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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES COM COLABORAÇÃO DA AIMGF ZONA NORTE NO ÚLTIMO ANO

Atividade Data

4º Curso de Fibrilhação Auricular 16 de abril de 2016

1º Curso de ECG na prática clínica para MGF 3 de junho de 2016

II Curso de Nefrologia para MGF 8 e 9 julho de 2016

Workshop “Uma Tarde com a Oftalmologia” - 1ª edição 15 julho de 2016

2º Curso de ECG na prática clínica para MGF 16 de setembro de 2016

3º Curso de ECG na prática clínica para MGF 23 de setembro 2016

I Curso de Exame Músculo-Esquelético para MGF 8, 14, 15, 21, 22 outubro de 2016

4º Curso de ECG na prática clínica para MGF 14 de outubro de 2016

Curso de Formação em Dor - 5ª edição 7, 8, 21 e 22 de outubro, 4 e 5 novembro de 2016

   

EDITORIAL
pela Direção AIMGF Zona Norte
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No passado dia 11 de dezembro de 2015 tiveram lugar as eleições para os órgãos da Associação de Internos de 
Medicina Geral e Familiar da Zona Norte (AIMGF Zona Norte), sendo atualmente constituída por:

Direção:
Presidente: Jonathan dos Santos
Secretária: Rita Luz
Tesoureira: Filipa Filipe
Vogais: Andreia Marques, Ana Cláudia Almeida, Catarina Pinto Nogueira, Cristina Neves, Fabiana Peixoto, 
Filipa Matias, José João Carvalho, João Palas, Ligia Massena, Mariana Bessa, Mariana Moura Relvas, Miguel 
Alves

Assembleia Geral
Presidente da Mesa: Patricia Fernandes
Vice-presidente da mesa: Pedro Couto
Secretária da Mesa: Margarida Moreira

Conselho Fiscal:
Presidente: Rosa Barreira
Secretária: Alexandra Duarte
Secretário: Pedro Mendes

Ciente do esforço e dedicação da Direção anterior, a nova Direção AIMGF Zona Norte pretende dar segui-
mento aos projetos já desenvolvidos em anos anteriores. Sendo a Medicina Geral e Familiar uma especialida-
de com tantas vertentes, nós enquanto Internos temos uma melhor perceção das falhas formativas que nem 
sempre conseguem ser colmatadas pelo Internato Médico. Desta forma, é missão desta Direção ir de encontro 
a essas falhas e tentar reduzi-las, através da realização de cursos e outras formações dirigidas à prática clínica. 
Para isso, contamos com a ajuda de todos os Internos de MGF da Zona Norte para nos fazerem chegar as suas 
sugestões, quer pessoalmente, quer por email ou pela nossa página do Facebook, de forma a que possamos 
melhorar a nossa oferta formativa. É também objetivo desta Direção manter a possibilidade de publicação 
de artigos originais na AIMGF Magazine. Aproveitamos para lembrar que podem enviar os vossos artigos a 
qualquer momento, não havendo prazo limite de submissão. Para mais informações consultem o nosso site em 
www.aimgfzonanorte.pt. Contamos com todos para nos ajudarem a evoluir, indo de encontro às necessidades 
de cada Interno.



por Ana Cláudia Almeida
Vogal da AIMGF Zona Norte

O Eletrocardiograma (ECG) é utilizado na prática 
de ambulatório para estudo de doenças relaciona-
das com o coração ou suspeitas de doença cardíaca 
com base na presença de sinais ou sintomas. Em 
Portugal, no ano de 2005, o ECG foi requisitado 
em 4,1% das consultas médicas dos Cuidados de 
Saúde Primários (CSP), em constante crescimen-
to desde 1990. Apesar do eletrocardiógrafo não 
estar disponível na maioria dos centro de saúde, 
a realização e leitura do ECG é reconhecida como 
uma competência básica no exercício em CSP.
Neste sentido, a AIMGF Zona Norte, com o apoio 
dos laboratórios Bayer, organizou a primeira edi-
ção do “Curso de ECG na prática clínica”, no dia 3 
de junho de 2016. O curso teve a duração total de 
4 horas e decorreu no Hotel Eurostars Heroísmo, 
no Porto. O curso foi replicado posteriormente, 
a 16 de setembro em Guimarães, 23 de setembro 
em Vila Real e 14 de outubro em Gaia. 

A edição do Porto contou com a presença de 3 
palestrantes da área da cardiologia: Dr. João Por-
tuguês, Dra. Filipa Almeida e Dr. Luís Adão, sen-
do que os 33 participantes foram distribuídos de 
forma rotatória, por 3 workshops de caráter práti-
co sobre questões do dia-a-dia, arritmologia e dor 
torácica. 
O curso teve início com uma breve introdução 
teórica sobre a realização e leitura de ECG, onde 
foram abordados os princípios básicos sobre ECG, 
a colocação dos elétrodos e sequência de interpre-
tação do ECG, de forma a capacitar os participan-
tes para os workshops. O workshop sobre questões 
do dia-a-dia, foi palestrado pelo Dr. João Portu-
guês, e os participantes tiveram oportunidade de 
treinar a leitura de diferentes ECG (normais e 
com alterações), através do recurso a vários casos 
clínicos interativos. No workshop de arritmologia, 
palestrado pelo Dr. Luís Adão, foram abordadas 
algumas das arritmias mais frequentemente dete-
tadas no ECG ao nível dos CSP, nomeadamente 
extrassístoles, bradicardia sinusal, bloqueios de 

Atividades

CURSO
“CURSO DE ECG NA 

PRÁTICA CLÍNICA”
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ramo, entre outras. Por fim no workshop sobre dor 
torácica foram abordados diversos casos clínicos 
sobre enfarte agudo de miocárdio com e sem su-
pra-desnivelamento do segmento ST-T, pericardi-
te e tromboembolismo pulmonar.  
A avaliação do curso foi realizada no final do 
mesmo, sendo que após realização do teste houve 
espaço para esclarecimento de dúvidas dos parti-
cipantes a respeito das questões.
Em suma, o ECG é um exame da prática clínica 
da Medicina Geral e Familiar, pelo que ao longo 
do curso foram fornecidas ferramentas que per-
mitirão aos participantes realizar e interpretar um 
ECG, assim como orientar os doentes em função 
das anormalidades eletrocardiográficas encontra-
das. 
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Sequência de leitura de ECG
1. Ritmo e frequência;
2. Eixo QRS;
3. Condução A-V (intervalo PR)
4. Condução IV (intervalo QRS)
5. Hipertrofias (auriculares; ventriculares)
6. Alterações Isquémicas

• Ondas Q e Progressão ondas R
• Alterações da Repolarização (Segmentos ST; Ondas 
T; Ondas U)

7.Outros
• Intervalo QT/QTc;
• Voltagem do QRS

Ritmo sinusal
1. Ondas P positivas em I e II e negativas em aVR 

2. Ondas P seguidas de QRS
3. Distância entre onda P e QRS constante

4. Distância entre QRS é constante (regular)



por Jonathan Santos
Presidente da AIMGF-Zona Norte

A AIMGF Zona Norte manteve, em parceria com a 
Pfizer, a realização do “Curso de abordagem da Fibri-
lhação Auricular (FA) na MGF”. São já 4 edições, não 
sendo por acaso já que estamos perante uma patologia 
com uma prevalência estimada de 1,5 a 2% sendo que 
1 em cada 5 Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) 
são consequência desta arritmia. Torna-se assim fun-
damental fazer chegar estes conhecimentos ao maior 
número possível de médicos.
Este curso foi realizado no AC Porto Hotel e teve a 
presença de cerca de 60 participantes. Contou com a 
participação especial, enquanto palestrantes, da Prof.ª 
Doutora Júlia Maciel [cardiologista no Centro Hospi-
talar do São João (CHSJ)], Dr.ª Luciana Ricca Gonçal-
ves (imunohemoterapeuta no CHSJ) e Dr.ª Paula Dias 
(cardiologista no CHSJ).
Um diagnóstico de fibrilhação auricular alerta o pro-
fissional para a introdução de um anticoagulante após 
uma correta abordagem clínica. Esse doente está sob 
um risco importante de desenvolver um AVC pelo 
que a nossa atitude clínica não deve ser adiada. As op-
ções terapêuticas são diversas, cada uma delas válida 
quando aplicada de forma correta e dependendo do 
doente que temos à frente. 
Com o aparecimento dos Novos AntiCoagulantes 

Orais (NACO) e novos ensaios clínicos, as guidelines 
internacionais vão sendo atualizadas com vista à mu-
dança de estratégias de acordo com a evidência clínica 
até então disponível. Por sua vez, esta 4ª edição trouxe 
novidades que, como esperado, clarificam e desmis-
tificam dúvidas dos profissionais, mais precisamente 
quanto os NACO. 
Algumas das perguntas clarificadas por este curso fo-
ram: como diagnosticar uma FA; como, quando e a 
quem iniciar tratamento; quais as várias opções tera-
pêuticas; como monitorizar; quando e como suspen-
der anticoagulantes; como trocar de anticoagulantes; 
quais as diferenças entre os anticoagulantes. Vários 
pontos chaves foram enunciados pelas palestrantes, 
sendo alguns deles:

• “Vamos perder o medo de hipocoagular os nos-
sos doentes;
• O risco de hipocoagular é inferior ao risco de 
não hipocoagular;
• Se hipocoagularmos as FA damos um contributo 
enorme para a redução do AVC em Portugal;
• A aspirina não deve ser usada para prevenção do 
AVC na FA.”

Posto isto, esta foi mais uma iniciativa positiva da 
AIMGF Zona Norte, apontada pela direção como 
uma formação a manter visando chegar aos restantes 
colegas de MGF.

CURSO
“CURSO DE ABORDAGEM DA 

FIBRILHAÇÃO AURICULAR NA 
MEDICINA GERAL E FAMILIAR”
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por Rita Luz
Secretária da AIMGF-Zona Norte

As patologias nefrológicas e urológicas são uma cons-
tante no dia-a-dia de um Médico de Família, especial-
mente se tivermos em conta a crescente prevalência 
de doenças como a hipertensão arterial e a Diabetes 
mellitus que, muitas vezes, cursam com nefropatia. 
Contudo, as dúvidas em relação a patologias do foro 
nefro-urológico vão muito além destes temas especí-
ficos.
Assim, nos dias 8 e 9 de julho de 2016, a AIMGF Zona 
Norte organizou o segundo curso de Nefrologia orien-
tado para a prática clínica diária da Medicina Geral 
e Familiar, de 10 horas, onde estiveram presentes 40 
participantes. O curso teve como formadores Internos 
de Formação Específica de Nefrologia: Dr. Hugo Di-
niz, Dr. Luís Mendonça e Dr. Hugo Ferreira do Centro 
Hospitalar São João; Internos de Formação Específica 
de Medicina Interna: Dr. Luís Magalhães do Hospital 
da Arrábida e Dr. Pedro Marques do Centro Hospita-
lar São João e Interno de Formação Específica de Uro-
logia do Hospital Pedro Hispano: Dr. Carlos Ferreira.  
No primeiro dia o curso iniciou com a sessão “Análise 
Urinária” onde foram abordados temas como a im-
portância das tiras-teste, da avaliação do sedimento 
urinário e da importância da análise da urina na de-
finição de diversos síndromes nefrológicos (microhe-
matúria, proteinúria não nefrótica, macrohematúria, 
síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiência 
renal rapidamente progressiva, lesão renal aguda, li-
tíase renal, infeção urinária, uropatia obstrutiva…). 
O tema “Diuréticos” revelou-se também uma sessão 
interessante já que, para além de uma introdução teó-
rica para relembrar a fisiologia do transporte salino 

CURSO
“II CURSO DE 
NEFROLOGIA 
PARA MEDICINA 
GERAL E 
FAMILIAR” 

ao longo do nefrónio e a farmacodinâmica e cinética 
de atuação destes fármacos, foi essencialmente abor-
dada a sua utilização prática na clínica diária (qual 
o diurético mais aconselhado e qual a posologia em 
patologias como a insuficiência cardíaca, a cirrose, a 
hipertensão arterial e no síndrome nefrótico). Esta 
sessão permitiu também a discussão de casos clínicos, 
com a colocação de dúvidas práticas e a referência às 
complicações mais comuns do uso dos diuréticos.
A última palestra do dia “Doença Renal Crónica” fo-
cou a fisiopatologia desta doença, quais as principais 
causas que estão por detrás do seu desenvolvimento. 
Foram também abordados temas como a controvérsia 
da dupla inibição do sistema renina-angiotensina na 
proteinúria, a restrição proteica na insuficiência re-
nal e as indicações para o início de substituição renal, 
para além dos critérios de referenciação à consulta de 
Nefrologia. 

No segundo dia, a primeira sessão debruçou-se sobre 
“Litíase renal – como prevenir e orientar”, tendo esta 
sido orientada segundo três cenários possíveis: 
a) Doente que chega em agonia com dor, em que o 
mais importante é fornecer analgesia com Anti-in-
flamatórios Não Esteróides (AINE) ou opióides, e 
reconhecer os casos que devem ser referenciados ao 
Serviço de Urgência: idosos, doentes com rim único, 
grávidas ou doentes com febre. É importante salientar 
que a terapêutica expulsiva com alfa-bloqueantes ou 
bloqueadores dos canais de cálcio só tem evidência 
nos cálculos localizados a nível do ureter distal; 
b) Achado acidental – aqui a principal distinção na 
abordagem tem a ver com o tamanho dos cálculos, 
sendo que cálculos únicos com < 5mm e sem fatores 
de risco associados devem ser vigiados anualmente, 
devendo os restantes ser referenciados para Urologia;
c) Doente assintomático que chega com história de 
cólica renal – em que é necessário complementar o 
estudo com exame do sedimento urinário, urocultura, 
ecografia e radiografia renovesical em decúbito dorsal. 
Tendo em conta a alta taxa de recorrência da litíase de 
30 a 50% ao fim de cinco anos, é importante proceder 
ao estudo metabólico dos doentes sob maior risco. 

O tema “Cistos renais e outras alterações ecográficas 
– quando valorizar e como vigiar?”, versou sobretu-
do sobre o diagnóstico e acompanhamento dos cistos, 
nomeadamente dos simples que não requerem vigi-
lância, exceto se múltiplos e bilaterais, altura em que 
o doente deve ser referenciado para Urologia, e dos 
complexos cuja identificação deve obrigar ao estudo 
com TC contrastada. 
As “Infeções do trato urinário” foi outro dos temas 
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por Filipa Filipe
Tesoureira da AIMGF Zona Norte

No dia 15 de julho de 2016, a AIMGF Zona Norte, 
em parceria com os colegas Filipe Sousa Neves e João 
Costa, Internos de Oftalmologia do Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), promoveu 
a 1ª edição do Workshop ‘Uma Tarde com a Oftalmo-
logia’. O Workshop teve lugar na sala Medicoteca da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
com a duração total de 5 horas e com realização de 
avaliação final.

WORKSHOP – 1ª EDIÇÃO
“UMA TARDE COM A OFTALMOLOGIA” 
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que se seguiu, onde se abordou a questão das infeções 
urinárias de repetição cuja definição passa pela ocor-
rência de mais que duas infeções em seis meses ou 
mais que três num ano, sendo o principal mecanismo 
a reinfeção por agentes comuns como a Escherichia 
coli. No caso do homem e da criança deverá sempre 
haver investigação adicional, enquanto que no caso da 
mulher as medidas preventivas incluem a antibiote-
rapia profilática, tanto na forma contínua como pós-
coital, as medidas de higiene e os estrogénios tópicos 
na mulher pós-menopáusica. 
O curso terminou com o tema “HTA Renal” no qual, 
através da aplicação prática em casos clínicos, se fo-
cou o desenvolvimento da nefropatia causada pela Hi-
pertensão Arterial (como a glomeruloesclerose seg-
mentar e focal) e, por outro lado, as causas renais que 
podem conduzir ao aparecimento de HTA (como a 

estenose da artéria renal, displasia fibromuscular, etc)
No final do curso houve ainda lugar para a realiza-
ção de um teste de avaliação com perguntas de esco-
lha múltipla (para os participantes interessados), bem 
como o preenchimento de um inquérito de satisfação, 
no qual os participantes fizeram uma avaliação su-
mária da organização do curso, dos palestrantes e das 
sessões apresentadas, referindo os pontos mais positi-
vos e negativos e sugerindo alterações que melhorem 
um futuro curso. Regra geral, o curso foi considerado 
pertinente e todos os participantes referiram que o 
recomendariam a outros Internos de MGF, apesar de 
haver sempre lugar a melhoria na escolha dos temas 
abordados e na qualidade do coffee-break.
O curso foi muito participado, correspondendo às ex-
petativas da AIMGF, pelo que esperamos realizar pró-
ximas edições em breve! 



O Workshop foi estruturado em três partes distintas:

• 1ª parte: Urgências em Oftalmologia: o que fazer?
Nesta parte foram incluídos o “Olho vermelho” (Dr. 
Filipe Sousa Neves) e a “Alteração súbita da visão” (Dr. 
João Costa), nomeadamente as diferentes patologias 
que se enquadram em cada um dos sinais/sintomas e 
a sua abordagem. A apresentação sobre olho verme-
lho pretendeu ser o mais prática e objetiva possível, 
focando patologias frequentes nos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), nomeadamente o hordéolo, o chalá-
zio, a blefarite, a hemorragia subconjuntival e a con-
juntivite (alérgica, vírica e bacteriana).

O tema da “Alteração súbita da visão” versou pato-
logias menos frequentes nos CSP, que exigem quase 
sempre referenciação à especialidade em contexto de 
Serviço de Urgência, nomeadamente o hemovítreo, o 
descolamento da retina, a oclusão vascular da retina, 
entre outras.

• 2a parte: Oftalmologia Pediátrica: o que não posso 
deixar passar?
Esta parte foi dedicada à Oftalmologia Pediátrica e 
quiçá poderia merecer a realização de um Workshop 
em separado, com aprofundamento das estratégias do 
exame físico em idade pediátrica. Foi estruturada em 
três diferentes temas: o Exame físico (Dr. Sidnei Bar-
ge, CHVNG/E), o Estrabismo (Dra. Lígia Figueiredo, 
CHVNG/E) e a Ambliopia (Dr. Sidnei Barge).

