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editorial

“Assim, passo a passo “o caminho faz-se cami-
nhando”. Por isso, o atual Corpo Editorial da AIMGF 
Magazine, que entrou em funções em janeiro de 2018, 
pretende continuar “o caminho” em prol da melhoria 
científica e do sucesso dos internos e especialistas na 
Medicina Geral e Familiar, fazendo desta revista um 
pilar científico na nossa especialidade.”

Foi assim que terminou o Editorial da primeira 
Edição do atual Corpo Editorial da AIMGF Magazine. 
Estávamos no início do “nosso caminho”! Agarrámos 
entusiasmados este novo desafio, com o sentido de 
responsabilidade pela sua continuidade e no qual 
em muito acreditamos. Fizemos e fazêmo-lo sempre, 
com o intuito de mais e melhor, pela melhoria contí-
nua da divulgação e produção científica que se pra-
tica atualmente na Medicina Geral e Familiar (MGF).

Procurámos melhorar o processo de revisão, tor-
nando-o mais rigoroso, rápido e eficaz. Renovámos 
o Conselho Científico: mantivemos a equipa de re-
visores que detinha este cargo há alguns anos e 
convidámos “sangue novo” em prol de qualidade e di-
versidade das nossas áreas de intervenção. Deixámos 
de ter um Conselho Científico exclusivamente de MGF 
para abranger especialidades como Dermatologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, Psiquiatria, Saúde 
Pública, entre outras. Pedimos colaboração para o 
cumprimento de prazos, sem nunca esquecer o rigor 
e minúcia que este processo exige. Só temos de agra-
decer pela ajuda no cumprimento da maioria destes 
objetivos! 

O Corpo Editorial mereceu também alguns ajustes. 
Durante o ano de 2018, a AIMGF Magazine teve uma 
média de cinco artigos submetidos por mês, desde 
a atualização do Regulamento em abril, num total 
de 45 artigos até ao final do ano. A exigência destes 
números levou a que o número de Editores-Adjuntos 
aumentasse, com a entrada de três novos elementos 
e iniciámos o ano de 2019 com duas Editoras-Chefe.

Estamos a trabalhar em novos objetivos e me-
tas. Queremos manter o lema “o caminho faz-se ca-
minhando” - caminhamos na ambição de incluir a 
AIMGF Magazine num novo Índex. 

Em nome de todo o Corpo Editorial e da atual 
Direção da AIMGF Magazine, agradecemos a todos 
os colegas que submeteram os seus artigos ao nosso 
escrutínio; obrigada pelo vosso voto de confiança. 
É por todos vós que esperamos contribuir para a im-
posição e consolidação da atividade científica produ-
zida em MGF e nos Cuidados de Saúde Primários. 

“O caminho faz-se caminhando” Um ano após…

Joana Rita Mendes1,2, Susana Silva Pinto2,3,4,5

1Médica IFE em MGF, USF Sete Caminhos, ACES Gondomar
2Editora-Chefe AIMGF Magazine
3Médica IFE em MGF, USF Ponte Velha, ACES Santo Tirso/Trofa
4Doutoranda em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
5Health for All, CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
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artigo de opinião

N
o espectro  dos problemas de saúde em Cui-
dados de Saúde Primários (CSP) o conjunto 
das doenças respiratórias (DR) agudas e 
crónicas, incluindo a patologia oncológica, 

ocupam um lugar considerável em termos de mor-
bimortalidade e de carga de trabalho.1 A asma é a 
doença respiratória crónica mais prevalente em todo 
o mundo, com cerca do dobro do número de casos 
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). As 
mortes por DPOC são oito vezes mais frequentes do 
que as mortes por asma.1 A pneumonia continua a ser 
responsável por um conjunto considerável de mortes 
em todo o Mundo e, em Portugal, ocupa uma posição 
de destaque, sobretudo nos idosos.2 

Durante muitos anos, as prioridades da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e da Direcção-Geral 
da Saúde (DGS) estiveram centradas na prevenção, 
deteção precoce e tratamento das doenças cardio-
vasculares e oncológicas, por estas constituírem, 
em termos epidemiológicos, as principais causas de 
doença, de incapacidade e de perda de qualidade de 
vida para os cidadãos.3,4 Contudo, desde o lançamento 
do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 
(PNDR), um dos Programas Nacionais Prioritários 
criado em 2012 pelo Ministério da Saúde,5 no âmbito 
das funções da DGS, a atenção das autoridades de 
saúde e dos profissionais voltou-se igualmente para 
as DR. Anteriormente existiram o Programa Nacional 
para Controlo da Asma, criado no ano 2000, e o Pro-
grama Nacional de Prevenção e Controlo da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica, criado em 2005, os 
quais tinham já proporcionado uma maior orientação 
para as DR, mas foi com o PNDR, cuja última versão 
foi publicada em 2017,6 que se intensificou a atividade 
nesta área. 

A publicação do Ministério da Saúde “Retrato da 
Saúde, Portugal 2018” afirma que atualmente os por-
tugueses vivem mais mas, por outro lado, vivem com 
mais comorbilidades durante os seus últimos anos de 
vida: diabetes, doenças cardiovasculares, DR, obe-
sidade e doenças oncológicas. Paralelamente aos 

efeitos na morbilidade e mortalidade prematura, as 
doenças crónicas têm impacto significativo nas eco-
nomias nacionais, entre outros fatores, pela diminui-
ção da produtividade, aumento do absentismo labo-
ral e dos encargos com a saúde.7

Portugal integra, de acordo com o último relató-
rio da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico (OCDE), o grupo dos países com 
menor mortalidade por asma e DPOC.7 As priorida-
des nos cuidados de saúde em DR no futuro dos CSP 
dependem naturalmente da carga de doença atribuí-
vel às mesmas. Da análise do Global Burden of Disease 
Study 20151 e do estudo Portugal: The Nation’s Health 
1990-20168 pode-se concluir que, no que diz respeito 
à carga total da doença, Portugal está significativa-
mente melhor do que a média do grupo sociodemo-
gráfico médio-alto para cancro do pulmão, DPOC e 
infeções respiratórias inferiores, entre outras.

Os profissionais dos CSP, em particular os médi-
cos de família (MF), conhecem os seus utentes e as 
suas famílias e contactam com eles ao longo da vida, 
sendo habitualmente os primeiros a ter contacto 
com os sintomas ou problemas respiratórios (dos 
seus utentes) e por isso quem tem maior probabili-
dade de suspeitar, identificar, diagnosticar e tratar a 
maior parte destes problemas de saúde. No entanto, 
de acordo com os dados actualmente disponíveis e 
divulgados pelo Observatório Nacional das Doenças 
Respiratórias2, a percentagem de casos conhecidos de 
asma ou DPOC nas listas dos MF portugueses situa-se 
bem abaixo do que é esperado, tendo em conta estu-
dos epidemiológicos realizados em Portugal.9,10,11,12

As razões pelas quais os profissionais dos CSP 
dedicam menor atenção à área das DR quando com-
parada com o que acontece em relação a outros pro-
gramas nacionais tem sido objeto de debate. O pro-
blema tem seguramente causas multifatoriais e não é 
objeto do presente artigo explorar e procurar expli-
cações para ele. No entanto, é hoje reconhecido por 
muitos profissionais, pelos responsáveis pela gestão 
da saúde tanto a nível central como regional e local 

As prioridades nos cuidados de saúde 
em doenças respiratórias no futuro dos 

Cuidados de Saúde Primários

Jaime Correia de Sousa
Médico de Família na USF Horizonte, ACES Matosinhos
Professor Associado Convidado na Escola de Medicina da Universidade do Minho
Ex-Presidente do International Primary Care Respiratory Group

artigo de opinião

que, nos últimos anos, existe uma atenção progres-
sivamente maior para as DR. Há mais reuniões cien-
tíficas, mais publicações, mais programas locais ou 
nacionais, ou mesmo mais notícias na imprensa espe-
cializada ou generalista. Os motores desta mudança 
são vários e com papéis e motivações distintas, mas 
de natureza complementar. Desde os responsáveis 
e colaboradores da DGS, passando pelos líderes das 
organizações profissionais relacionadas com as DR, 
as organizações e associações de doentes, a indús-
tria farmacêutica, todos eles têm contribuído para 
aumentar o interesse pelas DR. Neste contexto, é de 
salientar o contributo marcante do GRESP, o grupo de 
estudos da APMGF para a área das DR, cuja atividade 
crescente de organização de atividades de forma-
ção, de investigação e de elaboração de documentos 
científicos e a produção de recomendações de boa 
prática profissional e instrumentos para melhorar a 
qualidade da prática clínica têm contribuído decisiva-
mente para esta mudança.

O GRESP está ligado ao International Primary 
Care Respiratory Group (IPCRG), organização inter-
nacional dos CSP da área das DR. A cooperação com 
o IPCRG e, através deste, com muitas organizações 
dedicadas às DR em CSP noutros países, tem permi-
tido aos MF portugueses alargar horizontes e explo-
rar outras formas de organizar os cuidados de saúde 
às pessoas com DR. A realização da Conferência 
Mundial do IPCRG no Porto em 2018 foi um momento 
alto da atividade do GRESP e dos profissionais que se 
dedicam ao estudo e investigação das DR e permitiu 
aprofundar estas redes de contactos.

A investigação em DR em CSP tem sido igualmente 
uma área que tem tido um considerável aumento nos 
últimos anos com numerosas publicações em revistas 
portuguesas ou internacionais indexadas. Salienta-se 
aqui um artigo que resume o consenso português 
sobre a agenda de investigação em DR em CSP, per-
mitindo a quem se interessa por esta área identificar 
as áreas onde existem maiores lacunas e nas quais 
convém investir os esforços de desenvolvimento de 
trabalhos científicos.13

Quanto ao futuro da prática clínica na área das 
DR em CSP, muito está ainda em aberto. Apesar do 
aumento do interesse, da óbvia necessidade e da 
existência de numerosos documentos e recomenda-
ções técnicas oficiais ou provenientes de organiza-
ções profissionais que apoiam as tarefas relacionadas 
com esta área, as equipas de CSP tardam a desenvol-
ver e implementar rotinas no seu quotidiano. 

O Processo Assistencial Integrado da Asma na 
criança e no adulto é um exemplo de um importante 

documento normativo de apoio à implementação 
de boas práticas.14 Existem igualmente numerosas 
experiências piloto em USF e UCSP das quais vamos 
tendo eco nas jornadas e congressos, mas não existe 
ainda uma atividade generalizada de consultas estru-
turadas de asma ou de DPOC. 

Não é fácil explicar as causas da menor atenção 
dedicada às DR. No passado, as limitações decorren-
tes da falta de formação para as DR em contexto de 
CSP poderão ter contribuído para esta atitude. Hoje 
em dia não é provável que este fator tenha o peso que 
pode ter tido no passado; as constantes e frequentes 
atividades de formação e divulgação de boas práticas 
em DR que têm existido nos últimos anos, em grande 
parte da iniciativa do GRESP, têm seguramente con-
tribuído para aumentar as competências dos médicos 
e enfermeiros de família para lidar com as DR. Muitos 
profissionais referem falta de tempo para introduzir 
mais estas tarefas organizadas no dia a dia das equi-
pas. Este problema é real, mas outras causas poderão 
igualmente ajudar a explicar esta situação, nomeada-
mente a ausência de espaço próprio no sistema de 
informação eletrónico para registo da informação clí-
nica relacionada com a asma e DPOC, à semelhança 
do que existe para a diabetes ou hipertensão arterial 
ou mesmo a escassez de indicadores de desempenho 
específicos relacionados com as DR. 

É igualmente importante mencionar a área de 
intervenção na prevenção e tratamento do taba-
gismo,15 uma das áreas que tem sido preocupação das 
autoridades de saúde portuguesas nos últimos anos. 
Apesar de alguma evolução positiva, estamos infeliz-
mente ainda longe de obter o êxito que desejávamos. 

Como conclusão, as DR constituem uma impor-
tante área de trabalho na qual os profissionais de 
CSP podem e devem desenvolver mais atividades. 
Existem já numerosos documentos de apoio às boas 
práticas e muitos profissionais de saúde tiveram já 
oportunidades de formação e de treino. Recomendo 
portanto que se passe das palavras à ação e que se 
promovam iniciativas concretas em toda a rede de 
CSP que permitam a breve prazo proporcionar mais 
e melhores cuidados de saúde às pessoas com DR.  

Porto, 7 de Abril de 2019
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intervenção na comunidade

CUIDE DE SI, VIVA MELHOR – PROJETO DE INTERVENÇÃO 
MULTIDISCIPLINAR EM UTENTES COM EXCESSO DE PESO

INTRODUÇÃO

A 
obesidade é um dos principais proble-
mas de saúde pública a nível mundial, 
cuja prevalência triplicou, em muitos dos 
países europeus, desde 1980.1 Atinge um 

elevado número de pessoas, influencia o apareci-
mento e desenvolvimento de múltiplas patologias e 
o seu tratamento é um desafio.

Em Portugal existem cerca de 3,5 milhões de pes-
soas com excesso de peso e cerca de 1,4 milhões de 
pessoas com obesidade, entre os 18 e os 65 anos. 
Estes números colocam Portugal a meio da tabela a 
nível mundial, superado apenas por países como os 
Estados Unidos da América, Grécia, Alemanha, Reino 
Unido e Austrália.1 Segundo outro estudo mais re-
cente, a prevalência de excesso de peso na população 
portuguesa, dos 18-64 anos, é de 46,7% no homem 

e de 38,1% na mulher e a prevalência de obesidade é 
cerca de 20% para ambos os géneros.2

O aumento da prevalência da obesidade relacio-
na-se com a rápida transição social e económica, 
acompanhando a transição epidemiológica e nutri-
cional. Os fatores ambientais têm sido apontados 
como um dos maiores responsáveis pelo desequi-
líbrio energético, materializados num decréscimo 
acentuado da atividade física a par das mudanças 
nos padrões alimentares, com aumento da ingestão 
de alimentos de elevado teor calórico, especialmente 
ricos em açúcares refinados e gordura vegetal. A re-
dução concomitante da atividade física relaciona-se 
com a crescente urbanização, sedentarismo das for-
mas laborais e difusão dos meios de transporte. Os 
fatores socioeconómicos podem influenciar a obesi-
dade e alguns estudos apontam para uma maior pre-
valência de obesidade entre os indivíduos com um 
nível socioeconómico mais baixo.1

O excesso de peso e a obesidade conduzem ao 
surgimento ou agravamento de múltiplas morbilida-
des, nomeadamente metabólicas (diabetes mellitus, 

RESUMO

Introdução: O excesso de peso (EP) é um importante problema de saúde pública. Muitos estudos promovem programas 
multidisciplinares grupais em detrimento dos individuais, como forma mais sustentável de obter ganhos em saúde. O ob-
jetivo principal do projeto é promover a adoção de comportamentos alimentares saudáveis, prática regular de atividade 
física (AF) e perda ponderal com impacto metabólico (5%).
Métodos: Incluíram-se utentes adultos com EP pertencentes a uma Unidade de Saúde Familiar e uma equipa com médi-
cos e nutricionista do Agrupamento de Centros de Saúde e professores de educação física. Realizaram-se cinco sessões 
formativas mensais sobre hábitos alimentares e AF e um programa de AF estruturada, com duração de seis meses (abril 
a setembro de 2017) e periodicidade bissemanal. Aplicaram-se questionários validados sobre conhecimentos nutricionais 
(QCN) e padrão de AF (IPAQ) e avaliações antropométricas. 
Resultados: Dos 13 utentes selecionados, nove (seis mulheres, três homens, idade média 47,2 ± 11,01 anos) concluíram o 
programa com uma assiduidade média de 83% nas sessões e 50% nas aulas de AF. Inicialmente os utentes apresentavam 
um índice de massa corporal (IMC) médio de 29,1 kg/m2 (σ=0.89), perímetro abdominal (PA) médio 106,2 cm (homens, 
σ=3,76) e 91,4 cm (mulheres, σ=5,47). Em reavaliação intermédia após dois meses, verificou-se uma média de perda pon-
deral de 2,31% (σ=0,016) e de PA 3,2 ± 1,38 cm (homens) e 1,0 ± 0,82 cm (mulheres). No final obteve-se uma perda ponderal 
média de 4,51 ± 0,009%, de IMC 1,3 ± 0,82 kg/m2 e de PA 4,8 ± 1,30 cm (homens) e 2,2 ± 2,13 cm (mulheres). Objetivou-se 
uma melhoria dos conhecimentos em nutrição [13,5 ± 1,60 valores na sessão 1 vs 16,8 ± 3,54 valores na sessão 5 (em 23)] e 
da frequência/intensidade da AF habitual.
Discussão: Apesar de aquém da meta proposta, o projeto obteve resultados favoráveis. A necessidade de acompanha-
mento profissional multidisciplinar por um período de tempo superior é evidente e pode constituir uma base de aperfei-
çoamento para futuras réplicas.

Palavras-chave: excesso de peso; educação para a saúde
Keywords: overweight; health education
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hipertensão arterial, dislipidemia e eventos cardiovas-
culares), osteoarticulares, respiratórias e psicossociais 
(diminuição da autoestima, depressão, ansiedade, al-
terações do comportamento alimentar, isolamento e 
discriminação social). Estudos revelam que 44% dos 
casos de diabetes mellitus, 23% dos casos de doença 
isquémica e entre 7 e 41% dos casos de cancro são 
atribuíveis a excesso de peso e obesidade.1 Segundo 
a literatura, estes fatores de risco constituem a quinta 
causa de morte a nível mundial, responsáveis por 2,4 
milhões de mortes entre adultos por ano.1 

O excesso de peso e a obesidade apresentam gra-
ves consequências em termos de saúde, mas também 
na economia nacional e internacional. Está documen-
tado que acarretam aumento dos gastos com os cui-
dados de saúde, perdas de produtividade e redução 
da esperança média de vida.3

O tratamento da obesidade é complexo, seja pelas 
alterações metabólicas e adaptações do organismo a 
este estado, seja pelo facto de ser multifatorial e es-
tar associada a hábitos de vida difíceis de modificar. 
Por outro lado, quanto mais tempo estiver instalada a 
obesidade mais difícil será o seu tratamento.1 O custo 
para tratar de forma eficiente a população portu-
guesa com obesidade subirá se os casos de excesso 
de peso evoluírem para obesidade. 

Neste contexto, é urgente a atuação técnico-cien-
tífica no tratamento do excesso de peso. Muitos es-
tudos revelam que a implementação de programas 
multidisciplinares grupais, em detrimento da inter-
venção individual, é uma forma mais sustentável de 
obter ganhos a este nível, contribuindo para mu-
dança comportamental, de natureza alimentar e psi-
cossocial.4-7

Sendo a obesidade o ponto de partida para as 
principais doenças crónicas como a diabetes mellitus 
e doenças cardiovasculares, este fator de risco deve 
ser alvo de atenção e requer esforços continuados 
para ser controlado/evitado. De facto, os benefícios 
na saúde conseguidos através da perda intencional 
de peso das pessoas com excesso de peso e obesi-
dade, principalmente se mantida a longo prazo, po-
dem manifestar-se na saúde em geral, na melhoria da 
qualidade de vida, na redução da mortalidade e na 
melhoria das doenças crónicas associadas, com des-
taque para a diabetes mellitus tipo 2. Uma perda de 
peso de 5% proporciona benefícios de saúde signifi-
cativos, sendo mais provável que possam ser susten-
tados através da manutenção da perda de peso e/ou 
da prática regular de exercício físico.8

Assim, a implementação de estratégias de preven-
ção através da modificação dos estilos de vida e a 

subsequente redução da incidência e prevalência de 
obesidade e excesso de peso podem conduzir a gan-
hos em saúde à população e reduzir os custos econó-
micos associados.  

Os objetivos gerais deste projeto são promover a 
adoção de comportamentos alimentares saudáveis e 
prática regular de exercício físico, com vista a perder 
peso e a manter um peso saudável a longo prazo. Os 
objetivos específicos são dotar os utentes de compe-
tências no âmbito das escolhas alimentares, hábitos de 
atividade física, reforço de motivação intrínseca e ges-
tão de stress, promover a prática regular de atividade 
física e obter perdas de peso com impacto metabó-
lico (5%). A capacitação em saúde é, cada vez mais, 
uma meta a atingir e a ter em conta quando se pensa 
em planear e intervir ao nível da saúde. A escolha por 
esta área de intervenção fundamentou-se na reflexão 
e estabelecimento de prioridades sobre os principais 
problemas de saúde identificados pelo diagnóstico de 
saúde da população abrangida pela Unidade de Saúde 
Familiar (USF). A prevalência de excesso de peso na 
população alvo é de 9,3% e a prevalência de obesidade 
é de 11,9% (MIM@UF, março de 2017).

