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editorial

“Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem 
a mais inteligente, mas sim a mais recetiva à 
mudança.” Charles Darwin, 1859

Utilizando as palavras da Dra. Raquel Braga no Editorial 
da última edição desta Revista, os Internos de Medicina 
Geral e Familiar (MGF) são um rosto visível da mudança 
nos Cuidados de Saúde Primários (CSP).
A crise económica que vivemos é favorecedora da 
definição de novas estratégias, da utilização de 
novas metodologias e da implementação de medidas 
inovadoras que respondam aos desafios, ao mesmo 
tempo que cria entusiamo e permite a inovação.
Os Internos e os jovens Especialistas de MGF são a fonte 
de disseminação da cultura de inovação e de melhoria 
contínua em cuidados de saúde ao difundirem, nos locais 
de trabalho, práticas que derivam de aspetos como:

• a aplicação do ciclo de Deming (Planear – Fazer – 
Verificar – Atuar), ferramenta que permite, a equipas 
com menos experiência, a implementação de mudanças 
“por pequenos passos”;

• a necessidade da utilização de metodologias 
diversificadas na abordagem das questões relacionadas 
com a melhoria contínua da qualidade;

• a aplicação dos ciclos da qualidade na prática diária 
dos profissionais;

- o facto de o tom utilizado nas avaliações influenciar o 
ritmo da melhoria e depender de fatores como o humor 
e a civilidade (entre elementos da equipa, entre a equipa 
e superiores hierárquicos  e entre a equipa e utentes);

• a interiorização de que as avaliações dizem respeito 
a estrutura e/ou processo e/ou resultado, nunca a 
pessoas ou a equipas.

Um outro âmbito em que os Internos se encontram 
bem posicionados relaciona-se com uma questão ética: 

Graça Azevedo1, Luísa Almeida1 e Rosa Pires2 

1 Médica de Família, USF Garcia de Orta
2 Médica de Família, USF Aníbal Cunha 

editorial

a partilha do conhecimento. Trata-se de uma dimensão 
da qualidade de fácil implementação, potenciadora 
da melhoria contínua e poupadora de recursos. Os 
Internos poderão ter um papel decisivo e até definidor 
de uma nova postura dentro da Unidade de Saúde onde 
trabalham.  

Numa altura em que começam a surgir os primeiros 
estudos que comprovam que uma melhoria do 
desempenho nos CSP tem um impacto favorável nos 
custos hospitalares e na mortalidade, teremos todos 
de pugnar pela continuação do desenvolvimento dos 
programas de saúde e sua avaliação, assente em 
sistemas de informação adequados à prática clínica e 
na consequente melhoria dos registos, domínios em 
que os Internos poderão dar um contributo inestimável. 
Isto permitir-nos-á avaliar quais são as intervenções 
com melhor relação custo - efetividade e direcionar a 
prestação de cuidados para as áreas mais adequadas. 
Assim sendo, haveránecessidade de nos adaptarmos a 
novas realidades.

Essa adaptação será mais fácil com e por causa dos 
Internos e jovens Especialistas de MGF.
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conversas 
com...
Prof. Dr.ª Carla Rego
“Obesidade infantil”
Francisco Pinto da Costa
Direção AIMGF

conversas com...

Dados recentes da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estimaram que 22 milhões de crianças 
abaixo dos 5 anos têm excesso de peso. No que 

respeita a Portugal, estudos prévios revelaram uma 
prevalência de excesso de peso e obesidade na população 
pediátrica que ronda os 30%.

O problema não reside apenas na dimensão da 
obesidade infantil, mas também na velocidade a que 
a sua prevalência tem aumentado, sendo atualmente, 
um dos problemas pediátricos mais comuns e a doença 
nutricional mais prevalente a nível mundial.  

Esta evidência é particularmente alarmante na 
medida em que foi demonstrada uma associação 
entre obesidade infantil e obesidade na idade adulta, 
o que confere um aumento da morbimortalidade a 
longo prazo. Apesar desta condição acarretar um risco 
aumentado de desenvolvimento de doenças crónicas, 
a grande maioria dos problemas de saúde somente se 
manifestará na futura geração de adultos, com grandes 
implicações nos serviços e políticas de saúde, bem como 
em custos económicos elevados.

Tendo em conta que é ao nível dos CSP que se identifica 
e intervém na maioria destes casos e que, cada vez mais, 
o tempo de consulta é limitado, torna-se fundamental 
uma avaliação adequada das crianças obesas ou em 
risco de desenvolver excesso de peso ou obesidade.

Assim, no passado dia 7 de março de 2012 foi 
organizada a 3ª sessão de “Conversas com...”, 
subordinada ao tema “Obesidade Infantil”, palestrada 
pela Prof. Doutora Carla Rêgo. A sessão teve como base 
as recentes recomendações da Childhood Obesity Task 
Force, compiladas num artigo com sugestões práticas 
para os prestadores de CSP.1

Durante a sessão foi explorada uma checklist, para 
ser usada na consulta, de pontos fulcrais a abordar 
na história clínica, exame objetivo e sugestões para a 
abordagem do comportamento alimentar e da atividade 
física.

Como home message fica:
• Objectivos e expetativas realistas para todos;
• Importância dos pais na promoção da mudança e 

como modelos comportamentais;
• Controlo do peso como processo a longo prazo, para 

a vida;
• Relevância da transmissão de reforços positivos nas 

mudanças, enquanto se mantém, repetidamente, as 
mensagens principais.

Salienta-se o papel fundamental do médico de família 
(MF) na motivação, educação, suporte e manutenção 
das modificações comportamentais da criança, inserida 
numa família e numa comunidade.

1 Baker JL, Farpour-Lambert NJ, Nowicka P, Pietrobelli A, Weiss R; 

Evaluation of the overweight/obese child--practical tips for the primary 

health care provider: recommendations from the Childhood Obesity Task 

Force of the European Association for the Study of Obesity. Obes Facts. 

2010;3(2):131-7.
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workshop
“Ligaduras Funcionais”
Por Joana O. Silva

A Medicina Física e de Reabilitação representa uma 
área de conhecimentos muito útil para o Médico 
de Família. Neste sentido, no dia 27 de novembro 

de 2012 a AIMGF organizou um Workshop subordinado 
ao tema “Ligaduras Funcionais”, dinamizado pelos 
Fisioterapeutas Pedro Maciel e Irene Pinto.
A Ligadura Funcional (LF)  consiste num meio de 
imobilização/contenção em que são utilizados materiais 
adesivos elásticos e não elásticos, para proteger as 
estruturas lesionadas de uma determinada unidade 
funcional, controlando e/ou limitando os componentes 
do movimento que desencadeiam os sintomas ou 
agravam a lesão.
A imobilização com recurso a este tipo de ligaduras é, como 
o próprio nome indica, funcional e seletiva, permitindo 
restringir apenas os movimentos sintomáticos e evitar   
o mecanismo de lesão, possibilitando deste modo a 
função segmentar.
A LF tem como principais indicações terapêuticas a 
intervenção na fase aguda pós lesão musculosquelética, 
controlando a resposta inflamatória e protegendo 
as estruturas lesadas, e a intervenção na fase sub-
aguda após reavaliação, promovendo a reparação e 
remodelação dos tecidos, estimulando mecanismos 
propriocetivos e os padrões fisiológicos do movimento.
As indicações profiláticas da LF visam a proteção das 
estruturas de força de tensão e stress repetido, bem 
como a promoção de suporte adicional ou absorção de 
edema. Deste modo, pode-se considerar que a LF tem os 
seguintes efeitos terapêuticos: mecânico, propriocetivo, 
exterocetivo e psicológico.
Como principais contraindicações ao uso da LF 
destacam-se: 
- Lesões que impliquem cirurgia ou imobilização total;
- Alterações vasculares graves;
- Lesões dermatológicas;
- Uso abusivo.
A reavaliação da LF deverá ser efetuada de 2 em 2 
dias de forma a verificar se esta continua a cumprir os 
seus objetivos, se ocorreu alguma alteração dos seus 
componentes ou se existe algum comprometimento 

vascular ou cutâneo. Deverá ser reavaliada a sua 
consistência, a necessidade de ser reforçada ou de 
realizar uma nova ligadura.
A LF deverá ser retirada nas seguintes situações:
- Irritação cutânea grave; 
- Aumento das queixas dolorosas;
- Perturbação da circulação;
- Comprometimento neurológico. 
Durante este Workshop foram fornecidas informações 
sobre o material a utilizar e foram realizadas 
demonstrações sobre a aplicação destas ligaduras 
em algumas situações práticas que podem surgir no 
quotidiano do Médico de Família: fasceíte plantar, 
linfedema pós mastectomia e aplicação em coto para 
reeducação à prótese.
Revelou-se um Workshop dinâmico e interativo, em 
que os participantes tiveram oportunidade de conhecer 
uma estratégia terapêutica eficaz, com uma relação 
custo benefício favorável, salientando-se a importância 
de uma abordagem multidisciplinar e da articulação de 
cuidados entre diferentes profissionais de saúde, a nível 
dos cuidados de saúde primários.

workshop
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encontro
19º Encontro de Internos 
de MGF da Zona Norte
Pela Comissão Organizadora do 19º Encontro de
Internos de MGF da Zona Norte

“O XIX Encontro de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte 

– Novos Saberes … velhos desafios – é a síntese de muitas 

e diversificadas ideias presas por um fio condutor que as 

procura unir num elemento comum - O projeto da Medicina 

Geral e Familiar”

Dra. Susana Figueiredo, Diretora da Direção de Internato 

Corino de Andrade

Nos últimos anos, a ciência tem sido alvo de importantes 

avanços, sendo descobertas, a cada dia que passa, novas 

moléculas, novas doenças, novos tratamentos. A Medicina 

reveste-se da importância de aplicar todas estas inovações 

ao indivíduo com todas as suas especificidades. Por sua 

vez, a Medicina Geral e Familiar é o expoente máximo deste 

paradigma. 

A cada dia compete-nos cuidar de forma continuada, olhar e 

integrar o indivíduo como um todo, inserido numa família e 

numa comunidade, ao longo das diversas fases da sua vida. 

Foi sempre esta a missão do MF, mas fazê-lo na plenitude 

das suas competências técnicas, científicas e relacionais, 

aplicando as últimas evidências, requer um novo olhar sobre 

velhos constructos e a ponderação de novos factos… unir o 

que de melhor advém da experiência da relação à incerteza 

do recém-descoberto!

Tendo por base esta ideia, o XIX Encontro do Internato 

de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte mais do que 

inovador, pretendeu ser renovador. Visou-se uma verdadeira 

troca de experiências entre diferentes formações e diferentes 

gerações de internos e especialistas de Medicina Geral e 

Familiar, revisitando problemáticas desta especialidade, as 

quais vêm persistindo ao longo do tempo, e para as quais a 

comissão organizadora se propôs a lançar um novo olhar.

O XIX Encontro de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, 

intitulado de “Novos saberes… velhos desafios”, decorreu 

nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, no Hotel Axis Vermar 

na Póvoa de Varzim, e teve como comissão organizadora 

uma equipa de internos e orientadores de formação do 

ACeS Grande Porto IV Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 

pertencentes à Direção de Internato Corino de Andrade. As 

duas cidades, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, uniram-se 

para revelar o que de melhor, a nível cultural e especialmente 

científico, existe naquele local. 

