de CSP 
poderá ter utilidade.

Apesar dos promissores resultados obtidos e do 
sucesso da intervenção realizada num relativamente 
curto espaço de tempo, deverá ser ponderada a re-
petição de intervenções de sensibilização às equipas 
de saúde e a manutenção do acesso aos alertas e 
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Figura 5. Evolução da proporção de utentes com avaliação 
do risco de DM2 a 3 anos, entre março e dezembro de 2017, 
na USF B

Figura 6. Evolução da proporção de utentes com avaliação 
do risco de DM2 a 3 anos, entre março e dezembro de 2017, 
na USF C

procedimentos criados, para que se continue a verifi-
car a crescente melhoria da qualidade dos registos e, 
consequentemente, dos cuidados preventivos ende-
reçados aos utentes.

CONCLUSÃO
A DM2 é uma doença com elevada e crescente 

prevalência a nível mundial, pelo que a identificação 
dos grupos de risco acrescido de desenvolvimento da 
doença assume uma importância capital no que toca 
à sua prevenção e diminuição das suas complicações. 
Assim, o cálculo do risco de DM2 surge como uma im-
portante e acessível ferramenta, prática que deve ser 
incentivada. A condução de ações de sensibilização 
para a magnitude do problema, a utilização de aler-
tas físicos e eletrónicos que estimulem o seu preen-
chimento e a criação de procedimentos simples que 
orientem o profissional de saúde perante o resultado 
obtido surgem como estratégias eficazes de melhoria 
contínua da qualidade deste registo.
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MEDICAL PERSONNEL´S KNOWLEDGE OF INHALER TECHNIQUE IN HEALTHY PRIMARY CARE

RESUMO

Introdução: O ensino e revisão da técnica inalatória por profissionais de saúde associa-se ao melhor controlo da asma e 
doença pulmonar obstrutiva crónica. Em Portugal, os estudos que avaliaram o conhecimento dos profissionais de saúde 
sobre a utilização de dispositivos inalatórios verificaram que existem falhas no manuseio destes. O objetivo deste estudo 
foi avaliar o conhecimento da técnica de utilização de 11 tipos de inaladores existentes no mercado por médicos e enfer-
meiros de uma Unidade de Saúde Familiar.
Métodos: Todos os profissionais de saúde foram convidados a simular o uso dos dispositivos fornecidos pelos investiga-
dores, e avaliados segundo checklists com as etapas fundamentais para cada um. Considerou-se pobre conhecimento se 
errava 33% ou mais de etapas. 
Resultados: Participaram 18 profissionais de saúde (dez médicos e oito enfermeiros). O dispositivo que mais profissionais 
demonstraram pobre conhecimento foi o inalador spiromax (10 profissionais – 55%), seguido dos inaladores de névoa 
suave (9 profissionais – 50%) e zonda (oito profissionais – 44%). A maioria das falhas residiu na preparação dos dispositi-
vos para posterior inalação, sendo pior nos inaladores de pó seco, sobretudo o easyhaler, seguido do forspiro e zonda. Os 
inaladores pressurizados doseáveis tiveram menos falhas, mas 12 profissionais (66%) não agitaram o inalador antes da sua 
utilização. Treze profissionais (72%) não avisaram sobre o cuidado de lavar a boca após utilização de inaladores contendo 
corticosteróides. Verificou-se que os enfermeiros falharam no total mais etapas que os médicos.
Discussão: Neste estudo de avaliação de 11 tipos de inaladores, observou-se que uma elevada percentagem de profissio-
nais de saúde os utiliza incorretamente, sobretudo as etapas de preparação dos dispositivos mais recentes no mercado. 
Conclusão: Programas de formação devem ser implementados, refletindo-se na melhor utilização dos dispositivos pelos 
doentes.

Palavras-chave: terapêutica inalatória; dispositivos inalatórios; educação doente; cuidados de saúde primários
Keywords: tinhalation therapy; inhaler device; patient education; primary health care

INTRODUÇÃO

A má técnica inalatória influencia o con-
trolo da asma/doença pulmonar obstru-
tiva crónica por diminuição do efeito te-
rapêutico, resultando em baixo controlo 

de sintomas e da doença, aumento da morbilidade e 
mortalidade, do número de hospitalizações, dos cus-
tos no tratamento e redução da qualidade de vida.1,2

A maioria dos inaladores, tanto inaladores pres-
surizados (pMDIs - pressurized metered dose inha-
ler), inaladores de pó seco (DPIs - dry powder inha-
ler), como inaladores de névoa suave (SMIs - soft 
mist inhaler) são complicados de usar, alguns deles 
necessitam de mais de oito passos para um correto 
manuseamento,3 existindo estudos que indicam a 
ocorrência de erros críticos na utilização dos vários 
dispositivos com impacto na sua eficácia que ronda 
os 14-92%.4 Na técnica inalatória de um pMDI, os 

erros mais frequentes são a falta de coordenação 
entre a ativação da dose e a inspiração, não expirar 
antes da inalação e não realizar apneia no final da 
inalação. Na técnica inalatória de um DPI, os erros 
mais frequentes são não expirar antes da inalação, 
a inspiração não ser rápida e vigorosa e não realizar 
apneia no final da inalação.5

Os profissionais de saúde que acompanham os 
doentes utilizadores de dispositivos inalatórios de-
sempenham um papel crucial no ensino da técnica e 
alcance dos objetivos terapêuticos. Existe evidência 
de que o ensino da técnica inalatória por um profis-
sional de saúde está associado a uma maior proba-
bilidade dos doentes usarem os dispositivos correta-
mente.6 Assim sendo, tal como refere a Orientação 
da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre o ensino e 
avaliação da técnica inalatória na asma,5 todos os 
profissionais de saúde que observem e tratem pes-
soas com asma devem conhecer, saber demonstrar 
e treinar com os doentes a técnica inalatória relativa 
aos diferentes tipos de dispositivos.

Os poucos estudos publicados em Portugal que 
avaliam o conhecimento dos profissionais de saúde 

falhava menos de 33% das etapas. Após demonstra-
ção, os investigadores corrigiram os erros efetuados 
pelos participantes. Para registo e análise da informa-
ção, foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 
2016®.

RESULTADOS
Participaram no estudo 18 profissionais de saúde 

(dez médicos e oito enfermeiros), o que corresponde 
a uma taxa de participação de 94%. Foi excluído um 
enfermeiro por ausência laboral prolongada. Os resul-
tados pormenorizados para as etapas de cada dispo-
sitivo encontram-se no quadro I.