MÉTODOS
O desenho do projeto de intervenção baseia-se 

nas orientações do Processo Assistencial Integrado 
da pré-obesidade no adulto (Direção-Geral da Saúde, 
2015),1 no Manual “Repensar o peso - princípios e mé-
todos testados para controlar o peso” baseado no 
programa P.E.S.O. da Faculdade de Motricidade Hu-
mana da Universidade técnica de Lisboa9 e no Manual 
de Boas Práticas de Obesidade e Excesso de Peso da 
USF (2016).10  

Sendo um projeto piloto, estipulou-se um número 
mínimo de 10 e máximo de 20 utentes que pudessem 
integrar o projeto, de modo a garantir uma interven-
ção adequada nas sessões formativas em sala e nas 
aulas de educação física em grupo. Incluíram-se uten-
tes com excesso de peso e idade compreendida entre 
os 18-64 anos pertencentes à USF. Foram definidos 
como critérios de exclusão o analfabetismo, gravidez, 
diabetes mellitus, insuficiência renal, doenças crónicas 
que impeçam a perda de peso ou a prática de exercí-
cio físico, doentes terminais, tratamento com fármacos 
antidepressivos/antipsicóticos e doenças do foro ge-
nético ou metabólico que impliquem uma intervenção 
nutricional individualizada.

Após autorização da Comissão de Ética para a 
Saúde da Administração Regional de Saúde (ARS) do 
Norte e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), 
o projeto foi apresentado em reunião médica da USF, 

na qual os médicos foram convidados a colaborar e 
foi entregue o consentimento informado aos médicos 
que aceitaram participar. Os utentes foram seleciona-
dos pelos médicos de família e convidados telefonica-
mente pelos secretários clínicos.

Esteve envolvida uma equipa multidisciplinar com-
posta por médicos, nutricionista e professores de 
educação física. Os três médicos e a nutricionista do 
ACES foram responsáveis pela dinamização de cinco 
sessões formativas mensais sobre hábitos alimentares, 
atividade física e gestão emocional e os dois profes-
sores de educação física pela implementação de um 
programa de atividade física estruturada com duração 
de seis meses e periodicidade bissemanal. Ambas as 
atividades decorreram em horário pós-laboral para ga-
rantir uma maior acessibilidade por parte dos utentes.

Na primeira sessão foram abordados os temas: 
excesso de peso e obesidade – epidemiologia, ris-
cos, benefícios da perda ponderal; princípios orien-
tadores no processo de controlo do peso corporal e 
informação geral sobre comportamentos alimentares 
saudáveis e exercício físico. Na segunda sessão foram 
discutidos os pontos mais importantes sobre perda 
de peso (equilíbrio energético, composição corporal, 
interferência da gordura no funcionamento do orga-
nismo), nutrição e alimentação (roda dos alimentos 
e porções, vantagens do fracionamento alimentar) 
e regulação do apetite e saciedade. Na terceira ses-
são foi solicitado o registo do jantar do dia anterior e 
expostas dúvidas e mitos em relação à alimentação. 
Foi salientada a importância do modo de preparação 
e confeção dos alimentos e alguns exemplos de es-
colhas alimentares saudáveis e não saudáveis, bem 
como os benefícios, recomendações e barreiras para 
a prática de exercício físico e as formas de as ultra-
passar. Na quarta sessão foi comentado o conteúdo 
do jantar dos utentes entregue na sessão anterior e 
abordado o tema da rotulagem e densidade energé-
tica dos alimentos. Na quinta e última sessão foi abor-
dada a importância da manutenção do peso a longo 
prazo e as respetivas estratégias e no final um lanche 
saudável, com entrega do diploma de participação.

Na primeira sessão foi entregue o consentimento 
informado aos utentes e um questionário com o ob-
jetivo de avaliar a disponibilidade para a mudança do 
comportamento alimentar e estilos de vida (Questio-
nário sobre a disponibilidade para a mudança), tendo 
sido incluídos no projeto os utentes que se mostra-
ram disponíveis para a mudança. Foram também 
aplicados questionários com vista a recolher dados 
pessoais e antecedentes patológicos, a autoavalia-
ção de comportamentos alimentares e de atividade 

física, medir o padrão de atividade física [utilizando o 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 
validado para a população portuguesa]11 e os co-
nhecimentos em nutrição (baseado na adaptação 
do questionário de conhecimentos de nutrição para 
adultos, validado para a população brasileira).12 Es-
tes dois últimos questionários foram aplicados na 
primeira e última sessões com o intuito de objetivar 
os resultados da intervenção, sendo que o aumento 
dos respetivos scores representam uma mudança 
positiva nestes parâmetros. A avaliação antropomé-
trica (estatura, perímetro abdominal e peso) foi efe-
tuada no início da primeira, terceira e quinta sessões, 
de acordo com o preconizado pela Direção-Geral da 
Saúde.13 Os parâmetros foram avaliados sempre pela 
mesma pessoa e utilizando os mesmos instrumentos 
de medição.

As sessões de formação decorreram na sala de 
reuniões da sede do ACES, com uma duração média 
de 90 minutos. A primeira parte de cada sessão foi 
reservada para a discussão ativa sobre barreiras/as-
petos positivos e propostas de mudança. As aulas de 
atividade física tiveram lugar no parque de jogos da 
cidade com duração de 60 minutos. Este projeto não 
foi objeto de qualquer financiamento externo.

RESULTADOS
Dos 13 utentes selecionados, nove utentes (seis 

mulheres e três homens) concluíram o programa com 
uma assiduidade média de 83% nas sessões forma-
tivas e 50% nas aulas de atividade física. Os utentes 
apresentavam uma idade média de 47,2 ± 11,01 anos 
(mínimo 27, máximo 62), a escolaridade predomi-
nante era o 12º ano, cerca de metade (55,6%) eram 
profissionalmente ativos e a maioria (77,8%) era ca-
sada (Quadro I).

Os utentes apresentavam, inicialmente, um índice 
de massa corporal (IMC) médio de 29,3 ± 0,81 kg/m2 e 
perímetro abdominal (PA) médio 106,1 ± 4,34 cm (ho-
mens) e 90,8 ± 6,15 cm (mulheres). Em reavaliação 
intermédia após dois meses, verificou-se uma média 
de perda ponderal de 2,31 ± 0,016% e de PA 3,2 ± 1,38 
cm nos homens e 10 ± 0,82 cm nas mulheres. Na ava-
liação final foi obtida uma perda ponderal média de 
4,51 ± 0,009%, de IMC 1,3 ± 0,82 kg/m2 e de PA 4,8 ± 
1,30 cm no género masculino e 2,2 ± 2,13 cm no gé-
nero feminino.

A aplicação dos questionários de conhecimentos 
em nutrição e IPAQ permitiu objetivar uma melhoria 
dos conhecimentos em nutrição [13,5 ± 1,60 pontos 
na sessão 1 vs. 16,8 ± 3,54 pontos na sessão 5 (em 
23 pontos possíveis)] e um aumento da frequência e 
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intensidade da atividade física habitual (aumento do 
número de horas semanais de atividade física mode-
rada e vigorosa), de forma variável entre os partici-
pantes. 

De referir uma melhoria qualitativa relativa à mo-
tivação intrínseca, escolhas alimentares e gestão de 
stress dos utentes. 

Quadro I. Caracterização da amostra

Caracterização da amostra (N=9)

Idade 
(anos)

média
desvio-padrão

mínimo
máximo

47,2
11,01
27
62

Género (N/%) masculino
feminino

3 (33,3%)
6 (66,7%)

Escolaridade 
(N/%)

4º ano
6º ano
9º ano
12º ano

licenciatura

2 (22,2%)
1 (11,1%)

2 (22,2%)
3 (33,3%)

1(11,1%)

Situação 
profissional 

(N/%)

ativo
desempregado

reformado

5 (55,6%)
3 (33,3%)
1 (11,1%)

Estado civil
casado

divorciado
viúvo

7 (77,8%)
1 (11,1%)
1 (11,1%)

DISCUSSÃO 
É amplamente reconhecida a necessidade de ado-

tar medidas multissetoriais, que permitam uma redu-
ção da incidência do excesso de peso na população 
portuguesa.

O envolvimento de equipas multidisciplinares no 
tratamento do excesso de peso tem mostrado bene-
fícios claros e as parcerias institucionais são funda-
mentais. O recurso a sessões de grupo é uma possível 
estratégia para o tratamento do excesso de peso pois 
permite uma menor utilização de recursos, o alcance a 
um maior número de indivíduos e a criação de um am-
biente de apoio e partilha interindividual num grupo 
que reúne objetivos e experiências semelhantes.

Uma das principais limitações identificadas neste 
projeto relaciona-se com a reduzida literacia em 
saúde de alguns participantes, o que dificultou a 
transmissão de conhecimentos e sua implementação 
como parte integrante de alterações no estilo de vida.

O período escolhido para a implementação deste 
projeto (abril a setembro) contribuiu também para 
um subaproveitamento da intervenção, uma vez 
que incluiu o período de férias dos utentes, o que 
poderá justificar a menor assiduidade às atividades 
propostas particularmente no final do programa. Re-
gistou-se uma ligeira quebra na tendência de perda 

ponderal e compromisso que vinham a ser observa-
das nas primeiras sessões. 

Existe ainda a perceção da necessidade de uma 
intervenção monitorizada por profissionais de saúde 
de forma personalizada e continuada por um período 
maior de tempo, atendendo à complexidade das va-
riáveis e etapas que envolve o tratamento do excesso 
de peso. Esta perceção sustenta a importância de 
equilibrar o suporte disponibilizado pelo técnico de 
saúde, no contato direto com o utente, com a promo-
ção da competência para o autocuidado, baseado em 
autonomia e autoeficácia na modificação comporta-
mental. Uma possível estratégia seria convidar os fa-
miliares dos participantes para assistir a uma ou mais 
sessões de grupo, envolvendo-os como “parceiros 
estratégicos”, nomeadamente auxiliando no controlo 
da disponibilidade alimentar, controlo de porções in-
geridas e acompanhando a prática de atividade física.

Considera-se também que a colaboração dos 
profissionais de psicologia teria sido uma mais-valia 
no decurso do programa, abordando questões im-
portantes no processo de perda de peso, nomeada-
mente o impacto das emoções no comportamento 
alimentar, fome emocional e estratégias para a gerir a 
imagem corporal.

Apesar de não ter sido alcançada a meta de perda 
ponderal estipulada, o projeto obteve resultados fa-
voráveis. Considera-se que este programa permitiu a 
criação de um ambiente terapêutico promotor de de-
cisões partilhadas, uma vez que se substituiu a pos-
tura prescritiva clássica pela apresentação de estraté-
gias e o convite ao utente para participar na seleção 
daquelas cuja implementação se afigurava viável, 
contribuindo assim para a perceção de competência 
do indivíduo e para a manutenção das mudanças a 
longo prazo.

A replicação da intervenção com reajuste dos pon-
tos limitantes, nomeadamente o número de partici-
pantes, poderá ser uma oportunidade de mudança 
para mais utentes com excesso de peso, reduzindo 
o impacto adverso na saúde, e potencialmente com 
resultados superiores aos obtidos.

intervenção na comunidade intervenção na comunidade



AIMGF    14 AIMGF    15v.9, nº 1 | maio 2019 v.9, nº 1 | maio 2019

INTRODUÇÃO

S
egundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), entende-se por saúde um “estado 
completo de bem-estar físico, mental e so-
cial e não apenas a ausência de doença”.1 

Existem inúmeros fatores que a condicionam e a 
forma como nos alimentamos é um deles.

Por obesidade entende-se o acúmulo de tecido 
adiposo causado frequentemente por uma alimenta-
ção desadequada e com consumo de calorias supe-
rior ao necessário para a manutenção do organismo 
e realização das atividades da vida diária.2

A obesidade é prejudicial à saúde em qualquer 
idade, mas na criança condiciona o desenvolvimento 
físico e mental além da qualidade de vida e ocorre 

MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DA REFERENCIAÇÃO À CONSULTA 
DE NUTRIÇÃO, NUMA UNIDADE DE SAÚDE

RESUMO

Introdução: A obesidade infantil é definida pelo excesso de gordura em relação ao valor esperado para a idade, sexo e 
altura. É a maior epidemia nutricional da sociedade do século XXI, à qual Portugal não fica imune, e apresenta uma pre-
valência crescente. A obesidade é prejudicial à saúde em qualquer idade, mas na criança condiciona o desenvolvimento 
físico e mental, além da qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo melhorar a qualidade técnico-científica 
da referenciação à consulta de Nutrição das crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade.
Métodos: Estudo de melhoria contínua da qualidade em Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) no interior 
de Portugal. Foram selecionadas todas as crianças e adolescentes com idades entre os 5 e os 17 anos e 364 dias da unidade 
de saúde em estudo com índice de massa corporal (IMC) superior a 85 e com consulta no ano de 2016 e verificada a refe-
renciação à consulta de Nutrição (maio de 2017 - primeira avaliação; novembro de 2017 - segunda avaliação). Definiram-se 
padrões de qualidade, metas e um plano de intervenção educacional e estrutural.
Resultados: Na primeira avaliação identificou-se uma amostra de 1198 crianças e adolescentes, das quais 517 apresentavam 
IMC com percentil superior a 85 (43,2%), destas 3,1% eram seguidas em consulta de Nutrição. Após implementação de 
medidas corretoras verificou-se uma percentagem de 11,0% de crianças/adolescentes referenciadas à consulta de Nutrição. 
Apesar de uma clara melhoria, estes resultados correspondem ao padrão de qualidade insuficiente.
Conclusões: Este estudo denota o crescente aumento de obesidade infantil o que demonstra a necessidade de intervenção 
precoce neste problema com elevadas consequências futuras. As múltiplas tarefas e o limitado tempo de consulta que os 
médicos de família têm disponível para a educação para a saúde, entre outros, poderão justificar os resultados obtidos e 
não melhoria no padrão de qualidade. 
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quando existe excesso de gordura em relação ao va-
lor esperado para a idade, sexo e altura.3,8,9 Para o seu 
aparecimento contribuem diversos fatores (ambien-
tais, culturais, psicológicos e genéticos) sendo que 
alguns estão relacionados com uma maior incidência: 
peso ao nascer superior a 3500 gramas, ausência de 
aleitamento materno, elevada ingestão de gordura, 
alto consumo de bolos, enchidos e sumos, baixo 
consumo de frutas e legumes, atividade sedentária 
e ausência de prática desportiva.4 A inatividade física 
é também um fator dominante.5 As crianças passam 
cada vez menos tempo a caminhar pois viajam quase 
sempre em meios de transporte e as atividades de 
lazer são cada vez mais passivas e sedentárias (ex: 
televisão, tablets, jogos de consola).3

Mundialmente cerca de 200 milhões de crianças 
em idade escolar têm excesso de peso e cerca de 
40-50 milhões são obesas. Na Europa uma em cada 
cinco crianças tem excesso de peso (40-50 milhões) 

e cerca de três milhões serão obesas, sendo estes 
dados mais relevantes nos países mediterrânicos.6 
Portugal tem, da Europa, uma das prevalências mais 
altas de obesidade infantil em crianças entre os 7 e 
os 11 anos.7,10 Um estudo realizado pela Associação 
Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) em 
2013-2014 mostrou que uma em cada três crianças 
tem esta condição, cerca de 33,3% das crianças en-
tre os 2 e os 12 anos teriam excesso de peso, e 16,8% 
seriam mesmo obesas.7 O estudo Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI) de 2016, que avaliou 
crianças entre os seis e oito anos a nível nacional, 
identificou, na região Norte, uma prevalência de 
30,7% de excesso de peso (incluindo obesidade) e 
11,7% de obesidade.6 Não foram encontrados estudos 
em Portugal que incluam, de forma abrangente, a po-
pulação infantil e que diferenciem “excesso de peso” 
de “obesidade”.

Nas crianças, a composição corporal varia ao 
longo do tempo, existindo diferenças ao nível do gé-
nero. Por este motivo, nas crianças, o índice de massa 
corporal (IMC) é calculado e ajustado segundo a 
idade e sexo. Para tal são usadas curvas de percentil, 
considerando-se “baixo peso” quando o percentil é 
menor de 5, “peso normal” quando o percentil é igual 
a 5 e menor de 85, “excesso de peso” quando percen-
til se encontra acima de 85 e “obesidade” quando o 
percentil está acima de 97.

O excesso de gordura condiciona o aparecimento 
de múltiplas doenças como a diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), hipertensão arterial (HTA), hiperlipidémia, hi-
perinsulinémia e aumento do risco cardiovascular.8,9 É 
necessário compreender e alertar que as consequên-
cias da obesidade infantil não se manifestam apenas 
na idade adulta, uma vez que quanto mais precoce o 
excesso de peso na infância, maior a probabilidade de 
excesso de peso na adolescência e idade adulta, acar-
retando maiores complicações em termos de saúde.9

Com o objetivo de avaliar e melhorar a qualidade 
respeitante à referenciação à consulta de Nutrição 
das crianças e adolescentes com excesso de peso e 
obesidade, foi decidido iniciar um ciclo de qualidade 
na nossa Unidade de Saúde. A equipa considera tra-
tar-se de um problema extremamente pertinente 
dada a necessidade de intervenção precoce ao nível 
da sua prevenção e tratamento. Neste sentido é fun-
damental uma coordenação multidisciplinar na qual 
o papel do especialista em Nutrição é essencial.

O presente estudo teve como objetivo melhorar a 
qualidade técnico-científica da referenciação à con-
sulta de Nutrição das crianças e adolescentes com 
excesso de peso e obesidade.

MÉTODOS 
Tipo de estudo: estudo de melhoria da qualidade 

técnico-científica.
População: todas as crianças e adolescentes 

inscritos numa Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP) do interior do país que cum-
pram os critérios de inclusão: idade compreendida 
entre os 5 anos e os 17 anos e 364 dias, com IMC se-
gundo a última consulta do ano de 2016 correspon-
dente a excesso de peso [percentil (P) > 85] e obesi-
dade (P > 97), segundo os critérios da OMS.

Critérios de Inclusão: todas as crianças e adoles-
centes que não apresentassem os seguintes critérios 
de exclusão:

1) Ausência de frequência às consultas no ano de 
2016;

2) Ausência de registos no programa informático, 
do peso e da altura no ano de 2016.

Tipo de Dados: do processo.
Fonte de Dados: SClínico® e Módulo de Informação 

e Monitorização das Unidades Funcionais (MIM@ 
UF®). Tabelas de IMC e padrões de crescimento in-
fantil da OMS e informação obtida através da nutri-
cionista da Unidade acerca do número de crianças/
adolescentes seguidos na respetiva consulta.

Tipo de Avaliação: interna. 
Colheita de Dados: os dados foram colhidos pelas 

autoras e são referentes a dois períodos de avaliação: 
• Primeiro período: de 1 a 31 de maio de 2017; 
• Intervenção: 1 de junho a 31 de outubro de 2017;
• Segundo período: de 1 a 31 de novembro de 2017.
Amostra e Técnica de Amostragem: amostra 

de conveniência. Foram retiradas do MIM@UF® as 
listagens de crianças e adolescentes inscritos na 
UCSP. Foram consultados os processos individual-
mente no SClínico® e verificado o peso da criança. 
Posteriormente, utilizando o peso de cada utente, 
foram utilizadas as tabelas de percentil da OMS para 
raparigas e rapazes, enquadrando-o no percentil em 
que se encontrava. 

Avaliação Temporal: retrospetiva. 
Critérios Avaliados: referenciação interna para 

a consulta de Nutrição das crianças e adolescentes 
com idades entre os 5 e os 17 anos e 364 dias com 
excesso de peso (P > 85) e obesidade (P > 97), no 
período de julho a novembro de 2017.

Padrão de Qualidade: após discussão e aceitação 
por parte da equipa da Unidade, as autoras definiram 
o padrão de qualidade (Quadro I). 

Análise de Dados: os dados foram registados e 
analisados no Microsoft Office Excel 2010®. 