O programa do XIX Encontro incluiu um conteúdo científico 

bastante apelativo e interessante para a formação dos 

Médicos de Família, numa perspetiva inovadora. A sua 

organização envolveu:

- 4 mesas redondas: Sexualidades dos Oito aos Oitenta e 

Oito [Prof. Doutor Manuel Esteves (Psiquiatria, Hospital São 

João), Dra. Sofia Leite (Psiquiatria, Hospital de São João)]; 

A Osteoporose e a Dislipidemia... qual o Papel do Médico 

de Família? [Prof. Doutor Davide Carvalho (Endocrinologia, 

Hospital de São João) e Dra. Lúcia Costa (Reumatologia, 

Hospital de São João)]; Incontinência Urinária numa 

Abordagem Multisciplinar [Dra. Ana Aroso (Ginecologia, 

Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim/Vila do Conde), Dra. 

Susana Moreira (Fisiatria, Hospital de São João), Prof. Doutor 

Paulo Dinis (Urologia, Hospital de São João)]; MGF: Novos 

Saberes, Velhos Desafios [Dra. Carla Morna (Medicina Geral e 

Familiar, USF das Ondas), Dra. Ana Margarida Cruz (Medicina 

Geral e Familiar, USF Bom Porto)];

- 4 Workshops: Medicina do Adolescente [Dra. Paula Fonseca 

(Pediatria, Centro Hospitalar do Médio Ave), Dr. Hugo Tavares 

(Pediatria, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho)]; 

Dor Crónica [Dr. Rui Carneiro (Cuidados Paliativos, IPO Porto)]; 

Cessação Tabágica [Dr. Pedro Norton (Medicina Ocupacional, 

Hospital de São João)]; Patologia Oftalmológica [Dr. Manuel 

Falcão (Oftalmologia, Hospital de São João)].

- 5 sessões de comunicações orais: revisão de tema, 

investigação, relato de caso, avaliação e melhoria contínua 

da qualidade e discussão de posters.

No entanto, para além do programa científico, o XIX Encontro 

contou também com um programa cultural divertido e 

vanguardista: os “Nuvem voadora” animaram os coffee-

breaks com pequenos teatros médicos, tornando-os puros 

momentos de descontração e relaxamento, anunciando mais 

uma jornada de ciência. O jantar de encerramento realizou-se 

no Hotel Santana, em Vila do Conde, onde, entre gastronomia 

local e ao som de um grupo jazz, se disfrutou de um convívio 

reparador de muitas horas de trabalho e foram anunciados os 

premiados das comunicações.

encontro
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curso de
formação em dor

Joana Neto e Lígia Lima
Direção AIMGF

Sendo a dor um fenómeno complexo e 

multidimensional, a sua abordagem constitui um 

desafio em medicina. Assim, entre maio e julho de 

2012, teve lugar o Curso de Formação em Dor, com duração 

de 30 horas, promovido pela AIMGF Zona Norte, com o 

apoio dos laboratórios Pfizer®. Dividiu-se em seis sessões 

que contaram com a participação de peritos na área.

Numa primeira abordagem, o Prof. Doutor Castro 

Lopes (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), 

apresentou dados epidemiológicos e relembrou os 

princípios fisiopatológicosda dor. A Dr.ª Georgina Coucelo 

(Hospital Fernando Fonseca) expôs os pontos essenciais 

da avaliação clínica do doente.

Em termos etiológicos, a dor pode ser classificada 

como [1] nociceptiva(“fisiológica”); [2] neuropática 

(“patológica”), [3] mista ou [4] funcional (sem lesão 

identificável). De acordo com a sua duração, denomina-

se aguda (menor que 3 meses) ou crónica (superior a 3 

meses), com diferentes impactos a nível de lesão tecidular, 

prognóstico, valor biológico, impacto social, prognóstico e 

tratamento.

A avaliação clínica do doente passa, inevitavelmente, 

pela execução de uma anamnese detalhada, incluindo 

características da dor, exame objetivo minucioso, 

avaliação psicológica e, muitas vezes, recurso a meios 

complementares de diagnóstico (MCD). 

A avaliação funcional pode passar pelo recurso a escalas 

globais, como o Índice de Barthel ou Índice de Katz e/ou 

escalas analíticas e específicas, nomeadamente Knee Pain 

Scale, Índice algo funcional de Lequesne, etc. 

Para avaliação da intensidade da dor, existem inúmeras 

escalas (unidimensionais), sendo as mais utilizadas a escala 

visual analógica, escala numérica, escala verbal, escala de 

faces e mapa corporal. Existem, contudo, instrumentos 

multidimensionais, que permitem uma avaliação mais 

alargada, com a desvantagem de serem mais subjetivos e 

de mais difícil execução - Hospital Anxiety and Depression 

(HAD), Short Form (36) Health Survey(SF-36), Douleur 

Neuropathique en 4 questions (DN-4), entre outros.

curso de formação em dor

A sessão sobre abordagem terapêutica da dor coube ao 

Dr. José Romão e Dr. Ernesto Silva(Centro Hospitalar do 

Porto), através de uma breve introdução teórica e discussão 

ativa de casos clínicos. O tratamento da dor não passa, 

exclusivamente, pela terapêutica farmacológica, sendo 

possível recorrer a agentes físicos, terapia comportamental, 

psicoterapia, técnicas anestésicas, neurocirúrgicas, de 

neuro-estimulação ou técnicas complementares, como a 

acupunctura. 

A terapêutica farmacológica da dor engloba analgésicos, 

não opóides (AINE, paracetamol) ou opióides e fármacos 

adjuvantes (anti-convulsivantes, anti-depressivos, 

corticóides), de acordo com a escada analgésica da 

Organização Mundial de Saúde.

Dor osteoarticular, músculo-esquelética e lombalgia 

foram os temas abordados pela Dra. Beatriz Craveiro Lopes 

(Hospital Garcia de Horta). A dor miofascial consiste na 

dor musculo-esquelética não articular causada por trigger 

points (pontos “hiperirritáveis”) localizados no músculo, 

fáscia ou inserções tendinosas. É multifactorial e tem uma 

prevalência aproximada de 24%. 

A lombalgia é considerada um fenómeno de trauma 

cumulativo, sendo uma causa comum de consulta, 

nomeadamente, em CSP e de consumo de recursos. O 

tratamento habitual engloba a abordagem de queixas quer 

neuropáticas quer nociceptivas. Na maior parte dos casos, 

os MCD solicitados revelam-se desnecessários. 

O Dr. Luís Agualusa (Hospital Pedro Hispano) falou aos 

participantes sobre cefaleias e sobre considerações éticas 

no tratamento da dor. Existem várias classificações da 

cefaleia, como a do IHS (International Headaque Society) 

ou a do NIH (National Institues of Health). Contudo, para 

sistematização, estas podem ser divididas em dois grandes 

grupos: [1] cefaleias primárias (enxaqueca, cefaleia de 

tensão, em salva, cluster, autonómica trigeminal, etc), e 

[2] secundárias (pós-trauma, craniotomia, AVC, artrite, 

hematoma intracraniano, entre outras). O tratamento não 

difere, no entanto, do da dor em geral (tendo sempre em 

consideração a etiopatogenia).
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curso de formação em dor

Foi, ainda, referido o caso da cefaleia por excesso de 

analgésicos, que requer, frequentemente, o internamento 

para desmame e tratamento adequado.

A dor neuropática foi aprofundada pela Dra. Ana Pedro 

(Hospital Fernando da Fonseca). Esta pode ter origem 

central (AVC, secção medular, esclerose múltipla) ou 

periférica (mono e polineuropatias). Os descritores, 

muitas vezes utilizados pelos doentes, são essenciais na 

sua detecção – formigueiro, picadas, ardor/queimadura, 

sensação de choque, etc. A terapêutica farmacológica 

passa, essencialmente, pelo recurso a anticonvulsivantes 

e antidepressivos. São indicações para referenciação 

a consulta de dor: [1] dor de difícil controlo; [2] impacto 

significativo nas atividades de vida diária; [3] múltiplos 

sintomas/ várias localizações; [4] necessidade de titulação 

rápida; [5] etiologia desconhecida.

O Dr. Filipe Antunes (Hospital de Braga) explicou 

a intervenção da Medicina Física de Reabilitação na 

abordagem da dor, que passa pela utilização de agentes 

físicos e técnicas cinesiológicas (medicina física) e melhoria 

do desempenho e independência funcional (reabilitação), 

através da gestão de alternativas terapêuticas não 

farmacológicas, visando sempre a melhoria da qualidade 

de vida.

A dor em oncologia foi abordada pela Dr.ª Maria Fragoso 

(IPO Porto), sendo que esta está presente em 48% dos 

casos ao diagnóstico e em 64-75% dos casos em fase 

avançada. Os síndromes dolorosos agudos podem estar 

associados à doença, à toxicidade do tratamento ou à 

infecção. Os sintomas dolorosos nociceptivos crónicos, 

assim como a dor neuropática, podem estar relacionados 

com a neoplasia ou com o tratamento.

A Dr.ª Andreia Cerejo (ULS Matosinhos) apresentou 

a sessão sobre dor no idoso e cuidados paliativos. O 

envelhecimento biológico implica um aumento da incidência 

de patologias degenerativas, com consequente aumento 

da incidência de dor. Esta é, frequentemente, subtratada 

(aceitação da associação idoso-dor; considerada “própria 

do envelhecimento”). Atitudes simples, como questionar 

o doente sobre a presença de dor e qual o seu impacto no 

quotidiano, deverão fazer parte da rotina da consulta de 

Medicina Geral e Familiar. “StartLow, Go Slow” é a regra a 

ter em conta quando se inicia tratamento farmacológico 

da dor na população geriátrica. 

O doente com necessidade de cuidados paliativos 

possui especificidades: polissintomatologia (10 a 13 

sintomas simultâneos), evolução rápida e (im) previsível 

da apresentação e intensidade dos sintomas, necessidade 

de avaliação sistemática, o que condiciona a necessidade 

de uma abordagem multidisciplinar.

A sessão sobre dor crónica em pediatria foi apresentada 

pela Dr.ª Ana Maia Ferreira (IPO Porto). A regra é nunca 

duvidar da criança que refere dor. Um aspecto interessante 

sobre o seu tratamento é que, devido à menor absorção, 

alguns fármacos têm de ser administrados em doses mais 

elevadas que no adulto. A norma da Direcção Geral de 

Saúde sobre avaliação da dor na criança foi discutida entre 

os presentes, bem como algumas escalas de avaliação, 

como a escala de faces ou a NIPS (escala de dor neonatal). 

Foram referidos tratamentos não medicamentosos 

(massagens, calor/frio, “colo”, amamentação, distração, 

TENS e, até, a glicose/sacarose!) e os medicamentosos, 

com especial realce para opióides.

As técnicas invasivas no controlo da dor foram abordadas 

pela Dr.ª Luísa Moreira, que mostrou alguns passos e 

procedimentos que se fazem a nível de Cuidados de Saúde 

Secundários.

Os diplomas de curso foram entregues num jantar que 

se realizou no dia 7 de Novembro, com 16 elementos, 

entre formadores e formandos.
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A Tuberculose foi declarada pela OMS em 
2005 uma emergência global por ter uma 
elevadíssima incidência, ainda em crescimento, 

e por apresentar transformações epidemiológicas muito 
sérias, nomeadamente, a sua associação à infecção 
VIH/SIDA e ao desenvolvimento de estirpes resistentes. 
Esta doença mata, aproximadamente, dois milhões 
de pessoas por ano em todo o mundo. Um terço da 
população mundial encontra-se infetado pelo bacilo de 
Koch.