• 3a parte: As principais doenças da visão: o que 
preciso de saber?
Foram abordados os temas da Catarata (Dr. Fili-
pe Sousa Neves), Glaucoma (Dra. Mónica Loureiro, 

CHVNG/E), Retinopatia diabética (Dra. Lígia Ribei-
ro, CHVNG/E), Síndrome do Olho Seco (Dra. Joana 
Braga, CHVNG/E) e a Degenerescência Macular da
Idade (Dr. João Costa).
De destacar a forma prática e dirigida como foram 
abordados estes temas, por exigirem uma ação con-
junta e coordenada das especialidades de Medicina 
Geral e Familiar (MGF) e Oftalmologia para a sua 
abordagem e orientação.
O balanço final desta iniciativa foi positivo, com 90,3% 
dos participantes a referirem que recomendariam o 
workshop a outros colegas e com uma avaliação global 
do curso de 4 valores (para uma escala de 0 a 5).
O Dr. Filipe Sousa Neves também manifestou a sua 
opinião relativamente a este workshop: “A ideia deste 
evento surgiu de forma natural pela necessidade de 
uma formação mais precisa e prática na área da Oftal-
mologia na especialidade de MGF. Não tenho dúvidas 
que o programa de internato de MGF em Portugal é 
bastante abrangente permitindo a formação de pro-
fissionais competentes e preparados para o exercício 
da Medicina nos CSP. Contudo, a nível da formação 
na área da Oftalmologia existe uma lacuna grave, uma 
vez que o programa de internato não contempla qual-
quer estágio ou curso obrigatório.
Esta 1ª edição do Workshop teve como principal ob-
jetivo tornar “práticos” os conhecimentos em Oftal-
mologia dos colegas, tentando corresponder aos seus 
anseios e expectativas. Por esta razão, a formação foi 
estruturada em três partes diferentes: 

• Urgências em Oftalmologia: o que fazer?
• Oftalmologia Pediátrica: o que não posso deixar 
passar?
• As principais doenças da visão: o que preciso de 
saber?

Como tal, foram fornecidas ferramentas que permi-
tem ao profissional de Saúde AGIR com CONFIAN-
ÇA e EFICÁCIA perante qualquer situação do foro 
oftalmológico. Pretendeu-se que este Workshop fosse 
uma mais-valia na prática diária dos colegas e servisse 
para otimizar as relações entre as nossas duas áreas 
clínicas, relação essa muitas vezes descuidada... Im-
portante referir que todas as apresentações tiveram 
em conta a literatura recomendada para o exame final 
de especialidade (Boas Práticas em Oftalmologia 2008 
– Elementos Clínicos de Avaliação e Referenciação), 
servindo também como uma “ajuda” na preparação 
do mesmo.
     
Um agradecimento pessoal a todos os colegas que 
participaram de forma ativa e interessada neste curso, 
bem como aos elementos da organização e palestran-
tes.”
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O essencial sobre olho vermelho

1. Não prescrever Corticóides
2. Não prescrever Anestésicos Tópicos (Anestocil®) 
3. O que tratar?

1. Hemorragia subconjuntival (não traumática) 
2. Hordéolo e chalázio
3. Conjuntivite
4. Blefarite/Olho seco

4. O que referenciar para SU? Todo o olho verme-
lho acompanhado de: 

1. Alteração da acuidade visual
2. Dor intensa
3. Fotofobia
4. Alterações pupilares
5. Diminuição da transparência dos meios (cór-
nea)



por Carlos Franclim1, Mariana Rio1, Maria da Paz Tri-
gueiros2

1. Comissão organizadora do XXII Encontro do Internato 
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte
2. Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar 
na Unidade de Cuidados Saúde Personalizados Foz do 
Douro, Directora da Direcção de Internato Júlio Dinis

“Há poucas coisas tão fatalmente 
contagiosas como a alegria das 
pessoas sérias...”

Júlio Dinis, Uma Família Inglesa.

O Encontro do Internato de Medicina Geral e Fami-
liar (MGF) da Zona Norte (ZN) é um evento anual 
cuja organização fica a cargo de uma direcção de in-
ternato pertencente à Coordenação de Internato Mé-

dico de MGF da ZN. Em 2015, coube à Direcção de 
Internato Júlio Dinis esta grande missão! A organi-
zação do Encontro foi uma oportunidade formativa 
singular, que deu os seus frutos, dois dias de muita 
ciência, de cultura e de encontros, que juntou mais de 
500 participantes. O XXII Encontro do Internato de 
MGF da ZN foi um verdadeiro EncontrARTE – um 
Porto de talentos, tendo feito jus à máxima defendida 
por Abel Salazar (“um médico que só sabe Medicina 
nem Medicina sabe”). Foi debatida a ciência com mui-
ta arte e valorizada a arte com muita ciência.
O EncontrARTE só foi possível graças a uma equipa 
dinâmica e motivada, que esteve em acção durante 
mais de um ano, antes e depois do grande evento. As 
reuniões foram mais que muitas, entre as gerais e as 
dos vários departamentos, tendo sido fundamentais 
para a harmonia, coerência e robustez do trabalho de-
senvolvido. Não é de descurar o papel das reuniões 
enquanto momento de team building e de brainstor-
ming, essencial numa missão subjugada à vontade de 

Outubro 2016 | AIMGF Magazine | 11

ENCONTRARTE
UM PORTO DE TALENTOS

Equipa Organizadora - da esquerda para a direita, de cima para baixo: Dra. Mariana Rio, Dra. Ana Mafalda Macedo, D. Isabel 
Ribeiro, Dra. Sandra Pereira, D. Teresa Azevedo, Dr. Pedro Sousa, Dra. Joana Coelho, Dra. Eduarda Cerdeira, Dra. Inês Capi-
tão, Dr. Luís Filipe Teixeira, Dra. Rosa Pires, Dr. Carlos Franclim, Dra. Sara Correia, Dra. Ana Correia de Oliveira, Dra. Rosário 
Moura, Dra. Patrícia Zlamalik, Dra. Ana Luísa Esteves, Dr. Miguel Jeri, Dra. Mariana Oliveira, Dra. Ângela Costa, Dra. Maria 
João Peixoto, Dr. João Magalhães, Dra. Ana Ramos, Dr. João Matias, Dr. Tiago Veloso, Dra. Sofia Correia Pinto, Dra. Mª da Paz 
Trigueiros, Dr. Miguel Santos, Dra. Mariana Santos, Dr. Diogo Dias da Silva, Dra. Isabel Sousa, Dra. Joana Carneiro, Dra. Mar-
garida Baldaque, Dra. Carla Silva. Em falta na foto: Dra. Sílvia Camões.
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criar, recriar e inovar. Os vários grupos de trabalho 
(coordenação, marketing, patrocínios, suporte infor-
mático, logística, comissão científica, cultura) tiveram 
que se entrosar de forma ao encontro resultar em algo 
uno e interessante.
O fio condutor da programação científica foi a abor-
dagem dos problemas de saúde ao longo da vida do 
utente (da pediatria à geriatria), tendo-se privilegiado 
o convite a palestrantes próximos da realidade da Me-
dicina Geral e Familiar, com boa capacidade de comu-
nicação. As sessões foram momentos dinâmicos e de 
partilha, tendo-se refutado a mera exposição de saber 
de entidades iluminadas.
De forma a facilitar o interesse e a criatividade do pro-
cesso de partilha científica, foram transpostos para 
este encontro os “5 minutos de cultura”. Ideia original 
da USF Serpa Pinto que foi adoptada pela Direcção de 
Internato Júlio Dinis nas suas reuniões mensais. Fo-
ram momentos interessantes, em consonância com o 
espírito do congresso (houve lugar a declamação de 

poesia, performances musicais e teatrais). Em exposi-
ção permanente estiveram pinturas de um orientador 
de formação, as fotografias do concurso de fotografia, 
peças de cerâmica (arte bruta, proveniente do atelier 
de terapia ocupacional frequentado por utentes com 
patologia mental).

Este foi um verdadeiro ENCONTRO de ciência, de 
arte, de animação e de afetos. Foi possível partilhar e 
aprender sobre temas importantes para a prática clíni-
ca, muitos dos quais pouco abordados em congressos 
desta especialidade. A dedicação e todo o trabalho da 
equipa que organizou o evento foram recompensados 
pelo sucesso e inovação do EncontrARTE. Foi para 
muitos uma oportunidade curricular única, de de-
senvolvimento profissional e pessoal. Deveras, valeu a 
pena, tudo valeu a pena, todo o engenho, toda a arte, 
toda a alma, somente o espelho da magnificência da 
mais bela especialidade médica – a Medicina Geral e 
Familiar.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Dra. Ana Ramos, Dr. Luís Filipe Teixeira, Dra. Mª da Paz Trigueiros, Dra. Mariana Rio, Dr. 
Tiago Veloso, Dra. Maria João Peixoto, Dra. Sílvia Camões, Dra. Margarida Baldaque, Dra. Ângela Costa, Dra. Mariana Santos, Dra. Ana Luísa 
Esteves, Dra. Joana Carneiro, Dra. Sofia Correia Pinto, Dra. Ana Mafalda Macedo, Dra. Eduarda Cerdeira, Dr. Diogo Dias da Silva, Dr. Pedro 
Sousa, Dr. Miguel Santos, Dra. Sara Correia, Dra. Carla Silva, Dra. Isabel Sousa, Dr. Carlos Franclim, Dra. Ana Correia de Oliveira, Dra. Rosário 
Moura, Dra. Inês Capitão, Dra. Joana Coelho e Dra. Mariana Oliveira. Em falta na foto: Dr. João Matias, Dr. João Magalhães, Dr. Miguel Jeri, 
Dra. Patrícia Zlamalik, Dra. Sandra Pereira.
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A 19 de junho de 2015, foram aprovados novos 
critérios e grelha de avaliação, numa tentativa de 
uniformização a nível nacional da avaliação final de 
MGF. A AIMGF decidiu fazer um levantamento das 
opiniões dos que realizaram a nova prova, assim 
como da Dr.ª Maria da Luz, figura fortemente ligada 
ao internato de MGF. Como seria impossível pedir 
a opinião a todos os colegas recém-especialistas, 
esta foi solicitada a alguns colegas de diferentes 
ARS e Direções de Internato sobre a sua visão de 
todo o processo, colocando a cada um deles 8 ques-
tões. 

Considera as orientações para elaboração do 
Curriculum Vitae (CV) fornecidas pela Ordem 
dos Médicos suficientes à uniformidade das vá-
rias regiões do país?

Dra. Maria da Luz Loureiro
As orientações do CV são isso mesmo, orientações… São 
um guião para a organização de um documento pessoal e 
único que transmita apenas o trabalho de quem o organiza.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Pode ser útil para uniformizar os currículos, mas não uni-
formiza a avaliação desses mesmos currículos. Diferentes 
júris atribuem diferentes pontuações dentro do mesmo 
item, pelo que essas pontuações também deviam estar bem 
definidas e pormenorizadas, de forma a diminuir a hetero-
geneidade de júri para júri.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Sim, as orientações, apesar de atualizadas e emitidas dema-
siado tarde, eram explícitas quanto ao conteúdo e à forma 

do currículo. Acabou, no entanto, por não haver cumpri-
mento dessas normas, revelando-se discrepâncias signifi-
cativas na elaboração dos currículos entre as regiões Norte, 
Centro e Sul, provavelmente motivadas pelas diferentes 
orientações das coordenações, bem como pela prática an-
terior, habitualmente verificada na elaboração dos relató-
rios e currículos em cada uma delas.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Não. Embora seja um documento longo e bastante exaus-
tivo, é constituído por alguns pontos com alguma subje-
tividade e isso é comprovado na forma desigual como os 
colegas das diferentes regiões do país (Norte, Centro e Sul) 
elaboram os seus currículos. A par disso as diferentes coor-
denações dão orientações diversas que se sobrepõe a estas, 
aumentado ainda mais a desigualdade.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
É conhecido por todos que a nível nacional e entre as di-
ferentes Coordenações de Internato, as regras variam. As-
sim, a 24 de novembro de 2015, os Internos de MGF da 
Zona Norte receberam uma apresentação com algumas 
novas regras para o currículo. Considero que este foi um 
prazo demasiado curto para quem teria que entregar o CV 
em fevereiro de 2016 (parece muito, mas não o é de todo), 
tendo em conta ainda que estas regras acabaram por ser 
pouco explícitas em alguns pontos e cada um elaborou o 
seu CV de acordo com a sua própria interpretação pessoal. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Apesar de ter havido um esforço nas últimas recomenda-
ções no sentido de diminuir o número de páginas do CV, 
este continua a ser demasiado extenso. Por outro lado, pelo 
que soube através de informações de colegas de outras re-
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giões do país, existe uma enorme disparidade nas orienta-
ções para elaboração do currículo.

As informações relacionadas com a avaliação 
final do internato foram disponibilizadas ade-
quadamente?

Dra. Maria da Luz Loureiro
As informações relacionadas com a avaliação do internato 
são as que estão expressas nos documentos, nomeadamen-
te no Regulamento do Internato Médico (RIM) e as ema-
nadas pelos Colégios das diferentes especialidades, uma 
vez que o exame final é uma prova de titulação única. Nos 
períodos de mudança poderá haver alguma dificuldade na 
aceitação e compreensão das alterações instituídas, mas 
sim, considero que neste momento os procedimentos são 
conhecidos de todos.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Na nossa coordenação de internato penso que foram dis-
ponibilizadas adequadamente.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Não. Foram disponibilizadas tardiamente, com variabili-
dade e interpretações subjetivas relativamente à prova prá-
tica.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
De maneira nenhuma. As regras mudaram no meio do 
jogo. Iniciamos o internato com uma forma de avaliação 
e a poucos meses do fim fomos informados que muito iria 
mudar. Estas informações foram aparecendo de forma len-
ta e fragmentada, muito à custa das pressões que fizemos 
sobre as entidades competentes.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
De todo. Apenas a 29 de novembro de 2015, foi elaborado 
um documento pelas Coordenações de Internato de MGF 
relativo ao mesmo tema com algumas regras referentes à 
composição do júri, coordenação do processo, discussão 
curricular, prova prática e prova teórica. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
A portaria 45/2015, descreveu a nova avaliação de forma 
sucinta e demasiado vaga. Sobre a prova prática apenas se 
pôde ler que consistiria numa “discussão de um caso clí-
nico sorteado entre três”. Seguiram-se vários eventos com 
mesas dedicadas ao tema com elementos do Colégio de 
Especialidade, da Ordem dos Médicos ou das Coordena-
ções de Internato, pedidos de esclarecimentos aos quais 
“ninguém” sabia bem o que responder para “desespero” 
dos internos. Fizeram-se promessas não cumpridas (teste 
piloto e permissão de ficar com o enunciado da prova), in-
formação constante na primeira versão do “Regulamento 
Teste de Escolha Múltipla (TEM) 2016”, posteriormente al-
terada. Os internos foram sabendo que estavam a ser cria-

das “comissões” e “grupos de trabalho”, porém seguiram-se 
longos meses de silêncio, incerteza e consequente ansieda-
de vivenciada pelos candidatos, que durou praticamente 
todo o seu último ano de internato. Só em novembro é que 
os internos tiveram conhecimento de pormenores funda-
mentais dos métodos do novo exame e da bibliografia da 
prova teórica.

Considera a inclusão da avaliação contínua na 
nota da avaliação curricular pertinente?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Sim considero muito pertinente, em minha opinião pode-
ria até ter um “peso” maior na nota de avaliação curricular, 
seria mais justo e traduziria melhor o trabalho de 4 anos 
de formação.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Sim, considero. Faz sentido fazer parte da nossa prova cur-
ricular as notas obtidas ao longo dos 4 anos de formação. 
Apenas tem o inconveniente de as notas poderem ser dife-
rentes consoante o local onde são feitas as avaliações.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Sim, desde que haja homogeneidade na realização das 
avaliações parcelares dos estágios de MGF e dos estágios 
hospitalares entre as regiões, o que habitualmente não se 
verifica.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Parece justo e pertinente que o trabalho desenvolvido ao 
longo de 4 anos de internato seja valorizado no momen-
to final de avaliação. A valorização exclusiva do currículo 
pode ser redutora e assim conseguimos valorizar outros 
aspetos da nossa formação contínua.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Considero muito pertinente. Faz todo o sentido que a ava-
liação do nosso percurso ao longo do internato tenha um 
peso na nossa avaliação final e que o nosso percurso não 
se resuma apenas a 3 dias de avaliação final. Não obstante, 
muitas mudanças devem ser feitas no que diz respeito às 
avaliações intercalares a nível nacional e, até regional, onde 
se verificam uma disparidade de notas, o que irá influen-
ciar a avaliação final dos internos. Parece que o mais justo 
seria optar por um exame teórico nas avaliações parcelares, 
igual para todos os internos, à semelhança do TEM da ava-
liação final.

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Sim, apesar da avaliação contínua ter origem em grande fa-
tia nas notas dos orientadores e neste processo haver muito 
por fazer. Os internos são sobreavaliados e monitorizados 
com vários relatórios de atividades, enquanto os orienta-
dores não. Julgo que a idoneidade no internato de MGF 
ainda tem um percurso a fazer…
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Relativamente ao Teste de escolha múltipla 
(TEM), considera-o um método de avaliação de 
conhecimentos mais justo?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Sim, considero justo, tal como outros métodos de ava-
liação o serão também. Foi uma forma que se encontrou 
para “uniformizar critérios”, muito solicitado e reivindica-
do pelos médicos internos, atendendo ao enorme núme-
ro de candidatos na nossa especialidade. Há quem tenha 
preferência por provas orais, por aparentemente avaliarem 
melhor a integração de conhecimentos do candidato. Um 
teste escrito de escolha múltipla é talvez um método mais 
objetivo, obrigando a uma maior concentração e apelando 
muito mais para conhecimentos memorizados e não tan-
to adquiridos na prática clinica, mas as outras duas provas 
completam esta avaliação, por isso considero um método 
útil e necessário no momento atual.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Mais justo não sei se será, mas pelo menos é mais homo-
géneo, igual para todos, não dependente dos júris. Tem 
inconvenientes, nomeadamente não nos permitindo expor 
pontos de vista e raciocínio (“defender” as nossas opções). 
Há sempre prós e contras, mas pelo menos passou a ter o 
mesmo grau de dificuldade e os mesmos critérios de ava-
liação para todos.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Sim, pois evita a subjetividade dos júris de avaliação ine-
rentes às provas orais.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Sim. É uma forma de eliminar a subjetividade dos diferen-
tes júris.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Apesar de inicialmente ter algumas ressalvas relativamente 
ao TEM (sobretudo pela forma como o processo foi con-
duzido), penso que, no final, todos somos da opinião que 
foi o modelo de exame mais justo (mesmo em comparação 
com os exames curriculares e práticos, onde existe uma 
subjetividade inerente a uma prova oral). O TEM primou 
por ser um teste igual para todos, objetivo e em que todos 
estávamos em igualdade de circunstâncias.