Questões Éticas: este protocolo de melhoria 
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contínua da qualidade foi submetido a avaliação pré-
via por parte da Comissão de Ética e do Conselho 
de Administração da Unidade de Saúde tendo sido 
aprovado. Na elaboração do estudo foi considerada 
a necessidade de garantir a confidencialidade dos 
dados recolhidos. As autoras comprometem-se à não 
utilização dos dados para outros fins que não o do 
presente estudo e declaram não apresentar nenhuma 
ligação financeira ou institucional que constitua con-
flito de interesse. Foi pedido consentimento à coor-
denadora da Unidade para a recolha de dados e ela-
boração deste trabalho, sendo que todos os médicos 
da instituição concordaram em participar. 

Quadro I. Padrão da qualidade

Excelente   > 75%

Muito Bom 50 - 75%

Bom 25 - 50%

Suficiente 15 - 25%

Insuficiente < 15%

RESULTADOS
Primeira Avaliação:
O estudo englobou a análise de uma população de 

1198 utentes e uma amostra de 517 que apresentavam 
P > 85 (43,2%). Destes, a maioria (n=312; 26,0%) apre-
sentavam excesso de peso (Quadro II). Pela distribui-
ção de percentil segundo a idade verificou-se que a 
maior prevalência de obesidade ocorre na faixa etária 
dos 5 anos (n=34; 6,6%) e nos 10 anos (n=29; 5,6%) 
(Quadro III). A distribuição por género era homogénea.

A primeira análise dos resultados mostrou que dos 
517 utentes com P > 85 apenas 3,1% (n=16) eram segui-
dos em consulta de Nutrição (dados fornecidos pela 
base de dados da nutricionista), correspondendo a um 
padrão de qualidade “insuficiente” (Quadro I). 

A totalidade dos utentes seguidos nesta consulta 
era obesa sendo que 81,3% eram do género feminino, 
com média de idade 11 anos para um máximo de 17 
anos e um mínimo de 5 anos. 

Quadro II. Distribuição de crianças e adolescentes com excesso 
de peso e obesidade por género

n (%)

EXCESSO DE PESO 312 (26,0)

Feminino
Masculino

157 (50,3)
155 (49,7)

OBESIDADE 205 (17,1)

Feminino
Masculino

104 (50,7)
101 (49,3)

Quadro III. Distribuição de crianças e adolescentes com 
excesso de peso e obesidade por idade

Idade 
(anos)

Excesso 
de peso (n) % Obesidade

(n) %

5 37 7,2 34 6,6
6 23 4,4 12 2,3
7 20 3,9 23 4,4
8 16 3,1 13 2,5
9 20 3,9 15 2,9
10 31 6,0 29 5,6
11 25 4,8 12 2,3
12 29 5,6 14 2,7
13 20 3,9 13 2,5
14 25 4,8 10 1,9
15 26 5,0 11 2,1
16 17 3,3 6 1,2
17 23 4,4 13 2,5

Intervenção:
Após a primeira avaliação, os resultados foram 

apresentados na reunião da Unidade, na última se-
mana de maio de 2017, tendo-se definido e acordado 
metas e padrões de qualidade (Quadro I). Foi aceite 
por toda a equipa identificar as crianças e adolescen-
tes com P > 85 nas consultas de rotina de Saúde Infantil 
e Juvenil e referenciá-las à consulta de Nutrição atra-
vés de referenciação interna do SClínico® sempre e 
quando o progenitor/responsável concordasse. Um 
dos problemas identificado foi a possível criação de 
um problema de resposta, em tempo útil, à marcação 
de consultas de Nutrição. Foi discutido o caso com a 
nutricionista que mostrou disponibilidade de horário 
para as referenciações.

Segunda Avaliação:
Após a implementação de medidas corretoras 

(Quadro IV) durante o período de um de 1 de junho 
a 31 de outubro de 2017, verificou-se que a referen-
ciação à consulta de Nutrição atingiu os 11,0% (n=56) 
(Figura 1), o que se traduz num padrão de qualidade 
ainda “insuficiente” (Quadro I). 

Quanto à distribuição por género verificou-se um 
predomínio de referenciação de crianças e adolescen-
tes do género feminino (60,0%), atingindo picos de 
referenciação aos 11 e 17 anos (Figura 2).

Apesar de ter sido efetuada a referenciação, 13 
utentes faltaram à consulta (23,6%).

DISCUSSÃO 
Numa primeira análise verificou-se existir uma 

elevada prevalência de obesidade infantil e juvenil 
na Unidade, sendo ligeiramente superior aos dados 
nacionais (17,1% vs 16,8%), não existindo diferenças 
entre géneros. Estes resultados poderão dever-se 

ao contexto cultural inerente à região transmontana, 
que tem uma cultura gastronómica tradicionalmente 
de elevado teor calórico, permitindo uma maior resis-
tência às temperaturas negativas durante o Inverno. 
As grandes amplitudes térmicas da região não favo-
recem a prática de exercício físico regular e constante 
durante o ano, sendo as atividades de lazer cada vez 
mais passivas e sedentárias em áreas predominan-
temente interiores. Apesar do descrito, não se pode 
excluir a necessidade de intervenção precoce nos 
Cuidados de Saúde Primários, no que concerne à 
promoção de alimentação saudável, principalmente 
na primeira infância, dado ter sido a idade com maior 
prevalência de obesidade. 

Perante os resultados da primeira avaliação, cons-
tatou-se a necessidade de intervir nesta área. Após 
aplicação das medidas corretoras constatou-se uma 
melhoria do padrão da qualidade, que se manteve, 

contudo, insuficiente. Tais resultados demonstram 
que, apesar de se ter tentado implementar uma prá-
tica de referenciação uniformizada, as múltiplas tare-
fas da consulta de Medicina Geral e Familiar podem 
limitar o tempo disponível para a educação para a 
saúde do utente, podendo ainda existir alguma falta 
de sensibilidade para este problema de saúde pública.

A principal limitação metodológica relacionou-
-se com o pouco tempo definido para a intervenção, 
ocorrendo este durante o período de férias, o que 
pode ter originado a obtenção de resultados insatis-
fatórios. Tratava-se ainda de uma amostra considerá-
vel, sendo que para se obter um padrão de qualidade 
“suficiente” seriam necessárias 78 referenciações 
num período de cinco meses. Deste modo as autoras 
pretendem manter as medidas corretoras e eventual-
mente associar uma articulação com a Unidade de 
Saúde Pública e realizar uma nova reavaliação.

MEDIDAS Exposição oral Folheto informativo Mensagem eletrónica

Objetivo
Apresentação teórica que

 justifica os objetivos 
propostos

Auxiliar de memória

Forma de transmissão Oral Ficheiro PDF e impresso 
em papel SClínico®

Frequência Sessão única, com duração de 
aproximadamente 15 minutos Mensal Semanal

Local Reunião de Serviço
Enviado por endereço 
eletrónico e colocado
 no gabinete médico

Mensagens internas no SClínico®

Quadro IV. Medidas corretoras realizadas na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados

Figura 1. Referenciação à consulta de Nutrição, antes e após as 
medidas corretoras

Figura 2. Distribuição da referenciação à consulta de Nutrição 
segundo a idade
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As vantagens deste estudo prendem-se com o uso 
de metodologia adequada com uma amostra repre-
sentativa das crianças e adolescentes entre os 5 anos 
e 17 anos e 364 dias com excesso de peso e obesi-
dade real, uma vez que foram utilizados os percentis 
e não a codificação por Classificação Internacional de 
Cuidados Primários-2 (ICPC-2), eliminando assim um 
possível viés de seleção.

A maioria das referenciações ocorreu aos 11 e 17 
anos o que não corresponde às idades em que existe 
maior prevalência de obesidade: 5 e 10 anos. De des-
tacar que 23% das crianças/adolescentes faltaram à 
consulta o que pode ser explicado por uma eventual 
desvalorização do problema pelos cuidadores. 

CONCLUSÕES
Este trabalho destaca-se pela originalidade em 

aplicar na Unidade de Saúde um ciclo de qualidade 
e melhoria sobre a obesidade infantil e a intervenção 
precoce através da consulta de Nutrição. Foi dese-
nhado como procedimento de avaliação interna que 
se espera ser um estímulo para que ciclos similares 
sejam iniciados noutras Unidades de Saúde. Cada vez 
mais é atribuída uma maior expressão da medicina 
curativa ao médico de família quando o seu papel pri-
mordial deve basear-se na medicina preventiva. 

O tema escolhido para o estudo é pertinente, dada 
a alta prevalência de obesidade infantil e juvenil em 
Portugal, superior à média europeia, sendo necessária 
uma atitude pró-ativa para no futuro evitar complica-
ções subsequentes. 

A prática clínica diária das autoras fazia suspei-
tar de uma elevada prevalência de excesso de peso 
e obesidade na Unidade de Saúde, o que se veio a 
confirmar na primeira avaliação. O impacto cultural 
e socioeconómico desta patologia alertou para a ne-
cessidade de estratégias de prevenção primária e se-
cundária, destacando a referenciação atempada para 
a consulta de Nutrição. 

Em suma, conclui-se que após a aplicação das me-
didas de intervenção, o padrão de qualidade melho-
rou (3,1% vs 11,0%), contudo, manteve-se “insuficiente” 
e ficou aquém do proposto pela equipa (“suficiente”: 
15-25%). No entanto, ao tratar-se do primeiro ciclo 
de melhoria contínua da qualidade implementado na 
Unidade, foi uma mais-valia para fomentar o espírito de 
equipa e verificar as dificuldades em futuros projetos.
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POR TRÁS DE UMA HIPERTENSÃO ARTERIAL DESCONTROLADA: 
UM CASO CLÍNICO

RESUMO

Introdução: A Policitemia Vera (PV) é uma neoplasia proliferativa crónica caraterizada pela proliferação clonal de células 
da linhagem mielóide da medula óssea que exibem morfologia e funcionalidade variável. Na maioria das situações, o seu 
diagnóstico é acidental e os sintomas são inespecíficos, sendo uma patologia que pode progredir para mielofibrose medu-
lar e, raramente, para leucemia aguda.
Este caso clínico pretende, sobretudo, salientar o papel do médico de família na suspeita diagnóstica e orientação precoce 
e adequada dos doentes com suspeita de PV, de forma a minimizar as suas possíveis complicações.
Descrição do caso: Género masculino, 66 anos, recorreu à consulta de vigilância de hipertensão arterial apresentando 
valores tensionais não controlados (160/80 mmHg) e referindo disfunção erétil de novo. Ao exame objetivo apresentava 
rubor facial. Foi proposto ao doente a realização de vigilância tensional em ambulatório e estudo analítico. Na consulta 
de reavaliação (quatro semanas depois), o utente mantinha valores de tensão arterial elevados (170/86 mmHg), pelo que 
se decidiu associar um novo anti-hipertensor à sua medicação habitual. Após duas semanas, o resultado das análises 
revelava um valor de hemoglobina de 20,1 g/dL e hematócrito de 68%. Foi encaminhado ao Serviço de Urgência, para 
esclarecimento diagnóstico, por provável síndrome mieloproliferativo. No estudo diagnóstico, em regime de internamento, 
confirmou-se o diagnóstico de PV. 
Comentário: A hipertensão arterial secundária, como manifestação clínica isolada e inicial de PV, é pouco frequente. No en-
tanto, a alteração tensional verificada em conjunto com a pletora facial e as alterações verificadas no hemograma do doen-
te, contribuíram para a suspeição clínica de uma síndrome mieloproliferativa como hipótese diagnóstica mais provável.

Palavras-chave: policitemia vera; policitemia; hipertensão arterial
Keywords: polycythemia vera; polycythemia; hypertension
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INTRODUÇÃO

A Policitemia Vera (PV) é uma neoplasia 
proliferativa crónica caraterizada pela 
proliferação clonal de células da linha-
gem mielóide da medula óssea que exi-

bem morfologia e funcionalidade variável. Estima-se 
que a sua incidência seja de 1,9/100000 ano.1 Na 
maioria das situações, o seu diagnóstico é acidental 
e os sintomas são inespecíficos como cefaleias, pru-
rido ou tonturas. Esta patologia é mais frequente no 
sexo masculino e a idade média de diagnóstico são 
os 60 anos. O diagnóstico desta patologia está for-
temente associado à presença da mutação somática 
JAK2 (V617F).1

A principal preocupação a ter em conta nesta 
patologia é o facto de cursar frequentemente com 
fenómenos tromboembólicos e hemorrágicos even-
tualmente graves. Outro aspeto a ter em conta pren-
de-se com o facto que aproximadamente 12-21% dos 
pacientes desenvolvem mielofibrose após o diagnós-
tico e aproximadamente 7% desenvolvem leucemia.2

O diagnóstico precoce da PV é crucial na orienta-
ção diagnóstica exata e instituição terapêutica atem-
pada como forma de prevenção de complicações 
graves.

De seguida, apresenta-se o caso clínico de um 
utente do sexo masculino, hipertenso adequada-
mente controlado até então, onde a descompensa-
ção da sua patologia de base culminou no diagnós-
tico de PV. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Apresenta-se o caso clínico de um utente do gé-

nero masculino, de 66 anos, casado, reformado, per-
tencente a uma família nuclear, no estadio VIII do 
ciclo de vida familiar de Duvall. Como antecedentes 
pessoais apresentava um enfarte agudo do miocár-
dio em 2000, uma amputação parcial do polegar 
direito por melanoma lentiginoso ungueal em 2012, 
hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 
não insulino-tratada, dislipidemia, gastrite crónica e 
era ex-fumador há 36 anos (unidades maço ano: 22). 
Estava medicado com ácido acetilsalicílico 100 mg id, 
bisoprolol 2,5 mg id, losartan + hidroclorotiazida 100 
mg + 12,5 mg id, fenofibrato 267 mg id e metformina 
500 mg bid.
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O utente recorreu a uma consulta de vigilância 
de HTA apresentando queixas de disfunção erétil de 
novo. Ao exame físico foi identificado rubor facial e 
valores tensionais não controlados (160/80 mmHg) 
após várias medições realizadas, sendo que os valo-
res habituais do utente eram, em média, de 130/70 
mmHg. O restante exame objetivo não apresentava 
alterações. O utente negava falta de adesão à tera-
pêutica, toma de outros fármacos ou alterações no 
estilo de vida. Optou-se pela vigilância da tensão ar-
terial em ambulatório, marcou-se consulta médica no 
prazo de um mês e foi requisitado estudo analítico. 

Um mês depois, o utente apresenta-se na consulta 
médica agendada com valores tensionais de 170/86 
mmHg. Todos os registos de valores tensionais em 
ambulatório (num total de oito) apresentavam-se não 
controlados (> 135/85 mmHg). Perante estes valores 
decidiu-se associar amlodipina 5 mg à medicação 
habitual. Nesta consulta ainda não trazia o resultado 
do estudo analítico requisitado. Duas semanas após 
a consulta, o utente recorreu a uma consulta aberta 
na Unidade de Saúde Familiar (USF) para mostrar o 
estudo analítico (Quadro I). Apresentava valores de 
hemoglobina de 20,1 g/dL e hematócrito de 68%. 
Perante estes valores, apesar de assintomático e com 
tensão arterial controlada (138/89 mmHg), foi enca-
minhado ao Serviço de Urgência (SU) do hospital de 
residência pela suspeita de síndrome mieloprolifera-
tivo e para avaliação da necessidade de instituição de 
terapêutica imediata, tendo sido internado no serviço 
de Medicina Interna para esclarecimento diagnóstico. 
Durante o internamento manteve-se assintomático 
(negando vertigem, acufenos, alterações visuais, 
cefaleias ou prurido aquagénico) e sem sinais de 
complicações, tendo iniciado estudo diagnóstico. Ao 
exame objetivo apresentava pletora facial, unhas em 
vidro de relógio e uma massa ao nível do quadrante 
superior esquerdo. Realizou flebotomias terapêuti-
cas. Os resultados dos exames complementares de 
diagnóstico realizados no internamento confirmaram 
o diagnóstico de PV7 (Quadro I). 

Após a alta do internamento, o utente ficou orien-
tado para a consulta externa de Hematologia, tendo, 
nas consultas posteriores, realizado um programa pe-
riódico de flebotomias terapêuticas que suspendeu 
após estabilização clínica. 

Passado um ano após o diagnóstico, o utente re-
correu a consulta por dor abdominal, hipogástrica, 
subaguda e inespecífica, associada a alterações do 
trânsito intestinal recentes. Foi requisitada colonos-
copia total, tendo sido constatada colite isquémica 
subaguda. Perante este diagnóstico, contactou-se o 
hematologista do utente, no sentido de antecipar a 
consulta de vigilância e efetuar a revisão terapêutica. 
O utente mantém-se em seguimento na USF e com 
consulta regular de Hematologia.

COMENTÁRIO
Perante a existência de uma policitemia, que se de-

fine como um aumento na concentração de glóbulos 
vermelhos em circulação (hematócrito: > 49% no sexo 
masculino / > 48% no sexo feminino e/ou concentra-
ção de hemoglobina: > 16,5 g/dL no sexo masculino / 
> 16,0 g/dL no sexo feminino) a abordagem do médico 
de família deve centrar-se nos diagnósticos diferen-
ciais. Inicialmente, deverá ser excluída a existência de 
uma policitemia relativa, na maioria dos casos devida 
a fenómenos de hemoconcentração.3 Confirmada a 
existência de uma policitemia absoluta, o passo se-
guinte na investigação consiste no apuramento de 
causas secundárias que possam contribuir para o 
aumento dos glóbulos vermelhos em circulação. São 
exemplos: tabagismo, síndrome da apneia obstrutiva 
do sono, estenose da artéria renal e administração 
exógena de eritropoietina. Excluídas as potenciais 
causas secundárias de policitemia, o clínico deve colo-
car como hipótese mais provável de diagnóstico a PV, 
causa primária de aumento dos glóbulos vermelhos 
em circulação. Os critérios de diagnóstico de PV pro-
postos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 
2016 encontram-se descritos no quadro II.7

A HTA secundária como manifestação clínica iso-
lada e inicial de PV é pouco frequente. No entanto, a 
alteração tensional verificada neste doente, em con-
junto com a pletora facial e as alterações verificadas 
no hemograma contribuíram para o aumento da sus-
peita clínica de um síndrome mieloproliferativo como 
hipótese diagnóstica mais provável.4-6 No caso clínico 
apresentado, o doente foi orientado ao SU após sus-
peita diagnóstica de uma síndrome mieloproliferativa, 
sobretudo tendo em conta os riscos trombóticos po-
tenciais resultantes do aumento da hiperviscosidade 
sanguínea, considerando os elevados valores de he-
matócrito documentados (hemoglobina 20,1 g/dL e 
hematócrito de 68%). Após o estudo diagnóstico rea-
lizado em contexto de internamento, confirmou-se o 
diagnóstico de PV. O doente apresentava um valor de 
hemoglobina > 16,5 g/dL (20,1 g/dL), o doseamento 
da eritropoetina foi < 1 mU/mL, a pesquisa de muta-
ção JAK (V617F) foi positiva e a biópsia de medula 
óssea foi compatível com PV, ou seja, verificava-se a 
presença de três critérios major e um critério minor.7,8 

Um aspeto importante ainda a destacar é o diag-
nóstico de colite isquémica subaguda, um ano após o 
diagnóstico da PV. De facto, a colite isquémica neste 
contexto poderá levantar a suspeita de processos 
isquémicos de origem trombótica. É importante o 
doente perceber que a potencial complicação mais 
comum desta doença é a trombose. Apesar de não 
ser claro o mecanismo pelo qual a trombose ocorre, 
poderá estar relacionada com a hiperviscosidade e/
ou leucocitose. Os eventos trombóticos mais co-
muns são o enfarte agudo do miocárdio, o acidente 

vascular cerebral e a trombose venosa profunda.9 
Os coágulos também podem ocorrer em locais in-
comuns, como no intestino, como se verificou neste 
caso clínico. Qualquer episódio de trombose que surja 
num doente com PV implica que o próprio seja con-
siderado um doente de alto risco trombótico. O trata-
mento de primeira linha nestes casos não são as fle-
botomias periódicas, reservadas para os doentes de 
baixo risco trombótico, mas sim a quimioterapia com 
hidroxiureia.9 A articulação com a especialidade de 
hematologia neste caso clínico foi essencial, tendo em 
conta a necessidade de revisão terapêutica ao longo 
do curso desta doença. 