O número de participantes com adequado co-
nhecimento (errar menos de 33% das etapas) sobre 
a utilização de cada dispositivo inalatório é apresen-
tado na figura 1. Verificou-se que todos os participan-
tes demonstraram um adequado conhecimento na 
utilização dos dispositivos pMDI, accuhaler, ellipta e 
turbohaler. Dez participantes em 18 erraram 33% ou 
mais etapas com o dispositivo spiromax, seguido do 
dispositivo SMI de nove participantes e do dispositivo 
zonda de oito participantes.

Quanto às etapas comuns entre os DPIs (expira-
ção forçada longe do bucal, selar os lábios à volta do 
bucal, inspirar rápida e profundamente e suster a res-
piração por 10 segundos), constatou-se que 10 profis-
sionais (55% - três médicos e sete enfermeiros) não 
expiravam forçadamente longe do bucal antes de rea-
lizar a inspiração forçada.

Relativamente ao grupo de DPIs, a figura 2 de-
monstra o número total de erros associado às etapas 
de preparação de cada dispositivo antes da inalação, 
pelo que se constata que o dispositivo easyhaler é o 
que manifesta mais erros de preparação (21 erros), 
seguido do dispositivo forspiro (19 erros) e zonda (17 
erros).

Dezoito profissionais, sete médicos (70%) e seis 
enfermeiros (75%) não avisaram sobre o cuidado de 
lavar/bochechar a boca com água após utilização de 
inaladores contendo corticosteróides.
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sobre a técnica de utilização de inaladores concluem 
que existem falhas nas várias etapas de manuseio 
destes dispositivos,7,8 verificando-se o mesmo a nível 
internacional.9

Com o presente estudo, os autores procuraram 
saber se todos os profissionais de uma Unidade de 
Saúde Familiar (USF) detêm um adequado conhe-
cimento sobre o manuseamento de dispositivos e 
técnica inalatória, pois verificaram que um número 
elevado de doentes falhava uma ou mais etapas 
quando solicitada a demonstração nas suas consul-
tas. Esta realidade pode-se dever à ausência/ine-
xatidão do ensino pelos profissionais da USF, pelo 
que foi ACEITE por toda a equipa rever a técnica e 
manuseamento dos dispositivos inalatórios. Assim, o 
objetivo do estudo foi aferir o conhecimento sobre a 
utilização de 11 tipos de dispositivos inalatórios pe-
los médicos e enfermeiros da USF, averiguar quais 
os dispositivos associados a maior número de erros, 
corrigir os mesmos e sensibilizar os profissionais 
para a importância da educação e revisão da técnica 
inalatória, de forma a que se torne uma prática habi-
tual quando se deparam com um utente que utiliza 
dispositivos inalatórios.

MATERIAL E MÉTODOS
Os autores realizaram um estudo observacional 

transversal e analítico, com recolha de dados entre 
26 de março e 24 de maio de 2018. A população em 
estudo correspondeu a toda a equipa médica e de en-
fermagem da USF: dez médicos e nove enfermeiros.

As variáveis estudadas foram o tipo de inalador, 
nomeadamente pMDIs; DPIs - accuhaler, breezehaler, 
easyhaler, ellipta, forspiro, genuair, spiromax, turboha-
lere zonda; SMIs - Respimat; e categoria profissional 
de saúde, categorizada em médico e enfermeiro. A 
variável dependente estudada foi o conhecimento so-
bre a técnica de utilização de inaladores.

Um mês antes de iniciar o estudo, realizou-se uma 
sessão de ensino conjunta com a equipa de enferma-
gem da USF para rever os passos dos diferentes dis-
positivos inalatórios, fundamentada por se sentirem 
pouco confortáveis com o tema quando foi proposto 
o estudo, concordando no entanto com a importância 
da sua colaboração futura no ensino dos doentes.

Um mês depois e individualmente, entregou-se se-
quencialmente os dispositivos e o participante expli-
cava a técnica de utilização de cada um deles como se 
estivesse a ensinar o doente, enquanto os investigado-
res verificavam as etapas nas checklists baseadas na 
Orientação da DGS nº 010/2017 e folheto informativo 
de cada dispositivo (quadro I). Foram assinaladas as 
etapas demonstradas corretamente pelo participante, 
sendo que foi considerado um pobre conhecimento 
sobre a técnica inalatória quando falhava 33% ou mais 
das etapas, e um adequado conhecimento quando 

Figura 1. Representação gráfica do número de participantes 
com adequado conhecimento sobre a utilização de cada 
dispositivo inalatório
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DISCUSSÃO
Desde há vários anos, tem-se dado grande impor-

tância ao papel que os profissionais de saúde devem 
assumir no ensino da técnica inalatória, e tal como 
refere a Orientação da DGS 010/2017,5 as instituições 
prestadoras de cuidados de saúde devem promover e 
assegurar o desenvolvimento de práticas clínicas de 
avaliação e monitorização neste âmbito. Vários traba-
lhos nacionais7,8 e internacionais9 demonstram a inca-
pacidade dos profissionais de saúde em utilizar, eles 
próprios, os dispositivos inalatórios. Silveira et al,7 ao 
avaliarem três dispositivos num grupo de internistas, 
verificaram que apenas 26,7% dos clínicos testados 
conseguem manusear os dispositivos de uma forma 
satisfatória, sendo considerados muito maus os resul-
tados em 53,3%. O nosso estudo confirma e expande 
estes resultados, abrangendo 11 tipos de dispositivos: 
10 participantes em 18 (55%) erraram 33% ou mais 
etapas com o dispositivo spiromax, seguido do dispo-
sitivo SMI de nove participantes (50%) e do disposi-
tivo zonda de oito participantes (44%).

O grupo em que se observou menos erros foi o 
pMDI, no entanto há 12 profissionais que não agitam 
o dispositivo antes da sua utilização. Ambos aconte-
cimentos confirmam os dados de bibliografia já exis-
tente.7,9,10 O facto dos melhores resultados terem sido 
obtidos com este inalador pode estar associada à sua 
longevidade no mercado e à forma invariável de pre-
paração e utilização deste grupo de dispositivos.

Entre os PDIs, o maior número de erros verifica-se 
na preparação do inalador, nomeadamente nos dispo-
sitivos forspiro e easyhaler, constatando-se o mesmo 
para o dispositivo SMI. Estes resultados podem-se 
dever à grande quantidade de inaladores, com dife-
rentes formas de preparação, à pouca oferta prestada 
ao nível da formação pós-graduada e falta de inte-
resse dos profissionais de saúde por estas formações. 
Verifica-se também que os dispositivos com mais fa-
lhas na preparação foram introduzidos no mercado 
mais recentemente.

A omissão de lavar a boca após o uso de corticos-
teroides é significativa e transversal aos grupos.