Portugal, em 2010, teve 22 casos por 100 mil 
habitantes, ainda acima da fasquia para ser considerado 
um país de baixa incidência (20 casos por 100 mil 
habitantes). Existem distritos com maior incidência, 
como Lisboa, Porto e Setúbal.

O Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose 
(PNT) tem implementado um plano de ação, de forma a 
reduzir o número de novos casos. As estratégias incluíram 
a toma assistida da medicação (TOD) a funcionar em 
todos os Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP), 
com a colaboração da equipa de enfermagem, o rastreio 
de contactos do doente, bem como o diagnóstico e 
tratamento de Tuberculose latente nos grupos de risco 
(toxicodependentes e imunocomprometidos). 

A ligação da Tuberculose à infecção VIH/SIDA e à 
toxicodependência tem levado ao aparecimento de casos 
multirresistentes, em que o tratamento se torna difícil 
e mais demorado e é coordenado através do Centro de 
Referência da Tuberculose Multirresistente.   

 A doença cursa, muitas vezes, de forma arrastada, 
com sintomas inespecíficos, aos quais devemos estar 
atentos: tosse prolongada (nem sempre produtiva), 
emagrecimento, sudorese noturna, astenia marcada 
ou, simplesmente, uma febrícula vespertina. Ao exame 
objetivo, uma auscultação pulmonar sem qualquer 
alteração do murmúrio vesicular, pode coexistir com um 
quadro de lesões bilaterais. 

A identificação do bacilo de Koch em cultura é o gold 
standard para o diagnóstico de Tuberculose.  

a tuberculose

a tuberculose, o 
médico de família e o 
centro de diagnóstico 
pneumológico

Toda esta problemática envolve uma equipa 
multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, secretários 
clínicos, assistente social e profissionais de saúde 
pública, que interagem de forma a minimizar os dados 
causados ao doente e a toda a comunidade.

Fazer a consulta da Tuberculose no CPD tem sido uma 
experiência enriquecedora, por vezes dolorosa. Como 
MF que sou, o ter o doente integrado na família e na 
comunidade, com as repercussões da doença e poder agir 
de forma a levar a bom termo a cura do doente e calcular 
o risco para a comunidade intervindo com a restante 
equipa, leva-me à satisfação de dever cumprido, mesmo 
tendo em conta as limitações e algumas contingências 
existentes neste serviço.

A adesão do doente ao tratamento (no mínimo 6 
meses) é, muitas vezes, um trabalho árduo de toda a 
equipa e a negociação é um processo que necessita de 
ser firme e assertiva. 

Outra vertente importante é a ligação aos Cuidados 
de Saúde Secundários, não só quando é necessário o 
internamento do doente, por estado debilitado ou por 
efeitos tóxicos da medicação, mas também quando para 
o diagnóstico são necessários meios invasivos, como a 
broncofibroscopia .

Como MF, necessitei de formação para adquirir 
competências para o meu desempenho nesta área. Na 
zona norte no nosso país muitos são os CDP que funcionam 
com Médicos de Família como elementos fundamentais 
no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos 
casos de Tuberculose que chegam a estes serviços, 
enviados pelos seus Médicos de Família, pelos serviços 
hospitalares ou serviços privados.

Neste, como em todos os serviços prestados à 
comunidade, o nosso lema é e deverá ser sempre o bem-
estar físico e psíquico da pessoa que temos na nossa 
frente, inserido na família e na comunidade.   

Teresa Febra
Médica de Família da USF das Ondas 

Médica do CDP do ACeS Póvoa de Varzim – Vila do Conde
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relato de caso
Melanose Cólica: o lado 
“negro” dos laxantes

Liliana Rego Soares
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Internas de Medicina Geral e Familiar da USF Terras de Souza, Centro de Saúde de Paredes 

ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul

RESUMO 

Introdução: A Melanose Cólica (MC) caracteriza-se por 

pigmentação escura da mucosa intestinal e é geralmente 

detectada por colonoscopia solicitada para estudo de 

Obstipação crónica. Segundo alguns estudos, a MC pode 

surgir em 70% dos utilizadores crónicos de laxantes do 

grupo das antraquinonas, sendo mais frequente no sexo 

feminino, acima da 5ª e 6ª décadas de vida, podendo 

reverter gradualmente 6 a 12 meses após a sua suspensão. 

Os resultados dos estudos são controversos relativamente 

à associação entre MC e Cancro Colo-Retal (CCR).

Descrição do Caso: M.E.E.L., sexo feminino, 64 anos 

de idade, caucasiana, doméstica, reside em Paredes 

desde os 59 anos de idade. Antecedentes pessoais de 

Presbiopia e Miopia, Dislipidemia, Obstipação crónica, 

Hemorróides, Histerectomia total e Ooforectomia 

bilateral e Hemitiroidectomia. Alimentação variada e 

rica em fibras. Não fuma nem ingere bebidas alcoólicas. 

Medicada habitualmente com pentoxifilina 400mg 1id, 

sinvastatina 20mg 1id, citicolina 100mg/ml, solução oral  

e estriol, creme vaginal, 2 aplicações/semana. Em junho 

de 2004, num contexto de obstipação e rectorragias 

com meses de evolução, terá iniciado a toma regular da 

associação bassorina/amieiro negro (laxante expansor 

de volume fecal). Dada a melhoria apenas parcial dos 

sintomas e atendendo ao risco aumentado de CCR (pai 

falecido aos 54 anos na consequência de CCR), realizou 

colonoscopia total, segundo a doente, sem alterações de 

relevo. Teria tido indicação para manter o laxante e repetir 

a colonoscopia após 5 anos. Em Maio de 2010, recorre à 

consulta de vigilância, assintomática, tendo sido pedida 

nova colonoscopia que revelou um padrão difuso de MC. 

Consequentemente procedeu-se à alteração da associação 

bassorina/amieiro negro por lactulose.

Comentário: Atendendo a que os laxantes contendo 

antraquinona ou seus derivados se associam ao 

aparecimento de MC e que não está totalmente esclarecido 

se esta poderá ser uma lesão precursora de CCR, o seu uso 

crónico deve ser desencorajado e substituído por uma 

alternativa segura.

Palavras-chave: Melanose Cólica, laxantes, antraquinonas

TITLE: Melanosis Coli: the “dark” side of laxatives
ABSTRACT
Introduction:  Melanosis Coli (MC) is characterized by dark 

pigmentation of the intestinal mucosa and is usually 

detected by colonoscopy requested to study chronic 

Constipation. According to some studies, MC can occur in 

70% of chronic users of laxatives group of anthraquinones, 

being more frequent in females, above the 5th and 6th 

decades of life and may revert gradually 6-12 months 

after its discontinuation. The results of the studies are 

controversial regarding the association between MC and 

Colo-Rectal Cancer (CRC).

Case Description: M.E.E.L, female, 64 years old, caucasian, 

domestic, residing in Paredes since the age of 59. Personal 

history of Presbyopia and Myopia, Dyslipidemia, chronic 

Constipation, Haemorrhoids, total hysterectomy and 

bilateral oophorectomy and ipsilateral thyroidectomy. 

Varied diet and rich in fiber. Doesn´t smoke or ingest 

alcohol. Usually medicated with pentoxifylline 400mg 1id, 

simvastatin 20mg 1id, citicoline 100mg/ml, oral solution 

and estriol, vaginal cream, 2 applications/week. In june 

2004, due to a background of constipation and rectorrhagia 

with months of evolution, began taking regular bassorine/

black amieiro (laxative fecal volume expander). Given the 

only partial improvement of symptoms and the increased 

risk of CRC (father deceased at age 54 in consequence of 

CRC), the patient was submitted to a total colonoscopy 

without significant alterations. Had the indication to 

maintain laxative and repeat colonoscopy after 5 years. 

In May 2010, after a surveillance consultation and being 

asymptomatic, was requested new colonoscopy which 

revealed a diffuse pattern of MC. Consequently, the 

previous laxative was replaced by lactulose.

Comment: Since the laxatives containing anthraquinone or 

relato de caso
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its derivatives are associated with the emergence of MC and 

that is not entirely clear whether this may be a precursor 

lesion of CRC, its chronic use should be discouraged and 

replaced with a safer alternative.

Key words: Melanosis Coli, laxatives, anthraquinones

INTRODUÇÃO 
A Melanose Cólica (MC) caracteriza-se por pigmentação 

escura da mucosa intestinal sendo geralmente detectada 

por colonoscopia solicitada para estudo de Obstipação 

crónica em doentes que fazem uso crónico de laxantes do 

grupo das antraquinonas1. 

Segundo alguns estudos, a MC pode surgir em 70% 

dos utilizadores crónicos de laxantes do grupo das 

antraquinonas, sendo mais frequente no sexo feminino, 

acima da 5ª e 6ª décadas de vida1,2.

Os agentes contendo derivados de antraquinona podem 

induzir apoptose das células epiteliais intestinais. Os 

corpos apoptóticos são transformados em pigmentos de 

lipofuscina e sequestrados no interior dos macrófagos 

produzindo coloração escura da mucosa3. 

A MC é considerada uma patologia benigna que pode 

reverter gradualmente após a suspensão do laxante (em 

média, após 6 a 12 meses)4. No entanto, os resultados 

de alguns estudos são controversos relativamente à 

associação causal entre MC e Cancro colo-rectal (CCR), pelo 

que o seu uso crónico para tratamento da obstipação deve 

ser desencorajado5-8. 

Este relato de caso pretende alertar para um dos efeitos 

laterais do uso de laxantes, fármacos frequentemente 

prescritos na prática clínica, mas também facilmente 

adquiridos pelos utentes, muitas vezes, sem qualquer 

supervisão médica.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação e caracterização familiar

M.E.E.L., sexo feminino, 64 anos de idade, caucasiana, 

casada, doméstica, 4.º ano de escolaridade, pertencente a 

uma família nuclear, classe III de Graffar, no estadio VIII 

do Ciclo de Duvall e com um Apgar familiar de 10 (família 

altamente funcional), reside em Paredes desde os 59 anos 

de idade. Vive com o marido com o qual, segundo a própria, 

tem uma relação excelente e é voluntária no Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa - Unidade Hospitalar Padre 

Américo (Figura 1). 

Problemas de saúde activos e medicação crónica

Antecedentes pessoais de Presbiopia e Miopia com 

correcção ocular, Dislipidemia medicada e controlada, 

Obstipação crónica, Hemorróides e Hemitiroidectomia aos 

60 anos por Bócio Uninodular Tóxico. Desconhece alergias 

medicamentosas ou outras. Medicada habitualmente 

com pentoxifilina 400mg 1id, sinvastatina 20mg 1id, 

citicolina 100mg/ml, solução oral e estriol, creme vaginal, 

2 aplicações/semana. Plano Nacional de Vacinação 

actualizado.

Hábitos

Alimentação variada, equilibrada e rica em fibras. Nega 

hábitos alcoólicos, tabágicos ou consumo de drogas. 

Realiza caminhadas de cerca de 30 minutos diariamente.

Antecedentes Ginecológicos e Obstétricos

Histerectomia total com ooforectomia bilateral aos 58 

anos por Fibromioma uterino e Quistos ováricos.