Com este caso clínico os autores pretendem sa-
lientar a importância da valorização minuciosa dos 

sintomas e sinais que os doentes apresentam nas con-
sultas de Cuidados de Saúde Primários. A valorização 
da tensão arterial não controlada numa consulta de 
vigilância foi essencial para diagnóstico da PV, apesar 
da HTA secundária como manifestação clínica isolada 
e inicial de PV ser pouco frequente.

A identificação e a exclusão das causas mais fre-
quentes de policitemia, a utilização racional e crite-
riosa dos meios complementares diagnóstico dispo-
níveis nos cuidados de saúde primários, a orientação 
precoce e a articulação dinâmica com os cuidados de 
saúde secundários são também aspetos fundamen-
tais na prática clínica do médico de família.

Um ano antes 
do diagnóstico 

(estudo no 
ambulatório)

Estudo 
requisitado 

(ambulatório)
Internamento

Eritrócitos 4,85 x 106 /mm3 8,39 x 106 /mm3 8,11 x 106 /mm3

Hemoglobina 14,3 g/dL 20,1 g/dL 19,4 g/dL

Hematócrito 46,2% 68% 65,2%

RDW 18,6% 20% 20,2%

Leucócitos 6,1 x 103 /mm3 8,1 x 103 /mm3 7,10 x 103 /mm3

Plaquetas 178 x 103 /mm3 91 x 103 /mm3 151 x 103 /mm3

Sódio 136  mmol/L 138  mmol/L 138  mmol/L

Potássio 4,5 mmol/L 5 mmol/L 4,4 mmol/L

Colesterol total 152 mg/dL 126 mg/dL 108 mg/dL

Colesterol HDL 25 mg/dL 23 mg/dL 18 mg/dL

Triglicerídeos 287 mg/dL 222 mg/dL 187 mg/dL

Colesterol LDL 69,6  mg/dL 58,6  mg/dL 68  mg/dL

Creatinina 1,05  mg/dL 1,14  mg/dL 0,86  mg/dL

Glicose 139  mg/dL 193  mg/dL 239  mg/dL

Hemoglobina glicada 6,5% 6,9% 7,5%

LDH - - 573 U/L

Esfregaço de sangue 
periférico - -

Acentuada anisocitose. 
Sem agregados 

plaquetários

Velocidade 
de sedimentação - - 2 mm

Eritroblastos - - 6,0/100 WBC

Eritropoietina - - < 1

Pesquisa de mutação JAK 
(V617F) - - Mutação JAK2-V617F + (heterozigotia)

Biópsia medula óssea - - Hipercelularidade; proliferação eritróide 
granulocítica predominante

Quadro I. Resultados dos meios complementares de diagnóstico
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O diagnóstico de Policitemia Vera requer a presença dos 
três critérios major ou dos primeiros dois 

critérios major e o critério minor

CRITÉRIOS MAJOR CRITÉRIO MINOR

Hemoglobina > 16,5 g/dL 
(homens); 16,0 g/dL 

(mulheres) ou hematócrito > 
49% (homens); 48% 

(mulheres) ou aumento da 
massa eritrócitáriaa

Nível de eritropoietina sérica 
abaixo do intervalo 

de referência

Biópsia da medula óssea com 
achados de hipercelularidade 
para a idade com panmielose 

incluindo proliferação 
eritróide proeminente, 

granulocítica e megacario-
cítica com megacariócitos 

pleomórficos maduros

-

Presença da mutação JAK2 
ou JAK2 exon 12 -

Quadro II. Critérios de diagnóstico de Policitemia Vera da 
Organização Mundial de Saúde – 20167

relato de caso
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a Mais de 25% acima do valor médio previsto

HIPERTRIGLICERIDÉMIA SECUNDÁRIA: 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

RESUMO

Introdução: A hipertrigliceridémia é prevalente, estando intimamente relacionada com uma alimentação inadequada e 
sedentarismo. Contudo, outras etiologias são frequentes e devem ser pesquisadas antes da introdução de terapêutica 
farmacológica. A anamnese cuidada é fundamental, podendo expor e permitir a correção de causas secundárias de hiper-
trigliceridémia.
Descrição do caso: Doente do sexo masculino, 39 anos, com antecedentes de hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, ex-
cesso de peso e tabagismo, medicado com bisoprolol 5 mg e sinvastatina 20 mg. Recorreu à consulta programada de HTA, 
trazendo estudo analítico em que a única alteração era uma hipertrigliceridémia de 303 mg/dL (no ano anterior apresen-
tava triglicerídeos de 163 mg/dL). Na anamnese, doente assintomático, negando alterações dos estilos de vida. Ao exame 
objetivo, não apresentava alterações significativas, apresentando um índice de massa corporal de 25 kg/m2 (na consulta 
prévia 25,7 kg/m2). Com o objetivo de confirmar a hipertrigliceridémia, foi repetido o estudo analítico após três meses, 
que revelou triglicerídeos de 575 mg/dL. Foi realizada a revisão terapêutica, constatando-se que o doente tinha iniciado 
bisoprolol há um ano, após níveis de triglicerídeos de 163 mg/dL. Em discussão com o doente, optou-se por descontinuar o 
bisoprolol e iniciar losartan 50 mg, não tendo sido prescrito fibrato nem alterada a dose de sinvastatina. Foi reavaliado após 
dois meses, apresentando descida acentuada dos níveis de triglicerídeos para 175 mg/dL. Doente refere ter mantido os 
mesmos hábitos de vida, verificando-se peso sobreponível ao da consulta anterior. Nesta consulta decidiu iniciar programa 
de cessação tabágica e prática regular de atividade física. 
Comentário: Alguns fármacos podem provocar hipertrigliceridémia, sendo importante a suspeição clínica da iatrogenia. A 
avaliação holística do doente permitiu a redução acentuada dos níveis de triglicerídeos sem a modificação de terapêutica 
anti-dislipidémica. 
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INTRODUÇÃO

A hipertrigliceridémia, definida pela pre-
sença de níveis de triglicerídeos superio-
res ou iguais a 150 mg/dL, atinge cerca 
de 18% dos adultos em Portugal.1,2 A hi-

pertrigliceridémia pode ser definida em três classes: 
ligeira (entre 150 a 499 mg/dL), moderada (500 a 
886 mg/dL) e severa (superior a 886 mg/dL).3

Vários estudos mostram uma relação entre a hi-
pertrigliceridémia e a aterosclerose. Demonstram, 
ainda, que os níveis elevados de triglicerídeos estão 
independentemente associados com o risco aumen-
tado de eventos cardiovasculares.3

A hipertrigliceridémia, um dos subtipos de dislipi-
demia, pode estar relacionada com a interação en-
tre uma predisposição genética (hipertrigliceridémia 
primária) e fatores ambientais ou outras doenças (hi-
pertrigliceridémia secundária). 

SECONDARY HYPERTRIGLYCERIDEMIA: A CASE REPORT

Esta última é frequente e deve ser equacionada e 
investigada antes da introdução de terapêutica far-
macológica. Algumas das causas secundárias de hi-
pertrigliceridémia são: dieta rica em hidratos de car-
bono simples, consumo de álcool, excesso de peso ou 
obesidade, diabetes mellitus, hipotiroidismo, doença 
renal, gravidez e vários fármacos. Destes, destacam-
-se medicação imunossupressora (como glucocorti-
cóides e ciclosporina), estrogénios orais, tamoxifeno, 
alguns anti-retrovíricos, retinóides orais e bloqueado-
res β-adrenérgicos, exceto o carvedilol e o nebivolol.3,4 
Em relação aos bloqueadores β-adrenérgicos, o seu 
efeito nos níveis lipídicos depende das suas caracte-
rísticas farmacológicas intrínsecas e tende a ser mais 
proeminente em fumadores. Em geral, os bloqueado-
res β-adrenérgicos podem aumentar modestamente 
os triglicerídeos em 20 a 40% e diminuir o colesterol 
HDL em cerca de 10%, com um efeito reduzido no co-
lesterol total e LDL.5 

Existem duas potenciais indicações para o trata-
mento farmacológico com o objetivo de diminuir os 
níveis de triglicerídeos: a redução do risco cardiovas-
cular e a prevenção de episódios de pancreatite.1,3 A 
hipertrigliceridémia severa aumenta o risco de pan-
creatite e, por esta razão, em doentes com níveis de 
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triglicerídeos superiores a 886 mg/dL, é recomendá-
vel iniciar terapêutica, com o objetivo de reduzir o 
risco de pancreatite. Raramente está indicado tratar 
para valores inferiores a 886 mg/dL, uma vez que o 
risco de pancreatite provocada pela hipertrigliceri-
démia é baixo. Contudo, em doentes com episódios 
prévios de pancreatite, o tratamento deve ser con-
siderado, mesmo em casos de hipertrigliceridémias 
ligeiras. Em relação à primeira indicação, apesar da 
evidência de ligação entre a hipertrigliceridémia e o 
risco de eventos cardiovasculares, raramente é ini-
ciada farmacoterapia para baixar o risco cardiovas-
cular, uma vez que não há evidência forte de que o 
tratamento da hipertrigliceridémia melhore os resul-
tados cardiovasculares. Vários estudos não demons-
traram um benefício dos fibratos na redução da mor-
talidade cardiovascular ou global.3 

O objetivo deste caso clínico é alertar para a im-
portância da suspeição e exclusão de causas secun-
dárias de hipertrigliceridémia.

 
 DESCRIÇÃO DO CASO
O caso clínico retrata um doente de 39 anos, sexo 

masculino, caucasiano, casado, pertencente a família 
nuclear, na fase IV do ciclo familiar de Duvall (geno-
grama representado na figura 1). Apresenta ante-
cedentes pessoais de hipertensão arterial essencial 
(HTA), dislipidemia, excesso de peso e tabagismo, 
encontrando-se medicado com bisoprolol 5 mg e 
sinvastatina 20 mg (risco cardiovascular absoluto 
moderado - 3%).6 Recorreu à consulta programada 
de HTA, trazendo estudo analítico sem alterações, à 
exceção de hipertrigliceridémia de 303 mg/dL (no 
ano anterior apresentava triglicerídeos de 163 mg/
dL – evolução do perfil lipídico descrito no quadro I). 
Na anamnese, doente assintomático, negando altera-
ções recentes dos estilos de vida (manteve consumo 
moderado de álcool: 84 g/semana). Ao exame obje-
tivo não apresentava alterações de relevo, tendo um 
índice de massa corporal de 25 kg/m2 (na consulta 
prévia 25,7 kg/m2 – evolução ponderal apresentada 
no quadro II). Com o objetivo de confirmar hipertri-
gliceridémia e confirmar restante perfil lipídico, foram 
pedidas novas análises e marcada consulta em três 
meses. Nessa consulta, trouxe estudo analítico que re-
velou triglicerídeos de 575 mg/dL. Foi então realizada 
uma revisão terapêutica que revelou o início de biso-
prolol no ano anterior (doente com níveis basais de 
triglicerídeos de 163 mg/dL). Doente foi inicialmente 
medicado com ramipril 5 mg, contudo apresentou 
tosse como efeito lateral, tendo sido descontinuado. 
Uma vez que apresentava HTA e frequências cardía-
cas a rondar os 100 batimentos por minuto, iniciou-se 
o bisoprolol 5 mg, que se mostrou efetivo no controlo 
tensional. Foi explicado ao doente a provável rela-
ção do fármaco com a hipertrigliceridémia, tendo-se 

optado por descontinuar o bisoprolol (em esquema 
de desmame durante duas semanas) e iniciar losartan 
50 mg, não tendo sido prescrito fibrato nem alterada 
a dose de sinvastatina. Foi reavaliado em consulta 
após dois meses, com novo perfil lipídico, apresen-
tando diminuição dos níveis de triglicerídeos para 175 
mg/dL (Quadro I) e, ao exame objetivo, frequência 
cardíaca de 70 batimentos por minuto. Doente refere 
ter mantido o mesmo estilo de vida, apresentando 
peso sobreponível ao da consulta anterior (Quadro 
II). Nesta consulta foi novamente reforçada a impor-
tância da manutenção de um estilo de vida saudável, 
tendo culminado na entrada do doente no programa 
de cessação tabágica, atualmente em curso, e no iní-
cio de atividade física regular. 

dos canais de cálcio, têm pouco ou nenhum efeito nos 
níveis de triglicerídeos. A elevada suspeição causal foi 
fundamental neste caso clínico, permitindo a redução 
acentuada dos níveis de triglicerídeos apenas com 
a mudança da classe anti-hipertensora. Contudo, é 
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Figura 1. Genograma do doente (data da elaboração: 
junho 2018)

COMENTÁRIO
A comunidade científica associa a hipertrigliceri-

démia maioritariamente a hábitos e estilos de vida 
menos saudáveis. Contudo, é importante também 
estar alerta para outras potenciais causas secun-
dárias de hipertrigliceridémia. Segundo o Colégio 
Americano de Cardiologia, em adultos com níveis 
de triglicerídeos superiores a 500 mg/dL, deve ser 
realizada a avaliação de causas secundárias de hiper-
trigliceridémia.3 Este caso clínico retrata uma hiper-
trigliceridémia associada a um estilo de vida inade-
quado (doente hipertenso, com dislipidemia, excesso 
de peso e fumador) e, adicionalmente, secundária 
a terapêutica farmacológica anti-hipertensora. Os 
bloqueadores β-adrenérgicos podem ser causa de 
hipertrigliceridémia e este efeito tende a ser mais 
importante em doentes fumadores, condição que se 
verifica neste doente. Por outro lado, outros anti-hi-
pertensores, como os inibidores do eixo renina-an-
giotensina (neste caso, o losartan) e os antagonistas 

22/03/2014 27/02/2015 24/03/2017 07/03/2018 16/06/2018 05/09/2018

Colesterol total (mg/dL) 228 221 188 176 177 178

Colesterol HDL
(mg/dL) 42 42 42 - 32 44

Colesterol LDL
(mg/dL) 147,6 146,6 113,4 - Não calculável 99

Triglicerídeos (mg/dL) 192 162 163 303 575 175

Quadro I. Evolução do perfil lipídico do doente desde 2014 até à última consulta

importante o reforço de hábitos e estilos de vida sau-
dáveis, que foram também incutidos neste doente, e 
que culminaram na entrada do mesmo no programa 
de cessação tabágica, que está atualmente em curso.

Quadro II. Evolução ponderal desde 2015 até à última consulta

07/04/2015 27/03/2017 02/05/2018 22/06/2018 11/09/2018

PESO (kg) 90 93 90 87,5 87,5

IMC (kg/m2) 25,7 26,6 25,7 25 25

Legenda: IMC - índice de massa corporal.



AIMGF    26 AIMGF    27v.9, nº 1 | maio 2019 v.9, nº 1 | maio 2019

relato de caso

DOENÇA DA ARRANHADURA DO GATO - UM CASO CLÍNICO

RESUMO

Introdução: A doença da arranhadura de gato (DAG) é uma zoonose provocada pela bactéria Bartonella henselae, pre-
sente na saliva dos felinos, e cuja incidência está provavelmente subestimada na nossa população visto que, em grande 
parte das ocasiões, é uma doença de curso benigno e assintomática. É, por isso, primordial considerar esta patologia no 
diagnóstico diferencial da adenopatia axilar unilateral e síndrome febril prolongada, excluindo causas potencialmente fa-
tais. Além disso, o diagnóstico precoce da DAG pode prevenir o aparecimento das complicações associadas a esta doença 
e permite diminuir a duração das mesmas.
Descrição do caso: Uma mulher de 69 anos, raça caucasiana, pertencente a uma família nuclear, recorre à consulta por 
aparecimento de tumefação do braço direito que relaciona com queda de há uns dias. Apura-se na anamnese mordedura 
de gato a anteceder o quadro. Ao exame objetivo, evidencia-se adenopatia axilar e lesões pustulosas na mão ipsilateral. 
Depois de excluídas outras causas de adenopatia unilateral e de se confirmar serologia positiva para Bartonella henselae, 
chega-se ao diagnóstico de DAG. Realizou-se ciclo de cinco dias de azitromicina, houve diminuição da adenopatia axilar 
em duas semanas, mas manutenção da mesma por alguns meses até resolução completa.
Comentário: O médico de família, como detentor de informação privilegiada acerca do seu doente, desempenha um im-
portante papel na integração das suas queixas com todos os dados biográficos e contexto epidemiológico. Este relato 
de caso pretende ainda enfatizar o papel do médico de família no acompanhamento desta patologia dado a sua habitual 
benignidade. 

Palavras-chave: doença da arranhadura de gato; linfadenopatia; bartonella henselae; zoonose
Keywords: cat scratch disease; lymphadenopathy; bartonella henselae; zoonoses
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INTRODUÇÃO

A doença da arranhadura de gato (DAG) 
resulta de uma infeção bacteriana relati-
vamente comum que normalmente afeta 
os gânglios linfáticos que drenam o local 

de inoculação.1 Bartonella henselae, um bacilo Gram 
negativo, é o principal agente etiológico envolvido na 
DAG.2 Os gatos assintomáticos e portadores do ba-
cilo na saliva e, sobretudo, no leito ungueal servem 
como vetores através da mordedura ou arranhadura 
da pele.3,4 

A incidência da DAG é de difícil determinação 
por não ser uma doença de declaração obrigatória 
e por estar, provavelmente, subdiagnosticada pelo 
curso benigno e assintomático em muitos dos casos.5 
Apresenta-se em 80% dos casos antes dos 21 anos 
e é mais prevalente em zonas de clima quente e hú-
mido,2,3 como é o caso de Portugal.

Os pacientes com DAG têm habitualmente uma 
história de arranhadura ou mordedura de gato (animal 
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tipicamente com menos de seis meses de idade).5 

Após um período de incubação de três a 10 dias de-
pois da inoculação,3 aparecem pápulas que progri-
dem de eritematosas para vesiculares e depois pústu-
las. Uma a três semanas após a inoculação surge uma 
linfadenopatia que em 85% dos pacientes é única.3,4,6 

Cerca de 46% dos pacientes desenvolvem linfadeno-
patia das extremidades superiores (axilar e epitro-
clear).6 Os gânglios linfáticos estão aumentados, são 
de consistência mole, normalmente são dolorosos e 
podem mesmo supurar (em aproximadamente 10% 
dos casos). Quando biopsados, os gânglios linfáticos 
evidenciam inflamação granulomatosa. O desapa-
recimento completo da adenomegalia pode ocorrer 
em semanas ou prolongar-se por meses.3,4 Podem 
ainda associar-se sintomas constitucionais inespecífi-
cos como astenia, anorexia, náuseas, dor abdominal, 
febre, cefaleias e mal-estar.1,5,7 Manifestações múscu-
lo-esqueléticas, especialmente mialgias, artralgias e 
artrite são comuns e ocorrem em mais de 10% dos 
pacientes.8

As complicações graves da doença são pouco 
frequentes e estão presentes em cerca de 10% dos 
casos, podendo envolver o sistema nervoso cen-
tral (SNC): síndrome de Parinaud, neurorretinite ou 
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encefalite.2,7 As manifestações hepatoesplénicas são 
outra forma de apresentação sistémica da doença.2,5

O diagnóstico da infeção por Bartonella hense-
lae deve ser dado pela combinação de fatores epi-
demiológicos, serológicos, clínicos e/ou histológicos  
(Quadro I).3,7

Uma vez que o microrganismo responsável, 
Bartonella henselae, é difícil de cultivar, a confirma-
ção da infeção pelo bacilo é mais facilmente obtida 
através de um teste serológico.1,3 Outros parâmetros 
analíticos podem estar alterados: elevação da veloci-
dade de sedimentação, leucocitose ou leucopenia, ou 
trombocitopenia.4 A biópsia de linfadenopatias não 
está indicada na maioria dos doentes, no entanto é 
apropriada quando não existe resolução das mesmas 
e/ou quando o diagnóstico é incerto.1 Nestes doen-
tes, as biópsias evidenciam hiperplasia linfóide e gra-
nulomas estrelados.3

A DAG deve ser considerada no diagnóstico dife-
rencial de febre de origem desconhecida e qualquer 
síndrome que curse com linfadenopatia unilateral.1

Os autores apresentam um caso de uma mulher de 
69 anos a quem foi diagnosticada a DAG. Pretende-se 
com este caso alertar para um diagnóstico pouco fre-
quente em adultos, mas que deverá ser tido em conta 
no diagnóstico diferencial de adenopatia unilateral e 
que dada a benignidade, deve ser diagnosticado e 
vigiado no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

Quadro I. Critérios de diagnóstico para DAG causada por bar-
tonella henselae 3,7,10

Critérios diagnósticos*:

1. Clínica sugestiva com contacto com gato ou pulga
independentemente da presença de local de inoculação

2. Método de imunofluorescência indireta positiva ou 
ensaio imunoenzimático, com o ratio > 1:64 para Bartonella 
henselae

3. Biópsia com inflamação granulomatosa consistente com 
DAG ou histologia positiva com coloração argêntica 
de wharthin-starry

Legenda: *critério 1 – diagnóstico possível; critério 1 + 2 ou 3 
– diagnóstico confirmado.