Constata-se também que entre os profissionais de 
saúde e apesar de ter ocorrido uma sessão de ensino 
um mês antes, os enfermeiros são o grupo com mais 
erros.

Segundo a nossa pesquisa, não encontramos ne-
nhum outro estudo que avaliasse o conhecimento dos 
profissionais de saúde sobre um número tão elevado 
de dispositivos inalatórios. Não foram incluídos mais 
dispositivos por se assemelharem aos estudados. Este 
estudo tem também a vantagem de abranger uma 
componente educacional através da correção dos er-
ros efetuados em cada etapa, a nível individual.

Algumas limitações do estudo que podem contri-
buir para o enviesamento dos resultados incluem a 
comparação direta do vasto número de dispositivos 
com diferentes etapas e número das mesmas. Ocorreu 
também dificuldade na avaliação objetiva de algumas 
etapas, nomeadamente a inspiração progressiva no 
inalador pressurizado e inalação vigorosa no inala-
dor de pó seco. Não foi incluído no estudo a avaliação 
sobre a utilização da câmara expansora associada ao 
dispositivo, a verificação do número de doses e lim-
peza do dispositivo.

Com a realização deste estudo, verificamos que 
na USF estudada os profissionais de saúde não utili-
zam corretamente os dispositivos ao contrário do que 
é suposto, podendo refletir-se no ensino incorreto 
da técnica aos doentes. Este trabalho foi um estudo 
pontual, em que se procurou identificar o estado atual 
de conhecimento e uma potencial causa para as fa-
lhas observadas no manuseio dos dispositivos pelos 
utentes. Os resultados foram apresentados à equipa, 
e uma vez que se verificou que um elevado número de 
profissionais de saúde utiliza incorretamente os dispo-
sitivos, constatou-se a necessidade de confirmar que 
a correção dos erros efetuados pelos participantes no 
momento da avaliação surtiu efeito. Assim, após seis 
meses da primeira avaliação e correção, os autores irão 
reavaliar e retificar os erros que ainda possam existir, 
para que todos os profissionais de saúde tenham um 
conhecimento adequado sobre a técnica inalatória. 
Além desta medida, os autores irão partilhar com to-
dos os profissionais a checklist utilizada, assim como 
disponibilizar os dispositivos placebo disponíveis na 
USF para treino dos profissionais e utentes.

Uma vez que este trabalho surgiu da constatação 
de que um número elevado de doentes falhava uma 
ou mais etapas quando solicitada a demonstração nas 
consultas dos investigadores, foi definido na USF que 
a demonstração da técnica inalatória deve ser revista 
em todos as consultas pela equipa médico/enfer-
meiro.

CONCLUSÃO
Conclui-se com esta investigação que uma ele-

vada percentagem de profissionais de saúde utiliza 
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ETAPAS UTILIZAÇÃO PMDI MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Retirar a tampa 0 0 0

2. Agitar o inalador 5 7 12 (66%)

3. Segurar o inalador, colocando o polegar na parte horizon-
tal e o dedo indicador na parte superior 0 0 0

4. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

5. Colocar a boca entre os dentes com língua para baixo e 
lábios fechados 0 0 0

6. Iniciar inspiração lenta pela boca, pressionar o inalador e 
continuar a inspirar 0 0 0

7. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

8. Expirar lentamente 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO ACCUHALER MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Rodar a tampa para abrir o dispositivo 0 0 0

2. De seguida rodar a alavanca até ouvir click 2 3 5 (27%)

3. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

4. Colocar o bucal entre os lábios com o inalador na hori-
zontal 0 0 0

5. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

6. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

7. Expirar lentamente 0 0 0

8. Fechar o dispositivo 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO BREEZHALER MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Remover a tampa 0 0 0

2. Colocar a cápsula no compartimento da base do inalador 
e fechar até ouvir click 2 5 7 (38%)

3. Com o dispositivo na vertical, com o bucal para cima, pres-
sionar os dois botões simultaneamente, uma só vez 2 3 5 (27%)

4. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

5. Colocar o bucal entre os lábios com o inalador na hori-
zontal 0 0 0

6. Inspirar rápida e profundamente. Deve ouvir ou sentir a 
cápsula vibrar 0 0 0

7. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (55%)

8. Expirar lentamente 0 0 0

9. Repetir os passos 4 a 8 (para esvaziar a cápsula) 4 7 11 (61%)

10. Abrir o compartimento e retirar a cápsula usada e eliminá-
-la. Fechar e colocar a tampa. 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO EASYHALER MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Retirar a tampa 0 0 0

2. Agitar o inalador 3 a 5 vezes 8 7 15 (83%)

3. Com o inalador na vertical, carregar no botão superior e 
largar 4 2 6 (33%)

Quadro I. Etapas da checklist e número de profissionais que erraram cada etapa por dispositivo inalatório

incorretamente os dispositivos inalatórios, sobretudo 
as etapas de preparação dos mesmos. Programas de 
ensino, nomeadamente sob a forma de workshops de-
vem ser implementados. Folhetos informativos com 
as etapas da técnica inalatória e dispositivos placebo 
devem ser disponibilizados, de forma a refletir-se na 
melhor utilização dos dispositivos pelos doentes.
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4. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

5. Selar os lábios à volta do bucal 0 0 0

6. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

7.Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

8. Expirar lentamente para longe do inalador 0 0 0

9. Recolocar a tampa 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO ELLIPTA MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Abrir a tampa e deslizar para baixo até ouvir click 2 3 5 (27%)

2. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

3. Colocar o bucal entre os lábios sem bloquear os 
ventiladores com os dedos 0 0 0

4. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

5. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (55%)

6. Expirar lentamente para longe do inalador 0 0 0

7. Deslizar a tampa para a posição inicial até ouvir click 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO FORSPIRO MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Abrir a patilha e levantar a alavanca até dar um click 6 6 12 (66%)

2. Voltar a fechar a alavanca branca 4 3 7 (38%)

3. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

4. Selar os lábios à volta do bucal 0 0 0

5. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

6. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

7. Expirar lentamente para longe do inalador 0 0 0

8. Recolocar a patilha 0 0 0

9. Eliminar a fita de alumínio da câmara lateral 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO GENUAIR MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Retirar a tampa 0 0 0

2. Manter o inalador sempre na horizontal 0 0 0

3. Carregar no botão superior e largar – ouvir o click - mos-
trador passa de vermelho a verde 2 4 6 (33%)

4. Fazer expiração forçada longe do inalador 3 7 10 (55%)

5. Selar os lábios à volta do bucal 0 0 0

6. Inspirar rápida e profundamente - ouvir o click - mostrador 
passa de verde a vermelho 3 6 9 (50%)

7. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

8. Expirar lentamente para longe do inalador 0 0 0

9. Recolocar a tampa 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO SPIROMAX MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Baixar a tampa até dar o click 9 7 16 (88%)