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Não tenho dúvidas que seja um método mais justo com-
parativamente com à avaliação oral, reduzindo bastante as 
heterogeneidades. Porém, estas subjetividades não foram 
eliminadas. Por exemplo houve colegas que assistiram 
à correção da prova e outros não, e colegas que tiveram 
acesso às questões que erraram e outros não. Este último 
facto pouco relevo terá dado que não foi permitido o aces-
so ao enunciado da prova e, uma vez que deverá ser raro 

existir tal individuo com capacidade mnésica de “decorar” 
as 100 perguntas pela ordem apresentada, torna-se irrele-
vante aceder às questões erradas. Torna-se assim impossí-
vel aprender com o erro, contestar perguntas e melhorar a 
qualidade do exame.
Se o argumento para a proibição de que os candidatos fi-
quem com o enunciado da prova estiver relacionado com 
o cuidado de preservar o “banco de perguntas”, receio que 
seja uma falácia, uma vez que os candidatos podem repro-
duzir as questões a posteriori. Atendendo à periodicidade 
entre provas e ao número de candidatos a realizá-la, é bem 
possível que aconteça, o que poderá introduzir iniquida-
des.

Relativamente ao Teste de Escolha Múltipla 
(TEM), a sua estrutura e conteúdo foram ade-
quados para uma avaliação final de internato de 
MGF?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Sim, parece-me adequado. Pretendeu-se que os candidatos 
demostrassem os seus conhecimentos adquiridos ao longo 
do tempo e não se focassem em pormenores baseados na 
capacidade de memorização, sabendo cruzar conceitos e 
atitudes.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Foi a primeira vez, nunca tinha sido feita nenhuma prova 
destas como exame final de internato, não havia modelos, 
não sabíamos o que poderia ser questionado e como o ia 
ser feito. Isto tornou o estudo um pouco mais difícil de 
orientar. Quanto à estrutura e conteúdo, globalmente pa-
receu-me adequado.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Sim, as questões foram pertinentes e de encontro ao co-
nhecimento que um especialista em MGF deve ter.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
A estrutura na forma de escolha múltipla é consensual-
mente aceite, embora nem sempre reflita de forma fiel os 
conhecimentos. Relativamente ao conteúdo, se havia per-
guntas bem elaboradas, pertinentes e próximas da nossa 
prática clínica, outras eram completamente desadequadas 
da prática clínica em MGF.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Sem dúvida que foi feito um esforço para “fugir às normas 
e à metodologia do Exame do Harrison”, o que é de louvar. 
O exame tentou ir de encontro à nossa prática clínica diá-
ria, na medida do possível. Contudo, o exame tem muitas 
coisas a melhorar (o que é natural por ter sido o primeiro) 
mas algumas teriam sido ultrapassadas pela existência de 
uma prova piloto que, infelizmente, nunca chegou a con-
cretizar-se apesar da nossa insistência. Assim, no futuro, 
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as perguntas poderão ser elaboradas, avaliadas e validadas 
com maior rigor científico. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Para avaliação de conhecimentos, sou de opinião que a es-
trutura esteve adequada. Poderão não existir métodos per-
feitos mas certamente o método anterior era demasiado 
maleável, e pouco justo… Quanto ao conteúdo, algumas 
questões impunham, nas suas opções de resposta, diagnós-
ticos demasiado “forçados”, o que é de evitar numa espe-
cialidade onde o bom senso e a prevenção quaternária cada 
vez mais assumem um destaque fundamental. Foi ainda de 
lamentar alguns erros na formulação de certas questões, 
que foram felizmente anuladas.

Relativamente ao Teste de Escolha Múltipla 
(TEM), a bibliografia fornecida foi adequada aos 
conteúdos do TEM?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Não, não foi adequada, em minha opinião não deveria ter 
sido fornecida qualquer bibliografia, já nos encontramos 
numa fase de aprendizagem diferente, longe dos manuais 
escolares!

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Algumas questões eram mais práticas e fugiam um pouco 
à bibliografia fornecida, exigiam se calhar mais conheci-
mentos que não se encontravam na bibliografia fornecida. 

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Não, foi demasiado extensa e generalizada para o âmbito a 
que se destinava.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
De todo. As perguntas do TEM em nada refletiam o con-
teúdo da bibliografia fornecida. 

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Não. O TEM foi muito além da bibliografia fornecida. Pen-
so até que a existência de uma bibliografia até acabou por 
se tornar prejudicial. Muitas das questões do TEM acabei 
por responder tendo em conta o que tinha lido aquando da 
minha preparação para o exame curricular e pratico (que 
foi mais além da bibliografia do TEM) e a minha formação 
nos últimos 4 anos. Mas tal aconteceu porque a bibliografia 
foi elaborada antes das questões do exame. Assim, espero 
que, para futuras avaliações, as questões sejam construídas 
atempadamente e ao mesmo tempo, a bibliografia vá sendo 
revista e atualizada. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Antes dessa questão, há uma outra, que no fundo é se deve 
ou não haver bibliografia recomendada para o exame teó-
rico. Devemos pensar que por um lado, caso a bibliografia 
se cinja a uma ou duas referências, é muito fácil essa prova 

vir a ser muito semelhante ao exame de acesso à especia-
lidade. Porém, por outro lado, também não é adequado se 
existir um número irreal de referências para ler e estudar 
previamente à prova teórica. Concordo que haja bibliogra-
fia de apoio ao longo do internato para atingir objetivos 
concretos, porém tenho dúvidas que seja possível “reduzir 
com bom senso” as referências bibliográficas para um exa-
me final de especialidade em MGF. Um dos problemas foi 
haver muitas referências bibliográficas e com pouca ante-
cedência.

Qual a sua opinião sobre a nova modalidade de 
exame prático?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Tenho realmente pena que não seja fácil que o exame prá-
tico seja realizado com a presença do doente; mas as cir-
cunstâncias atuais limitam muito essa possibilidade, não 
podemos “profissionalizar” doentes para exame e muitas 
pessoas começam a recusar participar. Com um número 
tão elevado de candidatos, a possibilidade de fazer este tra-
balho com atores não será viável a curto prazo; modelos 
biomédicos para exame físico também não temos dispo-
níveis. Assim, é uma metodologia de exame que não me 
parece desadequada, aliás já adotada anteriormente por 
outras especialidades.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
A forma como era feito o exame prático não tinha nada a 
ver com uma consulta de MGF, nem com a nossa realidade. 
Com o novo exame aproximámo-nos mais do que é a nossa 
consulta, mas ainda podemos melhorar. Os júris estavam 
um pouco como nós, sem saber muito bem como iria ser. 
A meu ver os casos deviam ser mais trabalhados na tenta-
tiva de serem o mais corretos possível. Por exemplo uma 
dor lombar não ser devidamente caracterizada na história 
clínica e depois nem sequer ser alvo do exame objetivo, 
quando faz parte das queixas da consulta.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Mais adequada à prática de um especialista em MGF. Hou-
ve, no entanto, graves falhas na interpretação e implemen-
tação das provas entre diferentes júris, com falta de unani-
midade e homogeneidade no que respeita à complexidade 
dos casos clínicos apresentados bem como na apresentação 
dos dados clínicos ao examinando para a realização da his-
tória clínica. 

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Este é talvez o pior aspeto da avaliação. O doente é o ins-
trumento de trabalho do médico de MGF. Ao eliminar este 
aspeto tão importante da avaliação, estamos a eliminar a 
possibilidade de avaliar aspetos tão importantes como a 
comunicação, a entrevista clínica, a abordagem centrada 
na pessoa, entre outros.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
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domar), ARS Norte
Apesar do meu júri ter sido o mais correto possível comigo, 
dei por mim a “decorar” a lista de coisas a questionar ao 
júri para caracterizar o doente “fictício” que me foi apre-
sentado, o que se afasta, em muito, do que é a prática do 
nosso dia a dia. Alguns dos casos foram sendo repetidos 
entre júris o que criou um fator adicional de desigualdade 
entre internos. É uma metodologia que deverá ser melhor 
pensada e que, os júris, deverão praticar entre todos e dis-
cutir de forma a uniformizar os critérios de avaliação da 
prova prática.

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
De entre as 3 provas, a prova prática é a que deverá ser 
alvo da mais profunda apreciação, uma vez que não mediu 
o que se propunha medir. Fui formado na especialidade 
que se centra na pessoa, abordando-a numa base holística, 
que valoriza o sofrimento espiritual, que preza a relação 
e comunicação com a pessoa. No modelo atual de exame 
prático, onde se avalia a comunicação com a pessoa? Onde 
se avalia a orientação para a pessoa? Onde se tem oportu-
nidade de avaliar a dolência? Estes aspetos fundamentais 
são totalmente negligenciados no atual modelo. 
Houveram casos clínicos que apresentavam muitos proble-
mas de saúde que o utente se vinha (supostamente) quei-
xar. Ou, de nada se queixavam, mas de tudo um pouco ti-
nham quando questionado. Tudo problemas a abordar no 
mesmo momento. Todos. Se falhar um, “está incompleto”. 
Exatamente como internos e especialistas não fazem na 
prática clínica, onde os problemas/motivos de consulta 
têm de ser priorizados. Por outro lado, o atual modelo de 
exame prático, aparentou avaliar as capacidades de traba-
lho num serviço de urgência. Durante 30 minutos, o candi-
dato emite rajadas de perguntas ao júri, esperando que este 
lhe responda em ricochete, tal é o desespero do candidato 
em colher tudo o que as “orientações obrigam” no tempo 
destinado. 

De um modo geral, considera que os internos 
beneficiaram com esta mudança?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Penso que não se trata de uma situação de benefício ou 
prejuízo, quem está bem preparado, que ao longo do inter-
nato fez um percurso adequado tem bons resultados com 
qualquer tipo de avaliação.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Se beneficiámos ou não é difícil de responder… Mas torná-
mos um exame muito júri dependente num exame menos 
dependente da heterogeneidade (natural) que existe entre 
diferentes júris, tornámos uma prova prática mais direcio-
nada para cuidados hospitalares numa prova prática mais 
adequada à nossa realidade (embora ainda podendo ser 
melhorada e tornada mais homogénea). A prova curricu-
lar é que ainda tem que ser muito trabalhada por forma a 
tornar-se mais homogénea.

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Sim, mas será necessário uniformização das provas práti-
cas e das provas curriculares.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Globalmente não. Talvez possa beneficiar aqueles internos 
menos confiantes na relação médico-doente e em situação 
de doentes difíceis selecionados.

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Essa é uma questão pertinente. Não fosse a carência de va-
gas do Norte e o facto de muitos dos recém-especialistas 
terem ido para outras regiões do país ou terem optado por 
rescindir com o SNS, talvez estas mudanças e o processo 
como foram conduzidas não teriam sido alvo de tanta dis-
cussão e polémica. O certo é que é do nosso futuro que 
estamos a falar! E a avaliação dita (e ditou) o nosso futuro 
(próximo). O certo é que, onde se verificou maior justiça 
foi na componente que sofreu maiores alterações: o TEM 
que, foi igual para todos. A subjetividade continua, no exa-
me curricular e prático e isso deve mudar. Os júris devem 
reunir-se e treinar e definir critérios (nacionais) para uni-
formizar as condições de avaliação. Se é um processo mo-
roso e trabalhoso? Sem dúvida! Mas é do nosso futuro que 
estamos a tratar. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
Não havia dúvidas que era importante alterar o modelo de 
exame final da especialidade. Provavelmente a forma como 
as mudanças foram feitas é que não foram as melhores. As 
alterações entraram em vigor na fase final do internato, 
houve muita indecisão e incerteza e fontes de ansiedade 
evitáveis. Acredito ainda que o novo modelo de avaliação 
querendo ser mais justo acabou por em certas provas como 
a prática, introduzir uma enorme subjetividade. Essas sub-
jetividades traduzem-se em frustrações nas notas obtidas 
face ao esforço ao longo do internato. Não valorizar aque-
les que trabalham e trabalharam arduamente durante os 
4 anos de formação pode introduzir o risco de estes não 
continuarem a contribuir para o desenvolvimento da MGF, 
uma vez que terminam o internato e iniciam a atividade 
enquanto especialistas desmotivados.

Se pudesse, que alterações efetuaria no mode-
lo atual?

Dra. Maria da Luz Loureiro
Talvez fizesse apenas uma avaliação global - uma prova 
única (curricular e conhecimentos, se quiserem) valori-
zando sempre avaliação contínua.

Tiago Borges, ACeS Baixo Mondego I, ARS Centro
Sobretudo melhorar os critérios de pontuação da avaliação 
curricular, definindo melhor quanto atribuir de pontua-
ção pela presença de determinado elemento no currículo, 
tornando igualmente mais explicita essa mesma avaliação 
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- saber quantos pontos foram dados em cada elemento e 
porquê. Tornar o currículo menos “pesado”, por exemplo 
retirando o estudo da comunidade, já efectuado e avalia-
do em MGF1. Valorizar mais a formação (por exemplo ter 
feito uma pós graduação durante 1 ano deveria ser mais 
valorizado do que formações que duram apenas umas ho-
ras…), diferenciar os trabalhos entre publicados, apresen-
tados e onde foram apresentados (tendo em conta a difi-
culdade em apresentar trabalhos em diferentes congressos 
– há congressos em que qualquer trabalho é aceite e outros 
em que é muito difícil ter um trabalho apresentado… Valo-
rizar os prémios e menções honrosas, nada disto sabemos 
se é valorizado ou não). Também melhorar a homogenei-
dade na dificuldade dos casos clínicos elaborados para a 
prova prática. Penso que o mais difícil de melhorar é mes-
mo o TEM, porque tem que avaliar conhecimentos mas ao 
mesmo tempo seriar (para não ter toda a gente a mesma 
nota).

Mónica da Costa Teixeira, ACeS Algarve I, ARS Algarve
Conforme mencionado previamente, uniformização das 
provas práticas, com formação equivalente e obrigatória 
aos elementos de cada júri. Outro aspeto a mencionar diz 
respeito à necessidade em disponibilizar a correção do 
TEM, o que não se verificou, tendo os internos ficado sem 
saber o que erraram, não permitindo assim qualquer tipo 
de aprendizagem bem como nenhuma forma para fazer o 
pedido de reapreciação da prova.

Vânia Raquel Moura Diz, ULS Nordeste – Bragança, ARS 
Norte
Relativamente à elaboração do CV simplificava o processo, 
dando lugar a CVs menos volumosos e de mais fácil leitura, 
eliminando alguns pontos demasiado exaustivos, nomea-
damente descrição de atividades, entre outros. Mantinha 
os moldes antigos da prova prática, tentando uniformizar 
ao máximo os doentes selecionados para exame. Relativa-
mente ao TEM, acho importante adequar a bibliografia à 
nossa prática clínica, privilegiando documentos de Portu-
gal ou Europa, de elevado valor científico; e posteriormen-
te adequar as perguntas à bibliografia. 

Patrícia Borges Fernandes, ACeS Grande Porto II (Gon-
domar), ARS Norte
Para o exame curricular, por exemplo, deveriam ser estabe-
lecidos critérios objetivos e nacionais, quer para a realiza-
ção do currículo como para a sua avaliação. 
No exame prático, o treino dos júris e da apresentação de 
casos que deveriam ser construídos e treinados entre to-
dos. Considero que os casos possam ser repetidos, mas que 
o façam apenas para júris em exame, à mesma hora. Os 
critérios de avaliação devem ser explícitos entre todos e aos 
internos, de forma a que saibam como devem direcionar o 
próprio exame.
No exame teórico, as perguntas devem ser elaboradas 
atempadamente, de forma a que possam ser avaliadas e, 
quiçá, pontuadas no que diz respeito ao grau de dificul-
dade e área temática. O exame deveria ser constituído por 

questões das várias áreas, privilegiando o que é a nossa 
pratica clínica diária enquanto Médicos de Família, e com 
graus de dificuldade variáveis. A bibliografia deveria ser 
atualizada à medida que as questões forem construídas e 
deve-se evitar ao máximo a repetição das mesmas entre os 
exames das diferentes épocas. Isto porque, temos que ter 
em consideração que a nota de avaliação final de internato 
irá acompanhar-nos para a vida, e poderá influenciar fu-
turos concursos de mobilidade onde colegas de diferentes 
épocas irão concorrer. Ser os primeiros tem desvantagens. 
Provavelmente, em análise posterior, seremos os que, em 
média, tiveram notas mais baixas. Mas isto é algo que só o 
futuro o dirá. 

Vítor Cardoso, ACeS Cávado I (Braga), ARS Norte
A meu ver, a subjetividade nas avaliações deve ser alvo de 
sinceros esforços para ser reduzida ao máximo, pois de ou-
tro modo retira a seriedade da prova. Considero que o júri 
que me avaliou demonstrou uma base de princípios assen-
tes na seriedade, respeito e bom senso. Todavia e de acordo 
com vários colegas, talvez não tenha sido assim em todos. 
Pareceu existir subjetividade de procedimentos, dado que 
houve colegas a referir que as suas provas práticas foram 
públicas desde a colheita dos dados, enquanto noutras, as 
portas abriram-se aquando a discussão. Houve provas em 
que os resultados dos instrumentos de avaliação eram for-
necidos, enquanto noutras era fornecida a escala e o can-
didato “aplicava-a” ao presidente do júri, o que introduziu 
assimetrias no “recurso tempo”. Houve ainda provas em 
que determinadas escalas estavam disponíveis e noutras 
não. Existiu ainda subjetividade na forma de avaliação e 
cotação. Nesta área a “subjetividade” parece ser tão grande, 
que é ditada já como num jogo de sorte e azar. Houve cole-
gas que tiveram o mesmo “caso clínico”. O que fez primei-
ro, relatou todas as características da história ao segundo, 
inclusive os aspetos em que falhou. O segundo quando vai 
a exame e reconhece o mesmo caso, faz uma prova seme-
lhante, colmatando até as falhas do primeiro. Porém, as 
classificações não podiam ser mais díspares, tendo ficado 
separados por cerca de 4 valores e sendo a nota mais bai-
xa a do segundo candidato! Foi ainda curioso assistir que 
tendo-se repetido vários casos clínicos, os utentes fictícios 
foram adoecendo consideravelmente de uma semana para 
a outra...
É fundamental a reflexão relativamente à avaliação final de 
internato em MGF, de forma a respeitarmos a MGF en-
quanto disciplina científica, e os profissionais que a inte-
gram. O processo de avaliação poderá englobar mais con-
tributos, nomeadamente dos internos, afastando-se de um 
processo de cariz unilateral. Será importante medir o que 
está a acontecer nos vários intervenientes, estudar a satisfa-
ção do candidato com o júri, com o exame, ou mesmo com 
todo o processo de avaliação.
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por Dr. Virgílio Costa
Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do 
Porto

Telemedicina - Introdução:
O advento das telecomunicações, permitiu desde logo, 
a prática de telemedicina. Desde 1900 que se usou o 
rádio a partir de navios para consultas médicas. Em 
1906 fez-se o 1º electrocardiograma via telefone. Des-
de 1950 que a NASA monitoriza por via electrónica os 
astronautas. Em 1965 realizou-se a 1ª demonstração 
cirúrgica internacional via satélite. Desde 1980 que se 
usa intensivamente a videoconferência e a partir de 
1990 que a Internet, com a ajuda apenas de PC´s no 
início, e posteriormente de “tablets” e finalmente de 
“smartphones”, tem sido o meio preferencial para te-
lemedicina.
No início do presente século ainda era comum con-
siderar a telemedicina como uma técnica a usar ape-
nas na impossibilidade de medicina presencial: navios 
(civis e militares), estações espaciais, plataformas pe-
trolíferas, áreas remotas ou de guerra. Posteriormente 
decidiu-se que seria uma óptima ferramenta para paí-
ses pobres e/ou áreas socialmente desfavorecidas. As 

campanhas de massa (rastreios, prevenção, etc.) têm 
sido também um campo privilegiado da telemedicina.
Atualmente ganhou o estatuto de técnica do futuro e 
são os países mais desenvolvidos que lideram a im-
plementação acelerada da telemedicina. Em 2010 38% 
dos países tinham programas de telemedicina (TM) 
activos (estatais e privados).  