DESCRIÇÃO DO CASO
Sexo feminino, 69 anos, raça caucasiana, agricul-

tora. Tinha como habilitações literárias o quarto ano 
de escolaridade e pertencia à classe social médio-
-baixa (IV de Graffar). Estava casada e inserida numa 
família nuclear na fase VI do ciclo de Duvall, com três 
filhos.

Tratava-se de uma utente com os seguintes pro-
blemas de saúde ativos: dislipidemia, perturbação 
depressiva, gastrite erosiva crónica, extrassistolia su-
praventricular e ventricular sintomática e insuficiência 

mitral ligeira, todos sob terapêutica. Além disso, tinha 
estudo recente de nódulo da mama benigno (fibroa-
denoma em biópsia).

A sua medicação habitual era sinvastatina 20 mg 
id (uma vez por dia), sertralina 100 mg id, e propa-
nolol 10 mg id. Tinha seguimento nas consultas de 
cardiologia, gastroenterologia e patologia de mama.

Como antecedentes familiares destacava-se a 
mãe falecida (aos 72 anos) com neoplasia gástrica e 
o pai com tuberculose (aos 50 anos). Sem hábitos de 
consumo relevantes. 

A 06/12/2016, recorreu à consulta com queixas de 
tumefação e dor do braço direito com oito dias de 
evolução, que a doente associava a queda em dias 
anteriores. Negava calor ou rubor no local da lesão. 
Ao exame objetivo, identificava-se tumefação do 
braço direito com cerca de 3 x 4 cm, consistência pé-
trea, ligeiro eritema, sem calor. Concomitantemente, 
encontrava-se adenopatia axilar direita, com cerca 
de 2 x 2 cm e lesões pustulosas na mão ipsilateral 
(Figura 1). Na anamnese verificou-se contacto com 
gato (recém-nascido) através de mordedura cerca de 
três semanas antes da consulta, que a doente tinha 
desvalorizado. Referia, ainda, sensação de febre, as-
tenia e anorexia nos dias que sucederam a mordedura 
do gato (sem saber especificar com exatidão a se-
quência de acontecimentos). Perante a presença da 
adenopatia axilar unilateral foram solicitadas análises 
com hemograma, serologias para Bartonella hense-
lae, citamegalovírus (CMV), toxoplasmose e vírus 
da imunodeficiência humana (VIH). Pediu-se, ainda, 
ecografia de partes moles da tumefação e radiografia 
do braço direito. Por suspeita de DAG e extensão da 
adenopatia, optou-se por medicar a doente com azi-
tromicina 500 mg, durante cinco dias.

Figura 1. Lesões pustulosas na mão ipsilateral à adenopatia 
axilar da utente (à direita) 
Fotografia partilhada com consentimento informado da utente.

Cerca de quatro semanas depois, a doente retor-
nou à consulta com os resultados dos exames soli-
citados. O controlo analítico evidenciava serologias 
imunoglobulina G (IgG) para Bartonella henselae 
positiva (1:320) e imunoglobulina M (IgM) negativa, 
imunidade à toxoplasmose e ao CMV e negatividade 
para VIH. A radiografia do braço direito não revelou 
alterações e a ecografia de partes moles da tume-
fação indicou "massa de contorno irregular, sólida e 
pouco vascularizada com 26,3 x 22,4 mm no terço 
médio externo do braço direito, podendo correspon-
der a hematoma em organização não se podendo 
afastar, contudo, hipótese de lesão granulomatosa a 
correlacionar com os dados clínicos e eventual evo-
lução imagiológica". Ao exame objetivo, nessa con-
sulta, verificava-se diminuição evidente da adenopa-
tia axilar e ausência de sintomatologia. Admitindo-se 
a hipótese de granuloma pós-infeção por Bartonella 
henselae, enviou-se à consulta de cirurgia geral para 
estudo da tumefação do braço direito. A doente não 
compareceu à consulta de referenciação.

Voltou no dia 17/02/2017 por subsistência da tu-
mefação do braço direito a qual apresentava sinais 
de infeção na sequência da manipulação desta pela 
doente. Decidiu-se medicar com ciprofloxacina 500 
mg, 12 em 12 horas, durante oito dias, por alergia a 
penicilina.

Em março de 2017, não apresentava qualquer tu-
mefação do braço nem adenopatia axilar, encontran-
do-se sem quaisquer das queixas apresentadas ini-
cialmente.

COMENTÁRIO
A DAG ocorre sobretudo em crianças e adolescen-

tes, com alguns estudos apontando para uma pre-
valência da doença de 54 a 87% em pacientes com 
idade inferior a 18 anos. No entanto, neste caso clínico 
a doente tinha 69 anos, o que vai ao encontro de al-
guns estudos mais recentes que apontam para uma 
maior frequência da doença em indivíduos adultos.3

Neste caso clínico, tal como em todas as zoonoses, 
o contexto epidemiológico é uma peça fundamen-
tal para um diagnóstico final eficaz. A apresentação 
clínica descrita corresponde à clínica mais comum 
provocada pelo bacilo Bartonella henselae: a DAG. A 
doença manifesta-se três a 10 dias após o contacto 
com o gato (geralmente com menos de seis meses 
de idade),5 com desenvolvimento de uma adenopa-
tia ipsilateral ao local da inoculação: no caso desta 
doente, do lado direito. Na primeira vez que a doente 
é observada, as pústulas encontravam-se já em fase 
de resolução, o que sustenta a hipótese da morde-
dura de gato como causa da infeção por Bartonella 
henselae. Provavelmente, a síndrome constitucional 
descrita pela doente poucos dias após a mordedura 
do gato foi a primeira manifestação desta doença. 

Essa relação é suportada pela sequência temporal da 
ocorrência dos sintomas da doença.

Nesta situação a doente relacionava as queixas 
com a queda que teria ocorrido em dias anteriores ao 
aparecimento da tumefação do braço. Isto alerta-nos 
para a necessidade de desconstrução das crenças 
do doente que, muitas vezes, tem que ser alcançada 
para obter um diagnóstico correto.

A serologia IgG positiva para Bartonella hense-
lae (1:320) confirmou o diagnóstico clínico. Apesar 
do teste serológico ser um teste com baixa especi-
ficidade, é mais sensível que a cultura de Bartonella 
henselae. A breve duração dos anticorpos IgM justi-
fica que raramente sejam detetados nas serologias, 
tal como aconteceu neste caso. Assim, o diagnóstico 
deve ser guiado pelos títulos de IgG – inferiores a 1:64 
sugerem que o paciente não apresenta infeção; títu-
los entre 1:64 e 1:256 apontam para uma possível in-
feção, devendo o teste ser repetido entre 10 a 14 dias; 
superiores a 1:256 sugerem infeção ativa ou recente 
(o caso desta utente).1,4,9 Os testes diagnósticos atra-
vés de reação em cadeia por polimerase (PCR) para 
a Bartonella estão disponíveis para amostras de san-
gue ou tecido. Apesar de ser uma técnica de elevada 
especificidade, o seu uso por rotina é condicionado 
por apresentar baixa sensibilidade nalguns estudos.10

Foram excluídas outras causas de adenopatia iso-
lada, infeciosas, nomeadamente CMV, HIV e toxoplas-
mose, e não infeciosas, como síndromes linfoprolife-
rativas (linfoma, leucemia, entre outros), através do 
pedido de exames complementares e pela vigilância 
da evolução clínica.1,5,6

Após a suspeita clínica, o diagnóstico de DAG (in-
feção aguda) baseou-se na serologia (IgG positiva 
1:320), precedida de contacto com o gato, bem como 
na exclusão de outras causas de adenopatia, incluí-
das no diagnóstico diferencial desta doença.

A abordagem terapêutica da infeção por 
Bartonella henselae é controversa e não consensual, 
dependendo das manifestações clínicas da DAG e do 
estado imunitário do doente.4 A maioria dos casos de 
DAG são autolimitados, mas as linfadenopatias po-
dem persistir durante duas a quatro semanas.1,4 

A abordagem terapêutica consiste no uso de anal-
gésicos para a dor com vigilância da situação clínica.7 
Quando a doença se apresenta de forma disseminada 
no fígado, baço, sistema ocular ou sistema nervoso 
central, é necessário tratamento antibiótico. O uso de 
azitromicina 500 mg no primeiro dia, seguido de 250 
mg nos quatro dias seguintes, na forma leve a mode-
rada da doença não disseminada deve ser uma alter-
nativa para pacientes que apresentam linfadenopatia 
exuberante.11,12 Foi demonstrado num estudo prospe-
tivo que em indivíduos imunocompetentes com DAG 
não complicada, o tratamento com azitromicina pode 
acelerar a diminuição do volume da linfadenopatia 

relato de casorelato de caso
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inicial em cerca de 80%.3,11 Neste caso, optou-se por 
realizar antibioterapia dada a extensão da adenopa-
tia axilar. Foi prescrita azitromicina 500 mg por dia 
durante cinco dias, uma vez que não existe disponível 
no mercado azitromicina 250 mg e a formulação de 
500 mg não é divisível. Verificou-se a sua eficácia na 
resolução da adenopatia. 

A utente foi vigiada até à resolução das queixas, o 
que é recomendado mesmo em casos de DAG con-
firmada.7

Este caso ilustra igualmente as várias compe-
tências necessárias em Medicina Geral e Familiar. O 
Médico de Família (MF) deve ser capaz de abordar 
e gerir problemas ou sintomas inespecíficos de uma 
forma abrangente, holística e centrada na pessoa, rea-
valiando a situação clínica ao longo do tempo. Neste 
caso, a recolha seletiva de informação na anamnese 
(a mordedura de gato, não referida inicialmente pela 
utente), o exame objetivo cuidado (as lesões pustu-
losas na mão ipsilateral ao local da adenopatia axi-
lar), assim como o conhecimento as atividades quo-
tidianas da utente (agricultora e com contato com 
animais) facilitaram a formulação deste diagnóstico. 
Desta forma o MF geriu o problema solicitando exa-
mes adequados e de acordo com a sequência tempo-
ral dos sintomas, instituindo a terapêutica e assegu-
rando a vigilância clínica. Esta vigilância foi relevante 
para excluir doenças potencialmente fatais que fa-
zem parte do diagnóstico diferencial da DAG e para 
confirmar a evolução benigna da doença. Em suma, o 
MF foi importante na gestão da doença e da dolência, 
permitindo tranquilizar a paciente tendo em conta a 
benignidade desta entidade clínica. 

revisão baseada na evidênciarelato de caso
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AGULHAS NA INSULINOTERAPIA: 
O TAMANHO IMPORTA? - UMA REVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA

RESUMO

Introdução: A insulinoterapia é o tratamento de eleição na diabetes mellitus (DM) tipo 1, sendo também muitas vezes 
necessária na DM tipo 2. Uma correta técnica de injeção implica que a insulina seja administrada no tecido celular subcutâ-
neo. As agulhas de 6, 5 e 4 mm surgiram com o objetivo de diminuir o risco de injeção intramuscular das agulhas maiores, 
mas levantaram algumas preocupações relativas à sua eficácia. Pretende-se com este trabalho rever a evidência acerca da 
eficácia e segurança das agulhas menores. 
Métodos: Pesquisa de metanálises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos aleatorizados controlados (ECAC), estudos ob-
servacionais e normas de orientação clínica (NOC)/guidelines baseadas na evidência, publicados nos últimos 15 anos, em 
bases de dados MEDLINE e outras plataformas de medicina baseada na evidência, utilizando a query de pesquisa "insulin" 
AND ("needle length" OR "needle size" OR "injection technique").
Resultados: Foram obtidos 218 artigos, sendo selecionados três NOC, três ECAC e três estudos observacionais. As NOC 
referem que as agulhas de eleição devem ser as inferiores a 8 mm, sendo que uma delas aponta mesmo a agulha de 4 mm 
como a de primeira escolha, tanto em adultos como em crianças. Um dos ECAC revelou existir uma diferença significativa 
na hemoglobina glicada a favor da agulha de 5 mm comparativamente com a de 8 mm, sem outras diferenças na eficácia 
ou segurança. Os outros ECAC não mostraram diferenças significativas entre as agulhas, quer na eficácia quer na segu-
rança. Os estudos observacionais concluíram que o risco de injeção intramuscular é demasiado alto com agulhas iguais ou 
superiores a 8 mm. 
Discussão/Conclusão: Apesar da escassez de estudos, a evidência disponível é consistente na indicação de que não há 
razões para serem prescritas agulhas de tamanho igual ou superior a 8 mm aos diabéticos insulinotratados, sendo que 
as agulhas menores, nomeadamente a de 4 mm, devem ser a primeira escolha [Strength of Recommendation Taxonomy 
(SORT) B].

Palavras-chave: comprimento da agulha; tamanho da agulha; insulina
Keywords: needle length, needle size; insulin
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INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (DM) é uma doença 
crónica complexa que necessita de cui-
dados de saúde continuados tendo em 
vista a implementação de estratégias 

para a redução da morbimortalidade. Segundo o 
Observatório Nacional para a Diabetes 2016, a pre-
valência estimada da DM na população portuguesa 
com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos 
foi de 13,3%.1

A insulinoterapia é o tratamento de eleição nos 
doentes com DM tipo 1, sendo também considerada 
na DM tipo 2 quando a terapêutica não farmacológica 
associada aos antidiabéticos orais não for suficiente 
para uma adequada compensação metabólica ou em 
doentes recém-diagnosticados marcadamente sin-
tomáticos e/ou com glicemias (300-350 mg/dL) ou 
hemoglobina glicada (HbA1c) (10-12%) elevadas.2

NEEDLES IN INSULINOTHERAPY: DOES SIZE MATTER? – AN EVIDENCE BASED REVIEW

Autores:
Joana Nogueira Teixeira1, Ana Rita Luz2

Uma correta técnica de injeção implica que a insu-
lina seja administrada no tecido celular subcutâneo 
(TCS), pelo que a agulha utilizada terá de ter o tama-
nho suficiente para atingi-lo. Inicialmente, as agulhas 
de insulinoterapia eram mais compridas (16 mm) do 
que as atuais. A necessidade de criar agulhas mais 
curtas surgiu do alto risco de injeção intramuscular 
(IM) associado ao uso das agulhas mais compridas 
(superiores a 12 mm), o que, por sua vez, acarre-
tava um risco muito elevado de hipoglicemia. Desta 
forma, surgiram as agulhas de 12 e 8 mm, associa-
das a uma redução deste efeito, apesar de manterem 
ainda um risco não desprezível de injeção IM, sobre-
tudo em crianças, adolescentes e adultos magros. 
Posteriormente, foram criadas as agulhas de 6, 5 e 
4 mm com o objetivo de minimizar este risco, mas 
que levantaram algumas preocupações, sobretudo 
no que diz respeito ao risco de injeção intradérmica, 
com consequente diminuição da sua eficácia.3 

Um questionário recente a nível mundial revelou 
que 30% dos diabéticos insulinotratados utilizam 
ainda agulhas iguais ou superiores a 8 mm.4 Apesar 
de não existirem dados estatísticos portugueses, 
as mais recentes diretrizes da Direção-Geral da 
Saúde sobre o tema5 referem que, no que respeita 
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revisão baseada na evidência revisão baseada na evidência

às agulhas, “deve ser feita uma prescrição que ade-
que o seu comprimento à idade e à adiposidade” do 
diabético, sendo recomendadas as agulhas de 8 e 12 
mm para adultos obesos. 

Posto isto, o objetivo deste trabalho é rever a evi-
dência acerca da eficácia e segurança das agulhas 
de insulinoterapia com comprimento inferior a 8 mm. 

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em março 

de 2018, de metanálises (MA), revisões sistemáticas 
(RS), ensaios clínicos aleatorizados e controlados 
(ECAC), estudos observacionais e normas de orienta-
ção clínica/guidelines baseadas na evidência (NOC), 
indexados nas bases de dados da National Guideline 
Clearing House, NICE, Canadian Medical Association 
Practice Guidelines, DARE, Cochrane Library, PubMed, 
TRIP Database e InfoPOEMS, de artigos nas línguas 
portuguesa e inglesa, nos últimos 15 anos. Para efe-
tuar a pesquisa, perante a inexistência de um termo 
MeSH referente ao tamanho da agulha, foi utilizada a 
query de pesquisa "insulin" AND ("needle length" OR 
"needle size" OR "injection technique").

Foram incluídos na revisão artigos que cumpris-
sem os seguintes critérios: a) População: diabéticos 
insulinotratados; b) Intervenção: agulhas de menor 
tamanho (< 8 mm); c) Comparação: agulhas de maior 
tamanho (≥ 8 mm); d) Outcome: eficácia, avaliada 
através do controlo glicémico; e segurança, através 
da incidência de injeção IM de insulina ou de episó-
dios de hipoglicemia. Foram excluídos da revisão os 
artigos que: a) não se enquadrassem na tipologia de 
estudo pretendida (MA, RS, ECAC, estudos observa-
cionais ou NOC); b) não cumprissem os critérios de 
inclusão.

Para avaliação da qualidade das guidelines in-
cluídas foi utilizado o instrumento AGREE II,6 foi uti-
lizada a escala de Jadad para os ECAC7 e a escala 
Newcastle-Ottawa adaptada para os estudos obser-
vacionais transversais.8

Posteriormente, foi atribuída uma força de reco-
mendação (FR) baseada na qualidade destes estu-
dos, utilizando a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Academy of Family 
Physicians.9

RESULTADOS
Foram obtidos 218 artigos, tendo sido seleciona-

das três NOC, três ECAC e três estudos observacionais 
transversais. O processo de seleção dos estudos incluí-
dos está representado no fluxograma da Figura 1.

Normas de Orientação Clínica
A NOC emitida pelo Forum for Injection Technique 

da Índia em 201710 (Quadro I) teve por base uma pes-
quisa de RS, MA e ensaios clínicos recentes relativos a 

técnicas de injeção de insulina, seguida de elaboração 
de recomendações por parte de um painel de peritos 
em insulinoterapia. Esta NOC refere que a agulha de 
eleição deve ser a de 4 mm, quer para crianças, quer 
para adultos, independentemente do índice de massa 
corporal (IMC) do doente [FR A, nível de evidência 
(NE) 2]. Porém, salvaguarda que pode ser necessária 
prega cutânea nos doentes idosos e extremamente 
magros. 

A NOC publicada pela Mayo Foundation for 
Medical Education and Research em 201611 (Quadro I) 
baseou-se na pesquisa de publicações em platafor-
mas de medicina baseada na evidência no período 
de 2008 a 2015. A versão inicial da NOC foi subme-
tida inicialmente a um período de 12 meses de revi-
são extensa, através de conferências entre um grupo 
de peritos internacionais em técnicas de injeção. 
Subsequentemente, essa nova versão foi novamente 
debatida, revista e adaptada num fórum onde esti-
verem presentes 183 médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde. Esta NOC refere que a agulha 
de 4 mm deve ser a agulha de eleição para adultos 
e crianças independentemente da idade, sexo, etnia 
ou IMC, incluindo obesos (FR A, NE 1). Consideram-na 
ainda como sendo a agulha mais segura (FR A, NE 1) 
já que é comprida o suficiente para atravessar a pele 
e penetrar no TCS, com risco mínimo de injeção IM ou 
intradérmica. 

218 artigos identificados 
na pesquisa 78 duplicados excluídos

Triagem por leitura por 
títulos e resumos

(n = 140)

114 referências excluídas

Triagem por leitura integral 
(n = 26)

17 referências excluídas:

• Artigos de opinião / Revisões 
clássicas: 9

• Não satisfaz critérios de 
população: 1

• Não satisfaz critérios de 
intervenção ou comparação: 4

• Não satisfaz critérios de 
outcome: 3

9 artigos incluídos:

• 3 NOC
• 3 ECAC
• 3 estudos observacionais  
transversais

→

→

→

→
→

→

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos a incluir na re-
visão baseada na evidência.
Legenda: ECAC – ensaios clínicos controlados aleatorizados; NOC – 
normas de orientação clínica.