História da doença atual

Consulta 06.2004

Em junho de 2004, estando na altura a residir no Barreiro, 

a utente terá comparecido a uma consulta programada 

do Centro de Saúde onde estava inscrita com queixas de 

obstipação e rectorragias com vários meses de evolução, 

motivo pelo qual terá iniciado a toma da associação 

bassorina/amieiro negro, 2 saquetas 1id, pertencente ao 

grupo dos laxantes do grupo das antraquinonas (Quadro I).

Consulta 01.2005

Seis meses mais tarde, atendendo à melhoria apenas 

relato de caso
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parcial da sintomatologia e constatado o risco aumentado 

de CCR (parente em 1.º grau com diagnóstico de CCR antes 

dos 60 anos de idade) foi requisitado pela Médica de Família 

(MF) da altura uma colonoscopia total, segundo a doente, 

sem alterações de relevo. Teria tido, então, indicação para 

manter o laxante prescrito e repetir a colonoscopia 5 anos 

depois. 

Consulta 05.2010

Cinco anos depois, em Maio de 2010, a utente, 

assintomática, recorre à consulta de vigilância. De acordo 

com as orientações do Plano Nacional de Proteção 

Contra as Doenças Oncológicas (PNPCDO) 2007/2010 e 

da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

(APMGF), é pedida uma nova colonoscopia total.

Consulta 06.2010

A utente comparece à consulta programada trazendo 

o resultado da colonoscopia que revela “manchas de 

pigmentação acastanhadas”, compatíveis com um padrão 

difuso de MC, sem outro tipo de alterações visualizáveis. 

Consequentemente, procedeu-se à alteração do laxante 

de contacto do grupo das antraquinonas por lactulose, um 

laxante osmótico, reforçou-se a importância de uma dieta 

rica em fibras, do aumento da ingestão  hídrica e da prática 

regular de exercício físico e agendou-se uma consulta de 

reavaliação.

Consulta 09.2010

Em Setembro de 2010, a doente mantinha a toma de 

lactulose, embora referisse menor regularidade intestinal 

comparativamente ao laxante anterior. Como plano 

terapêutico, otimizou-se a posologia do fármaco e 

reforçaram-se as medidas gerais de combate à obstipação 

já mencionadas. De acordo com o PNPCDO e a APMGF, a 

utente foi informada de que terá indicação para repetir a 

colonoscopia total em 2015.

COMENTÁRIO

Os laxantes são fármacos muito utilizados sendo a 

maioria seguros quando utilizados de forma criteriosa e 

intermitente. 

Atendendo a que os laxantes contendo antraquinona ou 

seus derivados se associam ao aparecimento de MC e que 

esta poderá, eventualmente, ser uma lesão precursora de 

CCR, o seu uso crónico deve ser desencorajado e substituído 

por uma alternativa segura, enquanto a relação com o 

CCR não é cabalmente apurada. Não obstante, e à luz do 

conhecimento atual, o diagnóstico desta patologia não 

altera as recomendações atuais para o rastreio do Cancro 

Colo-rectal nem obriga a qualquer “follow-up”.
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Quadro I. Laxantes com derivados de antraquinona 

Princípio Ativo Nome Comercial 

Bisacodilo + Sene Bekunis® 

Sene Bekunis chá 0 ®, Bekunis chá 0 instantâneo® 

Maçã reineta + Manitol + Sene Xarope de maçãs reinetas® 

Cascara + Sene e outras associações Mucinum® 

Senosido A + Senosido B Pursennide®, Senolax®, X-Prep® 

Bassorina (goma de caraia) + Casca 

Amieiro negro (pó de casca de Rhanmnus 

frangula) 

Normacol Plus® 

Fonte: Prontuário Terapêutico online9 
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Figura 1. Genograma (fonte: entrevista clínica).
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Rita Maciel Barbosa e Joana Silva Monteiro Goulart
Alunas de Mestrado em Comunicação Clínica da FMUP

competências de 
comunicação clínica em 
mgf

A  comunicação eficaz com o utente é uma 
das competências essenciais de qualquer 
médico, mas muito particularmente do MF. 

A especialidade de MGF é caraterizada, segundo a 
definição europeia, por seis competências nucleares, 
entre as quais se salienta o cuidado centrado na pessoa, 
uma abordagem do indivíduo com as suas crenças, 
medos, expectativas e necessidades1. Para tal, o MF 
tem de ser capaz de ouvir de forma atenta e disponível, 
entrar no mundo do Outro, respeitando a sua autonomia 
sem juízos de valor, ou seja, ser empático2. Todos os 
doentes têm uma necessidade básica de serem ouvidos, 
compreendidos, sentirem segurança e resposta às suas 
expectativas e isto deve ser tido em conta ao longo 
da consulta, independentemente do assunto a ser 
abordado. Este conceito de medicina focada no doente, 
por oposição à focada na doença, surgiu na literatura 
médica em meados dos anos 50 com Balint, tendo por 
base o facto de cada indivíduo experienciar a sua doença 
de forma singular e única3. Isto permite distinguir entre 
dois conceitos: o de doença, conceito objetivo relativo ao 
diagnóstico sobre o qual o doente procura informação, e 
o de dolência, conceito subjectivo relativo ao modo como 
o doente vivencia a doença e que está na dependência 
da forma como o doente, a família e a rede social 
percecionam, sentem e respondem aos sintomas. Trata-
se, portanto, de um conceito mais amplo e abrangente 
ao qual corresponde uma procura de cuidados.

Este “cuidar”, ato clínico por excelência, é concretizável 
na relação terapêutica, da qual a entrevista é ferramenta 
essencial. Assim, o MF deverá centrar a sua atenção não 
só nos aspetos físicos e orgânicos, mas também nas 
expectativas, significados, motivações e sentimentos 
expressos pelo utente, de forma a responder da melhor 
forma possível às suas necessidades. 
A consulta médica constitui também uma oportunidade 
imprescindível para promover saúde e prevenir 
doença, envolvendo o utente (e, exponencialmente, 
a sua família e comunidade) enquanto elemento 

competências de comunicação

integrante da equipa de saúde. Tendo em conta que 
as atividades preventivas são, em si, essencialmente 
uma tarefa comunicacional e que constituem uma 
parte fundamental da atividade do Médico de Família, 
o aperfeiçoamento de competências clínicas específicas 
de comunicação torna-se absolutamente necessário4.

• Têm sido demonstradas associações positivas entre 
as boas competências de comunicação do médico e:

• maior satisfação dos utentes com o ato clínico
• maior regularidade e adesão terapêutica
• melhoria dos sintomas físicos e do sofrimento 

psicológico
• melhoria de alguns marcadores biológicos
• menor utilização dos serviços de saúde
• redução do número de queixas por má prática 
• maior satisfação global dos profissionais de saúde, o 

que reforça a importância e necessidade de investimento 
nesta área2.

Em seguida, são apresentados alguns pontos-chave 
em relação à comunicação na consulta:

• durante a fase inicial de recolha de informação 
é importante questionar o doente sobre as crenças 
relativas ao problema (“Associa isso a alguma coisa?”, 
“O que é que isto lhe parece ser?”),o impacto que 
este tem na sua vida (“De que forma é que isto tem 
afetado o seu dia-a-dia?”) e as emoções/sentimentos 
em relação a esta situação (“Como é que se tem 
sentido, relativamente a tudo isso?”, “Como é que tem 
reagido?”)2.

• algumas técnicas podem ser úteis no sentido de 
apoiar o relato, facilitar a comunicação, demonstrando 
cuidado, respeito e partilha:

• técnicas de comunicação não verbal, como acenar 
afirmativamente com a cabeça, manter o contacto 
ocular e face expressiva, fazer e respeitar os silêncios, 
receber o doente com uma atitude emotiva positiva 
(sorriso) demonstrando deferência e consideração pelo 
utente que vai entrar no consultório médico (levantar-se 
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para o cumprimentar);
• perguntas abertas que dão a palavra ao utente, 

encorajando-o a partilhar informação (no entanto, 
é importante saber dirigir a entrevista, utilizando 
o redireccionamento – “Esse assunto parece-me 
importante e vamos já voltar a ele, mas neste momento 
gostaria de saber… para perceber melhor…” – se 
necessário, como uma mais valia perante o dispersar do 
objetivo);

• encorajamentos verbais, como “Sim”, “Percebo”;
• reflexões em espelho que permitem explorar um 

determinado assunto utilizando as expressões do 
doente, sem introduzir qualquer significado (Doente: ”E 
depois, senti aquela dor, tipo bolada, tão forte…” Clinico: 
“Sentiu uma dor forte…?”;

• sumários/resumos, muito úteis em fases de 
transição durante a entrevista, permitindo rever a história 
do utente, reorganizar informação, demonstrando-lhe 
que foi ouvido e dando-lhe a oportunidade de corrigir 
algo que não corresponda ao que foi contado por ele;

• linguagem positiva, transmitindo uma atitude 
otimista, que tranquilize o utente (“Lembre-se que é 
melhor fazer assim…” em vez de “Lembre-se que não 
pode fazer assim…”);

• escuta ativa - mostrar interesse  enquanto ouve 
atentamente e com disponibilidade2.

Em suma, e tendo por base as especificidades da MGF, 
a comunicação eficaz é essencial para uma boa relação 
médico-doente em qualquer contexto clínico e deve ser 
alvo de investimento formativo. A boa prática da MGF 
surge deste equilíbrio delicado entre o saber científico, 
que permite tratar, e o saber estar com o doente, que 
permite cuidar.

Referências Bibliográficas
1A Definição Europeia de Medicina Geral e Familiar. Wonca Europa 2002.
2Mota Cardoso, R. et al. Competências Clínicas de Comunicação. 1ª ed. 

Porto: Unidade de Psicologia Médica Fac. Med. Univ Porto; 2012.
3Lewin S et al. Interventions for providers to promote a patient-centred 

approach in clinical consultations. Cochrane Database Syst Rev 2001;4.
4Nunes JM. Comunicação em Contexto Clínico. Lisboa: Bayer Health Care; 

2007.

competências de comunicação
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Palavras-Chave:Acreditação; Qualidade

INTRODUÇÃO
No âmbito da reforma em curso dos Cuidados de Saúde 

Primários, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Valongo 

submeteu-se, voluntariamente, a um processo de acreditação 

concluído com êxito. Este foi efetuado segundo o Modelo 

ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), um 

modelo de acreditação oficial, sustentável e independente, 

adotado pelo Departamento da Qualidade da Direcção 

Geral da Saúde (DGS), de acordo com a Estratégia Nacional 

para a Qualidade na Saúde. A acreditação em saúde tem 

como objetivo o reconhecimento público da qualidade das 

instituições prestadoras de cuidados de saúde, procurando 

fortalecer a confiança dos cidadãos e dos profissionais nas 

mesmas, bem como fomentar e disseminar uma cultura de 

melhoria da qualidade e da segurança, com uma adequada 

relação custo-benefício.

PROJECTO
O processo de acreditação desenrola-se em quatro 

fases: pedido de adesão,autoavaliação, avaliação externa e 

seguimento.

A candidatura ao projeto de acreditação inicia-se por 

uma solicitação ao Departamento da Qualidade na Saúde, 

através da aplicação informática de suporte ao modelo (Me_

jora C), com preenchimento de um formulário para início do 

processo e com a indicação de um responsável pelo mesmo. 