A teledermatologia
1. Justificação
A acessibilidade da pele, desde cedo proporcionou o 
uso de teledermatologia (TD) como meio de rastreio e 
consulta especializada. Mesmo nos países mais avan-
çados há falta de dermatologistas e estes estão distri-
buídos desigualmente. Nos EUA, a prevalência das 
doenças cutâneas excede a prevalência combinada da 
obesidade, hipertensão e neoplasias, sendo que estas 
doenças representam 12,4% das consultas em Medici-
na Geral e Familiar (MGF).

2. Técnicas
Há essencialmente 3 técnicas disponíveis:
1) Em diferido (Store and forward), em que se envia 
a informação clínica e fotos que serão avaliadas pos-

A ERA DA 
TELEDERMATOLOGIA



teriormente, recebendo-se então a informação de re-
torno. Tem como vantagem a resolução das imagens 
enviadas – mesmo com a tecnologia actual as imagens 
dinâmicas ainda deixam a desejar. Como desvanta-
gem avulta a possibilidade de consultas múltiplas para 
complementar a informação clínica ou solicitação de 
imagens extra e não proporciona uma relação médi-
co-doente. É a técnica mais usada.
2) Em tempo real (videoconferência). Tem a van-
tagem de proporcionar um diálogo entre médico e 
doente. Tem como desvantagens a necessidade de re-
cursos tecnológicos mais elevados, rede de comuni-
cações deficientes e caras em muitos casos, resolução 
baixa das imagens médicas e incompatibilidades de 
horários de todas as partes envolvidas.
3) Híbrida. Tenta combinar as vantagens de uma 
maior resolução de imagem, do conhecimento prévio 
da história clínica da técnica em diferido e do diálogo 
entra as partes envolvidas, proporcionado pela técnica 
em tempo real. Tem as desvantagens da técnica em 
tempo real, exceto a resolução das imagens médicas. 
Está em crescimento.

3. Resultados
A revisão da literatura permite concluir que:
- Diagnósticos e tratamentos suportam bem a com-
paração com a consulta presencial;
- O prognóstico é semelhante;
- A satisfação dos doentes é semelhante;
- Se estimulados os doentes usam esta via para con-
tacto direto;
- Os doentes são capazes de captar imagens adequa-
das.

4. Teledermatologia em Portugal
Desde 2012 que o Governo tenta implementar a te-
ledermatologia através do Grupo de Trabalho de Te-
lemedicina (GTT) tendo sido publicada a legislação 
necessária. A Direção Geral de Saude (DGS) regula-
mentou o telerrastreio dermatológico através da nor-
ma 005/2014 de 08/04/2014, disponível em https://
www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-
normativas/norma-n-0052014-de-08042014.aspx.
Nesta norma estabelecem-se os fundamentos, os pro-
cedimentos médicos e administrativos e finalmente os 
requisitos técnicos adequados ao funcionamento cor-
reto na rede de comunicações do Ministério da Saúde. 
A situação ideal era utilizar o Telerrastreio em todas 
as referenciações para a consulta de Dermatologia. 
Por várias razões não será fácil de conseguir de ime-
diato e assim, moderando a ambição, com o objetivo 
de melhorar a triagem de pedidos de consulta, man-
ter controlada a lista de espera e sobretudo evitar que 

fiquem à espera patologias prioritárias benignas ou 
malignas sugerimos o uso da TD nos seguintes casos:

1) Lesão única ou nº restrito de lesões;
2) Suspeita de nevo atípico (classificar segundo a re-
gra ABCDE e fototipo);
3) Suspeita de lesão maligna (fundamentada);
4) Dificuldade de descrição da lesão;
5) Em geral sempre que entendam a situação como 
urgente.

Posteriormente entendemos que a introdução de 
dermatoscópios manuais ou acoplados a câmaras fo-
tográficas será um passo enorme para uma melhor 
acuidade de diagnóstico das lesões pigmentadas. Na-
turalmente não se exige a capacidade de interpretação 
das imagens obtidas, apenas a capacidade e vontade 
de as obter.

5. Formação médica contínua
Uma das maiores vantagens da TD está também na 
formação contínua que proporciona. A acuidade 
diagnóstica de quem referencia vai melhorando com 
o tempo, permitindo alargar o leque de patologias 
corretamente diagnosticadas, tratadas e seguidas. É 
especialmente útil para diferenciar lesões melanocíti-
cas de outras lesões pigmentadas não melanocíticas, 
como verrugas seborreicas por exemplo, que são mui-
to frequentemente referenciadas como nevos em evo-
lução rápida (com a consequente ansiedade do doente 
e do médico, que referencia com pedido de urgência). 
São lesões muito frequentes a partir da 4ª ou 5ª década 
de vida.
Na avaliação objetiva das lesões melanocíticas, impõe-
-se o uso regular da regra ABCDE clínica, com a con-
sequente melhoria da acuidade e evitando referencia-
ções de nevos sem atipia, mas de “aspeto atípico”. Isto 
é, são muito frequentes referenciações sem qualquer 
critério, parecendo uma simples reprodução da au-
to-avaliação dos doentes. Do mesmo modo revela-se 
muito mais adequado classificar o tipo de pele pelo 
modo como reage á exposição solar (fototipo) do que 
pela raça. Fornece informações valiosas numa frase 
muito curta. É indispensável o seu uso generalizado.
Verrugas vulgares, fibromas pêndulos e moluscos 
contagiosos são lesões que devem fazer parte dos co-
nhecimentos básicos de Dermatologia – diagnóstico e 
tratamento. Os casos mais simples podem e devem ser 
tratados localmente após confirmação de diagnóstico, 
se necessário, através da TD. Uma informação de re-
torno clara permitirá a destreza necessária.
Algumas lesões pré-malignas ou mesmo malignas 
podem ser tratadas à distância, com as possibilidades 
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recentes da quimioterapia e imunomoduladores tópi-
cos. São ainda caros, mas podem comparar-se favora-
velmente com as deslocações mais longas e múltiplas 
faltas ao trabalho.
O seguimento de doenças crónicas apoiadas pela TD, 
permitirá evitar referenciações a cada agudização. As 
doenças agudas serão diagnosticadas e tratadas atem-
padamente, evitando faltas à consulta, pois a demora 
média de realização da consulta, torna inútil a refe-
renciação destes casos. Beneficiará também o apoio 
de Dermatologia ao serviço de urgência, por menor 
solicitação. A TD é um bom meio de difusão e imple-
mentação de todas estas práticas.

6. Qual a importância das lesões pigmentadas?
São as lesões ideais para a TD e representam cerca 
de 50% das referenciações diárias, sendo assim uma 
das maiores razões de atraso nas consultas. A maior 
parte são benignas, mas o potencial maligno existe e 
o prognóstico pode piorar rapidamente com o atra-
so no diagnóstico e tratamento de algumas. Há uma 
clara tendência para aumentar a sua referenciação, 
pelos rastreios, campanhas de sensibilização e hábitos 
de exposição ao sol ou solários. É aqui que faz toda 
a diferença a capacidade objetiva de avaliação das le-
sões pigmentadas, nomeadamente as melanocíticas 
(nevos). 
O Telerrastreio tem também aqui a sua máxima utili-
dade, sobretudo se aliado a imagens de dermatoscopia 
em casos adequados. Seriam poupadas, muitas deslo-
cações e esperas inúteis e aumentaria também a dis-
ponibilidade dos serviços para outras tarefas.
A capacidade de explicar a importância da autovigi-
lância e das alterações a valorizar, bem como a impor-
tância da objetividade (medição da lesão, comparação 
com foto anterior, etc.), são cruciais para a aderência 
do doente a um programa equilibrado de vigilância 
de nevos.

7. Como referenciar?
Mesmo se uma boa imagem vale por mil palavras, a 
história clínica sucinta, mas completa é fundamental:
- Início da lesão (descrição, localização, dimensões 
e data);
- Como evoluiu (continuamente, por surtos, áreas 
atingidas);
- Tratamentos efetuados e resultados (não há trata-
mentos habituais, especificar sempre);
- Nas lesões agudas (dias de evolução) tentar diag-
nosticar, tratar e reavaliar antes de enviar;
- Nas lesões melanocíticas não esqueçer o fototipo e 
os fatores de risco;
- Os antecedentes pessoais relevantes são importan-

tes sobretudo se for razoável a possibilidade de in-
tervenção cirúrgica.

As fotos são, neste caso, fundamentais. Na norma 
da DGS estão as regras para obter fotos adequadas. 
Como referido na literatura internacional, também 
recebemos muitas referenciações com fotos dos pró-
prios doentes e são geralmente bons fotógrafos. Os 
smartphones atuais, mesmo da gama média são exce-
lentes para fotografia médica.
Os erros mais comuns são:
1) Envio de fotos desfocadas - são absolutamente inú-
teis e uma perda de tempo, visualize-as previamente;
2) Distância inadequada – exceto as fotos de uma área 
anatómica, devem ser sempre a curta distância (ma-
crofotografia);
3) Fotos reduzidas – as fotos de alta resolução (mais 
de 5 a 7 megapixéis) não passam no programa de re-
ferenciação e assim são “reduzidas” antes do envio. 
Perdem quase todo o seu valor. Fotografar desde logo 
com resolução adequada (5 a 7 megapixéis ou menos 
de 1 Mb de tamanho máximo por foto).
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RESUMO
Introdução: A doença do soro-like é uma patologia 
rara, auto-limitada e mais frequente em idade pediátri-
ca. Esta patologia encontra-se frequentemente associada 
à administração de fármacos. Pretende-se sensibilizar o 
Médico de Família para as manifestações, evolução clí-
nica e orientação posterior.
Descrição do caso: Criança do sexo feminino de três 
anos de idade que após o contacto sucessivo com um 
antibiótico - amoxicilina - para tratamento de infeções 
do trato respiratório e do trato urinário, apresentou um 
exantema urticariforme e migratório associado a artrite 
do joelho direito com repercussão na marcha, com cerca 
de três dias de evolução. Encontrava-se no nono dia de 
toma da amoxicilina. Foi colocada a hipótese de se tratar 
da doença do soro-like.
Comentário: A doença do soro-like é uma patologia 
pouco estudada, desconhecendo-se os mecanismos fi-
siopatológicos e a abordagem mais adequada. As mani-
festações clínicas típicas (febre, atingimento articular e 
lesões cutâneas) são comuns a várias patologias infecio-
sas, a processos vasculíticos e reumatológicos, algumas 
das quais com implicações clínicas de maior gravidade, 
o que acarreta alguma dificuldade no diagnóstico. Des-
se modo, a história clínica é o elemento fundamental. 
Um elevado índice de suspeição é o elemento chave para 
identificação desta patologia, permitindo esclarecer os 
pais do seu prognóstico favorável e que poucas crian-
ças necessitam de tratamento hospitalar, excetuando as 
situações com envolvimento articular significativo. As-
sim, o Médico de Família com conhecimento sobre o 
quadro clínico e os potenciais diagnósticos diferenciais, 
pode orientar corretamente estes doentes e promover 
uma vigilância adequada.

Palavras-chave: Criança; Doença do soro-like; hiper-
sensibilidade a fármacos

INTRODUÇÃO
A doença do soro-like (DSL) é uma entidade rara, habi-
tualmente com um curso auto-limitado e com prognós-
tico favorável. A sua incidência não é conhecida, sendo 
mais comum em idade pediátrica.1-3 Frequentemente 
pode associar-se à administração de fármacos, com es-
pecial destaque para os antibióticos, como a penicilina, 
a amoxicilina, o cefaclor ou o trimetoprim-sulfameto-
xazol.1-4 Também pode ocorrer após processos infecio-
sos, especialmente infeções estreptocócicas e algumas 
infeções virais, como por exemplo a hepatite B.3 Con-
trariamente à Doença do Soro, cuja etiologia envolve a 
circulação e deposição tecidular de complexos imunes 
que desencadeia uma resposta inflamatória, a fisiopato-
logia da DSL não está totalmente compreendida.1-4 Con-
tudo, reconhece-se que não está associada a complexos 
imunes circulantes, a elevação dos títulos de anticorpos, 
a hipocomplementemia ou vasculite.2,3 Trata-se de uma 
reação na qual os metabolitos dos fármacos implicados 
podem ter um efeito tóxico direto nas células e conduzir 
a reações tardias idiossincráticas. Tipicamente ocorrem 
entre o sétimo e o vigésimo primeiro dia após o início 
do tratamento.1,3

As principais manifestações clínicas são febre baixa, le-
sões cutâneas urticariformes e envolvimento articular 
(sobretudo gonalgias de início agudo que incapacitam 
a marcha), sem haver evidência de linfadenopatias, vas-
culite ou nefrite.1-4 As lesões cutâneas urticariformes 
surgem nas pregas e tornam-se generalizadas, podendo 
ser confundidas com urticária anular aguda, contudo a 
sua duração é superior a 24 horas. As lesões típicas ex-
pandem-se gradualmente, surgindo aclaramento central 
com tom violáceo, ficando mais evidentes no abdómen 
e nos membros.3 O seu diagnóstico é clínico, pois não 
existem alterações laboratoriais caraterísticas da doen-
ça.1-3 É necessário um elevado índice de suspeição para 
fazer o diagnóstico da doença, o qual é determinado 
pela relação temporal entre a ingestão do fármaco e o 
aparecimento do quadro clínico.1,3 De destacar a relação 
com a toma de fármacos frequentemente prescritos em 
idade pediátrica.
A reflexão sobre este caso clínico torna-se pertinente, 
pela sensibilização para a semiologia e dados da anam-
nese que levam à suspeição diagnóstica.

DESCRIÇÃO DO CASO
Criança do sexo feminino, com três anos de idade, de 
raça caucasiana, previamente saudável. Pertence a uma 
família nuclear em fase III do Ciclo de vida de Duvall - 
vide Genograma (Figura 1).
Dos antecedentes pessoais, salienta-se que a sua gesta-
ção, com duração de 39 semanas, foi vigiada e sem regis-
to de intercorrências. As três ecografias obstétricas fo-
ram normais, bem como as serologias maternas (sífilis, 
vírus da hepatite B e vírus da imunodeficiência humana) 
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foram negativas, com imunidade contra a toxoplasmo-
se e o vírus da rubéola. O parto foi eutócico e decorreu 
na Maternidade Júlio Dinis, estando registado ao nasci-
mento um Apgar 10/10, um peso de 2880 gramas, um 
comprimento de 46,5 centímetros, um perímetro cefá-
lico de 32 centímetros e grupo sanguíneo O Rh positi-
vo. Fez rastreio auditivo no período neonatal e rastreio 
metabólico precoce que não revelaram alterações. Rela-
tivamente à história alimentar, a criança realizou alei-
tamento materno exclusivo até aos seis meses de idade, 
iniciando a diversificação alimentar por essa altura. A 
mãe nega história de intolerâncias ou alergias alimen-
tares. Fez suplementação com vitamina D até aos doze 
meses. Apresentou uma evolução estato-ponderal favo-
rável [peso e comprimento no percentil 25 e o perímetro 
cefálico no percentil 10-25]. Sempre revelou desenvol-
vimento psicomotor adequado à idade. Tem cumprido 
o Programa Nacional de Vacinação e, adicionalmente, 
realizou 4 doses da vacina Prevenar®. Não há antece-
dentes patológicos relevantes, nomeadamente, história 
de internamentos ou cirurgias, alergias medicamentosas 
e nunca fez transfusões sanguíneas. Não faz nenhuma 
medicação crónica. As consultas de vigilância de Saúde 
Infantil e a maioria das observações por situações agu-
das decorreram na Unidade Saúde Familiar (USF). 

Figura 1.  Genograma e psicofigura de Mitchell da Fa-
mília Y.P.S.C.

Quanto aos antecedentes familiares, os pais não são con-
sanguíneos; o pai tem 27 anos de idade e é saudável, a 
mãe tem 26 anos de idade, e tem antecedentes de rini-
te alérgica e litíase renal. Ambos são não fumadores. A 
criança tem um irmão de 8 anos, saudável. Não há co-
nhecimento de doenças familiares de caráter hereditário. 
Relativamente à história socioeconómica, o pai tem o 9º 
ano de escolaridade e trabalha na área da restauração, 
e a mãe tem o 12º ano de escolaridade e está atualmen-
te desempregada. O agregado familiar, constituído pela 

criança, os pais e o irmão, reside num apartamento, de 
localização urbana, com saneamento básico. Possui um 
animal doméstico - um cão, com desparasitação regular, 
que passa a maior parte do tempo na varanda. A criança 
pratica natação e passa os dias com a mãe.
Relativamente à história da doença atual, há registo no 
dia 26 de novembro de 2014, de episódio de observa-
ção no Serviço de Urgência (SU) do Centro Hospitalar 
de São João (CHSJ) - Urgência Pediátrica Integrada do 
Porto, por clínica de infeção respiratória. Após obser-
vação, a criança foi medicada com amoxicilina 500 mi-
ligramas (mg) por 5 mililitros (mL) de 12/12h, durante 
10 dias; com paracetamol 40 mg/mL, 5 mL de 8/8h se 
dor ou febre; e com salbutamol inalador com câmara 
expansora 200 microgramas/dose de 8/8h. A mãe des-
creve melhoria clínica franca. No dia 10 de dezembro 
de 2014 recorreu ao SU do CHSJ, após observação na 
sua USF, por suspeita de infeção do trato urinário fe-
bril com cerca de 12 horas de evolução. Foi medicada 
com associação de amoxicilina com ácido clavulânico 
250mg/5ml + 62.5mg/5ml, 4.5 mL de 8/8h, durante 10 
dias, tendo ficado com urocultura em curso. Decorridos 
2 dias a pediatra contactou telefonicamente a mãe, para 
dar indicação de suspensão do antibiótico, uma vez que 
o exame cultural da urina se revelou negativo. No dia 

30 de dezembro de 2014, recorreu 
ao mesmo SU, após observação na 
USF, por febre (temperatura axilar 
máxima de 39ºC) com cerca de três 
dias de evolução associada a tosse 
produtiva com expetoração muco-
purulenta, por vezes emetizante, e 
obstrução nasal marcada. Adicional-
mente, havia referência a alterações 
na auscultação pulmonar, com mur-
múrio vesicular presente e simétrico, 
mas com prolongamento do tempo 
expiratório e crepitações audíveis no 
⅓ médio do hemitórax direito. Foi 
pedida radiografia do tórax que re-
velou reforço da trama bronco-vas-
cular com infiltrados algodonosos, 
sobretudo nos ⅔ superiores do cam-

po pulmonar direito (vide Figura 2). 