2. Expirar forçadamente longe do inalador 3 7 10 (55%)

3. Selar os lábios à volta do bucal 0 0 0

4. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

5. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

6. Recolocar a tampa 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO TURBOHALER MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Retirar a tampa com o inalador na vertical 0 3 3 (16,6%)

2. Rodar a base colorida para a direita e depois para a es-
querda até ouvir click 0 0 0

3. Expirar forçadamente, longe do inalador 3 7 10 (55%)
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4. Colocar o bucal entre os lábios com o inalador na 
horizontal 0 0 0

5. Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

6. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

7. Expirar lentamente 0 0 0

8. Fechar o dispositivo 0 0 0

ETAPAS UTILIZAÇÃO ZONDA MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Abrir a tampa 0 0 0

2. Abrir o bucal 5 2 7 (38%)

3. Colocar a cápsula e fechar o bucal até ouvir click 4 2 6 (33%)

4. Com o inalador na vertical carregar no botão lateral 
e largar 2 2 4 (22%)

5. Fazer uma expiração forçada para longe do bucal 3 7 10 (55%)

6. Com o inalador na horizontal selar os lábios a volta do 
bucal 0 0 0

7.  Inspirar rápida e profundamente 0 0 0

8. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 0 0 0

9. Abrir o bucal, tirar a cápsula usada e verificar se esta vazia, 
senão deve repetir a inalação 3 7 10 (55%)

ETAPAS UTILIZAÇÃO SMI MÉDICOS ENFERMEIROS TOTAL/ETAPA

1. Segurar o inalador na vertical com a tampa fechada para 
evitar perda acidental da dose 0 0 0

2. Rodar a base transparente na direção das setas vermelhas 
até ouvir click (meia volta) e depois abrir a tampa 7 8 15 (83%)

3. Fazer uma expiração forçada 3 7 10 (55%)

4. Selar os lábios à volta do bucal 0 0 0

5. Enquanto inspira lenta e profundamente, pressionar o bo-
tão de libertação de dose mantendo a inspiração o máximo 7 7 14 (77%)

6. Retirar da boca, mantendo apneia de 10 segundos 1 0 1 (5,5%)

7. Expirar lentamente para longe do inalador 0 0 0

8. Fechar a tampa 0 0 0
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ARE TOPICAL NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS AS EFFECTIVE AS ORAL 
NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF KNEE 

OSTEOARTHRITIS PAIN? - AN EVIDENCE-BASED REVIEW

RESUMO

Introdução: A dor é frequente na gonartrose. Os anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) orais são comumente usados 
no tratamento da gonalgia, mas associados a muitos efeitos secundários. O objetivo é rever a evidência disponível sobre a 
comparação da eficácia dos AINEs tópicos com os orais na melhoria da dor da gonartrose.
Métodos: Pesquisa em fontes de medicina baseada na evidência de artigos publicados entre julho de 2007 e dezembro 
de 2017. Termos MeSH: “Anti-inflammatory agents, non-steroidal” AND “Pain” AND “Osteoarthritis” AND “Knee” AND “Ad-
ministration, topical”. A escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) foi usada para atribuição dos níveis de 
evidência (NE) e forças de recomendação (FR). 
Resultados: Obtiveram-se 254 artigos. Destes, selecionaram-se cinco que cumpriam os critérios de inclusão. Nas duas me-
ta-análises (MA) e no ensaio clínico aleatorizado controlado (ECAC), os AINEs tópicos mostraram ser tão eficazes quanto 
os AINEs orais - NE 2. Ambas as normas de orientação clínica (NOCs) recomendam os AINEs tópicos como alternativa 
idêntica ou superior aos orais - FR B. 
Discussão: As MA incluíram estudos de curta duração, alguns de qualidade reduzida e que comparavam diferentes AINEs 
tópicos e orais entre si. O ECAC estudou um AINE não comercializado em Portugal e numa população diferente da portu-
guesa. 
Conclusões: A semelhança de eficácia entre AINEs tópicos e orais demonstrada nos estudos incluídos apoia-se em reco-
mendações baseadas em evidência inconsistente ou de qualidade reduzida, tendo sido atribuída uma força de recomen-
dação B. São necessários mais estudos de boa qualidade para fundamentar esta evidência. 

Palavras-chave: agentes anti-inflamatórios não esteroides; dor; osteoartrose; joelho; tópicos
Keywords: anti-inflammatory agents, non-steroidal; pain; osteoarthritis; knee; administration, topical

INTRODUÇÃO

Aosteoartrose (OA) do joelho é uma pa-
tologia degenerativa caracterizada por 
perda localizada de cartilagem, remo-
delação do osso adjacente e inflamação, 

com consequentes alterações estruturais irreversí-
veis.1,2

Alguns dos fatores de risco associados ao desen-
volvimento da doença são a suscetibilidade genética, 
um elevado índice de massa corporal, a realização de 
movimentos repetitivos e/ou a elevada carga sobre 
a articulação.2 

Estima-se que a prevalência mundial na popu-
lação adulta seja de 10 a 15% e prevê-se o seu au-
mento, a par com o crescimento da população idosa 
obesa.3 Sabe-se, ainda, que 40% dos indivíduos com 
mais de 65 anos sofrem de OA do joelho ou da anca.3 

O sintoma mais frequente é a dor que agrava com 
a marcha e alivia em repouso.4 Esta pode evoluir 
para a cronicidade (duração igual ou superior a três 
meses)5 com consequente impacto biopsicossocial 
significativo.4 Pode provocar limitação da funciona-
lidade articular, alteração do sono e do humor, dimi-
nuição da capacidade de realização de atividades de 
vida diária e da qualidade de vida.1,2,3 Outros sinto-
mas e sinais associados são a rigidez matinal (geral-
mente com duração inferior a 30 minutos), crepita-
ção, edema e claudicação.4 

Os exames complementares podem ser úteis no 
diagnóstico, mas verifica-se uma fraca correlação 
entre as alterações visíveis na radiografia do joelho e 
os sintomas apresentados pelo doente.1