Para a USF Valongose candidatar necessitou de obedecer 

aos seguintes requisitos:

1.Ter dois anos ou mais de atividade em USF; 

2. Ser uma USFem Modelo B; 

3. Apresentar os incentivos institucionais a 100% em 

2007 ou 2008, se disponíveis os respetivos resultados; 

4. Ser uma entidade formadora na área da pós graduação, 

pelo menos no último ano.

O período de auto-avaliação, com a duração máxima de 

um ano, representa uma oportunidade importante para a 

acreditação de uma 
usf na perspectiva do 
interno
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de Oliveira e Silva1,Rita Maciel Barbosa3
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equipa refletir sobre as suas práticas e planificar as ações 

de melhoria da qualidade e da segurança. O cumprimento 

dos requisitos normativos do modeloACSA é demonstrado 

através de evidências, que vão sendo introduzidas na 

aplicação informática, de acordo com um Manual de 

Standards.

O Manual de Standards está estruturado em cinco blocos 

e onze critérios, como a seguir se indica:

1.O cidadão, centro do sistema de saúde:

a) Utentes: satisfação, participação e direitos;

b) Acessibilidade e continuidade na prestação dos cuidados 

de saúde;

c) Documentação clínica.

2. Organização da atividade centrada no utente:

d) Gestão dos processos de prestação de cuidados de 

saúde;

e) Atividades de promoção e programas de saúde;

f) Direção da organização.

3.Os profissionais:

g) Profissionais, formação e evolução.

4.Processos de suporte:

h) Estrutura, equipamentos e fornecedores;

i) Sistemas e tecnologias de informação e comunicação;

j) Sistemas da qualidade.

5.Resultados:

k) Resultados chave da organização.

Os 112 standards existentes estão,ainda, organizados 

em três grupos de complexidade crescente. Os standards do 

Grupo Iincluem os critérios obrigatórios, para qualquer nível 

de acreditação. Estes contemplam direitos consolidados 

dos cidadãos, aspetos ligados à segurança dos utentes e 

profissionais, princípios éticos que devem ser respeitados em 

todas as atuações da prestação de cuidados e os elementos 

estratégicos prioritários para o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). Os do Grupo II incluem elementos associados a 

sistemas de informação, novas tecnologias, redesenho de 

processos e reorganização dos espaços e fluxo de trabalho. O 

Grupo III abarca standards que demonstram que a Unidade 

acreditação de uma USF



19AIMGFMagazine

Horizontes

de Gestão Clínica cria inovação e desenvolvimento para a 

sociedade em geral.

Sendo a melhoria contínua uma das caraterísticas de um 

projeto de qualidade, os candidatos podemprogredir por 

três níveis de acreditação: Bom, Ótimo e Excelente. Para 

obtenção do nível de acreditação Bom é necessário cumprir 

mais de 70% dos standards do Grupo I, incluindo a totalidade 

dos obrigatórios. O nível Óptimo é alcançado atingindo100% 

dos standards do Grupo I mais 40% do Grupo II. O nível 

Excelente atinge-se quando se derem como cumpridos 

100% dos standards do Grupo I e II mais 40% do Grupo III. 

Uma vez obtida a acreditação de nível Bom ou Óptimo, a 

instituição de saúde pode, transcorrido pelo menos um ano, 

optar por avançar, voluntariamente, para o nível seguinte de 

acreditação.

A avaliação externa consiste numa visita de avaliação à 

Unidade candidata, por avaliadores externos da ACSA, na 

qual se clarifica, completa e valida toda a evidênciarecolhida, 

de acordo com os requisitos do modelo. Completadoo 

processo de avaliação externa, é elaborado um relatório 

que induz a decisão de conceder aacreditação à organização 

candidata e o respetivo nível.

A avaliação externa consiste em:

1. Entrevista a utentes e profissionais;

2. Avaliação de provas documentais;

3. Recolha de elementos de prova por observação direta e 

através de entrevistas;

4. Análise de todos os aspetos relacionados com a 

segurança e a gestão da qualidade;

5. Observação e reconhecimento das evidências 

apresentadas com o objetivo de as confirmar.

A fase de seguimento, com uma vigência de cinco anos, 

segue-se à obtenção da acreditaçãoe consiste numa 

continuação do processo de autoavaliação, com uma visita 

externa de reavaliação aos dois e aos quatroanos. Destina-

se a garantir que a organização mantém e melhora as 

boas práticas e ascondições que lhe permitiram obter a 

acreditação.

RESULTADOS
A equipa da USF Valongo fez o pedido de adesão em 

março de 2009 e iniciou em 24 de setembro de 2009 

o processo de acreditação com a ACSA. Foi criada uma 

Equipa da Qualidade, constituída de modo voluntário por 

elementos dos três grupos profissionais e aberta a todos 

os profissionais, incluindo os Internos de Medicina Geral 

e Familiar (MGF) que quisessem participar. Essa Equipa 

analisou a totalidade dos 112 standards e foi inserindo 

evidências no aplicativo.Durante, sensivelmente, um ano, 

todos os grupos profissionais da USF estiveram envolvidos, 

de forma coordenada e complementar, no desenvolvimento e 

implementação de estratégias a nível clínico, organizacional 

e estrutural, assumindo o compromisso com a qualidade, 

segurança e melhoria contínua, orientado para o cidadão, 

centro do Sistema de Saúde.

Em 17 de Setembro de 2010 foi atribuído um Nível 

de Acreditação Avançada/Bom, com o cumprimento de 

83,3% dos requisitos normativos do Grupo I.A Cerimónia de 

Entrega do Certificado decorreu no dia 24 de setembro de 

2010 na Fundação de Serralves, no Porto, com a presença 

das Entidades Nacionais e Espanholas envolvidas e com a 

presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde Dr. 

Manuel Pizarro.No dia 9 de maio de 2012, a USF Valongo teve 

a visita de acompanhamento (dois anos) de elementos da 

ACSA e viu renovado nesse dia o certificado da acreditação.

Os pontos-chave para a concretização deste objectivo 

foram a interiorização e uniformização de procedimentos 

e atitudes,a modificação da organização, a visão de 

integralidade, tendo os profissionais como verdadeiros 

conhecedores dos processos e trabalhando em 

complementaridade(é necessário estar bem definido 

com quem, quando, como, onde e com quê são feitos os 

procedimentos) e a gestão dos recursos clínicos. Todo o 

processo foi fruto de um trabalho de equipa, com base 

nas Reuniões do Grupo da Qualidade e nas Reuniões de 

Conselho Geral, nomeadamente, nas Reuniões alargadas de 

Conselho Geral, para avaliação do aplicativo informático,  no 

sentido de receber contributos da equipa e interiorização das 
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evidências positivas.

A equipa da USF Valongo seguiu a metodologia do Ciclo 

PDCA de Deming: P de Plan=Planear; D de Do=Cumprir; C de 

Check=Avaliar; A de Act=Adequar. Deste modo, analisou e 

reviu, sempre que necessário, a abordagem dos standards, 

realizando um planeamento prévio para conseguir dá-los 

como cumpridos e desenvolvendo ações para melhorar a sua 

implementação e desenvolvimento ao longo do tempo. O 

Quadro 1 sintetiza o Ciclo PDCA.

Tentou-se também implementar na USF Valongo o 

Programa 5S, assim chamado devido à primeira letra 

de cinco palavras japonesas. Seiri=Utilização: separar o 

necessário do desnecessário, eliminar do espaço de trabalho 

o que seja inútil. Seiton=Ordenação: colocar cada coisa no 

seu devido lugar, organizar o espaço de trabalho de uma 

forma eficaz.Seisou=Limpeza: limpar e cuidar do ambiente 

de trabalho.Seiketsu=Saúde: tornar saudável o ambiente 

de trabalho, prevenir o aparecimento do que é supérfluo e 

a desordem. Shitsuke=Autodisciplina: rotinizar e padronizar 

a aplicação dos conceitos anteriores, incentivar esforços de 

aperfeiçoamento.O programa tem como objetivo mobilizar, 

motivar e consciencializarpara a qualidade, através da 

organização e da disciplina no local de trabalho permitindo 

maior produtividade, segurança, clima organizacional e 

motivação dos funcionários.

Quadro 1: O Ciclo PDCA.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
O processo de acreditação foi uma caminhada difícil, exigindo 

um trabalho árduo e persistente, mas muito estimulante, 

o qual contribuiu para garantir a qualidade e segurança na 

prestação dos cuidados de saúde e a satisfação não só por 

parte do utente, como também do profissional. Este trabalho 

só foi possível graças ao envolvimento e dedicação de toda 

a equipa da USF Valongo. Foram revistos e elaborados 

diversos documentos, implementados procedimentos e 

adotadas medidas corretivas. Isto conduziuà aquisição de 

novos conhecimentos, tanto em termos científicos, como 

em termos da organização e estrutura de uma Unidade de 

Saúde. Por outro lado, contribuiupara o desenvolvimento da 

criatividade pessoal, promoção do trabalho em equipa, o qual 

estimula a interligação entre diferentes níveis de prestação 

de cuidados, de forma a assegurar a sua continuidade. 

Os internosbeneficiaram também com a organização e 

sistematização da informação, com uma maior integração 

na equipa de trabalho e na sua dinâmica de funcionamento 

e com uma melhor apreensão do circuito de procedimentos 

que estrutura a prestação de cuidados de saúde. Para além 

disso, a acreditação foi um incentivo ao processo de auto-

avaliação, à capacidade para gerir a crítica construtiva, 

ao desenvolvimento de competências (nomeadamente a 

resiliência) e à busca pela melhoria contínua da qualidade dos 

serviços prestados.A acreditação trouxe,ainda, uma maior 

sensibilidade para as questões éticas, de confidencialidade 

e proteção de dados, de privacidade no atendimento e de 

comunicação, entre outras.

Os autores deste artigo, internos da USF Valongo, 

contribuíram com vários projetos, mediante a disponibilidade 

de cada um: dois elementos integraramo Grupo da Qualidade 

que, entre outras coisas, começou a efetuar auditorias 

internas, com base num Plano de Auditorias Internoentretanto 

desenvolvido e participaram na organização da pasta de 

Partilha Clínica presente no ambiente de trabalho de todos 

os computadores da USF, onde constam os mais diversos 

documentos. Todos elaboraramnormas de prescrição 

clínica,realizaramtrabalhos científicos, nomeadamente, de 

acreditação de uma USF

Fase Descrição

Fonte: Manual de acreditação de Unidades de Saúde1
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avaliação e garantia da qualidade, investigação e revisão 

sistemática eelaborarammateriais e sessões de educação 

para a saúde e de apoio à decisão clínica; alguns traduziram 

documentos, como por exemplo, consentimentos 

informados e carta dos direitos e deveres dos utentes; uma 

interna ajudou a organizar um mapa de competências e 

criou um inventário do material eletromédico e seu plano de 

acompanhamento; uma outra interna ajudou na avaliação 

e monitorização dosindicadores; todos contribuíram para a 

organização, privacidade, confidencialidade e proteção de 

dados nos consultórios; entre outros.Os internos tiveram, 

ainda, a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento 

de vários documentos, como o plano de prevenção e 

emergência, o plano de higienização, o livro de ocorrências 

e de acontecimentos adversos, o manual de acolhimento, o 

livro de estilo, manuais de boas práticas, entre outros.

Para o interno, a participação neste processo e a formação 

numa USF acreditada, revela-se, de facto, uma mais-valia. 