Referência Recomendação AGREE II
(máximo 7 pontos)

Forum for Injection Technique 
and Therapy Expert

Recommendations, India (2017)10

Crianças, adolescentes e adultos devem usar agulhas de 4 
mm nas canetas de insulina (A2).
Crianças, indivíduos extremamente magros e idosos de-
vem usar prega cutânea, especialmente quando usam 
agulhas de 5 ou 6 mm; em crianças, adolescentes e adul-
tos uma injeção a 45º é necessária quando se usa uma 
agulha de 6 mm (A1).
Em adultos magros, a injeção nos membros e no abdómen 
torna necessária a prega cutânea quando se usam agulhas 
de 5 mm (A2).
As agulhas mais curtas devem ser usadas com um ângulo 
de 90º (A1).
Não há justificação clínica para recomendar agulhas > 4 
mm para as canetas de insulina (A3).

4 pontos - 
recomendada com modificações

New Insulin Delivery 
Recommendations

(2016)11

A agulha de 4 mm é suficientemente comprida para atra-
vessar a pele e penetrar no TCS, com risco mínimo de inje-
ção IM ou intradérmica. Portanto, é considerada a agulha 
mais segura para adultos e crianças independentemente 
da idade, sexo, etnia ou IMC (A1).
A agulha de 4 mm pode ser usada com eficácia e segu-
rança em obesos e é considerada a primeira opção. No 
entanto, a agulha de 5 mm também é aceitável (A1).
A agulha de 4 mm deve ser inserida perpendicularmente 
à pele (90º) (A1).
Crianças menores de 6 anos e adultos muito magros de-
verão usar a agulha de 4 mm fazendo prega cutânea. Os 
restantes diabéticos não necessitam de realizar prega 
cutânea (A1).
Crianças que ainda usem agulhas com ≥ 5mm devem ser 
aconselhadas a mudar para agulhas de 4 mm; caso isto 
não seja possível, usar prega cutânea (A2).

6 pontos – 
recomendada

New injection recommendations 
for patients with diabetes (2010)12

Crianças e adolescentes:
Devem usar agulhas de 4, 5 ou 6 mm. Indivíduos magros 
e aqueles que injetam nos membros podem necessitar de 
prega cutânea, especialmente se usarem agulhas de 5 ou 
6 mm (A1).
Não existe razão médica para recomendar agulhas > 6 mm 
a crianças e adolescentes (A2).
Um ângulo de injeção a 45º com a agulha de 6 mm pode 
ser usado em substituição da prega cutânea (A1).
Uma agulha de 4 mm pode ser usada a 90º sem prega 
cutânea em muitas crianças e adolescentes. Alguns, espe-
cialmente os mais magros, necessitarão de prega cutânea 
(A1).

Adultos:
Agulhas de 4, 5 e 6 mm podem ser usadas por qualquer 
adulto, incluindo os obesos, e geralmente não requerem 
uso de prega cutânea, particularmente as agulhas de 4 
mm (A1).
As injeções com agulhas menores (4, 5 e 6 mm) devem 
ser administradas com um ângulo de 90º relativamente à 
superfície cutânea (A1).
Para prevenir possíveis injeções IM nos membros ou no 
abdómen de adultos magros, até as agulhas de 4 ou 5 mm 
podem justificar uso de prega cutânea. As injeções com 
agulhas de 6 mm podem ser aplicadas quer com prega 
cutânea, quer a 45º (A2).
Não existe razão clínica para recomendar agulhas > 8 mm. 
A insulinoterapia deve começar com agulhas mais curtas 
(A2).
Os doentes que já utilizem agulhas ≥ 8 mm devem usar 
prega cutânea ou fazer injeção a 45º, de forma a evitar 
injeções IM (A2).

4 pontos - 
recomendada 

com modificações

Legenda: AGREE II – Instrumento Appraisal Of Guidelines For Research & Evaluation II; IM – intramuscular; IMC – índice de massa corporal; TCS – 
tecido celular subcutâneo.

Quadro I. Normas de Orientação Clínica
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Por fim, a NOC emitida por um grupo de especia-
listas internacionais em técnica de injeção em 201012 
(Quadro I), baseou-se na pesquisa de artigos em pla-
taformas de medicina baseada na evidência, desde 
1980 a 2010, com seleção de ECAC relacionados com 
a administração de insulina no TCS e IM, de estudos 
anatómicos da pele e do TCS e de estudos da far-
macocinética da insulina; também foram incluídas 
normas e revisões sobre boas práticas na injeção de 
insulina. Após a pesquisa, este grupo encontrou-se 
regularmente durante um período de dois anos para 
rever a literatura e gerar as recomendações. Esta NOC 
afirma que devem ser usadas agulhas de 4, 5 ou 6 
mm (FR A, NE 1) e que, relativamente à de 4 mm, na 
grande maioria das vezes não será necessária prega 
cutânea (FR A, NE 1). 

Ensaios Clínicos Aleatorizados Controlados
O ECAC de Kreugel et al13 (Quadro II) comparou a 

eficácia e segurança das agulhas de 5 mm e de 8 mm 
numa população de diabéticos obesos. No total, 126 
diabéticos foram aleatorizados, com um grupo a ini-
ciar o estudo com agulha de 5 mm durante três me-
ses, após os quais ocorria troca para a agulha de 8 mm 
e vice-versa. Este estudo revelou existir uma diferença 
pequena, mas estatisticamente significativa, na HbA1c 
a favor da agulha de 5 mm em comparação com a de 
8 mm, sem diferenças em outros parâmetros de con-
trolo glicémico ou na incidência de hipoglicemia.

Hirsch et al14 compararam no seu ECAC (Quadro II) 
as agulhas de 4, 5 e 8 mm, numa população de 163 
diabéticos insulinotratados, relativamente à eficácia 
e segurança. Os diabéticos foram aleatorizados e in-
tegrados em dois grupos de comparação distintos: 
o grupo 4/8 mm e o grupo 5/8 mm. A sequência de 
uso de agulhas foi também aleatorizada: após três 
semanas de uso da primeira agulha, era-lhes depois 
fornecida a segunda agulha durante outras três se-
manas. Este estudo concluiu não existirem diferenças 
estatisticamente significativas entre as agulhas quer 
em termos de eficácia (controlo glicémico), quer em 
termos de segurança (episódios de hipo ou hipergli-
cemia graves).

O ECAC de Schwartz et al15 (Quadro II) foi realizado 
numa população de 56 diabéticos obesos, os quais 
foram aleatorizados e distribuídos em dois grupos: o 
da agulha de 6 mm e o da agulha de 12,7 mm. Após 
12 semanas de intervenção, os grupos alternavam o 
tamanho da agulha por outras 12 semanas. Neste es-
tudo também não foram encontradas diferenças esta-
tisticamente significativas entre as agulhas, quer em 
termos de controlo glicémico, quer na ocorrência de 
hipoglicemias.

Estudos Observacionais Transversais
Os estudos observacionais transversais obtidos 

(Quadro III) avaliaram sobretudo a segurança das 
agulhas, através do cálculo do risco de injeção IM. 

Nos primeiros dois estudos encontrados (Quadro 
III)16,17 foi realizada uma medição ecográfica da espes-
sura de pele (EP) e TCS em vários pontos anatómi-
cos de injeção em adultos diabéticos. Foi considerado 
existir risco de injeção IM sempre que o tamanho de 
agulha era superior à soma da EP com o TCS. Ambos 
os estudos concluíram que o risco de injeção IM é di-
retamente proporcional ao tamanho da agulha, exis-
tindo um risco inaceitavelmente alto de injeção IM 
com agulhas iguais ou superiores a 8 mm, em todas 
as regiões anatómicas estudadas. 

O estudo de Hofman et al18 focou-se em crianças 
e adolescentes diabéticos, tendo sido realizadas inje-
ções de ar estéril em vários pontos anatómicos com 
agulhas de 6 e de 8 mm, com variação do ângulo de 
injeção e do uso de prega cutânea, seguida de avalia-
ção ecográfica destinada a avaliar a localização do ar 
injetado. Também este estudo mostrou que o risco de 
injeção IM está diretamente associado ao tamanho da 
agulha utilizada, podendo ser minorado caso se use a 
agulha em ângulo de 45º ou se associe a prega cutâ-
nea.

Relativamente ao risco de injeção intradérmica, so-
mente o estudo de Sim et al17 abordou esta questão, 
tendo demonstrado que a EP tem pouca variação in-
dependentemente do local do corpo, do IMC, do gé-
nero ou da idade, sendo que a EP máxima verificada 
neste estudo foi de 3,80 mm no abdómen, pelo que 
não foram identificados casos de possível injeção in-
tradérmica.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
A evidência disponível é consistente na indicação 

de que não há razões para serem prescritas agulhas 
de tamanho igual ou superior a 8 mm aos diabéticos 
insulinotratados. Porém, ressalva-se a existência de 
algumas limitações na pesquisa e bibliografia utiliza-
das. Por um lado, é de referir a inexistência de termo 
MeSH relativo ao tamanho da agulha; por outro lado, 
verifica-se escassez de estudos nesta área, inclusiva-
mente de RS e de MA, sendo que os artigos incluí-
dos apresentam também algumas limitações que se 
mencionam seguidamente.

A NOC do Forum for Injection Technique da Índia 
de 2017,10 apesar de ser baseada em evidência cien-
tífica abrangente, apresenta várias falhas em termos 
de rigor de desenvolvimento, já que não elucida 
acerca dos critérios utilizados na pesquisa e seleção 
da evidência e na formulação das recomendações; 
além disso, falha ao não definir orientações para co-
locar em prática as suas recomendações e ao não 
apresentar critérios de monitorização e auditoria das 
suas recomendações. Apesar da sua elevada qua-
lidade, estas últimas duas limitações estão também 
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Autor (Ano) População/Métodos Outcomes avaliados Conclusão Jadad
(máx. 5)

Kreugel G, et al. 
(2011)13

Adultos, diabéticos tipo 1 e 
2 obesos, insulinotratados.

n = 130

Intervenção: 
agulhas de 5 mm.

Comparação: 
agulhas de 8 mm.

Follow-up: três meses.
Participantes no final: 

96,9% (n = 126)

Eficácia 
(controlo glicémico); 

segurança 
(episódios de 
hipoglicemia).

Eficácia: diferença estatisticamente signi-
ficativa (p = 0,02) na diminuição da HbA1c 

(0,12% adicionais no grupo 
da agulha de 5 mm).

Sem diferenças nas concentrações de 
frutosamina sérica (256 ± 50 vs. 267 ± 48 

mmol/L) e de 1,5-anidroglucitol 
(10,6 ± 6,5 vs. 10,4 ± 6,5 mg/L).

Segurança: sem diferença estatisticamente 
significativa nos episódios de hipoglicemia 

(55,6% com pelo menos um episódio, 
em ambos os grupos).

1

Hirsch LJ, et al. 
(2010)14

Adultos, diabéticos tipo 
1 e 2 insulinotratados.

n = 173

Intervenção: 
agulhas de 4 mm.

Comparação: agulhas de 
5 mm e de 8 mm.

Follow-up: três semanas.
Participantes no final: 

94,2% (n = 163)

Eficácia 
(controlo glicémico); 

segurança 
(episódios de 

hipo/hiperglicemia 
graves inesperados).

Eficácia: sem diferença estatisticamente 
significativa no controlo glicémico (média 

de percentagem de variação da 
frutosamina foi de 4,9% para o grupo 4 mm 

vs. 5 mm e de 5,5% para o grupo 
4 mm vs. 8 mm).

Segurança: sem diferença estatisticamente 
significativa nos episódios de hipo/hiper-
glicemia (5,2% no grupo 4 mm vs. 7,8% no 

grupo 5 mm vs. 6% no grupo 8 mm).

3

Schwartz S, et al. 
(2004)15

Adultos, diabéticos tipo 1 e 
2 obesos, insulinotratados.

n = 62

Intervenção: 
agulhas de 6 mm.

Comparação: 
agulhas de 12,7 mm.

Follow-up: três meses.
Participantes no final: 

90,3% (n = 56)

Eficácia 
(controlo glicémico); 
segurança (episódios 

de hipoglicemia).

Eficácia: sem diferença estatisticamente 
significativa no controlo glicémico (HbA1c 
média de 7,6% para o grupo 6 mm vs. 7,9% 

para o grupo 12,7 mm).

Segurança: sem diferença estatisticamente 
significativa nos episódios de hipoglicemia 

(26% no grupo 6 mm vs. 31% 
no grupo 12,7 mm).

3

Quadro II. Ensaios clínicos aleatorizados controlados.

Legenda: HbA1c – hemoglobina glicada; Jadad – escala Jadad; máx - máximo

presentes na NOC da Mayo Foundation for Medical 
Education and Research11 que, para além disso, não 
define com clareza os pontos fortes e limitações da 
evidência utilizada. Já a NOC de 2010,12 para além de 
várias falhas no rigor de desenvolvimento e na sua 
aplicabilidade semelhantes às referidas para a NOC 
do Forum for Injection Technique da Índia, falha tam-
bém nos critérios de independência editorial, pois foi 
financiada pela indústria farmacêutica e não há refe-
rência a medidas tomadas para minimizar a influência 
da mesma na obtenção dos resultados.

Os ECAC analisados têm sobretudo a limitação 
metodológica de não serem duplamente cegos, ape-
sar de não ser possível realizá-los de outra forma, 
dado que o objeto de estudo são agulhas de diferen-
tes tamanhos que são inevitavelmente observadas 
pelos doentes. Por esta razão, os estudos de Hirsch et 
al14 e de Schwartz et al15 têm uma cotação na escala 
Jadad de apenas três pontos. No ECAC de Kreugel et 
al,13 esta pontuação desce para um ponto pois, para 

além disso, o método de aleatorização não foi devi-
damente definido e as razões de abandono do estudo 
não foram descritas. Outra limitação dos ECAC é a de 
que os episódios de hipoglicemia eram reportados 
pelos próprios diabéticos em estudo, o que pode le-
var a sub ou sobrestimar a sua frequência.

Por fim, relativamente aos estudos observacio-
nais, puderam também ser detetadas algumas falhas, 
segundo a escala de Newcastle-Ottawa adaptada. O 
estudo de Hirsch L et al16 não justificou o tamanho 
amostral e a ferramenta de avaliação utilizada não foi 
validada. Esta última falha também se verificou no es-
tudo de Sim KH et al.17 O estudo de Hofman PL et al18 
falhou na representatividade da amostra e na justifi-
cação do tamanho amostral. Além disso, em todos os 
estudos se verifica ausência de descrição do método 
de recolha dos dados e ausência da descrição da 
taxa de adesão ao estudo ou das características dos 
não-respondedores. Além destes fatores, dois dos 
estudos observacionais analisados16,17 apresentam a 
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Autor (Ano) População/Métodos Outcome avaliado Conclusão NCO
(máx. 10)

Hirsch L, et al. 
(2014)16

Adultos, diabéticos tipo 
1 e 2, insulinotratados.
n = 341

Exposição: medição 
ecográfica do TCS e 
da EP em quatro áreas 
de injeção de insulina 
(abdómen, coxas, 
braços e nádegas), 
sem prega cutânea.

Segurança (risco de 
injeção IM) – cálculo 
da distância entre 
superfície cutânea e 
a fáscia muscular (D). 
Comparando D com o 
tamanho das agulhas 
4-12,7 mm, é dada 
uma estimativa da 
probabilidade de injeção 
IM (se tamanho da agulha 
> D).

O valor D mínimo em todas as áreas foi 
< 5 mm (com o valor mais baixo 
na coxa: 2,9 mm). 
Risco de injeção IM é diretamente 
proporcional ao tamanho da agulha:
• Coxa (90º): 1,6%, 4,7%, 10,0%, 25% e 63%, 
para as agulhas de 4, 5, 6, 8 e 12,7 mm, 
respetivamente.
• Braço (90º): 1,0%, 3,1%, 7,0%, 19,5% e 55%, 
para as agulhas de 4, 5, 6, 8 e 12,7 mm, 
respetivamente.
• Abdómen (90º): 0,3%, 1,1%, 2,8%, 9,7% e 
38%, para as agulhas de 4, 5, 6, 8 e 12,7 mm, 
respetivamente.
• Nádega (90º): 0,1%, 0,5%, 1,3%, 5,5% e 
26,9%, para as agulhas de 4, 5, 6, 8 e 
12,7 mm, respetivamente.

5

Sim KH, et al. 
(2014)17

Adultos, diabéticos 
tipo 2, 33,3% deles 
insulinotratados.
n = 156

Exposição: medição 
ecográfica do TCS e da 
EP no abdómen e braço, 
sem prega cutânea.

Eficácia, através do 
cálculo de risco de 
injeção intradérmica, 
que foi considerado estar 
presente se a EP fosse 
superior ao tamanho 
das agulhas disponíveis 
comercialmente; 
segurança, através 
do cálculo do risco 
de injeção IM, que 
foi considerado estar 
presente se o total da EP 
mais o TCS fosse inferior 
ao tamanho das agulhas.

Não foram identificados possíveis casos de 
injeção intradérmica. 
EP média 2,29 ± 0,37 mm. EP máxima 
verificada: 3,80 mm (abdómen).

O valor mínimo da EP + TCS em ambas as 
áreas foi < 3,20 mm (com o valor mais baixo 
no braço: 1,40 mm). 
Risco de injeção IM é diretamente 
proporcional ao tamanho da agulha:
• Abdómen (90º): 1,9%, 5,1%, 12,8% e 
28,8%, para as agulhas de 4, 5, 6 e 8 mm, 
respetivamente.
• Braço (90º): 3,2%, 20,5%, 35,3% e 
58,9%, para as agulhas de 4, 5, 6 e 8 mm, 
respetivamente.

5

Hofman PL, et al. 
(2007)18

Crianças e adolescentes, 
dos 5 aos 14 anos, 
diabéticos tipo 1.
n = 110

Exposição: injeções de 
ar estéril no abdómen e 
coxa com agulhas de 6 e 
de 8 mm.

Segurança, 
nomeadamente o risco 
de injeção IM, verificada 
por avaliação ecográfica 
da localização do ar 
injetado.

Tamanho da agulha está associado a injeção 
IM (p < 0,0001): comparativamente à 
agulha de 6 mm inserida a 45º com prega 
cutânea (5%), as injeções IM ocorreram mais 
frequentemente com o uso de agulha de 6 
mm a 90º com prega cutânea 
(42%, p < 0,001) e com as agulhas de 8 mm 
a 45º com prega cutânea (24%, p < 0,001), 
mas não no uso de agulhas de 6 mm a 45º 
sem prega cutânea (13%, p = 0,083).

5

Quadro III. Ensaios clínicos aleatorizados controlados.

Legenda: D - distância entre superfície cutânea e a fáscia muscular; EP – espessura da pele; IM – intramuscular; NCO – escala de Newcastle-Ottawa 
adaptada para estudos transversais; TCS – tecido celular subcutâneo.

limitação de estimarem o risco de injeção IM somente 
com base na anatomia do corpo humano, não tendo 
sido realizadas injeções. 

Porém, apesar de as autoras considerarem perti-
nente a realização de mais e melhores estudos nesta 
área, a evidência disponível permite tirar conclusões 
importantes. A NOC da Mayo Foundation for Medical 
Education and Research11 considerada de elevada 
qualidade pelo instrumento AGREE II, refere que a 
agulha de 4 mm deve ser considerada a primeira op-
ção, já que é comprida o suficiente para atravessar 
a pele e penetrar no TCS, tendo um risco mínimo de 
injeção IM ou intradérmica, independentemente da 
idade, sexo, etnia ou IMC. As NOC restantes corrobo-
ram esta preferência pelas agulhas menores.

Relativamente aos ECAC, apesar de terem sido 
realizados em populações pequenas e, consequen-
temente terem poder estatístico limitado, poderá 

depreender-se que as agulhas inferiores a 8 mm não 
são desvantajosas em relação às agulhas iguais ou 
superiores a 8 mm quando se compara o risco de hi-
poglicemias ou o controlo glicémico, tendo um dos 
ECAC demonstrado melhoria dos valores de HbA1c 
de forma estatisticamente significativa. 

Para além disso, um dos estudos observacionais 
demonstrou que a espessura da pele, barreira a ultra-
passar pela agulha para poder atingir o TCS, é seme-
lhante independentemente do local do corpo, do IMC, 
do género, da idade ou da etnia, sendo raramente su-
perior a 3 mm. Assim, pode-se concluir que mesmo 
as agulhas de 4 mm são suficientes para a adminis-
tração de insulina no TCS, afastando, assim, o receio 
de injeções intradérmicas ineficazes.