Existem múltiplos tratamentos farmacológicos e 
não farmacológicos com o objetivo de proporcionar 
alívio da dor e melhoria funcional,1,2 sendo os anti-in-
flamatórios não esteroides (AINEs) uma das classes 
farmacológicas mais utilizadas.3 O seu efeito é ob-
tido através da inibição reversível das enzimas ciclo-
xigenase (COX) e, subsequentemente, da produção 
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de prostaglandinas e tromboxano A2.6 A via mais 
utilizada é a via oral, porém, esta está associada a 
uma variedade de efeitos secundários gastrointesti-
nais, cardiovasculares e renais, assim como, a múl-
tiplas interações medicamentosas e descompensa-
ção de patologias, principalmente nos idosos.1 Por 
outro lado, a ação dos AINEs tópicos baseia-se na 
capacidade de absorção da pele, de forma a inibir 
localmente e perifericamente as enzimas COX, com 
consequente redução dos sintomas articulares, pe-
riarticulares e intracapsulares tendo menor absorção 
sistémica, e possivelmente, menor risco de efeitos 
secundários sistémicos.3,6

A incerteza da eficácia dos AINEs tópicos no alívio 
da dor provocada pela gonartrose pode condicionar 
a sua prescrição na prática clínica. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo rever a evidência dis-
ponível sobre a comparação da eficácia dos AINEs 
tópicos versus (vs) orais na redução da dor causada 
pela OA do joelho.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de artigos [revisões 

sistemáticas (RS), meta-análises (MA), ensaios clíni-
cos aleatorizados e controlados (ECAC) e normas de 
orientação clínica (NOC)] nas bases de dados National 
Guideline Clearinghouse, The Cochrane Library, 
DARE, Bandolier, MEDLINE/Pubmed, Evidence based 
Medicine Online, Centre for Evidence Based Medicine, 
Primary Care Clinical Practice Guidelines, TRIP e sítios 
específicos de sociedades internacionais (National 
Institute for Health and Care Excellence, Institute for 
Clinical Systems Improvement, Canadian Medical 
Association Practice Guidelines Infobase, Agency for 
Healthcare Research and Quality). Foram selecionados 
os artigos publicados entre julho de 2007 a dezembro 
de 2017, nos idiomas português e inglês. Os termos 
MeSH utilizados foram: “Anti-inflammatory agents, 
non-steroidal” AND “Pain” AND “Osteoarthritis” AND 
“Knee” AND “ Administration, topical”.

Foi aplicada a metodologia PICO. Incluíram-se ar-
tigos cuja população fosse constituída por indivíduos 
adultos com OA do joelho não submetidos a artro-
plastia, sendo a intervenção o uso de AINEs tópicos 
(géis, pomadas, cremes, soluções, emplastros) com 
ação local comparativamente ao uso de AINEs orais e 
o resultado medido foi a redução da dor. 

Os critérios de exclusão foram artigos de opinião, 
artigos de revisão clássica de tema, sumários de pá-
ginas na Internet, relatos de caso, artigos duplicados, 
estudos não-randomizados, artigos discordantes do 
objetivo da revisão, estudos que incluíam a utilização 
de outros tratamentos concomitantes para a dor, es-
tudos que incluíam ensaios realizados em crianças e/
ou animais e/ou adultos assintomáticos e ensaios clí-
nicos incluídos em RS ou MA selecionadas.

Utilizou-se a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Academy of Family 
Physicians, na avaliação do nível de evidência e atri-
buição da força de recomendação.7

RESULTADOS
Foram encontrados 254 artigos, tendo-se sele-

cionado 39 para leitura integral após exclusão pela 
língua, leitura do título, leitura do resumo e dos arti-
gos repetidos. Dos 39 artigos lidos de forma integral, 
foram selecionados cinco que cumpriam os critérios 
de inclusão: duas MA, um ECAC e duas NOCs. A des-
crição dos artigos incluídos encontra-se resumida nos 
quadros I, II e III.

Em 2017, Derry e colaboradores6 (quadro I) reali-
zaram uma revisão das RS publicadas na Cochrane 
Database of Systematic Reviews sobre analgésicos 
tópicos na dor aguda e crónica. Incluíram 13 MA mas, 
pela escassez de estudos a comparar AINEs tópicos 
e orais, apenas consideramos a MA de Derry e cola-
boradores8 de 2016 com informação suficiente para 
analisar as duas vias de administração na patologia 
crónica. Os outros 12 estudos foram excluídos por 
incluírem patologias agudas, por abordarem o tra-
tamento da OA de outros locais que não o joelho ou 
com outros fármacos que não AINEs e/ou por estabe-
lecerem comparações de AINEs tópicos com placebo.

A MA incluída8 englobava cinco ECAC nos quais 
foram comparados piroxicam, cetoprofeno ou diclo-
fenac tópicos com ibuprofeno (900 mg e 1200 mg 
diários), celecoxib (200 mg diários) e diclofenac (100 
mg e 150 mg diários) por via oral, em doentes com 
OA do joelho e da mão, durante três a doze semanas. 
Dos cinco estudos (n = 1735 participantes), só dois 
compararam o mesmo AINE nas formulações tópica e 
oral, enquanto que os outros três ECAC compararam 
um AINE tópico com um princípio ativo diferente na 
via oral. Nos ECAC considerados na MA,8 não houve 
diferença estatisticamente significativa na proporção 
de doentes que atingiu uma redução de, pelo menos, 
50% da intensidade de dor com AINEs tópicos (55%) 
vs orais (54%). O risco relativo (RR) calculado foi de 
1,0 [intervalo de confiança (IC) 95%: 0,95 a 1,1], mas o 
Número Necessário para Tratar não foi estimado. Não 
foram comparados os efeitos adversos da formula-
ção tópica relativamente à oral. Apesar dos autores 
da MA8 concluírem que não foram encontradas dife-
renças entre a eficácia de AINEs administrados nas 
vias oral e tópica na diminuição da dor na população 
estudada, também salientam que nem todos os es-
tudos incluídos eram de boa qualidade. As principais 
limitações foram a curta duração e número reduzido 
de participantes, o que pode ter contribuído para um 
potencial viés de sobrestimação do efeito terapêutico, 
pela extrapolação de resultados de estudos de curta 
duração para uma doença crónica. Além disso, só dois 
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dos ECAC é que compararam o mesmo princípio ativo 
nas vias oral e tópica e não foi definida a posologia 
dos AINEs tópicos em nenhum dos estudos incluídos. 
Assim, atribuímos um nível de evidência 2 a esta MA.