A participação num projeto desta índole mostra-se uma 

oportunidade única para o interno, enriquecedora da sua 

formação, não só em termos profissionais, como pessoais.

Neste processo inovador, a definição de objetivos, a medição 

e análise dos mesmos e a visão de que é sempre possível 

melhorar são os pilares que sustentam o espírito desta USF, 

da qual faz parte uma equipa de internos que expressa o 

desejo de assim alicerçar a sua vida profissional.
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Nutrição
De Pequenino se Torce o Pepino 

Intervir Precocemente na Prevenção da Obesidade Infantil

Miguel Ângelo Rego
Nutricionista, Mestre em Saúde Pública, ACES Gondomar 

Os números da prevalência da obesidade infantil 
no nosso país são alarmantes. O relatório 
Childhood Obesity Surveillance Iniciative (COSI), 

Portugal 2008 revela que, em crianças com idades 
compreendidas entre os 6 e os 8 anos de idade, utilizando 
os critérios do Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), em utilização nos boletins de saúde, cerca de 
32,2% apresentam excesso de peso e 14,6% são obesas1.

Muitas destas crianças permanecerão com peso exces-
sivo durante toda a sua infância, e é elevada a probabi-
lidade de se tornarem adultos obesos. Crianças que são 
obesas aos 2 anos têm um risco 5 vezes superior de o 
continuarem a ser aos 12 anos2. Compreende-se, portan-
to, o impacto que este problema acarreta para o Sistema 
Nacional de Saúde (SNS), pela necessidade de maiores 
e mais frequentes cuidados de saúde e maiores custos 
associados à terapêutica farmacológica, em especial a 
dedicada às comorbilidades mais frequentes como as 
dislipidemias, hipertensão arterial e a diabetes mellitus.

Sendo a obesidade uma patologia mutlifactorial, 
a obesidade infantil é um problema que implica a 
capacidade de ajudar a família a ser capaz de operar 
mudanças no seu ambiente alimentar familiar. Nos CSP 
existe a oportunidade para uma intervenção precoce 
de prevenção. Eis algumas das áreas em que essa 
intervenção pode ser efetiva:

Monitorização do Ganho de Peso na Infância
Persiste ainda nos nossos dias o preconceito que uma 

criança tem que ganhar peso de forma mais rápida para 
que seja saudável. Aliás, é comum muitos jovens pais 
exibirem um comportamento ansioso face ao aumento 
mais gradual de peso dos seus filhos. Os profissionais 
de saúde que acompanham estas famílias utilizam 
frequentemente os gráficos de percentil para a idade 
para monitorizar esta evolução estato-ponderal, e 
necessitam de estar muito atentos aos padrões de 

crescimento e de ganho de peso, pesando e medindo 
com rigor a criança, e comunicando de forma clara e 
regular com os pais.

A anunciada mudança para as curvas de crescimento 
da OMS vem trazer claras vantagens a este processo, 
uma vez que se passa a fazer a comparação da criança 
com curvas que tiveram em consideração a evolução 
de crianças que foram amamentadas, em vez de 
se utilizarem as curvas americanas do CDC. Nestas 
crianças amamentadas é expectável uma desaceleração 
do crescimento no segundo mês de vida, e um ritmo 
de crescimento mais lento durante o 1º ano de vida. 
Quando estas crianças são comparadas com as curvas 
de crescimento obtidas a partir de uma população 
de crianças alimentadas com leite adaptado podem, 
erradamente, ser classificadas como tendo um ritmo de 
crescimento insuficiente.

Promover o Aleitamento Materno
O aleitamento materno oferece uma proteção moderada 
contra a obesidade nos anos de vida subsequentes. Esta 
associação é reforçada pela exclusividade e a duração 
do aleitamento3. As crianças, tanto quanto possível, 
deverão ser amamentadas exclusivamente com leite 
materno, durante pelo menos 24 semanas, e manter o 
leite materno em associação com outros alimentos até 
aos 2 anos de vida.
O aleitamento materno ajuda a criança a fazer uma 
autorregulação da ingestão, em resposta à densidade 
energética do leite. Por seu lado, as crianças alimentadas 
com biberão têm uma maior regularidade de ingestão 
e o volume é mais consistente em cada refeição, o que 
sugere que são os pais que estão a condicionar o padrão 
de ingestão, “esvaziando o biberão” e administrando 
maiores volumes3.Uma meta-análise demonstrou que o 
risco de obesidade infantil diminuía cerca de 4% por cada 
mês adicional de aleitamento materno2.

O aleitamento materno tem ainda a vantagem de 

Nutrição
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atrasar a introdução da diversificação alimentar, para 
lá das 16 semanas de vida, reduzindo a ingestão de 
alimentos mais ricos em proteínas, como é o caso do 
leite de vaca, ou um maior conteúdo em sacarose que 
têm sido associados a um ganho peso mais rápido e 
maior adiposidade em crianças em idade pré-escolar2.

As famílias que optam por utilizar o leite adaptado, 
devem ser ajudadas a reconhecer quando é que a criança 
está saciada e ajustar a quantidade fornecida em vez de 
utilizar a estratégia de “esvaziar o biberão”, ajudando-
as também a acalmarem a criança sem ser com recurso 
constante à alimentação3.

Padrão de sono
É importante educar as famílias para a necessidade 

de ajudarem as crianças a terem uma boa higiene de 
sono, permitindo que descansem adequadamente 
durante cerca de 10 a 11h por noite. A pesquisa científica 
tem vindo a demonstrar que a presença de TV nos 
quartos das crianças está associado a um maior risco de 
obesidade. Por cada hora adicional de sono reduz-se o 
risco de obesidade em 30% em crianças com 9 anos de 
idade. Dormir mais e melhor está também associado a 
maiores níveis de atividade física e melhores escolhas 
alimentares3,4. 

Atitudes Alimentares Parentais 
Têm vindo a confirmar-se associações positivas 

entre atitudes parentais de “pressão para comer” e de 
“restrição” do acesso a certos alimentos com um maior 
risco da criança ter excesso de peso ou ser obesa.

Práticas coercivas de pressão para comer hortícolas 
ou restringir o acesso a alimentos ricos em açúcar, ou 
utilizar a comida como prémio de bom comportamento, 
está associado ao ganho de peso ao longo da infância e 
a uma desregulação do consumo alimentar promovendo 
o consumo alimentar excessivo, e a ingestão alimentar 
em resposta à presença de comida no prato (“tens que 
comer tudo até ao fim”).

A intervenção junto dos pais e encarregados de 
educação deve centrar-se em algumas competências 
base: reduzir a pressão para comer e adotar um estilo 
mais flexível, com autoridade, mas promovendo 
uma atmosfera mais calma de envolvimento da 
criança na experimentação de sabores e na decisão 
sobre as porções, permitindo à criança assumir a 
responsabilidade pelo que pretende comer, fornecer 
pequenas porções de novos alimentos e elogiando a 
criança por ingerir alimentos mais saudáveis, a restrição 
de alimentos ricos em açúcares, onde se destacam os 
refrigerantes, e gorduras em crianças nesta faixa etária 
parece não provocar o aumento do seu consumo quando 
estas crescem e se tornam mais autónomas pelas suas 
escolhas alimentares. No entanto, este controlo no 
acesso a alimentos de elevada densidade energética 
deve ser acompanhado de uma modelação parental 
do comportamento alimentar, associado a um cuidado 
na compra deste tipo de alimentos para a alimentação 
familiar, compreender que as necessidades alimentares 
das crianças são mais pequenas que a dos adultos. Isto 
é importante no momento de decidir quais as porções a 
fornecer às crianças nas suas refeições. Muitos pais têm 
uma grande insegurança sobre a quantidade suficiente 
que a sua criança deve comer, deixar de utilizar a 
comida como prémio, utilizar alternativas como oferecer 
brinquedos, leitura de uma história, cantar uma canção, 
brincarem juntos ou visitar um local especial.

Consumo de Refrigerantes Açucarados
O consumo de refrigerantes açucarados é um dos 

elementos do padrão alimentar atual mais associado 
à obesidade infantil, daí a necessidade de serem 
desalojados dos comportamentos alimentares 
quotidianos. Segundo o relatório COSI, 46,4% das 
crianças com idades entre os 6 e os 8 anos de idade 
bebem refrigerantes em 4 a 6 dias da semana e 33,6% 
consome todos os dias1.

As famílias devem ser instruídas a substituir estas 
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bebidas por água ou sumos de fruta diluídos. 
A Associação Americana de Pediatria defende que o 
consumo de sumos de fruta: a) não sejam consumidos por 
crianças com menos de 6 meses de idade, b) serem dados 
apenas a crianças que conseguem beber a partir de um 
copo, nunca devem ser dados por biberão, c) nunca serem 
dados a uma criança de forma a que sejam facilmente 
transportáveis pela criança e consumidos ao longo do dia 
d) não serem dados em quantidades superiores a 180 ml 
por dia3.

Consumo de Fruta e Produtos Hortícolas
Ainda segundo o relatório COSI, 61,4% das crianças 

inquiridas nunca come fruta e 39,7% nunca come 
hortícolas. Por isto é de crucial importância que na 
introdução da diversificação alimentar se proceda à 
experimentação de novos sabores, expondo a criança 
repetidas vezes a sabores diferentes para que esta se 
habitue e tolere a sua presença. A promoção do consumo 
de sopa por toda a família é muito importante. Não é 
suficiente que a criança, em idade escolar, coma sopa 
apenas na cantina da escola. Em casa, esse consumo 
deve ser comum a todos os elementos do agregado 
familiar. As famílias devem ser ajudadas a experimentar 
legumes e hortícolas, e elogiados sempre que ingerirem 
alimentos mais saudáveis. O exemplo dos pais é a chave 
para o aumento do consumo de legumes, hortícolas e 
frutas preparando, descascando, e consumindo estes 
alimentos com a criança.

Atividade Física e Comportamentos Sedentários
A promoção da atividade física diária deve privilegiar a 

interação dos progenitores com a criança na exploração 
do jogo, em atividades que desenvolvam as capacidades 
de movimento dos grandes grupos musculares, a 
coordenação motora e a sociabilização em lugares 
seguros que facilitem a atividade física. As crianças 
devem: a) acumular diariamente cerca de 30 minutos de 
atividade física estruturada (aulas de ginástica, natação 

ou atividades extracurriculares), b) fazerem 60 minutos 
de atividade física não estruturada (ir a pé para a escola 
se possível, brincar no recreio, subir escadas, andar de 
bicicleta), c) desenvolver competências de movimento 
corporal e coordenação motora. Devem escolher-se 
atividades físicas interativas, estimulantes, fáceis 
de realizar e incorporadas nas atividades do dia a dia. 
Estas recomendações devem ser postas em prática o 
mais cedo possível na infância. Por outro lado há que 
limitar a utilização de aparelhos eletrónicos (videojogos, 
computadores) e limitar o “tempo de ecrã”, a não mais 
do que 2 horas por dia. Crianças com menos de 2 anos 
não deveriam ver televisão. As crianças não devem ter 
televisão nos quartos3.
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Projetos
Encontros na USF 2012

Dia Radical
Parte II

Maria João Balsa e Márcia Sá
Internas de MGF, USF Saúde em Família.