Existem ainda outros estudos não incluídos nesta 
revisão que mostraram que a grande maioria dos 
doentes prefere as agulhas inferiores a 8 mm já que 

as associam a uma menor intensidade da dor, hemor-
ragia ou formação de hematomas19 e ainda as consi-
deram de mais fácil utilização.15 Estas agulhas tam-
bém foram associadas a uma menor incidência de 
lipo hipertrofia, o que acresce às razões pelas quais 
estas devem ser preferidas em detrimento das agu-
lhas com 8 mm ou mais.20,21

Em conclusão, esta revisão sugere que as agu-
lhas menores de 8 mm, nomeadamente as de 4 mm, 
deverão ser as preferidas, atribuindo a este estudo 
a classificação SORT B. Face a estes resultados, tor-
na-se fundamental que haja uma mudança de para-
digma na escolha do comprimento da agulha para a 
insulinoterapia já que as agulhas iguais ou superiores 
a 8 mm não têm benefício em relação às agulhas me-
nores. No entanto, a evidência atual é ainda limitada, 
sendo necessários mais estudos de alta qualidade e 
com maior uniformidade metodológica.
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investigação investigação

INTRODUÇÃO

A 
leitura com as crianças foi associada a 
benefícios significativos no desenvolvi-
mento psicomotor, bem como ao forta-
lecimento na relação entre pais e filhos. 

Ler às crianças é uma das formas mais eficazes para 
estimular a aquisição de uma linguagem enriquecida 
e permite desenvolver o interesse pela leitura, au-
mentando o sucesso escolar, o nível de literacia e de 
conhecimentos socio-emocionais.1

Nas classes socioeconómicas mais desfavoreci-
das há tendencialmente uma menor prevalência na 
promoção da leitura, o que gera um ciclo vicioso de 
menores oportunidades e maiores dificuldades esco-
lares.1,2 Mas atualmente todas as famílias enfrentam 
problemas de falta de tempo, de incompreensão da 
importância da leitura em idade precoce e da pre-
ferência das crianças por outro tipo de atividades, 
como o uso de tecnologias digitais.3

O estudo apresentado teve como objetivo caracte-
rizar as atividades de promoção da leitura na infância 
antes da entrada para o 1º ciclo, nomeadamente os 
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RESUMO

Introdução: A leitura com as crianças está associada a benefícios no desenvolvimento psicomotor e fortalece a relação 
entre pais e filhos. O objetivo foi caracterizar os hábitos de leitura na infância, essenciais para compreender a necessidade 
de desenvolver estratégias de incentivo ao nível dos cuidados de saúde primários. 
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PROMOTION OF READING IN CHILDREN

hábitos de leitura com as crianças em ambiente fami-
liar, numa população de um centro de saúde urbano.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional transversal 

através da aplicação de um questionário aos pais de 
crianças, com idades compreendidas entre 1 e 6 anos, 
observadas em consulta de Saúde Infantil e Juvenil 
de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) em zona 
urbana entre maio e julho de 2017. O questionário foi 
elaborado a partir de uma revisão da literatura, tendo 
sido submetido a teste piloto. Os questionários foram 
entregues pela equipa de enfermagem durante con-
sultas de rotina e preenchidos na sala de espera da 
USF. Após o preenchimento dos questionários, estes 
foram colocados numa caixa fechada para o efeito, 
de forma anónima.

Foi calculada uma amostra estimada de 224 crian-
ças, considerando um erro de 5%, com intervalo de 
confiança de 95% para uma população de 535 uten-
tes inscritos na USF com as idades referidas. Foi uti-
lizada uma amostra de conveniência. As questões 
elaboradas pelos autores versavam fatores demo-
gráficos, hábitos de leitura com as crianças e hábitos 
de leitura do cuidador. As respostas obtidas foram 

codificadas, registadas e analisadas no programa 
informático SPSS 24.0®. Na análise estatística utili-
zou-se os testes de qui-quadrado e a correlação de 
Pearson. Considerou-se significativo um p < 0,05. 

Foi obtido o consentimento informado dos pais 
previamente à aplicação dos questionários e o estudo 
foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde da 
Administração Regional de Saúde do Norte.

RESULTADOS
Obtiveram-se 224 questionários; 50,5% das crian-

ças eram do sexo feminino, a maioria com idade infe-
rior a três anos (54,5%) e 69,2% das crianças frequen-
tavam o infantário.

Uma percentagem significativa de pais concluiu 
o ensino universitário (44,3% das mães e 36,3% dos 
pais).

Os pais referiram ler com os filhos, ainda que espo-
radicamente, em 91,1% dos casos, sendo a mãe a prin-
cipal leitora (Figura 1); 32,9% liam diariamente com os 
filhos, 25,6% várias vezes por semana e 26,1% espora-
dicamente. A maioria dos pais (57,3%) lia menos de 15 
minutos por dia e preferia a altura antes de deitar para 
ler (63,9%).

Figura 1. Representação gráfica dos principais leitores

A idade de inicio da leitura foi variável, sendo que 
45,5% começaram no primeiro ano de vida (Figura 2). 
Pais de crianças com idade compreendida entre os 5 
e 6 anos liam com maior regularidade com os filhos 
(40% diariamente). Entre os 4 e 5 anos liam diaria-
mente em 36,7%, entre os 3 e 4 anos em 24,3%, entre 
os 2 e 3 anos em 38,3% e entre os 1 e 2 anos em 25% 
dos casos.

A maioria dos pais (97,7%) considerou importante 
ler aos filhos, valorizando diferentes motivos (Figura 
3); 64,7% referiram ter em casa mais de 10 livros e 
15,6% menos de 5.

A maioria das crianças (88,6%) tinha contacto diá-
rio com tecnologias digitais, sendo que 26,5% dedicava 

mais de uma hora por dia a esta atividade (Figura 4). 
Apenas 8,1% referiram já ter utilizado livros digitais.

Figura 2. Representação gráfica da idade de início de leitura

Figura 3. Representação gráfica dos principais motivos de 
leitura

Figura 4. Representação gráfica do tempo dedicado às tecnolo-
gias digitais

O principal motivo apontado pelos pais para não 
lerem mais com os filhos foi a falta de tempo (71%). As 
mães com horário de trabalho que se prolonga para 
além das 18 horas foram as que referiram menos tem-
po para ler com os filhos (79,4%).

No nosso estudo, quanto maior a escolaridade pa-
terna, maior o número de pais que liam com os filhos 
(76% dos pais com ensino universitário liam para os 
filhos vs 37% dos pais com ensino básico; p<0,001). No 



AIMGF    40 AIMGF    41v.9, nº 1 | maio 2019 v.9, nº 1 | maio 2019

leitura na infância da nossa população importante 
no desenvolvimento de estratégias de incentivo que 
vão de encontro aos problemas e necessidades reais 
das famílias, daí a pertinência do estudo realizado. 
Pudemos concluir que, ainda que a maioria dos pais 
tenha considerado a leitura importante, muitas fa-
mílias enfrentam dificuldades na gestão do tempo, 
acabando por não conseguir dar prioridade a esta 
atividade. Observamos também que o número de 
crianças que tem contacto diário com as tecnologias 
digitais é muito superior ao número de crianças que 
tem contacto diário com a leitura e seria interessante 
comparar o interesse das crianças pelas duas ativida-
des. Os livros digitais poderão ser uma boa forma de 
incentivar a leitura, sendo que atualmente ainda são 
pouco utlizados pelas crianças.19-21

A principal limitação do estudo relacionou-se com 
o elevado grau de escolaridade dos pais a quem foi 
aplicado o questionário, provavelmente relacionado 
com a limitação do estudo a um centro de saúde 
urbano. Os fatores socioeconómicos mostraram-se 
pouco relevantes no nosso estudo, ao contrário do 
que está descrito na literatura. Seria necessário a rea-
lização de estudos com populações mais heterogé-
neas para definir o impacto destes fatores na leitura 
com crianças em Portugal. Ainda assim, esta limita-
ção coloca-nos diante dos novos desafios que en-
frentam a maioria das famílias dos centros urbanos, 
aos quais temos que dar resposta.
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entanto, o grau de escolaridade materna não pareceu 
influenciar a leitura com os filhos. 

Em 71,4% dos casos, os pais referiram ter sido in-
centivados a ler na infância, sendo estes os que mais 
liam com os filhos (75% dos pais incentivados liam para 
os filhos vs 24% dos pais não incentivados; p<0,001). 

No grupo de crianças que frequentava o infantá-
rio foi maior o número de pais que liam com os filhos 
(95% dos pais de crianças que frequentavam o infan-
tário liam para os filhos vs 82% dos que não frequen-
tavam; p=0,003).

DISCUSSÃO
Vários estudos referiram a importância de ler com 

as crianças, demonstrando benefícios no desenvol-
vimento psicomotor, com impacto significativo nos 
domínios da linguagem e escrita.1,2,4 

Em 2007 em Portugal, no âmbito de um projeto 
realizado pelo Plano Nacional de Leitura, 70% dos 
pais referiram ler aos filhos antes da idade escolar.5 
Dez anos mais tarde, na população do nosso estudo, 
cerca de 90% dos pais referiram ler com as crianças, 
sendo que 32,9% liam diariamente com os filhos e 
25,6% faziam-no várias vezes por semana, demons-
trando uma tendência no aumento dos hábitos de 
leitura na infância. 

Na maioria dos estudos, os fatores socioeconómi-
cos são referidos como uma das principais limitações 
para ler com crianças.1,2,6,7 Contrariamente ao que 
está descrito na literatura, no nosso estudo o grau de 
escolaridade materna não influenciou a leitura.8,9 O 
mesmo não se verificou com a escolaridade paterna. 
Pais não diferenciados liam menos vezes com os fi-
lhos e deviam ser mais envolvidos nesta atividade.10,11

Num estudo americano, Pamela C. High et al. re-
feriram que apenas 31% das famílias tinham à dis-
posição mais de 10 livros em casa e 25% não tinham 
nenhum livro infantil.2 Na nossa população, a maioria 
das crianças (64,7%) tinha mais de 10 livros à dispo-
sição, pelo que a falta de livros não pareceu ser um 
fator que dificulte a leitura. Seria interessante ter ava-
liado se os livros disponíveis eram adequados à faixa 
etária das crianças, bem como o método de leitura 
utilizado pelos pais.12,13

A frequência do infantário foi um fator que influen-
ciou positivamente a leitura com as crianças. Vários 
estudos referiram o impacto de programas de apren-
dizagem que incluam a leitura, aplicados a crianças em 
idade pré-escolar que frequentam o infantário.14-16 No 
entanto, no nosso estudo não avaliamos a leitura no 
infantário, apenas podemos comprovar que pareceu 
ter impacto positivo nos hábitos de leitura em casa.

No estudo português anteriormente referido, 
59% dos leitores em idade adulta referiram ter sido 
incentivados a ler na infância. No nosso estudo esta 
percentagem foi de 71,4%. Verificamos também que 
pais com hábitos de leitura na infância liam mais com 
os filhos, o que coincidiu com os resultados obtidos 
nesse estudo em que quanto mais intenso foi o incen-
tivo à leitura no passado, mais frequentemente ele se 
reproduz quando os inquiridos assumem a qualidade 
de pais.5

A maioria dos pais considerou importante ler com 
os filhos, o que é consistente com os dados existentes 
na literatura.5 A razão mais valorizada no nosso es-
tudo foi o desenvolvimento da criatividade (83,5%), 
o que coincide com os dados publicados no estudo 
português referido. No entanto, obtivemos uma me-
nor valorização do desenvolvimento da expressão 
oral e escrita (47,3% vs 90,9%), o que atribuímos à 
faixa etária do nosso grupo, visto que o outro grupo 
incluía crianças até aos 18 anos. O uso da leitura como 
meio de promoção de competências linguísticas não 
foi o principal fator referido pelos pais, embora seja o 
principal benefício apontado pela maioria dos estu-
dos sobre incentivo da leitura em idade pediátrica.1

Um dos dados mais relevantes do nosso estudo 
foi o principal motivo apontado pelos pais para não 
lerem mais com os filhos. A falta de tempo (71%), que 
afetava sobretudo as mães com profissões em que o 
horário de trabalho excede as 17 ou 18 horas (79,4%). 
Este motivo, embora referido noutros estudos, não foi 
ainda muito explorado na literatura e afeta famílias de 
todos os estratos sociais. O número de irmãos não foi 
objeto de avaliação e seria interessante saber se têm 
influência na disponibilidade dos pais para ler com os 
filhos. A maioria dos pais prefere ler aos filhos antes 
de se deitarem (63,9%), o que pode corresponder a 
uma boa rotina nos hábitos de sono das crianças; não 
tendo sido estes hábitos avaliados diretamente. 

As tecnologias digitais têm vindo a integrar cada 
vez mais o dia a dia das crianças, com efeitos de-
letérios no desenvolvimento da linguagem.3,17 No 
nosso estudo verificámos que a maioria das crianças 
(88,6%) tem contacto diário com tecnologias digitais, 
sendo que 26,5% dedica mais de uma hora por dia a 
esta atividade. Embora não tenhamos encontrado re-
lação estatisticamente significativa entre estas ativi-
dades, estudos demonstram que limitar o tempo diá-
rio dedicado às tecnologias digitais tem um impacto 
positivo no tempo dedicado à leitura.1

CONCLUSÕES
Consideramos a caracterização dos hábitos de 
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INTRODUÇÃO

A
tualmente existe um grande número de 
métodos contracetivos disponíveis em 
Portugal, mas a sua eficácia na preven-
ção da gravidez é variável. Os métodos 

contracetivos reversíveis de longa duração são os 
mais eficazes se considerarmos serem os menos de-
pendentes da utilizadora.1,2 O implante subcutâneo 
apresenta um índice de Pearl de zero3 e o sistema de 
libertação intrauterina de levonorgestrel 52 mg (SIU-
LNG) apresenta uma taxa de falência de 0,2% ao ano, 
tendo eficácia demonstrada de, pelo menos, sete 

ADESÃO A MÉTODOS CONTRACETIVOS DE LONGA DURAÇÃO - 
COMPARAÇÃO ENTRE IMPLANTE PROGESTATIVO SUBCUTÂNEO 

E SISTEMA DE LIBERTAÇÃO INTRAUTERINA DE LEVONOGESTREL

RESUMO

Introdução: Atualmente existem métodos contracetivos de longa duração altamente eficazes. A adesão a estes depende, 
principalmente, dos efeitos secundários e do padrão de hemorragia vaginal. Têm um custo inicial elevado sendo custo-e-
fetivos apenas se não houver descontinuação precoce. O objetivo deste trabalho consistiu em caracterizar e comparar os 
fatores que determinam a adesão e/ou descontinuação ao implante subcutâneo e sistema de libertação intrauterina de 
levonorgestrel 52 mg (SIU-LNG).
Métodos: Tratou-se de um estudo observacional transversal, realizado numa Unidade de Saúde Familiar (USF) do Norte 
de Portugal. A população em estudo foram mulheres que colocaram implante subcutâneo ou SIU-LNG entre janeiro de 
2013 e junho de 2014. A informação foi obtida através do registo de prescrição de métodos contracetivos de longa dura-
ção arquivado na USF e entrevista telefónica com aplicação de questionário. Foram consideradas variáveis demográficas, 
método colocado, data e motivo de colocação, método contracetivo prévio, fontes de informação sobre o método, efeitos 
laterais, motivo e data de remoção. 
Resultados: Das 100 participantes, 74 colocaram implante subcutâneo e 26 SIU-LNG. A taxa de continuação a 30 meses foi 
de 75,7% para o implante subcutâneo e 100% para o SIU-LNG. A idade média das utilizadoras do implante subcutâneo foi 
37,1 anos e do SIU-LNG foi 44,5 anos. Com implante subcutâneo, 71,6% reportaram efeitos laterais, sendo a oligomenorreia/
amenorreia o mais frequente, seguido de menstruação irregular, aumento de peso e hipermenorreia. Com SIU-LNG, 65,4% 
apresentaram efeitos laterais, sendo a oligomenorreia/amenorreia e o spotting os mais frequentes. Os principais motivos 
para remoção precoce foram a existência de efeitos laterais e a intenção de engravidar.
Conclusões: Apesar da elevada notificação de efeitos secundários, a taxa de descontinuação precoce foi reduzida. Este 
facto poderá ser, em parte, explicado pelo efeito lateral mais referido (oligomenorreia/amenorreia) ser considerado fre-
quentemente uma vantagem. Uma adequada explicação sobre os métodos e possíveis efeitos laterais, aquando da colo-
cação, poderá melhorar a adesão a estes.
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anos, embora só esteja aprovado para uso durante 
cinco anos.4

O uso destes métodos contracetivos tem vindo a 
aumentar5 e o SIU-LNG é cada vez mais uma opção 
também para mulheres nulíparas.2 Contudo, os con-
tracetivos hormonais combinados continuam a ser o 
método preferencialmente utilizado pelas mulheres 
portuguesas.5 Este dado é especialmente importante 
se tivermos em conta que 22% das utilizadoras de pí-
lula contracetiva admitem que se esquecem de tomar 
a pílula todos os ciclos ou mais de uma vez por mês.5 

Apesar do custo inicial elevado, os métodos con-
tracetivos reversíveis de longa duração têm melhor 
relação custo-benefício comparativamente aos mé-
todos de curta duração.2 No entanto, isto só é ver-
dade se não houver descontinuação precoce, isto é, 
descontinuação antes do fim da validade.6 É, por isso, 

fundamental conhecer os fatores que influenciam a 
mulher nessa decisão. A literatura sugere que a ade-
são a estes métodos depende, principalmente, dos 
efeitos secundários e do efeito sobre o padrão de he-
morragia vaginal - o uso contínuo de um contracetivo 
contendo progestativo pode provocar amenorreia, 
hemorragia irregular e/ou prolongada. Outros efeitos 
secundários possíveis são as cefaleias, náuseas, mas-
talgia e alterações do humor; no entanto, muitas ve-
zes a sua frequência é semelhante ao placebo.3

O conhecimento e análise dos fatores que influen-
ciam a escolha e/ou descontinuação aos métodos 
contracetivos reversíveis de longa duração poderá 
contribuir para um melhor aconselhamento médico 
quanto ao método mais adequado a cada mulher e 
assim evitar a sua descontinuação precoce.

O objetivo deste estudo consiste em caracterizar 
e comparar os fatores que influenciam a escolha do 
implante subcutâneo e SIU-LNG como métodos con-
tracetivos, bem como determinar os fatores relacio-
nados com a sua descontinuação. 

MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional transver-

sal, descritivo e analítico, cuja população-alvo foram 
as utentes de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) 
do Norte de Portugal que colocaram implante subcu-
tâneo ou SIU-LNG nessa instituição, entre janeiro de 
2013 e junho de 2014. O período de estudo foi de maio 
a junho de 2018. Foram incluídas todas as mulheres 
que colocaram implante subcutâneo ou SIU-LNG en-
tre janeiro de 2013 e junho de 2014, correspondendo 
a 120 mulheres (92 tinham colocado implante sub-
cutâneo e 28 tinham colocado SIU-LNG). Foram ex-
cluídas 20 utentes por não responderem ao contato 
telefónico após cinco tentativas, pelo menos uma das 
quais em horário pós-laboral. A seleção das partici-
pantes foi efetuada a partir dos registos de prescrição 
do método de longa duração, arquivados em pasta 
na USF. O contacto telefónico das utentes foi obtido 
através de consulta do Registo Nacional de Utentes 
(RNU). O primeiro contacto com as utentes foi feito 
por uma secretária clínica, por via telefónica, na 
qual foi lido o modelo de consentimento informado. 
Posteriormente, as utentes que aceitaram participar 
foram contactadas pelas investigadoras, também por 
via telefónica, e, durante a entrevista, foi respondido 
um questionário com 12 perguntas (Anexo I). O ques-
tionário foi desenvolvido pelas investigadoras e foi 
aplicado por estas, tendo em conta que não perten-
çam à equipa de família da utente entrevistada. Antes 
de iniciar a recolha de dados e após teste-piloto, foi 

realizada uma sessão conjunta com todos os inves-
tigadores, para treino da aplicação do questionário, 
com o objetivo de uniformizar este procedimento. 