A segunda MA incluída9 (quadro I) englobou dois 
ECAC (n = 529 participantes) aleatorizados, contro-
lados, duplamente ocultos e com duração de quatro 
semanas. Um dos ECAC comparou o piroxicam tó-
pico três vezes/dia (tid) vs ibuprofeno oral tid e o ou-
tro ECAC comparou eltenac tópico tid vs diclofenac 
oral tid. Esta MA9 concluiu que os AINEs tópicos são 
significativamente menos eficazes na redução da dor 
relativamente aos orais durante a primeira semana 
de tratamento (primeira semana: um ECAC, 208 par-
ticipantes, tamanho de efeito -0.38, IC 95%:  -0,66 a 
-0,1), mas não às três semanas (terceira semana: dois 
ECAC, 529 participantes, tamanho de efeito -0,26, IC 
95%: -0,68 a +0,16). Não foram encontrados ECAC 
credíveis a comparar os efeitos adversos dos AINEs 
tópicos com os orais. O autor concluiu que não parece 
existir diferença estatisticamente significativa entre os 
AINEs tópicos e orais na redução da dor por OA do 
joelho, apesar das limitações dos estudos considera-
dos. A qualidade limitada dos ECAC incluídos nesta 
MA9 deve-se à sua curta duração, à comparação es-
tabelecida entre diferentes princípios ativos de AINEs 
nas vias tópica e oral sem especificação das respeti-
vas concentrações ou doses, ao facto da metodologia 
de aleatorização não ter sido bem explicada e os re-
sultados terem sido heterogéneos. Além disso, a MA9 
incluiu um número reduzido de estudos, estes foram 
financiados por empresas farmacêuticas e um dos 
AINEs tópicos avaliados (o eltenac) não está disponí-
vel em Portugal. Desta forma, atribuímos um nível de 
evidência 2.

Relativamente a estudos originais, foi incluído 
nesta revisão um ECAC (quadro II). Rong Mu e cola-
boradores3 tinham por objetivo comparar a eficácia 
e segurança do loxoprofeno em adesivo de hidrogel 
(LX-P) com o loxoprofeno em comprimidos (LX-T). 
Neste estudo,3 foram incluídos indivíduos com idade 
igual ou superior a 40 anos que cumpriam os critérios 
do Colégio Americano de Reumatologia10 para OA do 
joelho (gonalgia na maioria dos dias do mês anterior e 
osteófitos na articulação visíveis radiograficamente). 
Foram incluídos 169 participantes. Tratou-se de um 
ensaio clínico aleatorizado, controlado, duplamente 
oculto e multicêntrico que decorreu em 11 centros de 
Reumatologia e Ortopedia, na China, entre novembro 
de 2010 e julho de 2011. 

A intervenção consistiu na administração de LX-P 
(100 mg diários) vs LX-T (60 mg tid), durante quatro 
semanas.

O endpoint primário foi determinar a proporção de 
participantes com uma melhoria global de, pelo me-
nos, 50% da dor e o endpoint secundário foi determi-
nar a proporção de participantes com uma melhoria 

de, pelo menos, 25% de cada um dos sete principais 
sintomas/sinais em relação ao seu padrão de base 
(dor em repouso, movimento, agachamento, posição 
ortostática, subir ou descer escadas, edema e der-
rame). 

Na intenção de tratar (ITT) e na análise por pro-
tocolo (PP), o LX-P foi tão eficaz quanto o LX-T em 
relação ao endpoint primário. Na análise ITT, a dife-
rença entre os dois grupos foi de 12,6% [IC 95%, -1,7 a 
26,9%]. No endpoint secundário, não foi encontrada 
diferença de eficácia estatisticamente significativa na 
ITT e na PP (todos com p > 0,05). Relativamente à 
segurança, a incidência de qualquer efeito adverso foi 
semelhante entre os dois grupos (p = 0,078): 14 doen-
tes (16,9%, n = 83) no grupo LX-P e 24 doentes (28,2%, 
n = 85) no grupo LX-T. Os efeitos adversos mais fre-
quentes foram queixas gastrointestinais - diarreia e 
desconforto/dor abdominal- em 8,4%, sete doentes 
no grupo LX-P e 12,9%, 11 doentes no grupo LX-T. 

Os autores do estudo3 consideram que o loxopro-
feno tópico em adesivo é pelo menos equivalente à via 
oral em termos de eficácia na redução da dor da OA 
do joelho, apesar do tratamento tópico não ter sido 
associado a menos efeitos adversos do que a via oral, 
de forma estatisticamente significativa. Assim, Rong 
Mu e colaboradores3 concluíram que o loxoprofeno 
em adesivo pode ser usado como tratamento de pri-
meira linha na OA devido à sua eficácia, isoladamente 
ou em combinação com outras terapias não farmaco-
lógicas ou farmacológicas. 

Aplicamos a escala de Jadad11 na avaliação deste 
ECAC que foi considerado de boa qualidade. De facto, 
trata-se de um ensaio aleatorizado (segundo um mé-
todo bem explicado), controlado, duplamente oculto 
(segundo um método bem explicado), com critérios 
de inclusão/exclusão bem definidos e com diagnós-
tico da doença bem caracterizado. No entanto, atri-
buímos um nível de evidência 2, porque consideramos 
existirem várias limitações. Por um lado, os doentes 
do estudo não eram semelhantes aos da prática clí-
nica do médico individual em Portugal, pois o estudo 
foi realizado na população chinesa e só uma baixa 
percentagem dos doentes é que tinha uma idade 
igual ou superior a 65 anos. Por outro lado, apesar do 
follow-up ter sido superior a 80%, não é desprezível a 
taxa de abandono global de 7,7%. Também constituí-
ram limitações a curta duração do ensaio, terem sido 
avaliados vários outros parâmetros para além da dor 
e a escala utilizada para avaliação da dor ter sido um 
score previamente validado apenas para a população 
japonesa. Além disso, o estudo3 foi financiado por 
uma empresa farmacêutica, o que pode ter represen-
tado uma fonte de enviesamento.

A NOC emitida pela American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (AAOS)2 em 2013 (quadro III) 
baseada em evidência clínica, apoiou-se nos resulta-
dos da NOC “Clinical Practice Guideline on Treatment 
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REFERÊNCIA ESTUDOS INCLUÍDOS RESULTADOS NÍVEL DE EVIDÊNCIA

Derry e colaboradores, 
20176, Cochrane

1 MA8 que incluiu 5 ECAC 
(n = 1735)  
Intervenção: AINE tópico 
vs oral
Avaliação: redução da dor 
superior a 50% 
(reportado pelo doente) 

Follow-up: 3 - 12 semanas

Não houve diferença 
estatisticamente significativa 
entre AINEs tópicos (55%) e orais 
(54%). O RR calculado foi de 1,0 
(IC 95% 0,95 a 1,1). 
O NNT não foi estimado. 

NOTA: Só 2 ECAC é que 
compararam o mesmo princípio 
ativo de AINEs nas vias tópica e 
oral; nenhum dos ECAC definiu a 
posologia dos AINEs tópicos. 