Ana Maia Marques
Direção AIMGF

Os Encontros na USF nasceram da vontade de 
aproximar os Cuidados de Saúde Primários e 
Secundários e, assim, colmatar a falta de um 

espaço de partilha e discussão entre especialidades. 
Para atingir este objetivo foi delineado um programa de 
sessões interativas, privilegiando o diálogo entre jovens 
médicos de várias especialidades, com temas médico-
cirúrgicos direcionados para a prática da Medicina Geral 
e Familiar. Estas sessões decorreram na Unidade de 
Saúde Familiar Saúde em Família, na última sexta-feira 
de cada mês, promovidas pelas internas de especialidade 
desta Unidade.

Os temas abordados foram variados. A primeira 
sessão foi dedicada à Hipertensão e à Insuficiência 
Cardíaca, patologias cujos cuidados são, muitas vezes, 
partilhados entre os cuidados primários e os secundários. 
Mas outras especialidades estiveram representadas 
nestes Encontros, como a Infeciologia, a Oncologia, a 
Endocrinologia, a Hematologia e a Medicina Física e 
Reabilitação, cruzando perspetivas diferentes sobre 
os mesmos cuidados a prestar aos nossos utentes e 
doentes.

Consideramos que a discussão foi sempre profícua, 
tendo sido o sucesso da iniciativa, certamente, auxiliado 
pelo ambiente informal e de proximidade entre colegas 
que procuram a atualização constante dos seus 
conhecimentos.

A satisfação manifestada por palestrantes e 
participantes não nos podia deixar mais orgulhosas, 
assim como o reconhecimento da mais-valia que 
constituiu o material de apoio disponibilizado.

Globalmente, as Jornadas foram cientificamente 
proveitosas e um espaço de convívio saudável entre 
colegas de diferentes realidades, que por circunstâncias 
muitas vezes apenas organizativas, se desencontram, 
mas que no fundo partilham ideais e preocupações, 
relativamente ao seu ponto comum, o Doente.

Projetos | Dia Radical

Pelo segundo ano consecutivo, a AIMGF organizou 
o Dia Radical, que decorreu, uma vez mais, no 
Parque Aventura DiverLanhoso, no dia 28 de abril 

de 2012.
Perante condições climatéricas que não se 

confirmaram desfavoráveis, como o inicialmente 
previsto, desenvolveram-se duas atividades distintas: 
Canyoning e Prova de Orientação. 

O Canyoning, uma atividade com crescente número 
de adeptos no nosso país, consiste na exploração de um 
rio, seguindo o seu curso natural através de caminhadas, 
a nado ou, simplesmente, flutuando. O esforço físico 
exigido para realização desta atividade foi suplantado 
pela sensação de descoberta dos ambientes naturais 
envolventes, com a vegetação exuberante e os cenários 
inóspitos encontrados ao longo do percurso. Seguiu-se 
um piquenique, que permitiu aos participantes repôr as 
energias dispendidas. No período da tarde, os elementos 
foram divididos em três equipas, cuja missão consistia 
em desvendar diferentes pistas ao longo de um trajeto 
desconhecido, no menor tempo possível, sendo posta à 
prova a sua capacidade de leitura do mapa fornecido. 

No final do dia, a opinião de todos os participantes 
era consensual e os principais objetivos desta atividade 
haviam, assim, sido alcançados, tendo-se aliado à 
estimulação da prática desportiva um momento 
descontraído, de convívio, entre os sócios. A boa 
disposição e o espírito de aventura de todos os presentes 
foram determinantes para que o Dia Radical tenha sido 
um sucesso!
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Ferramentas

Regras:

a) A avaliação da intensidade da Dor pode efetuar-se com 

recurso a qualquer uma das escalas propostas.

b) A intensidade da Dor é sempre a referida pelo doente.

c) À semelhança dos sinais vitais, a intensidade da Dor 

registada refere-se ao momento da sua colheita.

d) As escalas propostas aplicam-se a doentes conscientes e 

colaborantes, com idade superior a 3 anos. Existem, contudo, 

outros métodos de avaliação específicos para doentes que 

não preencham estes critérios.

e) A escala utilizada para um determinado doente deve ser 

sempre a mesma. 

f) Para uma correta avaliação da intensidade da Dor é 

necessária a utilização de uma linguagem comum entre o 

profissional de saúde e o doente, que se traduz por uma 

padronização da escala a utilizar e pelo ensino prévio à sua 

utilização. 

g) É fundamental que o profissional de saúde assegure que 

o doente compreende corretamente o significado e utilização 

da escala usada.

Ferramentas
Escalas de Avaliação da Dor

Na Escala Numérica, pretende-se que o doente faça 

a equivalência entre a intensidade da sua Dor e uma 

classificação numérica, sendo que a 0 corresponde a 

classificação “Sem Dor” e a 10 a classificação “Dor Máxima” 

(Dor de intensidade máxima imaginável). A classificação 

numérica indicada pelo doente será assinalada na folha de 

registo.

O doente terá que fazer uma cruz, ou um traço perpendicular 

à linha, no ponto que representa a intensidade da sua Dor. 

Há, por isso, uma equivalência entre a intensidade da Dor e a 

posição assinalada na linha reta. 

Mede-se, posteriormente, e em centímetros a distância entre 

o início da linha (correspondente ao zero) e o local assinalado, 

obtendo-se uma classificação numérica que será assinalada 

na folha de registo.

Na Escala Qualitativa solicita-se ao doente que classifique a 

intensidade da sua Dor em:

“Sem Dor”, “Dor Ligeira”, “Dor Moderada”, “Dor Intensa” 

ou “Dor Máxima”. A classificação indicada pelo doente será 

assinalada na folha de registo.

Na Escala de Faces é solicitado ao doente que classifique 

a intensidade da sua Dor de acordo com a mímica 

representada em cada face desenhada, sendo que à 

expressão de felicidade corresponde a classificação “Sem 

Dor” e à expressão de máxima tristeza corresponde 

a classificação “Dor Máxima”. Regista-se o número 

equivalente à face selecionada pelo doente.

adaptado da CN Nº 09/DGCG, A Dor como 5º sinal vital. Registo sistemático 

da intensidade da Dor.
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rosa dos 
ventos

rosa dos ventos

Outubro 2013

Novembro 2013

XX Encontro de Internos de MGF da Zona Norte 

17as Jornadas de Endocrinologia e Diabetologia de Coimbra

XIV Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular

17 e 18 de outubro

07 a 09 de novembro

15 e 16 de novembro

Braga (Parque de 
Exposições)

Coimbra (Hotel Vila Galé)

Porto (Hotel Sheraton)

Update em Medicina 2013 Norte

XXVI Fórum de Dermatologia

17º Congresso Português de Obesidade

28as Jornadas de Coimbra da APMGF

Escola de Medicina Familiar/Outono 2013

14º Congresso do Núcleo de Estudos das Doenças Vasculares 

Cerebrais

V Jornadas de Diabetes do CHEDV e da ADF

Primeiras Jornadas de Patologia Pulmonar Obstrutiva Crónica

25 e 26 de outubro

13 a 16 de novembro

29 e 30 de novembro

25 e 26 de outubro

14 e 15 de novembro

Cantanhede (Biocant)

A definir

Porto

Santa Maria da Feira (Inatel)

Porto (Casa do Médico)

24 a 26 de outubro

07 a 09 de novembro

22 a 24 de novembro

Póvoa de Varzim (Hotel 

Áxis)

Porto (Alfândega)

Porto (Porto Palácio Hotel)

Aqui ficam algumas sugestões de congressos, jornadas 
e encontros científicos…
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Dezembro 2013

Janeiro 2014

Fevereiro 2014

Fórum dos Médicos Internos de MGF

Jantar de receção aos novos Internos de MGF

31º Encontro Nacional APMGF

07 de dezembro

A definir

6 a 8 de fevereiro

Lisboa (Ordem dos Médicos)

A definir

Vilamoura (Centro de 
Congressos do Algarve)

4º Congresso Luso-Galacio de Endocrinologia, Diabetes e 

Metabolismo

XVIII Jornadas Nacionais Patient Care

XXV Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte para a 

Medicina Geral e Familiar

8º Congresso Português de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular Global

IX Congresso Português de Osteoporose

22 a 24 de janeiro

20 a 23 de fevereiro

27 fevereiro a 01 de 

março

Porto

Vilamoura (Hotel Tivoli 

Marina)

Aveiro (Hotel Meliá Ria)

10 de janeiro

13 e 14 de fevereiro

Porto (Hotel Tiara 

ParkAtlantic)

Lisboa (Centro de 

Congressos)