Perante os achados clínicos e imagiológicos, foi assu-
mido o diagnóstico de pneumonia de provável etiolo-
gia bacteriana e instituída terapêutica com amoxicilina 
500 mg/5 mL, na dose de 5 mL de 8/8h durante 10 dias; 
salbutamol solução respiratória para inalação por nebu-
lização 5 mg/mL, na dose de 0.5 mL de 6/6h, durante 2 
dias, de 8/8h durante mais 2 dias e, por último, de 12/12h 
mais 2 dias; e brometo de ipratrópio 0.25 mg/2 mL, ½ 
ampola de 12/12h durante 5 dias. Três dias depois, re-
correu novamente à USF para reavaliação do quadro 
respiratório, tendo-se decidido nessa consulta associar 
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azitromicina, na dose 3.3 mL toma única diária durante 
3 dias, devido a persistência da tosse e das crepitações 
na auscultação pulmonar. No dia 8 de janeiro de 2015 
recorreu novamente à consulta aberta da USF, por lesões 
urticariformes e migratórias na face, tronco, membros 
e períneo de diferentes dimensões, que desapareciam à 
digitopressão com dois dias de evolução (semelhantes à 
Figura 3, imagens a e b); apresentava também tumefação 
e dor moderada do joelho direito, sobretudo com a mar-
cha e palpação. Sem outras queixas de relevo. Apresen-
tava bom estado geral, apirexia desde as 48 horas após 
instituição de antibioterapia (encontrando-se no nono 
dia de antibioterapia com amoxicilina e tinha terminado 
azitromicina há 3 dias), mucosas coradas e hidratadas, 
sem petéquias e sem sinais meníngeos, e sem outras par-
ticularidades ao exame objetivo.

Figura 2. Radiografia do tórax realizada no SU do 
CHSJ no dia 30 de dezembro de 2014

Devido ao atingimento articular com repercussão da 
marcha (impossibilidade de apoio do membro inferior 
direito no solo) foi enviada ao SU do CHSJ para obser-
vação, onde foi colocada como hipótese diagnóstica a 
DSL em contexto de administração de amoxicilina des-
de há cerca de 9 dias. No dia seguinte, recorreu ao aten-
dimento urgente do centro materno infantil do norte, 
para reavaliação do quadro clínico. A criança mantinha 
o quadro descrito, pelo que foi decidido suspender an-
tibioterapia com amoxicilina (completou 10 dias) e foi 
medicada com anti-inflamatório não esteróide (ibupro-
feno 6.5 mL de 8/8h), e anti-histamínico (hidroxizina 
2.5 mL à noite) pelas manifestações articulares e cutâ-
neas, respetivamente. Foi ainda encaminhada para a 
consulta de Imunoalergologia - alergia a fármacos, para 
estudo. De salientar que nestes dois últimos episódios 
urgentes não foi submetida a exames complementares 

de diagnóstico.

Figura 3. a (em cima) e b (em baixo) Múltiplas pla-
cas eritematosas anulares. Serum sickness and serum 
sickness-like reactions. In: UpToDate, Post, Ted (Ed), 
UpToDate, Waltham, MA, 2014

Na consulta de Imunoalergologia realizada em fevereiro 
de 2015, foi efectuado o seguinte estudo: Phadiatop, que 
revelou alergia a ácaros - D.pteronyssinus e D. farinae; 
não estava em fase aguda de infeção pelo Citomegalo-
vírus, mas com IgG positiva; revelou imunidade para a 
estirpe do vírus Influenza testada, imunidade na zona 
cinzenta para o vírus Sincicial Respiratório; não estava 
imune ao Coxsackievírus; IgE específicas a fármacos 
(penicilina G, penicilina V, ampicilina, amoxicilina, ce-
faclor) negativas. Em setembro de 2015, foi realizada 
prova de provocação com amoxicilina, que foi positiva 
ao 7º dia reproduzindo quadro clínico anterior, embora 
menos exuberante (lesões de urticária e eritema nas axi-
las, sem angioedema e sem atingimento articular), con-
firmando-se hipersensibilidade para a amoxicilina. Face 
ao estudo efetuado, a criança tem indicação de evicção 
de todos os antibióticos penicilínicos e cefalosporinas. 
É permitido o uso de antibióticos de outros grupos far-
macológicos, como os macrólidos, que já utilizou sem 
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registo de intercorrências. 

COMENTÁRIO
Neste caso assumiu-se como hipótese diagnóstica mais 
provável a DSL, que inicialmente não foi reconhecida 
pelo Médico de Família, tendo optado pela referenciação 
aos Cuidados de Saúde Secundários para esclarecimento 
da situação, devido ao atingimento articular associado a 
exantema. 
Salienta-se a importância da história clínica detalhada, 
bem como dos registos no Boletim de Saúde Infantil e 
dos dados disponíveis na Plataforma de Dados da Saúde, 
que complementam a informação cedida pela família e 
ajudam à exclusão de outros diagnósticos. 
Tendo em conta as manifestações clínicas descritas, 
deve considerar-se o diagnóstico diferencial com a ar-
trite idiopática juvenil, a púrpura de Henoch-Schönlein 
e a doença de Kawasaki.1,3 Pode ainda ser importante 
despistar quadros infeciosos de etiologia viral (como 
exemplos: infeção por parvovírus B19 ou mononucleo-
se infeciosa) ou bacteriana (doença de Lyme ou endo-
cardite bacteriana).1 A artrite idiopática juvenil, é uma 
das doenças reumáticas mais frequentes nas crianças e 
carateriza-se por edema articular (frequente o atingi-
mento dos joelhos) persistente (6 semanas), na ausência 
de infeção ou qualquer causa conhecida.1,3 No presente 
caso, os sintomas não tinham um período tão longo de 
evolução e constatou-se uma rápida resolução dos mes-
mos. A púrpura de Henoch-Schönlein está associada ao 
aparecimento de exantema, dor articular e edema dos 
tornozelos, dor abdominal e alterações renais - hematú-
ria e síndrome nefrótico.1,3 Nas observações realizadas, 
não surgiram alterações das caraterísticas da urina, nem 
sintomas abdominais. A seguir à púrpura de Henoch-S-
chönlein, a doença de Kawasaki constitui a vasculite mais 
comum da infância, cujos sinais e sintomas da doença 
são auto-limitados e raramente recorrentes. Caracteri-
za-se por febre prolongada, conjuntivite não exsudativa, 
alterações dos lábios e da mucosa oral, alterações das ex-
tremidades, exantema polimórfico e adenomegalia cer-
vical.1,3 A inflamação vascular difusa que acompanha a 
doença pode originar sequelas a longo prazo. A dificul-
dade diagnóstica deve-se ao facto destas características 
clínicas evoluírem temporal e sequencialmente, exigin-
do um elevado índice de suspeição e, muitas vezes, uma 
atitude expectante. Assim, reveste-se de particular rele-
vância a identificação da natureza e a evolução temporal 
dos sinais e sintomas associados, bem como assegurar a 
vigilância destes doentes. De referir que, se pertinente 
deverá ser realizado estudo analítico e/ou imagiológico 
complementar para excluir patologias mais graves.3 Por 
último, no referente à doença do Soro, constata-se que 
é uma doença rara, mais frequente em adultos. Clinica-
mente caracteriza-se por febre, nefrite com albuminúria 
e hematúria, e hepatomegalia. A incidência desta pato-
logia tem vindo a diminuir em consequência do menor 

uso de soro heterólogo de origem animal. Neste caso em 
particular, não havia registo da sua realização. A ausên-
cia de sinais clínicos de hipocomplementemia, vasculite, 
nefrite, linfadenopatia generalizada e proteinúria, torna 
o diagnóstico improvável.
A referenciação hospitalar permitiu o esclarecimento 
da patologia e explicar a benignidade do quadro clíni-
co. Pelo facto da criança apresentar uma forma ligeira 
da DSL, com bom estado geral e sem significativa re-
percussão articular, não foi necessário o internamento 
hospitalar. Decidiu-se suspender o fármaco suspeito e 
instituir tratamento sintomático com anti-inflamatório 
não esteróide e anti-histamínico. Dependendo da gravi-
dade da sintomatologia, pode eventualmente ser neces-
sária a instituição de corticoterapia ou gamaglobulina 
endovenosa.1-3 
Tipicamente, a febre resolve, o atingimento articular 
melhora, assim como deixam de surgir novas lesões 
num período expectável de 48 horas após a intervenção 
proposta.3 A resolução completa dos sinais e sintomas 
ocorre num tempo estimado de 7-21 dias, sem deixar 
sequelas.1

Pelo descrito na literatura, se o doente ou cuidadores de-
cidirem não prosseguir o estudo, o fármaco considerado 
responsável pelo aparecimento das manifestações deve 
ser evitado, devendo tal facto ficar registado no processo 
clínico do doente e essa informação deve ficar clara para 
os pais e, mais tarde, para o doente. Existe controvérsia 
sobre se apenas aquele antibiótico deve ser evitado, ou 
se todos os antibióticos dessa classe farmacológica (por 
exemplo betalactâmicos) devem ser evitados.2,3 Alguns 
autores defendem que outros fármacos dessa classe po-
dem ser usados e, habitualmente, são bem tolerados.3

Tendo em conta a história reportada, esta foi a terceira 
vez que a criança fez amoxicilina, num período de um 
mês e meio, com a ocorrência de manifestações cutâneas 
e atingimento articular no final do terceiro ciclo de an-
tibioterapia (a completar 9 dias de amoxicilina), tendo 
já terminado as três tomas de azitromicina há cerca de 3 
dias. Apesar do contacto repetido com este antibiótico, 
as manifestações clínicas ocorreram no final do tercei-
ro tratamento, ou pelo menos foram clinicamente mais 
significativas após este terceiro contacto. Há registo de 
novas manifestações cutâneas 3 dias após a prova de 
provocação oral. De referir, que os antibióticos foram 
todos de laboratórios diferentes, colocando-se assim a 
hipótese de um dos excipientes da amoxicilina ter causa-
do esta reação (embora seja uma reação muito rara), ou 
eventualmente, apenas os metabolitos da terceira molé-
cula da amoxicilina. 
A hipersensibilidade a fármacos é frequente na prática 
clínica de um Médico de Família, contudo o desfasa-
mento temporal entre os sintomas e a duração da anti-
bioterapia instituída poderá dificultar o diagnóstico des-
ta patologia. Serve o presente caso para demonstrar que 
a hipersensibilidade a fármacos também ocorre em ida-
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de pediátrica, que as manifestações clínicas podem ser 
pouco específicas e que um índice de suspeição elevado 
é fundamental. Assim, a rápida deteção e tratamento das 
reações cutâneas de hipersensibilidade a fármacos, além 
da identificação do agente causador, permite prevenir a 
progressão da reação, evitando exposições adicionais, e 
assegurar o uso adequado de medicamentos.5 Para além 
disso, salienta-se o papel do Médico de Família como 
elemento fundamental na gestão dos vários episódios de 
doença, na tranquilização e informação dos pais, peran-
te a ocorrência de uma provável manifestação de hiper-
sensibilidade a fármacos, com necessidade de estudo e 
seguimento numa consulta hospitalar. 
Uma vez que o antibiótico que é colocado como hipótese 
de ser o causador de hipersensibilidade é frequentemen-
te usado no tratamento de várias patologias, surgiu a ne-
cessidade de estudo deste evento de hipersensibilidade 
em consulta hospitalar de imunoalergologia - alergia a 
fármacos, de modo a compreender o padrão alérgico da 
doente e, se efetivamente, foi este o fármaco causador 
das manifestações cutâneas e articulares.
Pelo facto de não existirem orientações consensuais para 
o estudo mais adequado deste tipo de reações, muitos 
médicos aconselham a evicção do fármaco/classe de 
fármacos. A única forma de confirmar ou excluir DSL 
é através de uma prova de provocação com o fármaco 
suspeito, mesmo com IgE específicas e testes cutâneos 
(por picada, intradérmicos e epicutâneos) negativos.1 
Estes últimos testes têm valor limitado, porque detetam 
reações diferentes das potencialmente envolvidas na 
DSL. No caso da prova de provocação ter sido negativa, 

a criança poderia voltar a usar a amoxicilina.1

Por último, salienta-se a necessidade de prosseguir a in-
vestigação sobre os mecanismos fisiopatológicos envol-
vidos na DSL, como deve ser feito o estudo dos casos 
suspeitos e sobre as orientações que devem ser presta-
das aos familiares/cuidadores, e depois aos próprios 
doentes. Neste sentido, o papel do Médico de Família 
é preponderante na gestão da ansiedade da família e na 
evicção de novos episódios por contacto com o agente 
suspeito, particularmente se se confirmar DSL por prova 
de provocação positiva.  
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RESUMO
Introdução: A síntese de glucocorticóides, mineralocor-
ticóides e androgénios a partir do colesterol é um pro-
cesso metabolicamente complexo, que ocorre no córtex 
da suprarrenal. Requer apoenzimas, algumas com mais 
do que uma função. A hiperplasia congénita da suprar-
renal é uma doença autossómica recessiva, causada por 
deficiência em qualquer uma das enzimas necessárias 
para a síntese do cortisol. A maioria dos casos resulta de 
um défice da 21-hidroxilase. Reconhecem-se duas for-
mas de apresentação clínica: forma clássica virilizante, 
com ou sem perda de sal, e a forma não clássica. 
Descrição do caso: Género masculino, 24 meses 
de idade. Com 1 mês e 12 dias de vida recorreu 
à consulta aberta da sua unidade de saúde fami-
liar por quadro de vómitos em jato de conteúdo 
alimentar (1-2 vómitos por dia), choro frequente, 
recusa alimentar e irritabilidade, com 4 dias de 
evolução. Ao exame objetivo apresentava: perda 
ponderal de 10 gramas em 9 dias e fontanela an-
terior deprimida. Foi referenciado para o serviço 
de urgência de pediatria do hospital de referência 
onde ficou internado por quadro de desidratação 
com hiponatrémia grave e hipercaliémia. Teve alta 
com diagnóstico de hiperplasia suprarrenal con-
génita – forma clássica e medicado com hidrocor-
tisona, fludrocortisona e suplemento de cloreto de 
sódio. Atualmente mantém vigilância em cuida-
dos de saúde primários e hospitalares.
Comentário: Os quadros de apresentação da hiperpla-
sia suprarrenal congénita forma clássica perdedora de 
sal frequentemente fazem diagnóstico diferencial com 
estenose hipertrófica do piloro. Em Portugal o rastreio 
universal desta doença não está implementado. A reali-
zação de diagnóstico pré-natal está indicada nas famílias 
com crianças previamente afetadas. Este caso permitiu 

relembrar as apresentações possíveis destes distúrbios e 
mostrar que os profissionais de saúde além do acompa-
nhamento da criança deverão empatizar e capacitar os 
pais para esta doença. 

Palavras-chave: Vómitos; Hiperplasia suprarrenal con-
génita 

INTRODUÇÃO
A atividade do córtex da suprarrenal ocorre primaria-
mente pela estimulação da hipófise, pela Hormona Li-
bertadora de Corticotropina (CRH), segregada pelo 
hipotálamo. A hipófise segrega a Hormona Adrenocor-
ticotrófica (ACTH) que vai atuar no córtex das suprarre-
nais e estimular a esteroidogénese. A regulação do eixo 
hipotálamo-hipófise-supra-renais ocorre por um meca-
nismo de retrocontrolo negativo.1

A síntese de glucocorticóides, mineralocorticóides e an-
drogénios a partir do colesterol é um processo metaboli-
camente complexo que ocorre no córtex da suprarrenal 
e requer apoenzimas, algumas com mais do que uma 
função. A Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) é 
uma doença autossómica recessiva, causada por defi-
ciência em qualquer uma das enzimas necessárias para 
a síntese do cortisol.1-3 A forma mais frequente resulta 
do défice da enzima 21-hidroxilase e é responsável por 
mais de 90% dos casos.1, 2, 4 As manifestações clínicas se-
rão o resultado da deficiência dos produtos finais e da 
acumulação dos respetivos precursores, como a ACTH 
e a CRH, e pela diminuição do efeito de retrocontrolo 
negativo (figura 1).

Figura 1. Representação da esteroidogénese com evi-
dência das alterações decorrentes da anomalia da en-
zima 21-hidroxilase na biossíntese do cortisol

Os genes codificadores desta enzima situam-se no braço 
curto do cromossoma 6. A grande variedade de muta-
ções possíveis condiciona diferentes níveis de produção 
da enzima e, consequentemente, um vasto leque de gra-
vidade na apresentação clínica.2, 3 Reconhecem-se duas 
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formas de apresentação clínica: forma clássica virilizan-
te, a mais grave, com uma incidência na população cau-
casiana de cerca de 1:15 000 nados vivos, e a forma não 
clássica, com uma prevalência de 0,2%.1 A primeira tem 
apresentação na fase neonatal e cursa com ambiguidade 
sexual no recém-nascido do género feminino – a produ-
ção excessiva de androgénios condiciona graus variáveis 
de virilização in útero, desde simples clitoromegália a 
genitais externos fenotipicamente masculinos. Os re-
cém-nascidos do género masculino habitualmente não 
têm genitais externos afetados, podendo contudo, visua-
lizar-se uma hiperpigmentação escrotal ou aumento da 
dimensão do pénis.1, 2, 4 A forma clássica de HSC pode 
ser subdividida em dois tipos: com (75%) ou sem perda 
de sal (25%), se tem ausência completa da atividade en-
zimática, deficiência de cortisol e aldosterona ou défice 
enzimático parcial, respetivamente. Nos casos de forma 
clássica com perda de sal há uma produção inadequada 
de aldosterona que altera o equilíbrio hidroeletrolítico 
do organismo, manifestando-se habitualmente por uma 
crise perdedora de sal consequente à produção diminuí-
da de cortisol e aldosterona. Este episódio ocorre habi-
tualmente entre a primeira e a terceira semana de vida 
e carateriza-se pelos sinais e sin-
tomas listados no quadro I. A for-
ma não clássica não é detetável no 
período neonatal e apresenta uma 
clínica frustre.1-3 O diagnóstico da 
HSC é suportado por doseamentos 
hormonais.
Relativamente à HSC forma clás-
sica perdedora de sal, a terapêu-
tica com glicorticóides permite 
diminuir a hipersecreção de CRH, 
ACTH e androgénios de forma a 
otimizar o crescimento e a matura-
ção sexual normal. O fármaco de escolha na infância é 
a hidrocortisona oral 15-25 mg/m2/dia, dividida em 3 
tomas diárias.