2

Gøtzsche, 20079

2 ECAC (n = 529) 
Intervenção: AINE tópico 
vs oral
Avaliação: alívio da dor 
“moderado a excelente” ou 
superior a 50% 
(reportado pelo doente) 

Follow-up: 4 semanas

AINEs tópicos são 
significativamente menos eficazes 
na redução da dor do que os orais 
durante a primeira semana de 
tratamento (1 ECAC, 208 pessoas, 
tamanho de efeito - 0.38, 95% 
IC – 0,66 a -0,1), mas não às 3 
semanas (2 ECAC, 529 pessoas: 
tamanho de efeito -0,26, 95% IC 
-0,68 a +0,16). 

NOTA: Foram comparados 
diferentes princípios ativos nas 
vias tópica e oral.

2

Legenda: AINEs - anti-inflamatórios não esteroides; ECAC - ensaio clínico aleatorizado controlado; IC - intervalo de confiança; MA - meta-análise; NNT - número necessário 
para tratar; RR - risco relativo

Quadro I.  Meta-análises

REFERÊNCIA POPULAÇÃO INTERVENÇÃO RESULTADOS NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA

Rong Mu e 
colaboradores, 
20143

Indivíduos com ≥ 
40 anos que cum-
pram os critérios do 
Colégio Americano de 
Reumatologia10 para OA 
do joelho. 
n = 169

LX adesivo (100 mg/
dia) vs LX comprimido 
(60mg três vezes/dia) 

NOTA:
-Estudo multicêntrico, 
aleatorizado, contro-
lado e duplamente 
cego em 11 centros 
de Reumatologia e 
Ortopedia, na China.

-Taxa de abandono 
global de 7,7%

Na ITT e na PP, LX-P foi tão eficaz 
quanto LX-T em relação ao 
endpoint primário. 
Na análise ITT, a diferença entre os 
dois grupos foi de 12,6% [IC 95%, 
-1,7 a 26,9%]. 
No endpoint secundário, não foi 
encontrada diferença de eficácia 
estatisticamente significativa na 
ITT e na PP (todos com p > 0,05). 

Incidência de efeitos adversos foi 
semelhante entre os dois grupos 
(p = 0,078): 14 doentes (16,9%, 
n=83) no grupo LX-P e 24 doentes 
(28,2%, n = 85) no grupo LX-T. 

NOTA: 
Endpoint primário: Determinar 
proporção de participantes com 
redução de pelo menos 50% da 
dor.

Endpoint secundário: Determinar 
a proporção de participantes com 
melhoria de, pelo menos, 25% de 
cada um dos sete principais sinto-
mas (dor em repouso, movimento, 
agachamento, posição ortostática, 
subir/descer escadas, edema e der-
rame) em relação ao padrão base.

2

Quadro II. Ensaio Clínico

Legenda: AINEs - anti-inflamatórios não esteróides; ITT - intenção de tratar; LX - loxoprofeno; OA- osteoartrose; PP - análise por protocolo
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of Osteoarthritis of the Knee” da AAOS de 2013 e em 
257 estudos relativos ao tratamento da OA do joe-
lho publicados pela comunidade científica. Também 
considerou evidência de menor qualidade quando a 
melhor evidência disponível (isto é, ensaios rando-
mizados controlados) não continha informação rele-
vante para os cenários clínicos construídos. Esta NOC2 

utilizou a “Research and Development/University of 
California, Los Angeles Appropriateness Method”, 
tendo formulado as suas orientações considerando 
576 cenários clínicos comuns e dez opções de trata-
mento. Os cenários clínicos, construídos por peritos 
em cirurgia ortopédica e noutros campos médicos 
relevantes, foram combinados individualmente com 
cada uma das dez opções de tratamento considera-
das e votados pelos 16 elementos do painel de voto. 
A adequação dos dez tratamentos aos diferentes ce-
nários clínicos foi classificada em “apropriada”, “pode 
ser apropriada” ou “raramente apropriada”. Uma indi-
cação “apropriada” significava que o tratamento tinha 
sido ACEITE no geral, considerado uma abordagem 
razoável e com probabilidade de melhorar os resulta-
dos em saúde dos doentes. Em 94% dos itens avalia-
dos nos 576 cenários clínicos de doentes com OA do 
joelho, os AINEs tópicos ou orais foram considerados 
como intervenção “apropriada”. Atribuímos uma força 
de recomendação B pois, na generalidade dos cená-
rios, foi recomendada a consideração de uso de AINEs 
tópicos ou orais e os estudos incluídos foram de boa 
e muito boa qualidade e com resultados consistentes, 
apesar de não ter sido feita uma comparação direta 
da eficácia entre as duas vias de administração.

A NOC do National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE)1 em 2014 (quadro III) apoiou-se em 
revisões baseadas na evidência clínica, constituindo 
uma atualização e substituindo as recomendações da 
NICE de 2008. À semelhança desta, a NOC da NICE 
de 20141 recomenda considerar os AINEs tópicos para 
alívio da dor como adjuvantes do tratamento de base 
(educação, exercício e perda de peso em indivíduos 
com excesso de peso ou obesos) na OA do joelho 
ou da mão. Também recomenda os AINEs tópicos e/
ou paracetamol como primeira linha em relação aos 
AINEs orais, inibidores da cicloxigenase-2 (COX-2) 
ou opióides. Esta NOC1 considera que, nas situações 
em que o paracetamol ou os AINEs tópicos são ine-
ficazes no alívio da dor em indivíduos com OA, deve 
ser considerada a substituição por um AINE oral ou 
um inibidor da COX-2 e que, nas situações em que 
o paracetamol ou os AINEs tópicos proporcionam 
um alívio insuficiente da dor em indivíduos com OA, 
deve ser considerada a adição de um AINE oral ou 
um inibidor da COX-2. As recomendações relativas 
à utilização de AINEs tópicos e orais na OA do joe-
lho foram emitidas com base em duas meta-análises 
e dois ECAC. Apesar de todos os estudos incluídos 
serem de boa e muito boa qualidade, apresentavam 

limitações: a comparação entre a administração de 
diferentes fármacos pelas vias de administração oral 
e tópica com dosagens nem sempre discriminadas, a 
curta duração dos estudos (a maioria inferior a oito 
semanas) e o número reduzido de participantes en-
volvidos. Atribuímos uma força de recomendação B 
a esta NOC,1 com base nas forças de recomendação 
sugeridas pelos autores que consideram que este tipo 
de intervenção pode ser favorável em termos de re-
lação risco-benefício e custo-efetividade, apesar de 
não ter sido realizada uma comparação direta entre a 
eficácia dos AINEs tópicos e orais na redução da dor 
da OA do joelho. 