rosa dos ventos
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Prevenar 13 Vacina pneumocócica polissacárida conjugada (13-valente, adsorvida). Suspensão injetável branca homogénea. COMPOSIÇÃO 1 dose (0,5 ml) contém: 
Polissacárido do serotipo 1 do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 3 do pneumococos1  2,2 g Polissacárido do serotipo 4 do pneumococos1 2,2 g Polissacárido 
do serotipo 5 do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 6A do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 6B do pneumococos1 4,4 g Polissacárido do serotipo 
7F do pneumococos1  2,2 g Polissacárido do serotipo 9V do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 14 do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 18C do 
pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 19A do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 19F do pneumococos1 2,2 g Polissacárido do serotipo 23F do 
pneumococos1 2,2 g 1conjugado com a proteína transportadora CRM197 e adsorvido em fosfato de alumínio (0,125 mg de alumínio) INDICAÇÕES Imunização ativa para a 
prevenção de doença invasiva, pneumonia e otite média aguda causada por  em lactentes, crianças e adolescentes desde as 6 semanas até aos 17 anos de idade. Imunização 
ativa para a prevenção de doença invasiva causada por , em adultos de idade igual ou superior a 18 anos e em idosos. A utilização de Prevenar 13 deve ser estabelecida com 
base em recomendações oficiais que tenham em consideração o risco de doença invasiva nos diferentes grupos etários, comorbilidades subjacentes, bem como a variabilidade 
epidemiológica dos serotipos em diferentes zonas geográficas. POSOLOGIA Os esquemas de imunização com Prevenar 13 devem basear-se em recomendações oficiais. 
Lactentes e crianças das 6 semanas aos 5 anos de idade Recomenda-se que as crianças que efetuarem a primeira dose de Prevenar 13 completem o esquema de vacinação 
com Prevenar 13 Lactentes com 6 semanas-6 meses de idade A série de imunização recomendada consiste em quatro doses de 0,5 ml cada. A série de imunização primária 
em lactentes consiste na administração de três doses, com início normalmente aos 2 meses de idade e com um intervalo de pelo menos 1 mês entre cada dose. A primeira 
dose pode ser administrada a partir das seis semanas de idade. Recomenda-se a administração da quarta dose (reforço) entre os 11 e os 15 meses de idade. Em alternativa, 
quando Prevenar 13 é administrado como parte de um programa de imunização de rotina em lactentes, pode ser considerado um esquema de imunização de três doses de 
0,5 ml cada. A primeira dose pode ser administrada a partir dos 2 meses de idade, seguida de uma segunda dose 2 meses mais tarde. Recomenda-se a administração da 
terceira dose (reforço) entre os 11 e os 15 meses de idade. Lactentes e crianças não vacinados com  7 meses de idadeDuas doses de 0,5 ml cada, com um intervalo de pelo 
menos 1 mês entre as doses. Recomenda-se uma terceira dose no segundo ano de vida. Duas doses de 0,5 ml cada, com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses.
Uma dose única de 0,5 ml. Esquemas de imunização com Prevenar 13 em lactentes e crianças vacinados anteriormente com Prevenar (7-valente) (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 
19F e 23F do) Prevenar 13 contém os mesmos 7 serotipos incluídos no Prevenar e utiliza a mesma proteína transportadora CRM197. Os lactentes e crianças que iniciaram a 
imunização com Prevenar podem mudar para Prevenar 13 em qualquer ponto do esquema de vacinação. Crianças Pequenas (12-59 meses) completamente imunizadas com 
Prevenar (7-valente) Nas crianças pequenas consideradas completamente imunizadas com Prevenar (7-valente), deve ser administrada uma dose de 0,5 ml de Prevenar 13, 
para induzir uma resposta imunitária aos 6 serotipos adicionais. Esta dose de Prevenar 13 deve ser administrada, pelo menos, 8 semanas após a dose final de Prevenar 
(7-valente). Crianças e adolescentes com 5-17 anos Nas crianças entre os 5 e os 17 anos de idade pode ser administrada uma única dose de Prevenar 13, caso tenham sido 
anteriormente vacinadas com uma ou mais doses de Prevenar. Esta dose de Prevenar 13 deve ser administrada, pelo menos, 8 semanas após a dose final de Prevenar 
(7-valente). Adultos com idade igual ou superior a 18 anos e idosos Uma dose única. A necessidade de revacinação com uma dose adicional de Prevenar 13 não foi estabelecida. 
Independentemente de anteriormente ter sido vacinado com uma vacina pneumocócica, se a administração da vacina pneumocócica polissacárida 23-valente for considerada 
apropriada, Prevenar 13 deve ser administrado primeiro. MODO DE ADMINISTRAÇÃO A vacina deve ser administrada por injeção intramuscular. Os locais de injeção 
preferenciais são a região anterolateral da coxa (músculo ) nas crianças até aos 11 meses (lactentes) ou o músculo deltoide na porção superior do braço nas crianças a partir 
dos 12 meses e nos adultos. CONTRAINDICAÇÕESHipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes ou ao toxoide diftérico.Como acontece com outras 
vacinas, a administração de Prevenar 13 deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda grave. Contudo, a presença de uma infeção ligeira, como uma constipação, 
não deve causar o adiamento da vacinação.EFEITOS INDESEJÁVEISAs reações adversas notificadas nos estudos clínicos ou da experiência pós-comercialização para todos 
os grupos etários encontram-se listadas nesta secção. A frequência é definida como: muito frequentes (  1/10), frequentes (  1/100 e < 1/10), pouco frequentes ( 1/1.000 e 
< 1/100), raras ( 1/10.000 e < 1/1.000), muito raras (< 1/10.000) e desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis). Lactentes e crianças das 6 semanas 
aos 5 anos de idade A segurança da vacina foi avaliada em estudos clínicos controlados em que se administraram 14.267 doses a 4.429 lactentes saudáveis, a partir das 
6 semanas de idade na primeira vacinação, e aos 11-16 meses de idade na dose de reforço. Em todos os estudos realizados em lactentes, Prevenar 13 foi coadministrado com 
as vacinas pediátricas de rotina. Foi também avaliada a segurança em 354 crianças não vacinadas anteriormente (dos 7 meses aos 5 anos de idade). As reações adversas mais 
frequentemente notificadas em crianças entre as 6 semanas e os 5 anos de idade foram reações no local de vacinação, febre, irritabilidade, diminuição do apetite e aumento 
e/ou diminuição do sono. Num estudo clínico em lactentes vacinados aos 2, 3 e 4 meses de idade, a taxa de notificação de febre  38°C foi superior em lactentes que receberam 
Prevenar (7-valente) concomitantemente com Infanrix hexa (28,3% a 42,3%), do que em lactentes que receberam apenas Infanrix hexa (15,6% a 23,1%). Após uma dose de 
reforço aos 12 a 15 meses de idade, a taxa de febre  38°C foi de 50,0% em lactentes que receberam Prevenar (7-valente) e Infanrix hexa ao mesmo tempo, em comparação 
com 33,6% em lactentes que receberam Infanrix hexa isolada. Estas reações foram maioritariamente moderadas (inferior ou igual a 39°C) e transitórias. Em crianças com mais 
de 12 meses de idade foi notificado um aumento das reações no local de vacinação, comparativamente com as taxas observadas em lactentes ao longo da série de imunização 
primária com Prevenar 13.  Em estudos clínicos, o perfil de segurança de Prevenar 13 foi semelhante ao de Prevenar. As frequências seguintes baseiam-se nas reações 
adversas avaliadas como relacionadas com a vacinação em estudos clínicos com Prevenar 13 Raras Reações de hipersensibilidade incluindo edema da face, dispneia, 
broncospasmo; convulsões (incluindo convulsões febris); episódio hipotónico-hiporreactivo; erupção cutânea; urticária ou erupção semelhante a urticária Pouco frequentes 
Vómitos; diarreia, eritema no local de vacinação, tumefação/induração > 7,0 cm; choro Frequentes Pirexia > 39ºC; limitação dos movimentos no local de vacinação (devida a 
dor); eritema ou tumefação/induração no local de vacinação de 2,5 cm-7,0 cm (após a série primária em lactentes) Muito frequentes Apetite diminuído;pirexia; irritabilidade; 
eritema no local de vacinação, induração/tumefação ou dor/sensibilidade ao toque; sonolência; sono de má qualidade; eritema ou tumefação/induração no local de vacinação 
de 2,5 cm-7,0 cm (após a dose de reforço e em crianças mais velhas [dos 2 aos 5 anos de idade]) Apesar das reações adversas seguintes não terem sido observadas nos 
estudos clínicos com Prevenar 13, em lactentes e crianças, considera-se que se tratam de reações adversas de Prevenar 13 pois foram notificadas durante a experiência pós-
comercialização. Dado que estas reações tiveram origem em notificações espontâneas, as frequências não puderam ser determinadas, sendo, por isso, consideradas como 
desconhecidas: Linfadenopatia (localizada na região do local de vacinação), eritema multiforme; reações anafiláticas/anafilactóides incluindo choque; angioedema; urticária no 
local de vacinação; dermatite no local de vacinação; prurido no local de vacinação; rubor Informação adicional em populações especiais: Apneia em lactentes muito prematuros 
(  28 semanas de gestação) Crianças e adolescentes entre os 6 e os 17 anos de idade  A segurança foi avaliada em 592 crianças entre os 6 e os 17 anos de idade: 294 crianças 
entre os 5 e os 10 anos de idade previamente imunizadas com pelo menos uma dose de Prevenar, e 298 crianças entre os 10 e os 17 anos de idade que não receberam 
previamente uma vacina pneumocócica. Os acontecimentos adversos mais frequentes em crianças e adolescentes entre os 6 e os 17 anos de idade foram: Frequentes 
Cefaleias, Vómito; diarreia, Erupção cutânea; urticária ou erupção semelhante a urticária, Pirexia Muito frequentes Apetite diminuído Irritabilidade; eritema no local de 
vacinação; induração/tumefação ou dor/sensibilidade ao toque; sonolência; sono de má qualidade; sensibilidade no local de vacinação (incluindo limitação do movimento). 
Podem também ser aplicáveis a este grupo etário outros acontecimentos adversos, observados anteriormente em lactentes e crianças entre as 6 semanas e os 5 anos de idade, 
e que não foram observados neste estudo, devido possivelmente ao tamanho reduzido da amostra Adultos com idade igual ou superior a 18 anos e idosos A segurança foi 
avaliada em 6 ensaios clínicos, que incluíram 7.097 adultos, com idade entre os 18 e os 95 anos. Prevenar 13 foi administrado a 5.667 adultos; 2.616 (46,2%) com idade entre 
os 50 e os 64 anos, e 3.051 (53,8%) com idade igual ou superior a 65 anos. Dos vacinados com Prevenar 13, 1.916 adultos tinham sido vacinados anteriormente com a vacina 
pneumocócica polissacárida 23-valente, pelo menos, 3 anos antes ao ensaio de vacinação, e 3.751 não foram vacinados com a vacina pneumocócica polissacárida 23-valente. 
Um dos seis ensaios incluiu um grupo de adultos (n=899) entre os 18 e os 49 anos que receberam Prevenar 13 e que não tinham sido vacinados anteriormente com a vacina 
pneumocócica polissacárida 23-valente. Uma tendência para uma menor frequência das reações adversas foi associada à idade mais avançada; os adultos com idade >65 
anos (independentemente de estarem ou não anteriormente vacinados com uma vacina pneumocócica) notificaram um menor número de reações adversas que os adultos 
mais jovens, sendo que as reações adversas foram geralmente mais frequentes nos adultos mais jovens, com idade entre os 18 e os 29 anos. No geral, as categorias de 
frequência foram idênticas entre todos os grupos etários, à exceção do vómito que foi muito frequente ( 1/10) em adultos com idade entre os 18 e os 49 anos, e frequente 
(  1/100 a < 1/10) em todos os outros grupos etários, e da pirexia que foi muito frequente em adultos com idade entre os 18 e os 29 anos, e frequente em todos os outros 
grupos etários. Dor/sensibilidade graves no local de vacinação e a limitação grave dos movimentos do braço foram muito frequentes em adultos com idade entre os 18 e os 39 
anos, e frequentes em todos os outros grupos etários.Em todos os estudos clínicos, os acontecimentos sistémicos e as reações locais foram solicitados diariamente, durante 
os 14 dias posteriores a cada vacinação. As frequências seguintes são baseadas nas reações adversas avaliadas como relacionadas com a vacinação em adultos com Prevenar 
13 Pouco frequentes: Náuseas; reações de hipersensibilidade incluindo edema da face, dispneia, broncospasmo; linfadenopatia localizada na região do local de vacinação 
Frequentes: Vómitos (em adultos com idade igual ou superior a 50 anos); pirexia (muito frequentes em adultos com idade entre os 18 e os 29 anos) Muito frequentes: Apetite 
diminuído; cefaleia; diarreia; vómito(em adultos com idade entre os 18 e os 49 anos); erupção cutânea; arrepios; fadiga; eritema no local de vacinação; induração/tumefação 
no local de vacinação; dor/sensibilidade no local de vacinação (dor/sensibilidade graves no local de vacinação muito frequente em adultos com idade entre os 18 e os 39 anos); 
limitação dos movimentos do braço (limitação grave dos movimentos do braço muito frequente em adultos com idade entre os 18 e os 39 anos); artralgia; mialgia. No global, 
não se observaram diferenças significativas nas frequências de reações adversas, quando Prevenar 13 foi administrado a adultos anteriormente vacinados com a vacina 
pneumocócica polissacárida. Observou-se uma maior frequência de algumas reações sistémicas solicitadas, quando Prevenar 13 foi administrado concomitantemente com a 
vacina trivalente inativada contra a gripe (TIV), comparativamente com a administração de apenas TIV (cefaleia, arrepios, erupção cutânea, apetite diminuído, artralgias e 
mialgias) ou de apenas Prevenar 13 (cefaleia, fadiga, arrepios, apetite diminuído e artralgias). Notificação de suspeitas de reações adversas A notificação de suspeitas de 
reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se 
aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através de: INFARMED, I.P., Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da Saúde 
de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa, Tel: +351217987140, Fax: +351217987397,: Sítio da internet http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage, 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt DATA DA REVISÃO DO TEXTO 07/2013 Medicamento sujeito a receita médica. Para mais informações deverá contactar o 
representante local do titular da autorização de introdução no mercado.
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