Quadro I - Sinais e sintomas da crise perdedora 
de sal

Letargia
Má perfusão periférica
Diminuição do apetite
Desidratação
Regurgitação
Hipotensão
Vómitos em jato
Arritmias
Má evolução ponderal
Convulsões
Choro fraco
Hiponatrémia (Na+ <130 mEq/ L)
Hipercaliémia (K+ >5 mEq/L)
Acidose metabólica

O uso de mineralocorticóide traz benefício ao reduzir 
os níveis de ACTH e as necessidades de glicorticóide. 
A droga de escolha é a fludrocortisona, 0,05 – 0,3 mg/
dia. A reposição da perda de sal com cloreto de sódio 
é fundamental logo no primeiro ano de vida (1-3g/dia, 
equivalente a 17- 51 mEq/dia).1-3 A monitorização tera-
pêutica efetua-se pelo doseamento dos níveis de ACTH, 
17-hidroxiprogesterona, androstenediona.2 Os níveis de 
sódio e potássio, bem como a atividade da renina plas-
mática são úteis no controlo da terapêutica mineralo-
corticóide. As crianças com diagnóstico de HSC devem 
manter acompanhamento em consultas de Endocrino-
logia Pediátrica.2, 3

A HSC pode apresentar-se de diferentes formas e gravi-
dades ao longo do desenvolvimento do indivíduo. A fa-
miliaridade com a clínica de apresentação é primordial 
para um correto e atempado diagnóstico.
 
DESCRIÇÃO DO CASO
GG, género masculino, nasceu a 23/5/2013. Pelo geno-
grama familiar (figura 2) aparentemente não há consan-
guinidade, nem doenças hereditárias conhecidas e os 
antecedentes familiares são irrelevantes. 

Figura 2.  Genograma

Este menino está inserido numa família nuclear no 
estadio II do ciclo de Duvall. Como antecedentes obs-
tétricos há a realçar que foi a primeira gravidez para 
ambos os progenitores e esta foi vigiada nos cuidados 
de saúde primários em articulação com o hospital de 
referência, segundo protocolo de gravidez de baixo de 
risco. Não teve intercorrências à exceção da pesquisa do 
Streptococcus β-hemolítico que foi positiva - mãe reali-
zou doses adequadas de penicilina. O parto foi distócico 
(cesariana por sofrimento fetal) às 39 semanas e 2 dias. 
Apresentou apgar 6 ao primeiro minuto (tendo efetuado 
oxigénio e insuflações a pressão controlada) e apgar 9 
ao quinto minuto. Dados antropométricos: 3,480 Kg (P 
15-50), 47 cm de comprimento (P 3-15), 35 cm (P 50-
85) de perímetro cefálico e um índice ponderal superior 
ao percentil 90. Teve alta do berçário acompanhado pela 
mãe ao terceiro dia. Ao exame físico apresentava pé talo 
valgo à esquerda e hipospádias pelo que foi orientado 
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para as consultas de Medicina Física e Reabilitação e de 
Neonatologia do mesmo hospital.

No dia 5/7/2013 com 1 mês e 12 dias de idade, a mãe do 
GG levou-o à consulta não programada da médica de 
família. Nessa altura efetuava leite adaptado, profilaxia 
com colecalciferol 0,5 mg/mL – 1 gota/dia e apresen-
tava o programa nacional de vacinação atualizado. Foi 
relatado um quadro de vómitos com 4 dias de evolução, 
em jato, 1 a 2 episódios/dia. Ingeria apenas 40-60 mL 
dos 90-120 mL habituais, apresentava choro frequente 
e irritabilidade. A mãe negou febre, alterações do trân-
sito intestinal, conviventes doentes ou outras queixas. 
Ao exame físico apresentava uma fontanela anterior de-
primida e pulsátil, palidez cutânea com mucosas razoa-
velmente hidratadas e uma perda ponderal de 10 g em 
nove dias. Restante exame sem alterações. Perante este 
quadro e colocando como principais hipóteses de diag-
nóstico uma infeção ou estenose hipertrófica do piloro o 
GG foi referenciado ao serviço de urgência de Pediatria 
do hospital de referência.

Ao exame físico na admissão hospitalar foi relatado um 
tempo de preenchimento capilar de 3 segundos, palidez, 
fontanela anterior deprimida e face sui generis. Foi então 
instituída volemização com soro fisiológico e solicitado 
estudo analítico, gasimetria venosa e ecografia abdo-
minal. O estudo analítico revelou hiponatrémia de 113 
mmol/dL e hipercaliémia de 7,6 mmol/dL, sem outras 
alterações, nomeadamente marcadores inflamatórios 
negativos. A gasimetria revelou discreta acidose meta-
bólica compensada e hiponatrémia. A ecografia abdo-
minal revelou “suspeita de pielonefrite aguda (…) sem 
estenose hipertrófica do piloro”. Perante estes achados o 
lactente foi então internado no serviço de Neonatologia 
colocando-se como principais hipóteses de diagnóstico 
hiperplasia congénita da suprarrenal - forma perdedora 
de sal, sépsis (com ponto de partida urinário) ou síndro-
me polimalformativo. 

O GG esteve internado 14 dias (3 no serviço de Neona-
tologia e os restantes no serviço de Pediatria). Duran-
te o internamento realizou correção hidroeletrolítica 
endovenosa e antibioterapia. Dos exames solicitados 
há a mencionar uroculturas e hemoculturas negativas, 
doseamento anormal de 17-alfa-hidroxiprogesterona 
no teste de Guthrie (colhido a 28/5/2013) - 304 nmol/L 
sendo a referência menor de 30 nmol/L. Pela suspeita de 
síndrome polimalformativo realizou estudo de cariótipo 
de linfócitos cujo resultado posterior (10/7/2013) reve-
lou ser normal - “constituição cromossómica normal 
para indivíduo sexo masculino”.

O GG teve alta hospitalar com diagnóstico de hiper-
plasia congénita das supra-renais – forma clássica per-
dedora de sal. Ficou medicado com hidrocortisona, 

fludrocortisona e suplemento de cloreto de sódio. Foi 
orientado para a consulta externa de Pediatria e soli-
citados estudo molecular e nova ecografia renal. O re-
sultado do estudo molecular por técnica de extração do 
ADN genómico a partir do sangue periférico (3/1/2014) 
revelou: “resultados permitem inferir que o utente (…) 
possui, presumivelmente ambas as cópias do gene CY-
P21A2 mutadas. (…) Ambas são consideradas mutações 
graves uma vez que estão associadas a uma atividade en-
zimática da 21-hidroxilase, in vitro, de respetivamente, 
0% e 1,3% relativamente à sua atividade normal, tendo 
a 17-hidroxiprogesterona como substrato. (…) O genó-
tipo do utente deverá conferir-lhe uma deficiência grave 
em 21-hidroxilase compatível com a forma clássica da 
doença associada a perda de sal, pelo que se confirma 
o diagnóstico clínico/endocrinológico. (…) De acordo 
com os resultados obtidos sugere-se o encaminhamen-
to da família nuclear do utente para uma consulta de 
aconselhamento genético. A fim de confirmar a origem 
e a segregação parental das mutações, assim como o ge-
nótipo do utente, sugere-se que o estudo molecular seja 
também realizado nos seus progenitores.” 

Atualmente o GG tem 2 anos, mantém vigilância na 
consulta hospitalar de Endocrinologia Pediátrica, com 
uma periodicidade trimestral, e com a Médica de Famí-
lia. Está medicado com hidrocortisona e fludocortisona 
em doses que vão sendo ajustadas às necessidades. Teve 
alta da consulta de Medicina Física e Reabilitação e da 
consulta de Neonatologia. A ecografia renal e suprarre-
nal bilateral repetida a 13/8/2013 não apresentava alte-
rações de relevo.

COMENTÁRIO 
Os vómitos são queixas frequentes na consulta do mé-
dico de família, especialmente na faixa etária infanto-
juvenil. Como sempre, caraterizar minuciosamente esta 
queixa e enquadrá-la na história clínica e no exame físi-
co foi primordial para perspetivar a gravidade do qua-
dro e equacionar as hipóteses de diagnóstico. 

No percurso para a conclusão final foi excluída uma das 
causas mais frequentes de vómitos em jato nesta faixa 
etária – a estenose hipertrófica do piloro. Contudo, a 
mesma ecografia que permitiu essa exclusão levantou 
a hipótese de anomalia renal e, enquadrando nos res-
tantes achados, levou a ponderar um quadro infecioso 
com provável ponto de partida urinário. Os resultados 
permitiram a exclusão desta hipótese de diagnóstico e a 
posterior repetição do exame excluiu a hipótese de ano-
malia. O estudo do cariótipo justificou-se pela suspeita 
de síndrome polimarformativo equacionada no contex-
to de uma face sui generis - descrita no exame físico da 
urgência hospitalar. No final, por detrás dos vómitos, 
havia uma doença congénita grave que colocou em risco 
a vida deste menino. A apresentação desta doença foi de 
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encontro à maioria dos achados retratados na literatura 
com a exceção para o momento de apresentação, que no 
caso do GG foi pela sexta semana de vida, um pouco 
mais tarde que o habitual.1-4

Tem sido discutido o rastreio neonatal da HSC forma 
clássica, através do doseamento de 17-hidroxiprogeste-
rona no cartão de diagnóstico precoce, de forma a evi-
tar o registo de RN do género feminino com virilização 
como sendo do género masculino e permitir a institui-
ção precoce de tratamento com consequente diminui-
ção da exposição ao excesso de androgénios.3 A dete-
ção precoce, nomeadamente no caso da forma clássica 
perdedora de sal, permitiria antecipar o aparecimento 
de uma crise de perda de sal grave, potencialmente mor-
tal, e evitar as comorbilidades associadas. No entanto, 
apesar de ser uma doença grave rastreável e haver trata-
mento precoce, que alteraria a evolução da doença com 
repercussão a curto e a longo prazo, é preciso atender 
aos custos do rastreio, ao facto de ser uma doença com 
baixa prevalência e do rastreio não ser muito efetivo no 
diagnóstico das formas menos graves da doença, poder 
dar resultados falsos positivos (nomeadamente entre 
prematuros e crianças de baixo peso ao nascimento) ou 
falsos negativos. Atualmente em Portugal não se efetua 
o rastreio desta doença.1

Enquanto médicos de família que acompanham o cres-
cimento não só desta criança, mas também deste casal, 
várias situações devem ser analisadas. Temos uma crian-
ça com patologia crónica que exige cuidados especiais, 
sendo necessário o acompanhamento desta patologia 
em ambiente hospitalar, idealmente por uma equipa 
multidisciplinar. Cabe ao médico de família manter o 
acompanhamento desta criança segundo o Programa 
Nacional de Saúde Infantil e Juvenil da Direção Geral de 
Saúde e estar alerta para as intercorrências patológicas, 
comuns nesta faixa etária, mas que para o GG têm um 
impacto diferente: um quadro de stress hemodinâmico, 
gerado por uma infeção, febre ou diminuição do aporte 
de sal, pode despoletar uma crise adrenal, pelo que uma 
simples intercorrência pode condicionar o ajuste de do-
ses terapêuticas de forma emergente.1, 2

Outro aspeto importante da saúde do GG prende-se a 
longo prazo com a sua fertilidade que poderá estar dimi-
nuída devido à presença de tumores adrenais gonadais.1 
Esta hipótese deverá ser equacionada se, no futuro, o 
GG apresentar infertilidade.

Em relação aos pais do GG muito há a considerar. Desde 
logo o impacto que um filho com doença crónica tem 
num casal jovem saudável. O luto nesta fase não é fei-
to pela criança e sim pelos pais, que precisam de tempo 
para aceitar e compreender esta situação. A tristeza e a 
negação desta notícia fizeram com que este casal, cer-
ca de 7 meses depois do diagnóstico, depositasse crédi-

to em “medicinas alternativas” e trocasse o tratamento 
farmacológico por “chás” durante tempo suficiente para 
que o GG tivesse uma crise adrenérgica e voltasse a ne-
cessitar de cuidados hospitalares urgentes. Esta atitude 
demonstrou a insegurança deste casal, sendo da res-
ponsabilidade dos profissionais de saúde que contactam 
com o GG a tarefa de capacitar os pais para a necessida-
de das medidas implementadas.

Como este foi o caso índice desta família está previsto o 
encaminhamento deste casal para uma consulta de ge-
nética médica e a necessidade imperiosa de consulta de 
pré-conceção e orientação atempada nas futuras gravi-
dezes.1-4 Contudo, o medo do futuro do GG e a perspe-
tiva do risco de doença em futuros filhos faz com que, 
atualmente, a mãe do GG expresse vontade em abando-
nar o desejo de ter mais filhos, à semelhança dos seus 
irmãos (figura 2), e o pai do GG recuse a consulta de 
aconselhamento genético.

Pelo espectro de apresentação e intercorrências possí-
veis na vida destas crianças e futuros adultos bem como 
do impacto dos seus familiares, o médico de família de-
verá estar familiarizado com todos os aspetos focados 
neste artigo. De salientar ainda a importância de, inde-
pendentemente do sistema que nos é imposto, com um 
computador à frente, indicadores para cumprir, sejamos 
capazes de dedicar tempo e olhar para estas mães, pais 
e crianças, além das palavras, promovendo o suporte 
psicossocial que eles precisam a cada encontro que têm 
com o sistema de saúde.
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RESUMO
Introdução: Os distúrbios mentais são uma causa im-
portante de incapacidade em idade pediátrica. A or-
ganização mundial de saúde estima que cerca de 20% 
das crianças e adolescentes apresente pelo menos uma 
perturbação mental antes de atingir os 18 anos, com 
repercussões ao nível do desenvolvimento psicomotor, 
social, afetivo e familiar, sendo muitas delas precursoras 
de perturbações em idade adulta. Sendo a maioria das 
situações avaliadas inicialmente pelo Médico de Família 
(MF), destaca-se a importância desta primeira linha de 
atuação na triagem, avaliação, intervenção e orientação 
destes casos. 
Descrição do caso: SAC, sexo feminino, 15 anos, vive 
com os pais. Inserida numa família nuclear, de clas-
se social média, na fase V do Ciclo de Vida de Duvall. 
Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Em 
junho de 2012 recorre a uma consulta na Unidade de 
Saúde Familiar (USF) por quadro de náuseas com uma 
semana de evolução, após visita de estudo. Foi progra-
mado acompanhamento clínico para vigilância de sin-
tomas. Em setembro recorre múltiplas vezes ao serviço 
de urgência e à USF por labilidade emocional, tentativas 
de suicídio, fobia social e recusa em ir à escola. Foi re-
ferenciada para Pedopsiquiatria, Neurologia, Pediatria e 
Psicologia, tendo sido medicada com múltiplos antide-
pressivos e ansiolíticos. Durante o ano de 2013, mante-
ve flutuação do humor, iniciando comportamentos de 
repetição, mantendo sempre recusa em ir à escola. Em 
2014, apresentou melhoria clínica, colocando-se a hipó-
tese de se tratar de uma perturbação obsessivo-compul-
siva. Atualmente mantém vigilância em todas as con-
sultas supracitadas. De salientar que durante todo este 
tempo a mãe permanece com Certificado de Incapaci-
dade Temporária para o Trabalho (CIT) para prestação 
de cuidados.
Comentário: Pelo seu conhecimento da família e am-
biente envolvente do adolescente cabe ao MF definir o 
tipo e gravidade do problema, avaliar a importância re-
lativa dos diversos fatores intervenientes no desencadea-
mento e manutenção dos sintomas, potenciais fatores de 
risco, permitindo uma intervenção terapêutica precoce 

na comunidade e eventual referenciação. 
Palavras-chave: Recusa escolar; Perturbações psiquiá-
tricas; Adolescência; Perturbação obsessivo-compulsiva

INTRODUÇÃO
A perceção dos transtornos mentais em crianças e ado-
lescentes é tão desafiadora que vai além da identificação 
de transtornos mentais nos adultos. Neste grupo etário, 
é difícil delinear uma fronteira entre o normal e o pato-
lógico ou seja, existe um espectro entre o que faz parte 
do desenvolvimento normal e as situações de psicopa-
tologia emergente.1,2 Por si só um sintoma não implica 
necessariamente a existência de psicopatologia, por ou-
tro lado, o mesmo sintoma pode estar presente em di-
ferentes patologias, assim como vários sintomas podem 
surgir ao longo do desenvolvimento normal, desde que 
transitórios e pouco intensos.1

A avaliação diagnóstica pelo MF deverá ter como objeti-
vos primordiais: definir o tipo e gravidade do problema, 
avaliar a importância relativa dos diversos fatores inter-
venientes no desencadeamento e manutenção dos sin-
tomas, assim como de eventuais fatores protetores, pla-
near a intervenção terapêutica e eventual referenciação. 
Assim sendo, o MF deve referenciar para consulta de 
Pedopsiquiatria casos de recusa escolar persistente (su-
periores a duas semanas), associada a outros sintomas 
emocionais ou do comportamento ou quando a família 
se mostra incapaz de lidar com a situação.1 
Pela pertinência e prevalência relativamente comum da 
patologia psiquiátrica em idade pediátrica, e principal-
mente pela complexidade de diagnóstico e abordagem 
da mesma durante uma fase da vida já por si comple-
xa, as autoras pretendem alertar os MF para estes ca-
sos, atuando atempadamente na vida destas crianças, de 
maneira a minimizar a repercussão da doença no seu 
desenvolvimento psíquico e social.
Para além disso, tendo o MF um compromisso perante a 
família, deve estar atento em relação às repercussões fa-
miliares que estas situações podem acarretar, não só no 
doente, mas também, neste caso, na sua mãe, que teve 
repercussões laborais por ausência prolongada deforma 
a acompanhar a sua filha.

DESCRIÇÃO DO CASO
SAC, sexo feminino, 15 anos, raça caucasiana, residente 
em Braga, filha única, vive com os pais, solteira e estu-
dante. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevan-
tes. Nega medicação habitual ou alergias medicamen-
tosas. Bom aproveitamento escolar e relacionamento 
social até junho de 2012. 
Relativamente à avaliação familiar está inserida numa 
família nuclear, de classe social média, na fase V do ciclo 
de Duvall. Pela representação do genograma e psicofigu-
ra de Mitchell verifica-se que existe uma boa relação de 
SAC com os pais, sendo a relação com a mãe excelente 
(Figura 1). 
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Figura 1. Genograma e psicofigura de Mitchell 

Pela representação feita através do círculo de Thrower 
(Figura 2), deduz-se uma relação forte com os pais, em 
especial com a mãe. Para tentar perceber melhor os 
apoios sociais, foram representados em ecomapa as di-
ferentes unidades de relação mais frequente (Figura 3). 
Na sua realização, SAC refere que desde o seu 7º ano de 
escola mantém uma relação conflituosa com a diretora 
de turma.