Foram inquiridas variáveis sociodemográficas 
(idade, escolaridade, estado civil e situação profis-
sional) e relativas ao método contracetivo (método 
contracetivo de longa duração colocado; data de 
colocação; método contracetivo prévio; fontes de in-
formação sobre o método; motivo para colocação do 
método; efeitos laterais; motivo para remoção e data 
de remoção). 

Os efeitos laterais estudados foram a presença 
de alterações do padrão de hemorragia vaginal – 
hipermenorreia, oligomenorreia/amenorreia, spo-
tting, menstruação irregular, definidos de acordo 
com os critérios de Belsey da Organização Mundial 
de Saúde7,8 – dismenorreia, cefaleias, dor abdomi-
nal/pélvica, vulvovaginite, corrimento genital, acne/
hirsutismo, dor mamária, aumento ou diminuição do 
peso, hipersensibilidade (incluindo rash, urticária e 
angioedema), expulsão completa ou parcial do SIU-
LNG, perfuração uterina e dor ou reação no local do 
implante. Caso a utente referisse outros efeitos para 
além dos supracitados, os investigadores descreviam 
esse efeito.

Os dados recolhidos foram codificados e regis-
tados numa tabela de uma folha de cálculo da fer-
ramenta Microsoft Excel®. O seu tratamento estatís-
tico foi realizado em software Microsoft Excel® 2010 
e Statistical Package for Social Sciences SPSS® 23.0 
para Windows. As variáveis categóricas foram com-
paradas através do teste Qui-Quadrado. Foi consi-
derado como nível de significância estatística (p) um 
valor igual ou menor que 0,05 correspondendo a um 
intervalo de confiança de 95%.

Este protocolo obteve parecer positivo por parte 
da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte, 
pelo Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) respetivo e pelos Conselhos Técnico e 
Geral da USF. 

RESULTADOS
Das 100 mulheres incluídas no estudo, 74 coloca-

ram implante progestativo subcutâneo e 26 coloca-
ram SIU-LNG. À data da realização do questionário, a 
idade média das utentes era 39 anos (intervalo de ida-
des entre 19 e 57 anos). A idade média das utilizadoras 
de implante subcutâneo foi 37,1 anos e a idade média 
das utilizadoras de SIU-LNG foi 44,5 anos sendo esta 
diferença estatisticamente significativa (p<0,001). As 
caraterísticas sociodemográficas das mulheres incluí-
das no estudo estão descritas no quadro I.
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Os motivos referidos para colocação de implante 
subcutâneo e SIU-LNG encontram-se resumidos na 
(figura 2). Das utilizadoras de SIU-LNG, 38,5% (n=10) 
referem como motivo para a sua colocação uma in-
dicação médica formal, 30,7% (n=8) contraindicação 

para outros métodos e 23% (n=6) ser um método de 
longa duração. Para colocação do implante subcutâ-
neo, o principal motivo referido é a baixa adesão a ou-
tros contracetivos (52,7%; n=39) seguido do facto de 
ser um método de longa duração (32,4%; n=24).

Relativamente à escolaridade, a maioria das parti-
cipantes (46%; n=46) tinha entre 10 e 12 anos de esco-
laridade, 9% (n=9) frequentaram o ensino superior e 
1% (n=1) não tinha o quarto ano de escolaridade. Não 
há diferença estatisticamente significativa entre os 
dois grupos no que respeita à escolaridade (p=0,314). 

Quando ao estado civil, 64% (n=64) das parti-
cipantes eram casadas ou em união de facto, 14% 
(n=14) divorciadas ou separadas de facto e 22% 
(n=22) solteiras, verificando-se um predomínio es-
tatisticamente significativo de mulheres solteiras a 
usarem implante subcutâneo (p=0,007) e mulheres 
casadas a usarem SIU-LNG (p=0,01). 

Em relação à situação profissional, a maioria das 
utentes (76%; n=76) estava empregada e as restantes 
encontravam-se inativas (20 desempregadas, duas 
domésticas, uma estudante e uma reformada), não 

havendo diferença estatisticamente significativa en-
tre os grupos. 

A maioria das mulheres teve conhecimento da 
existência deste tipo de métodos contracetivos atra-
vés do médico (n=76) seguido de informação por 
um(a) familiar/amigo(a) (n=17) e seis mulheres ob-
tiveram informação sobre estes métodos pelas duas 
fontes referidas anteriormente. Apenas uma mulher 
referiu a internet como fonte de informação. 

Antes da colocação de um destes métodos con-
tracetivo reversível de longa duração, a maioria das 
mulheres usava contracetivo oral combinado (n=81), 
sete mulheres não usavam nenhum método contra-
cetivo e seis mulheres usavam um método de con-
traceção de longa duração diferente. Estes resultados 
encontram-se esquematizados na figura 1.

Total
(n=100)

Implante progestativo 
subcutâneo (n=74) SIU-LNG (n=26) p

IDADE MÉDIA 39 37,1 44,5 <0,001

ESTADO CIVIL

Solteira 22 22 0 0,007

Casada/União de facto 64 42 22 0,01

Divorciada 14 10 4

Viúva 0 0 0

ESCOLARIDADE 0,314

< 4 anos 1 1 0

4-6 anos 10 6 4

7-9 anos 34 23 11

10-12 anos 46 37 9

> 12 anos 9 7 2

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 0,324

Empregada 76 52 24

Desempregada 20 19 1

Reformada 1 0 1

Estudante 1 1 0

Doméstica 2 2 0

Quadro I. Caraterização sociodemográfica da amostra

Legenda: SIU-LNG - sistema de libertação intrauterina de levonorgestrel 52 mg.
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Figura 2. Motivos para colocação de implante subcutâneo e sistema de libertação 
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A taxa de continuação dos dois métodos contra-
cetivos aos 30 meses foi de 82% (75,7% no caso do 
implante subcutâneo e 100% no caso do SIU-LNG). 
Das mulheres que retiraram o implante subcutâneo 
antes do final da sua validade, 1,4% (n=1) fizeram-no 
nos primeiros seis meses de uso, 6,8% (n=5) no pri-
meiro ano e 16,2% (n=12) nos primeiros 24 meses.

O efeito lateral mais vezes referido com o im-
plante subcutâneo foi a oligomenorreia/amenorreia 
(n=25), seguido de irregularidades menstruais (n=17) 
e aumento de peso (n=14); 11 mulheres referiram hi-
permenorreia. Para o SIU-LNG, o efeito lateral mais 
referido foi também a oligomenorreia/amenorreia 
(n=11), seguido de gotejamento (spotting) (n=6) e 

Figura 2. Motivos para colocação de implante subcutâneo e sistema de libertação intrauterina de levonorgestrel 52mg (SIU-LNG)
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Diversos estudos anteriores nacionais e internacio-
nais apontam a contraceção oral combinada como o 
método contracetivo mais utilizado.10 Neste estudo, 
antes da mudança para um destes métodos de con-
traceção de longa duração, a maioria das mulheres 
utilizava contraceção hormonal oral combinada. Este 
tipo de contraceção tem taxas de falência entre os 
6 e 24% uma vez que é dependente da utilizadora; a 
contraceção de longa duração é 20 vezes mais efe-
tiva.10 De facto, a maioria das utentes que participaram 
neste estudo referiam como motivos para colocação 
de implante subcutâneo ou SIU-LNG a baixa adesão 
a outros métodos contracetivos, a sua longa duração 
de ação e elevada eficácia. Apesar destes dados e da 
elevada confiança das utilizadoras,2,5 a contraceção de 
longa duração continua a ser subutilizada.

O período escolhido para realização do estudo 
teve como objetivo permitir extrair dados relativos 
ao tempo total de uso do método contracetivo de 
menor duração (implante subcutâneo). A taxa de 
descontinuação precoce foi calculada aos 30 me-
ses uma vez que as mulheres que substituíram o 
implante subcutâneo posteriormente a essa data 
fizeram-no por proximidade ao fim da data de vali-
dade. As taxas de continuação para os dois métodos 
foram superiores às encontradas em estudos nacio-
nais e internacionais.3,6,11-13 Em estudos internacionais 
que comparavam as taxas de continuação destes 
mesmos dois métodos a três anos foram verificadas, 
para o implante, taxas de continuação entre 53%12 
e 56,2%13 e, para o SIU-LNG, entre 73%12 e 69,8%.13 
Neste trabalho, foram observadas taxas de conti-
nuação de 75,7% no caso do implante subcutâneo e 
100% no caso do SIU-LNG, a 30 meses. Em outros 
estudos relacionados com o uso de implante sub-
cutâneo são apontadas taxas de continuação deste 
método a 12 meses de 61%,3 67%6 e 69,8%11, tendo 
as investigadoras verificado, neste estudo, uma taxa 
de continuação de 93,4% para o mesmo método a 
12 meses. Apesar de uma elevada taxa de notifica-
ção de efeitos laterais (68% das mulheres inquiridas 
referiram algum efeito lateral), esta não se traduziu 
em descontinuação precoce do método. Importa di-
zer que o principal efeito lateral referido (oligome-
norreia/amenorreia), expectável com o uso destes 
métodos de longa duração, é, na maioria das vezes, 
considerado vantajoso pelas utilizadoras. Contudo, é 
importante referir que a taxa de descontinuação pre-
coce com SIU-LNG poderá estar subestimada, tendo 
em conta que o período de estudo não abrange o 
período de validade do método (cinco anos).

Das 18 mulheres que decidiram retirar o implante 

subcutâneo precocemente, uma percentagem rele-
vante (44%) pretendia engravidar. O médico assis-
tente, aquando da colocação do método de longa 
duração, deve questionar a utente sobre a sua inten-
ção de engravidar durante o período de validade do 
método, optando por outras formas de contraceção 
menos duradouras se for intenção da mulher engra-
vidar naquele período. Contudo, muitas vezes não é 
possível às mulheres preverem com rigor a sua inten-
ção de engravidar num período de tempo relativa-
mente longo (no mínimo, três anos).

A hemorragia intermenstrual é um efeito comum 
com métodos contracetivos progestativos,14 como 
é o caso dos métodos de longa duração avaliados 
neste estudo. Em estudos internacionais,11,15,16 entre 11 
a 23% das utilizadoras de implante subcutâneo in-
terromperam a sua utilização devido a alterações do 
padrão menstrual. No nosso estudo, apenas 10% das 
utilizadoras de implante subcutâneo interromperam 
o tratamento por irregularidades menstruais e/ou hi-
permenorreia.

Os dados deste trabalho vêm mais uma vez refor-
çar a ideia de que, antes de iniciar um método con-
tracetivo, as mulheres devem ser informadas quanto 
ao padrão hemorrágico expectável e outros efeitos 
laterais possíveis sendo possível deste modo melho-
rar a adesão,14 sobretudo dos métodos contracetivos 
de longa duração.

CONCLUSÕES
Comparando os dois métodos avaliados neste 

estudo, implante subcutâneo vs SIU-LNG, apenas se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas 
nos seguintes pontos: maior predomínio de mulheres 
mais novas e solteiras a usar implante subcutâneo; 
o motivo mais referido para colocação de implante 
subcutâneo foi a baixa adesão a outros métodos e 
para colocação de SIU-LNG foi a indicação médica 
formal; a taxa de continuação a 30 meses foi ligeira-
mente superior nas utilizadoras de SIU-LNG (100% 
vs 75,7% nas utilizadores de implante subcutâneo) 
embora esta taxa possa estar sobrestimada, como já 
referido anteriormente; relativamente aos efeitos la-
terais, apenas se verificou diferença estatisticamente 
significativa no que se refere à dor abdominal e spo-
tting, mais frequentes nas utilizadoras de SIU-LNG, e 
de dor mamária e irregularidades menstruais, mais 
frequentes nas utilizadoras de implante subcutâneo. 

O principal motivo que levou à descontinuação 
precoce do método escolhido foi a presença de efei-
tos laterais, nomeadamente a hipermenorreia, se-
guido da vontade de engravidar.

dor mamária (n=4). Importa referir que 23 utilizado-
ras de implante subcutâneo não relataram qualquer 
efeito lateral e o mesmo sucedeu com nove utiliza-
doras de SIU-LNG. Entre os dois grupos, verificou-se 
diferença estatisticamente significativa para dor ab-
dominal e spotting (mais frequentes nas utilizadoras 
de SIU-LNG; p=0,03 e p=0,001, respetivamente) e dor 

mamária e irregularidades menstruais (mais comuns 
nas utilizadoras de implante subcutâneo; p=0,016 e 
p=0,005, respetivamente); para os restantes efeitos 
laterais notificados não se verificou diferença estatis-
ticamente significativa entre os dois grupos (figura 3).
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Figura 3. Principais efeitos laterais reportados com o uso do implante subcutâneo e SIU-LNG. *p<0,05

De entre as mulheres que retiraram precocemente 
o implante subcutâneo, 10 referiram como motivo a 
presença de efeitos laterais e oito a intenção de en-
gravidar. O efeito lateral mais reportado nestes casos 
foi a hipermenorreia (n=7). Outros efeitos adversos 
referidos foram a menstruação irregular (n=2), an-
siedade/nervosismo (n=1), aumento de peso (n=2), 
dismenorreia (n=1) e oligomenorreia/amenorreia 
(n=1). À data do questionário (junho de 2018), três 
mulheres tinham retirado o SIU-LNG antes do fim da 
validade (uma por efeitos laterais e duas por indica-
ção médica). De referir que as restantes utilizadoras 
de SIU-LNG pretendiam retirá-lo apenas no final da 
validade.

DISCUSSÃO
Tal como verificado em outros estudos nacionais, 

também neste estudo se constatou uma idade mais 
jovem nas utilizadoras de implante subcutâneo com-
parativamente com as utilizadoras de SIU-LNG.2,5 A 
opção pelo SIU-LNG nas mulheres mais velhas poderá 
estar relacionada com a contraindicação para méto-
dos hormonais sistémicos bem como pelas vantagens 
não contracetivas deste método no tratamento de 
patologia ginecológica e das perturbações do ciclo 

menstrual, características desta faixa etária. De facto, 
das utilizadoras de SIU-LNG, 38,5% referem como 
motivo de colocação uma indicação médica formal e 
30,7% contraindicação para outros métodos. Para o 
implante subcutâneo, o principal motivo referido é a 
baixa adesão a outros contracetivos. A sua preferência 
em mulheres mais jovens poderá também estar rela-
cionada com a menor duração do método, útil em mu-
lheres que poderão querer engravidar a médio prazo.

Callegari et al9 num estudo sobre contraceção in-
trauterina afirmam existir um melhor conhecimento 
sobre este tipo de contraceção em mulheres com 
maior nível educacional, naquelas que conheciam al-
guma utilizadora do método ou que tiveram aconse-
lhamento médico. De facto, neste estudo, a fonte de 
informação mais importante foi o médico (maiorita-
riamente o médico de família, embora em alguns ca-
sos, tenha sido referido o ginecologista assistente), tal 
como já se tinha verificado em outros estudos portu-
gueses.2,5 Apesar de 55% das participantes terem 10 ou 
mais anos de escolaridade, apenas uma mulher referiu 
a internet como fonte de informação. Num outro es-
tudo português,5 o recurso à internet é mais frequente 
(29,6%); nesse estudo, 86,9% das inquiridas tinha 10 ou 
mais anos de escolaridade. 
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Apesar da elevada notificação de efeitos late-
rais com ambos os métodos, a taxa de desconti-
nuação precoce foi reduzida. Este facto poderá ser, 
em parte, explicado pelo efeito lateral mais referido 
(oligomenorreia/amenorreia) ser considerado fre-
quentemente uma vantagem. Uma adequada expli-
cação sobre os métodos e possíveis efeitos laterais 
aquando da colocação poderá melhorar a adesão à 
contraceção de longa duração.

Recomendações internacionais afirmam que du-
rante o aconselhamento devem ser incluídos dois as-
petos: 1) informação sobre os padrões hemorrágicos 
expectáveis associados ao método adotado, inicial-
mente e a longo prazo; 2) na presença de hemorra-
gia intercíclica transmitir a ausência de evidência que 
demonstre que este sintoma diminui a eficácia con-
tracetiva.14 O aconselhamento pré-terapêutico pode 
determinar substancialmente a adesão. 
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ANEXO 1. 

QUESTIONÁRIO “Adesão a métodos contracetivos de 
longa duração – comparação entre implante progesta-
tivo subcutâneo e sistema intrauterino”

Instruções para aplicação
O questionário deverá ser lido e aplicado pelo investiga-
dor através de contacto telefónico do participante, após 
consentimento verbal. 
O investigador deve seguir as instruções dadas ao longo 
do questionário.

Data de preenchimento do questionário (dia/mês/ano):

___/ ___ / ________

Consentimento Informado verbal dado antes do início 
do questionário:

□ Sim

1. Qual a sua idade?   __________

2. Qual é a sua escolaridade? (assinalar com uma cruz a 
opção correta):
□ Sem escolaridade
□ Menos de 4 anos 
□ 4-6 anos
□ 7-9 anos
□ 10-12 anos
□ >12 anos

3. Estado civil? (assinalar com uma cruz a opção correta): 
□ Solteira
□ Casada/União de facto
□ Divorciada/Separada de facto
□ Viúva

4. Situação profissional? (assinalar com uma cruz a(as) 
opção correta(s): 
□ Empregada
□ Desempregada
□ Reformada
□ Estudante
□ Outra; Se outra, especificar: _______________
__________________

5. Método contracetivo de longa duração colocado? 
(assinalar com uma cruz a opção correta):
□ Implante progestativo subcutâneo
□ Sistema Intrauterino Mirena®

6. Método contracetivo prévio? 
(assinalar com uma cruz a opção correta):
□ Nenhum
□ Métodos naturais
□ Método barreira
□ Contraceção hormonal combinada – oral
□ Contraceção hormonal combinada 
– anel vaginal
□ Contraceção hormonal combinada – sistema 
transdérmico
□ Contraceção hormonal progestativa – oral
□ Contraceção hormonal progestativa – injetável
□ Contraceção hormonal progestativa – implante 
subcutâneo
□ Sistema intrauterino Mirena®
□ Dispositivo intrauterino de cobre
□ Esterilização (Laqueação das trompas/Oclusão 
tubar/Vasectomia)

7. Fontes de informação sobre o método? 
(assinalar com uma cruz a(s) opção correta(s):
□ Médico
□ Enfermeiro
□ Comunicação social
□ Internet
□ Panfleto
□ Familiar/Amigo/a
□ Outro; Se outro, especificar: _______________
___________________

8. Motivo para colocação do método? 
(assinalar com uma cruz a(s) opção correta(s):
□ Nenhum
□ Elevada eficácia
□ Contra indicação para outros métodos
□ Método de longa duração
□ Baixa adesão com outros métodos
□ Indicação médica formal
□ Outro; Se outro, especificar: _______________
____________________

9. Data de colocação (dia/ mês/ ano):
____/ ____/ ________

10. Efeitos adversos experimentados?
(assinalar com uma cruz a(s) opção correta(s):
□ Cefaleia (Mirena® ou Implanon®)
□ Dor abdominal/ pélvica (Mirena®)
□ Hipermenorreia (Mirena® ou Implanon®)
□ Oligomenorreia/ amenorreia 
(Mirena® ou Implanon®)
□ Gotejamento (spotting) (Mirena® ou Implanon®)
□ Menstruação irregular (Mirena® ou Implanon®)
□ Dismenorreia (Mirena® ou Implanon®)
□ Vulvovaginite (Mirena® ou Implanon®)
□ Corrimento genital (Mirena® ou Implanon®)
□ Acne/Hirsutismo (Mirena® ou Implanon®)
□ Dores mamária (Mirena® ou Implanon®)
□ Expulsão completa ou parcial do SIU (Mirena®)
□ Perfuração uterina (Mirena®)
□ Hipersensibilidade incluindo rash, urticária e an-
gioedema (Mirena®)
□ Peso aumentado (Implanon®)
□ Peso reduzido (Implanon®)
□ Dor no local do implante (Implanon®)
□ Reação no local do implante (Implanon®)
□ Sem efeitos adversos (Implanon® ou Mirena®)
□ Outro; Se outro, especificar: ______________
__________________

11. Motivo para remoção? 
(assinalar com uma cruz a(s) opção correta(s):
□ Fim de validade 
□ Mudança de método (se sim, qual)
□ Pretende engravidar
□ Efeitos adversos
□ Outro; Se outro, especificar: ______________
__________________

12. Data de remoção (dia/ mês/ ano):
____/ ____/ ________



SEDE AIMGF ZONA NORTE
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 49, 4100-040 Porto