CONCLUSÃO
Analisando criticamente os diferentes estudos in-

cluídos nesta revisão, tanto a MA de Derry e colabo-
radores, 20168 como a MA de Gøtzsche, 20079 con-
cluíram que não foram encontradas diferenças entre a 
eficácia de AINEs administrados nas vias tópica e oral 
na diminuição da dor de indivíduos com OA do joelho. 
Relativamente à primeira MA,8 apesar dos resultados 
dos estudos terem sido consistentes, atribuímos um 
nível de evidência 2 devido à curta duração e número 
reduzido de participantes dos mesmos, com eventual 
sobrestimação do efeito terapêutico. Além disso, só 
dois dos ECAC é que compararam o mesmo princípio 
ativo nas vias oral e tópica e não foi definida a posolo-
gia dos AINEs tópicos em nenhum dos cinco estudos 
incluídos. Na segunda MA,9 os dois ECAC incluídos 
eram de reduzida qualidade devido à sua curta du-
ração, metodologia de aleatorização mal explicada, 
comparação de diferentes princípios ativos de AINEs 
nas vias oral e tópica sem referência à posologia uti-
lizada e heterogeneidade nos resultados obtidos nas 
primeira e terceira semanas. Além disso, os estudos 
foram financiados por empresas farmacêuticas e um 
dos AINEs tópicos avaliados não está disponível em 
Portugal, sendo que atribuímos um nível de evidência 
2 a esta MA.9

O ECAC de Rong Mu e colaboradores3 tinha como 
objetivos comparar a eficácia e a segurança do lo-
xoprofeno tópico com o oral, tendo concluído que o 
primeiro é pelo menos equivalente ao segundo em 
termos de eficácia na redução da dor da OA do joe-
lho. Apesar de se tratar de um estudo com metodolo-
gia adequada, apresentou várias limitações tendo-lhe 
sido atribuído um nível de evidência 2. De facto, foi 
também um estudo de curta duração, realizado na 
China e numa população diferente à da prática clínica 
em Portugal. Também podem ter constituído fontes 
de enviesamento a avaliação global de outros parâ-
metros para além da dor, a escala utilizada para ava-
liação da dor ter sido um score previamente validado 
apenas na população japonesa, ter tido uma taxa de 
abandono global de 7,7% e ter sido financiado por 
uma empresa farmacêutica.

definidas, de AINEs tópicos e orais disponíveis em 
Portugal. Caso se realizem estudos de boa qualidade 
e com resultados favorecedores da administração tó-
pica de AINEs relativamente à oral, é possível que, no 
futuro, se possam recomendar os AINEs tópicos como 
primeira linha no tratamento da gonalgia por OA com 
um perfil de eficácia idêntico e com um melhor perfil 
de segurança em relação aos AINEs orais. 

Desta forma, podemos concluir que a semelhança 
de eficácia entre AINEs tópicos e orais demonstrada 
nesta revisão se apoia em recomendações baseadas 
em estudos com resultados inconsistentes ou de qua-
lidade reduzida. Assim, dadas as limitações supramen-
cionadas, atribuímos uma força de recomendação B 
e consideramos serem necessários mais estudos de 
boa qualidade que fundamentem esta evidência. 

As NOCs da American Academy of Orthopaedic 
Surgeons, 20132 e da National Institute for Health 
and Care Excellence, 2014,1 ambas elaboradas com 
base em evidência clínica, apresentam uma força de 
recomendação B. A primeira2 recomenda conside-
rar AINEs tópicos ou orais em doentes adultos com 
OA do joelho e a segunda1 considera os AINEs tópi-
cos e o paracetamol como adjuvantes do tratamento 
primeiramente aos AINEs orais, inibidores da COX-2 
e opióides. Esta última NOC1 recomenda, ainda, que 
AINEs orais, inibidores da COX-2 e opióides podem 
ser utilizados como alternativa ou complemento aos 
AINEs tópicos ou ao paracetamol quando estes são 
ineficazes ou insuficientes, respetivamente, no alívio 
da dor da gonartrose. 

De forma global, os estudos analisados nesta revi-
são consideraram não existir diferença na eficácia dos 
AINEs tópicos relativamente aos orais na melhoria da 
dor da OA do joelho. No entanto, estas conclusões de-
vem ser cuidadosamente interpretadas, uma vez que 
os estudos incluídos apresentam limitações, nomea-
damente, a sua curta duração, a utilização de diferen-
tes escalas de medição de dor e diferentes critérios 
de diagnóstico de OA do joelho e a população alvo 
nem sempre ser idêntica à portuguesa. Além disso, a 
maioria comparou diferentes fármacos, formulações e 
dosagens de AINEs tópicos com diferentes princípios 
ativos e doses de AINEs orais. O ECAC3 que comparou 
o mesmo AINE nas vias oral e tópica, foi relativamente 
ao loxoprofeno que não é, ainda, comercializado em 
Portugal. A maioria dos estudos também não com-
parou os efeitos adversos dos AINEs tópicos com os 
orais. 

Desta forma, são necessários mais estudos de boa 
qualidade que comparem a eficácia e a segurança 
dos mesmos princípios ativos, em posologias bem 

revisão baseada na evidência

REFERÊNCIA RECOMENDAÇÃO 

American Academy of Orthopaedic Surgeons, 20132 Considerar AINEs tópicos ou orais em doentes adultos com diag-
nóstico médico de OA do joelho. (Força de Recomendação B)

National Institute for Health and Care Excellence, 20141

Considerar adicionar AINEs tópicos para alívio da dor como adju-
vantes do tratamento de base (educação, exercício e perda de peso 
em indivíduos com excesso de peso ou obesos) nos indivíduos com 
OA do joelho ou da mão. 

Considerar os AINEs tópicos e/ou paracetamol antes dos AINEs 
orais, inibidor da COX-2 ou opióides. (Força de recomendação B) 

Quando o paracetamol ou AINEs tópicos são ineficazes no alívio 
da dor em indivíduos com OA, a substituição por um AINE ou 
por um inibidor da COX-2 oral deve ser considerada. (Força de 
Recomendação B)

Quando o paracetamol ou os AINEs tópicos proporcionam alívio 
insuficiente da dor em indivíduos com OA, a adição de um AINE ou 
de um inibidor da COX-2 oral deve ser considerada. 
(Força de Recomendação B)

Legenda: AINEs - anti-inflamatórios não esteroides; COX-2 - ciclooxigenase-2; OA - osteoartrose

Quadro III. Normas de Orientação Clínica 
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