Figura 2. Círculo de Thrower, realizado em janeiro de 
2013

A história da doença atual inicia-se em junho de 2012 
quando recorre a uma consulta por um quadro de náu-
seas com uma semana de evolução, após passeio escolar 
à Corunha. “Tinha um pressentimento que o passeio ia 
correr mal”, “A professora obrigou-me”, “Vomitei e nin-
guém me deu atenção”, “Pensei que ia morrer”. Objeti-
vamente não havia alterações e foi planeada vigilância 
clínica. Em setembro volta por ansiedade com início 
do ano letivo (9º ano) e manifestava recusa em ir à es-
cola. “Em agosto não consegui ir passear com os meus 
pais por medo de me sentir mal”. Estava a ser seguida 

em consultas de Psicologia e de Psiquiatria 
particulares desde julho e estava medicada 
com paroxetina 20mg 1xd e loflazepato de 
etilo 2mg (sos). Perante este quadro e de-
vido ao atraso das primeiras consultas de 
pedopsiquiatria, foi referenciada ao SU, 
tendo sido incentivada a ir à escola. Pas-
sados 12 dias mantinha recusa escolar. Foi 
reavaliada por Pedopsiquiatria que lhe al-
terou a medicação (sertralina 50mg 1xd e 
alprazolam 0,5mg 1xd), no entanto, optou 
por ser seguida por Psiquiatra no privado 
passando novamente à medicação inicial. 
“Não gostei delas, querem-me obrigar a ir 
à escola” (sic). 

Figura 3. Ecomapa, realizado em janeiro de 2013

Durante 2013, aumentou muito de peso (15 kg), man-
teve flutuação do humor, com fases de euforia (“Queria 
comprar tudo” sic) e fases de maior prostração (“Estava 
muito parada e só dormia” sic), iniciando comporta-
mentos de repetição (“Salto num tapete durante 10 min”, 
“Lavo as mãos muitas vezes”, sic “Verifico se a porta está 
fechada 5 vezes” sic, “Peço à minha mãe repetidamente 
para ver se o telemóvel está desligado” sic), mantendo 
sempre a recusa em ir à escola. Analiticamente, incluin-
do a função hormonal e tiroideia, não apresentava al-
terações e numa das consultas mensais trouxe carta de 
Psiquiatra com o diagnóstico de provável Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva (POC). Foi excluída patologia 
do foro neurológico. Em 2014 apresentou melhoria clí-
nica mas manteve recusa em ir à escola. Mensalmente 
era reavaliada no MF, juntamente com a mãe (renovação 
de Certificado de Incapacidade Temporária - CIT). Por 
iniciativa própria planeava ingressar em curso tecnoló-
gico correspondente ao 9º ano.
Atualmente aguarda ansiosamente o início do ano letivo, 
está a colaborar em atividades festivas da sua freguesia, 
já sai de casa sozinha, mantém vigilância em consulta 
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de Psiquiatria (privado), Psicologia (privado) e Pedia-
tria (Hospital de Braga), estando medicada com olan-
zapina 5mg 2xd; ácido válproico 200mg 2xd; diazepam 
5mg 1xd; clomipramina 25mg 2xd; metformina 1000mg 
1xd e alprazolam 0.5mg1xd. De maneira a acompanhar 
a filha em todo este processo, a mãe permanece sob CIT 
(total de 37 meses).
 
COMENTÁRIO
A recusa escolar é definida por alguns autores “como a 
dificuldade de frequentar a escola associada a proble-
mas emocionais, sobretudo ansiedade e depressão”, no 
entanto, é importante referir que a recusa escolar não é 
um diagnóstico psiquiátrico, mas sim um sinal ou sin-
toma que pode refletir uma variedade de problemas na 
criança, na família ou no sistema escolar.3,4

Surge mais frequentemente nas transições escolares 
e ocorre em cerca de 5% de todas as crianças de idade 
escolar, sendo igualmente comum nos dois sexos. Ge-
ralmente, as crianças mais velhas que recusam a escola 
têm perturbações mais graves e têm pior prognóstico. O 
início da sintomatologia pode ser abrupto ou gradual e 
frequentemente é possível identificar fatores precipitan-
tes como, por exemplo, uma doença, uma perda ou uma 
mudança de escola.5,6

A patologia mais frequentemente encontrada é a per-
turbação de ansiedade de separação (38%). Outras con-
dições psiquiátricas são a fobia específica (em 22% dos 
casos) (relacionada com a escola ou com a viagem para 
a escola, podendo existir fobia específica de viagens, 
medo de agressão/ ameaça, de um professor), fobia so-
cial (30%), perturbação de pânico e perturbação pós-s-
tress traumático (são raras), depressão (particularmente 
importante em adolescentes), a psicose (causa rara em 
adolescentes) e a perturbação obsessivo-compulsiva.4

A perturbação obsessivo-compulsiva geralmente inicia-
se na adolescência, mas pode também iniciar-se na in-
fância, sendo a sua prevalência de 1 a 3%. Carateriza-se 
pela existência de obsessões (ideias, impulsos ou ima-
gens recorrentes, muitas vezes irracionais e irrealistas, 
que se impõem involuntariamente ao pensamento da 
criança ou adolescente e lhe causam grande mal-estar 
e angústia) e compulsões (comportamentos e rituais ou 
atos mentais). Esta entidade está associada em 60% dos 
casos a outra patologia psiquiatra como a depressão ma-
jor, ansiedade (fobia específica, social, perturbação de 
pânico), distúrbios alimentares e de personalidade.7,8

Relativamente ao prognóstico da recusa escolar salienta-
se que em cerca de 25% dos casos há remissão espontâ-
nea ou são rapidamente resolvidos pelos progenitores, 
sendo que se a recusa persistir por mais de 2 anos acadé-
micos, a resposta ao tratamento é limitada.4

A evolução clínica deste caso permite considerar, a im-
portância de uma precoce intervenção psicoterapêutica 
individual e familiar nas situações de recusa escolar.
Perante o diagnóstico de patologia psiquiátrica, terão 

existido fatores precipitantes? Será que foi a má relação 
com a diretora de turma? Terá mesmo sido o passeio o 
trigger para a recusa escolar? Será que existe mais do 
que uma patologia psiquiátrica? Será que a medicação e 
o excesso de consultas promoveram este comportamen-
to? Estamos perante um quadro complexo em que é di-
fícil distinguir os receios, preocupações e rituais que são 
frequentes na adolescência, dos sintomas psiquiátricos. 
A multiplicidade de consultas, tal como o contacto ini-
cial com o doente podem trazer repercussões impor-
tantes para o desenrolar e desenvolvimento de determi-
nadas patologias psiquiátricas. De facto, o MF insistiu 
mensalmente nas consultas de renovação do CIT, para 
que a utente fosse reavaliada por Pedopsiquiatria. No 
entanto, houve sempre resistência, tanto por parte da 
utente, como por parte da mãe.
Por outro lado, este caso mostra como a doença de um 
elemento do agregado familiar pode influenciar a famí-
lia. De facto, também a mãe necessitou de apoio médico 
de forma a melhor lidar com esta situação. Mais, devido 
à sua ausência prolongada ao trabalho, acabou por ter 
repercussões negativas a nível laboral.
Outra forma de abordar e ao mesmo tempo intervir 
mais diretamente no esclarecimento de algumas situa-
ções seria o contacto telefónico com o diretor de turma 
pelo MF, que poderia auxiliar na valorização das queixas 
e comprovação da veracidade das mesmas.
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RESUMO
Introdução: A Família influencia e é influenciada pela 
saúde dos seus elementos. Grande parte dos problemas/
sintomas que os utentes apresentam ao Médico de Famí-
lia não poderão ser totalmente compreendidos quando 
se desconhece o contexto pessoal, familiar e social em 
que se insere o utente. 
Descrição do caso:  Mulher, 40 anos, casada, desempre-
gada, com antecedentes patológicos de asma de difícil 
controlo, obesidade, insuficiência venosa crónica, per-
tencente a uma família nuclear, na fase V do ciclo de 
vida de Duvall, classe IV de Graffar (média baixa).
Perante a sobreutilização da consulta, a dúvida do cum-
primento terapêutico e a situação de insuficiência eco-
nómica, foram aplicados os instrumentos de avaliação 
familiar.
Identificou-se uma família com disfunção moderada e 
com um risco moderado de patologia. 
Foram identificados os restantes elementos da família, 
não utilizadores de consulta médica, dos quais se desta-
cou o marido da utente, pelas suas patologias crónicas 
sem acompanhamento clínico desde há cerca de 10 anos.
Comentário: Na atividade do Médico de Família, há si-
nais que o podem alertar para problemas que se relacio-
nem com a dinâmica familiar e interferem com saúde 
dos seus elementos.
A exploração e conhecimento deste contexto permite ao 
médico avaliar as limitações dos utentes e suas famílias, 
suas possibilidades e recursos em caso de doença, per-
mitindo uma melhor adequação às terapêuticas reco-
mendadas e o estabelecimento/reforço de uma relação 
empática.

Palavras-chave: Família, relações familiares, Médico de 
Família, Relação profissional-família

INTRODUÇÃO
Em Medicina Geral e Familiar (MGF) é impossível dis-
sociar o exercício médico de um conjunto de conheci-
mentos, aptidões e atitudes, dirigidas ao bem-estar da 
pessoa enquanto indivíduo, interligando-o ao seu con-
texto familiar e social. A “Família” é uma referência na 

organização da prática médica, podendo ter um papel 
na etiologia e manutenção dos padrões de saúde, de 
doença e de comportamento. 
Uma boa parte dos problemas que se apresentam ao MF 
não poderão ser totalmente compreendidos quando se 
desconhece o contexto pessoal, familiar e social em que 
se insere o utente, designada de abordagem holística. A 
abordagem familiar pode contribuir para a discussão 
de planos terapêuticos, com conhecimento dos apoios e 
conflitos existentes.1

São vários os critérios descritos que suscitam a neces-
sidade de aplicar os diferentes métodos de abordagem 
familiar na prática clínica. Eles devem ser aplicados a 
todos os utentes mas, nem sempre é possível, sendo apli-
cados quando existem dúvidas diagnósticas ou terapêu-
ticas.
Dos métodos de abordagem existentes, o Genograma 
é dos mais completos, por permitir, de forma rápida, a 
esquematização e revisão dos antecedentes patológicos 
(pessoais e familiares), padrões de repetição e estrutura 
familiar. Este pode ser complementado com a inclusão 
da avaliação que o utente faz à qualidade das relações 
(Psicofigura de Mitchell), identificando-se por vezes o 
elemento com maior influência para o utente. 
Através da realização de ambos passou a acompanhar-se 
uma família com disfunção moderada, com elementos 
com patologias crónicas sem acompanhamento clínico. 

DESCRIÇÃO DO CASO
MASG, mulher, 40 anos, casada, desempregada desde 
há 3 anos, com antecedentes de asma de difícil controlo, 
obesidade grau II, insuficiência venosa crónica, Índice 
Obstétrico: VGVP, com registos de 1 a 2 consulta men-
sais, sendo uma delas para emissão de certificado de in-
capacidade temporária para o trabalho, desde há 2 anos. 
Além das consultas com o Médico de Família (MF), era 
seguida regularmente em consulta de Pneumologia. 
Numa das consultas com o MF, mostrou-se preocupada 
com a sua situação clínica e situação socioeconómica. 
Tendo em conta a sobreutilização da consulta, as múlti-
plas patologias, a dúvida de cumprimento terapêutico e 
a alteração da condição socioeconómica, foram aplica-
dos os instrumentos de avaliação familiar.
Abordagem Familiar: Tratava-se de uma família nuclear, 
fase V do ciclo de vida de Duvall, classe IV de Graffar 
(média baixa).2 O Genograma familiar e Psicofigura de 
Mitchell estão representados na figura 1.3

Identificou-se uma família com disfunção moderada 
(APGAR familiar de Smilkstein: 6), e com um risco mo-
derado de patologia (risco familiar de Segovia-Dreyer: 
5, e escala de Holmes and Rahe: 149).3-6

Foram identificados os restantes elementos da família, 
não utilizadores da consulta, sendo que o marido, de-
sempregado, com múltiplas patologias, parcialmente 
dependente, recusava-se a sair de casa, referindo não ter 
acompanhamento médico desde há cerca de 10 anos. 
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Figura 1. Genograma familiar e psicofigura de Mit-
chell da família.
(A - Anos, DM – Diabetes mellitus, HTA – Hiperten-
são arterial, Ca – neoplasia maligna)

De modo a melhor compreender os fatores desenca-
deantes e perpetuantes dos problemas que foram sur-
gindo, foi construída a linha de vida de Medalie, (figura 
2). Na interpretação da mesma, parece haver um efeito 
“bola de neve” na sucessão de patologias que foram sur-
gindo nos elementos parentais. Em relação aos filhos, 
foram referidas patologias crónicas com agudizações 
frequentes. 

Orientação da utente: A utente referiu não cumprir 
terapêutica, por dificuldades económicas. Referia que 

já tinha pedido apoio na 
segurança social mas que 
era difícil uma vez que o” 
marido não trabalhava e, 
eram tantos papéis, que 
nem preenchi” (sic). 
Mantinha consulta em 
Pneumologia, e estaria a 
aguardar tratamento com 
terapêutica em estudo 
fase III, para Asma. Foi 
aconselhada a referir esta 
dificuldade económica e a 
má adesão à terapêutica, 
na próxima consulta com 
o colega de Pneumologia.
Mostrava-se preocupada 
pela incapacidade laboral, 
pelas dificuldades econó-
micas e pela necessidade 
dos filhos trabalharem 
para os apoiar. Nesta altu-
ra, considerou-se cumprir 

critérios DSM-IV para Síndrome Depressivo , e foi ini-
ciada Fluoxetina 20mg/dia. 
Fez pedido de reforma, que lhe foi concedido, mas “o 
valor é muito baixo” (sic). 
Foi pedido o apoio de Assistente Social do ACeS, que a 
utente, apesar de ter faltado, numa primeira vez, acabou 
por recorrer. 

Avaliação e Orientação do marido: A utente referiu 
que o marido estava desempregado e não saía de casa, 
desde há cerca de 10 anos, excetuando deslocações cur-
tas (50m) até a casa da mãe. Tendo em conta esta limi-
tação, associada às patologias descritas pela utente, foi 
agendada consulta domiciliária ao marido.
Este referiu que por vezes tinha agudizações da sua si-
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Figura 2. Linha de vida de Medalie (04/09/2012). Dados fornecidos pela utente M.G.



tuação clínica que tratava empiricamente “como achava 
melhor” (sic). Por exemplo, quando tinha artralgias, este 
automedicava-se com colchicina, não tendo qualquer 
tratamento profilático ou estudo de outras complicações 
possivelmente associadas à hiperuricemia que o utente 
assumia como diagnóstico.
Como plano de acompanhamento, foi pedida uma ava-
liação analítica e eletrocardiograma (que o utente acei-
tou, mas nunca realizou). Foi também pedido apoio de 
Psicólogo para a avaliação do cumprimento dos critérios 
clínicos de Perturbação de Pânico com Agorafobia, que 
se veio a confirmar; e iniciada baixa médica, o que per-
mitiu o acesso ao Rendimento Social de Inserção.
Foi iniciado tratamento com sertralina 100 mg/dia, sen-
do que 3 meses após já recorreu a consulta na USF, e aos 
6 meses referia já conseguir entrar nas primeiras filas de 
produtos do supermercado. Abandonou terapêutica aos 
6 meses, sem orientação médica.
Aos 6 meses aceitou referenciação a consulta de Psiquia-
tria, mas faltou repetidamente. 
Mantém-se um utente de difícil acompanhamento, mas 
a alternância entre a consulta domiciliária e na USF tem 
permitido um seguimento regular, e assim, travar o re-
torno à situação inicial.

Avaliação e orientação dos filhos: Foram agendadas 
consultas para cada filho do casal.
Percebeu-se que a situação dos pais era uma preocupa-
ção central da família, causando disfunção da mesma. 
Os filhos faltavam, com alguma frequência às aulas, para 
acompanharem a mãe às consultas, para fazerem com-
panhia ao pai, ou por não se sentirem bem, tendo a coni-
vência dos pais. Referiam limitações económicas, a nível 
alimentar e escolar. 
O primeiro filho apresentava como antecedentes pes-
soais escoliose dorso-lombar, referindo lombalgias fre-
quentes. Completou o 9º ano de escolaridade, estava de-
sempregado, desempenhando apenas tarefas pontuais. 
Foi incentivada a prática de exercício físico, de acordo 
com a sua tolerância, e feitas recomendações para alívio 
de lombalgia e ensino de sinais de alarme. 
A segunda filha, frequentava curso profissional, mas 
ponderava abandonar por insuficiência económica. À 
data, cumpria critérios de depressão reativa e obesidade 
grau II. Foi iniciada fluoxetina 20 mg/dia, identificados 
pontos de melhoria na dieta alimentar e recomendado 
exercício físico. As recomendações para redução de peso 
não surtiram efeito e a utente foi referenciada a consulta 
de nutrição, após exclusão de causas secundárias para a 
patologia.
Aos terceiro e quarto filhos, foi feita apenas uma consul-
ta de avaliação, e recomendado o retorno quando neces-
sitassem. Ambos estudavam, sendo que o terceiro tam-
bém fazia trabalhos pontuais, e tinham notas razoáveis 
(notas baixas mas positivas). 
Todos os filhos do casal descreveram a relação familiar 

como excelente, e referiram que em caso de necessidade 
recorreriam preferencialmente ao apoio materno.

COMENTÁRIO
A avaliação familiar permitiu a identificação de uma fa-
mília cujos problemas se foram somando. O facto dos 
seus elementos não terem mantido um acompanhamen-
to clínico poderá ter facilitado a precipitação de novas 
problemáticas e patologias. 
Luís Rebelo apelidou o Genograma Familiar de “Bisturi” 
do MF.3 De facto, foi este instrumento que permitiu a 
identificação de um doente com Perturbação de Pânico 
com Agorafobia, que justificava parte da situação eco-
nómica da família, a descredibilização e não utilização 
dos cuidados de saúde, bem como a automedicação do 
mesmo. 
A construção da linha de vida de Medalie permitiu per-
ceber de que forma as diferentes situações poderão ter 
condicionado a precipitação e/ou perpetuação das dife-
rentes condições clínicas. A sua construção e discussão 
em diferentes tempos permitem uma melhor compreen-
são da interação destes fatores.
A avaliação e orientação dos elementos familiares per-
mitiu o estabelecimento de um plano de apoio familiar e 
melhoria da situação económica, bem como o diagnós-
tico e orientação de patologias. 
O facto do sistema informático utilizado, atualmente, 
permitir apenas o registo de parte da avaliação familiar, 
juntamente com o tempo limitado de consulta, levam a 
que muitos adiem permanentemente esta prática ou não 
a apliquem, perdendo-se parte da atuação do Médico de 
Família.
A abordagem familiar é um dos pilares da relação empá-
tica e terapêutica que o MF pode estabelecer com cada 
utente. O conhecimento do contexto familiar permite ao 
MF compreender as limitações, possibilidades e recur-
sos, podendo ser a chave para o sucesso terapêutico.
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RESUMO
Introdução: A anafilaxia é uma reação de início súbito, 
potencialmente fatal, com necessidade de rápida identi-
ficação e correta atuação. A sua prevalência parece estar 
a aumentar e por isso os profissionais dos cuidados de 
saúde primários (CSP) têm uma probabilidade crescente 
de entrar em contacto com pacientes em risco de anafi-
laxia. Apesar de a maioria destes pacientes serem acom-
panhados nos CSP, existe pouco treino e falta de prática 
dos médicos de família na abordagem destas situações.
Descrição de Caso: Mulher de 29 anos, fumadora (9,75 
UMA) e com uma história de alergia ao látex. Recorreu 
a consulta aberta na Unidade de Saúde Familiar (USF) 
para solicitar certificado de incapacidade temporária 
para o trabalho, na sequência de um episódio de urgên-
cia hospitalar por reação anafilática à inalação de hipo-
clorito de sódio (“lixívia”), tendo sido medicada com 
deflazacorte oral 30mg/dia durante três dias. Três dias 
depois regressa à consulta aberta, duas horas após ter 
reiniciado a atividade profissional, por surgimento de 
tosse seca, dispneia e um episódio de vómito. Durante 
a consulta, surgiu estridor, edema da face e lábios, ta-
quicardia, sibilância e aumento do tempo expiratório. 
Foi assumido o diagnóstico de anafilaxia e iniciado o 
protocolo da Unidade. Após avaliação inicial, foi ativada 
a emergência médica, iniciado tratamento e monitori-
zação. À chegada do Instituito Nacional de Emergência 
Médica (INEM) a doente encontrava-se melhorada e se-
guiu para o hospital.
Comentário: O diagnóstico e abordagem da anafilaxia 
são desafiantes, uma vez que a atuação tem que ser rá-
pida, não existe um teste diagnóstico e, no âmbito dos 
CSP, o treino dos médicos é escasso. Este caso represen-
ta uma utente que recorreu aos CSP com uma condição 
potencialmente fatal. Pretende-se alertar para a neces-
sidade de preparação das Unidades e profissionais para 
lidar com estas e outras situações, promovendo a dispo-
nibilidade de meios e a formação dos profissionais, que, 

no caso descrito poderão ter contribuído para salvar a 
vida desta utente.
Palavras-chave: Anafilaxia, Atenção Primária à Saúde, 
Cuidados de Saúde Primários

INTRODUÇÃO 
A anafilaxia é uma reação sistémica de início súbito, 
com compromisso de dois ou mais sistemas, por inges-
tão, injeção, inalação ou contacto direto com agente de-
sencadeante, podendo ter manifestações mucocutâneas, 
respiratórias, cardiovasculares, digestivas ou neurológi-
cas.1 É uma condição com diagnóstico essencialmente 
clínico2, sendo potencialmente fatal, dado o risco de pa-
ragem cardiorrespiratória, pelo que a rápida identifica-
ção e correta atuação são essenciais.1

A prevalência ao longo da vida está estimada em 0,5-2% 
da população geral2, mas provavelmente será superior, 
uma vez que é muitas vezes subdiagnosticada pelos pro-
fissionais.1 Ainda assim, de uma forma geral, a preva-
lência de anafilaxia parece estar a aumentar e por isso 
os profissionais dos cuidados de saúde primários (CSP) 
têm uma probabilidade crescente de entrar em contacto 
com pacientes em risco de anafilaxia.3 Contudo, apesar 
de a maioria dos pacientes em risco de anafilaxia serem 
acompanhados regularmente nos cuidados primários4, 
existe pouco treino e falta de prática dos médicos dos 
CSP na abordagem destas situações.5

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo feminino, 29 anos, casada, com dois fi-
lhos, integrada numa família nuclear de classe média, no 
estádio III do Ciclo de Duvall, com um Apgar Familiar 
de 10 (altamente funcional). Não tinha doenças cróni-
cas, não fazia medicação habitual e utilizava implante 
subcutâneo como método contracetivo. Como proble-
mas conhecidos, apresentava tabagismo ativo (20 cigar-
ros/dia; 9,75 UMA) e uma história de alergia ao látex 
(um episódio de manifestações cutâneas, sem estudo 
adicional). Em termos de história familiar, destacam-se 
antecedentes de Hipertensão Arterial (mãe e tio) e Dia-
betes Mellitus tipo 2 (tio).
No dia 03 de Março de 2015 recorreu a consulta aberta 
na USF para solicitar certificado de incapacidade tem-
porária para o trabalho, na sequência de um episódio de 
urgência no Centro Hospitalar do Porto devido a reação 
anafilática à inalação de hipoclorito de sódio (“lixívia”), 
que tinha ocorrido dois dias antes. De acordo com o 
relatório de alta, “após inalação de hipoclorito de sódio 
no local de trabalho (…) teve vários episódios de vómi-
tos alimentares e dispneia com sensação de aperto na 
garganta. Refere noção de edema da face e mãos, sem 
pieira. Refere episódios semelhantes no passado”. Foi 
medicada com deflazacorte oral 30mg/dia durante três 
dias e aconselhada a regressar à urgência se recorrência 
dos sintomas.
Voltou à consulta aberta três dias depois, a 06 de Março 



Outubro 2016 | AIMGF Magazine | 39

de 2015, cerca de duas horas após ter reiniciado a ativida-
de profissional, por surgimento de tosse seca e dispneia 
em repouso, ao qual se seguiu um episódio de vómito. À 
entrada na consulta, encontrava-se polipneica e pouco 
colaborante na colheita da história. Durante o decor-
rer da entrevista, surgiu estridor, edema da face e lábios 
com agravamento progressivo, taquicardia, sibilância e 
aumento do tempo expiratório. Foi imediatamente assu-
mido o diagnóstico de anafilaxia e iniciado o protocolo 
existente na Unidade (Figura 1). Após avaliação inicial, 
foi ativada a emergência médica. Iniciou-se tratamen-
to com 0,5 mg de adrenalina intramuscular, colocou-se 
acesso venoso periférico e monitorizou-se a doente. À 
chegada do INEM, cerca de 8 minutos depois, a doente 
já se encontrava sem estridor, com regressão parcial do 
edema, mantendo dispneia e sibilância. Foi encaminha-
da para o Centro Hospitalar São João, praticamente as-
sintomática, tendo tido alta com ebastina oral 10mg/dia, 
prednisolona oral 5mg/dia durante cinco dias e pedido 
interno de consulta de Imunoalergologia.
 
COMENTÁRIO
O diagnóstico e abordagem da anafilaxia são desafian-
tes, uma vez que a atuação tem que ser rápida, não existe 

um teste diagnóstico para utilizar na prática clínica e, 
no âmbito dos CSP, o treino dos médicos nesta área é 
escasso.4

O caso apresentado representa uma situação de emer-
gência, numa doente que recorreu aos CSP com uma 
condição potencialmente fatal. O sucesso na sua abor-
dagem deveu-se à existência de um protocolo imple-
mentado e facilmente acessível (Figura 1), assim como 
à existência de um carro de emergência devidamente 
equipado e regularmente auditado (Figura 2).
O Médico de Família (MF), como prestador de cuidados 
em continuidade, encontra-se numa posição privilegia-
da para reconhecer manifestações precoces de proble-
mas potencialmente graves. Neste caso, o reconheci-
mento atempado dos critérios clínicos (Quadro I) e o 
tratamento imediato permitiram que o desfecho deste 
caso fosse favorável.
É, no entanto, importante realçar que a abordagem efi-
caz da anafilaxia inclui não só o tratamento eficaz, mas 
também medidas preventivas após o primeiro episódio, 
sendo o MF frequentemente o primeiro ponto de contac-
to e o responsável pela orientação inicial. Estas medidas 
passam, em primeiro lugar, por garantir o encaminha-
mento da doente a uma consulta de Imunoalergologia 

Quadro I - Critérios clínicos de diagnóstico de anafilaxia
Deve considerar-se anafilaxia como muito provável quando exista uma reação sistémica grave, na 

presença de pelo menos um dos três critérios clínicos seguintes: 
Início súbito (minutos a algumas horas) com envolvimento da pele e/ou mucosas (urticária, eritema ou 
prurido generalizado; edema dos lábios, da língua ou da úvula) e pelo menos um dos seguintes:

a. Compromisso respiratório - dispneia, sibilância / broncospasmo, estridor, diminuição do débito 
expiratório máximo instantâneo, hipoxemia
b. Hipotensão ou sintomas associados de disfunção de órgão terminal - hipotonia [colapso], síncope, 
incontinência

Ocorrência de dois ou mais dos seguintes, de forma súbita, após exposição a um alergénio provável para 
aquele doente (minutos a algumas horas):

a. Envolvimento da pele e/ou mucosas - urticária, eritema ou prurido generalizado; edema dos lábios, 
da língua ou da úvula
b. Compromisso respiratório - dispneia, sibilância / broncospasmo, estridor, diminuição do débito 
expiratório máximo instantâneo, hipoxemia
c. Hipotensão ou sintomas associados - ex. hipotonia [colapso], síncope, incontinência
d. Sintomas gastrintestinais súbitos – cólica abdominal, vómitos

Hipotensão após exposição a um alergénio conhecido para aquele doente (minutos a algumas horas):
a. Lactentes e crianças: PA sistólica reduzida (específica para a idade) ou diminuição da PA sistólica 
superior a 30%

PA sistólica diminuída para crianças é definida como:
• < 1 ano idade - inferior a 70mmHg
• 1-10 anos – inferior a [70mmHg + (2x idade)]
• 11 – 17 anos - inferior a 90mmHg

b. Adultos: PA sistólica inferior a 90mmHg ou diminuição do valor basal do doente superior a 30%

Bibliografia: Guidelines European Ressuscitation Council (2010), Guidelines World Allergy Organization (2011) e Norma DGS 014/2012 (Anafilaxia: Abordagem 
clínica) – atualizada em Dezembro 2014; Thim T, Krarup NHV, Grove EL, Rohde CV, Løfgren B. Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circu-
lation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. International Journal of General Medicine. 2012;5:117-121. doi:10.2147/IJGM.S28478.

Legenda: PA – pressão arterial
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Figura 1. Protocolo de Atuação na Anafilaxia implementado na USF

Bibliografia: Guidelines European Ressuscitation Council (2010), Guidelines World Allergy Organization (2011) e Nor-
ma DGS 014/2012 (Anafilaxia: Abordagem clínica) – atualizada em Dezembro 2014; Thim T, Krarup NHV, Grove EL, 
Rohde CV, Løfgren B. Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure 
(ABCDE) approach. International Journal of General Medicine. 2012;5:117-121. doi:10.2147/IJGM.S28478.
Legenda: FC – frequência cardíaca, FR – frequência respiratória, IM – intramuscular, EV – endovenoso, PA – pressão 
arterial, PCR – paragem cardiorrespiratória, TPC – tempo de preenchimento capilar
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para confirmação do diagnóstico,1 pelo registo no Ca-
tálogo Português de Alergias e outras Reações Adversas 
(CPARA),1 mas também por educação e capacitação do 
doente em relação ao seu problema,3 assim como pela 
garantia de acesso imediato e constante a adrenalina in-
jetável, através da prescrição de um dispositivo para au-
toadministração de adrenalina.1 Apesar de serem casos 
relativamente pouco frequentes neste nível de cuidados, 
é essencial que as Unidades estejam preparadas para es-
tas situações, dada a gravidade e necessidade de inter-
venção imediata. Esta preparação passa pela formação 
dos profissionais e pela existência de protocolos e meios 
rapidamente acessíveis, que neste caso estavam disponí-
veis e centralizados num carro de emergência.
Existem recomendações para que todas as Unidades do 

Sistema de Saúde que lidam com doentes agudos, ou 
com doenças crónicas que possam agudizar, tenham um 
carro de emergência ou, pelo menos, um equipamento 
transportável cujo conteúdo e arrumação de material 
deve seguir as mesmas regras, incluindo desfibrilhador 
automático externo. A sua existência, bem como de todo 
o seu material e a sua organização, pré-definida e unifor-
mizada, são essenciais para o sucesso da abordagem de 
um doente grave.6

Com este caso, pretende-se alertar para a necessidade de 
preparação das Unidades e profissionais para lidar com 
estas e outras situações, promovendo a disponibilidade 
de meios e a formação dos profissionais, que, no caso 
descrito poderão ter contribuído para salvar a vida desta 
utente.
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RESUMO
Introdução: O cigarro eletrónico foi anunciado como uma 
alternativa menos tóxica ao cigarro convencional, tendo já 
sido experimentado por cerca de 29 milhões de europeus. 
Não obstante, o Infarmed desaconselha a utilização do ci-
garro eletrónico por não ser possível assegurar a sua quali-
dade, segurança e eficácia. 
Objetivo: rever a evidência sobre a toxicidade do uso de 
cigarro eletrónico, comparativamente ao cigarro conven-
cional. 
Métodos: Os autores pesquisaram meta-análises, revisões 
sistemáticas, normas de orientação clínica e estudos origi-
nais, publicados nos últimos 10 anos, em inglês, português 
e espanhol. Na Pubmed e bases de dados de medicina ba-
seada na evidência foram utilizados os termos MeSH toxi-
city e electronic cigarette e as palavras electronic cigarettes, 
electronic nicotine delivery systems, cigarette, e-cigarette e 
toxicity; no Índex de Revistas Médicas Portuguesas o ter-
mo cigarro eletrónico. Adotou-se a taxonomia de níveis 
de evidência do Oxford Centre for Evidence Based Medi-
cine. Foi definido como critério de inclusão: artigos que 
comparassem o perfil de segurança toxicológica do cigarro 
eletrónico vs do cigarro convencional. Foram excluídos os 
artigos que se encontravam repetidos nas diferentes bases 
de dados e artigos que avaliassem primariamente outros 
outcomes.
Resultados: Foram encontrados 53 artigos, tendo sido se-
lecionados oito após a aplicação dos critérios de inclusão. 
Uma revisão sistemática (nível de evidência (NE) 1); três 
ensaios clínicos (NE 2 e 3); um estudo caso-controlo (NE 
4); e três estudos experimentais (NE 4). Estes artigos fo-
ram concordantes quanto à menor toxicidade, em número 
e quantidade de compostos, presente no cigarro eletrónico 
(por comparação com o cigarro convencional). 
Conclusões: A evidência aponta para uma quantidade 
inferior de compostos químicos tóxicos no cigarro eletró-
nico, comparativamente ao cigarro convencional, assim 
como menores efeitos pró-inflamatórios e menor elevação 
da pressão arterial. No entanto, são necessários mais estu-
dos para clarificar o seu impacto, a longo prazo, na saúde 
dos utilizadores.

Palavras-chave: Cigarro eletrónico; Toxicidade

INTRODUÇÃO
O cigarro eletrónico foi anunciado como uma alternativa 
menos tóxica ao cigarro convencional, algo que foi visto 
inicialmente com bons olhos, devido aos números alar-
mantes de mortalidade com o uso cigarro convencional1, 
ao qual são atribuídas cerca de 100 milhões de mortes no 
século XX e cerca de 6 milhões de mortes anuais, segun-
do a Organização Mundial de Saúde. O cigarro eletrónico 
poderia ser usado em ambientes fechados e espaços públi-
cos por não libertar fumo. Rapidamente se espalhou pelo 
mundo e as suas vendas têm vindo a crescer constantemen-
te. Em junho de 2014 estimava-se que cerca de 29 milhões 
de europeus já teriam experimentado o cigarro eletrónico.2 
Uma revisão sistemática de 20143, realizada na Universida-
de Queen Mary de Londres, que tentou analisar diferentes 
vertentes do cigarro eletrónico, entre elas a sua segurança, 
refere que apesar dos efeitos do uso do cigarro eletrónico 
serem desconhecidos, estes poderão ser menos prejudiciais 
à saúde, comparativamente aos efeitos do cigarro conven-
cional. Esta revisão refere ainda que os fumadores que não 
estão dispostos a abandonar o uso de nicotina devem ser 
aconselhados a trocar o cigarro convencional pelo eletró-
nico. Não obstante, o Infarmed desaconselhou a sua uti-
lização4, por não ser possível assegurar a sua qualidade e, 
particularmente, a sua segurança. De facto, trata-se de um 
tema controverso que divide os peritos da Pneumologia e 
do tabagismo a nível mundial. 
Perante isto, o que apontará a evidência? O que dizer ao 
nosso utente fumador que chega ao consultório e nos ques-
tiona “Doutor(a) o cigarro eletrónico é mais seguro que o 
cigarro”? Esta revisão baseada na evidência surge da ne-
cessidade de dar resposta às dúvidas relacionadas com a 
segurança da utilização do cigarro eletrónico.
O objetivo deste trabalho foi rever a evidência sobre a to-
xicidade do uso de cigarro eletrónico, comparativamente 
ao cigarro convencional e aos efeitos nocivos sobre os seus 
utilizadores. 

MÉTODOS
Procedemos à pesquisa de meta-análises, revisões siste-
máticas, normas de orientação clínica e estudos originais, 
como ensaios clínicos, estudos caso-controlo e estudos ex-
perimentais, publicados nos últimos 10 anos, em inglês, 
português e espanhol. Esta pesquisa foi realizada a 19 de 
janeiro de 2016. Utilizámos como fontes de dados a Na-
tional Guideline Clearinghouse, National Electronic Li-
brary do NHS, The Cochrane Library, DARE, Bandolier, 
Pubmed, Canadian Medical Association, Evidence Based 
Medicine Online e o Índex de Revistas Médicas Portugue-
sas. Nas bases de dados anglo-saxónicas, selecionamos os 
termos MeSH toxicity [subheading] e electronic cigarette 
e as palavras electronic cigarettes ou electronic nicotine 
delivery systems ou cigarette ou e-cigarette e toxicity, em 
pesquisa única articulando todos estes termos. No Índex 
de Revistas Médicas Portuguesas pesquisamos o termo ci-
garro eletrónico.
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Para esta revisão baseada na evidência definimos como 
critério de inclusão: artigos que comparassem o perfil de 
segurança toxicológica do cigarro eletrónico vs do cigarro 
convencional. Foram excluídos os artigos que se encon-
travam repetidos nas diferentes bases de dados e artigos 
que avaliassem primariamente outros outcomes como por 
exemplo a eficácia na cessação tabágica.
Foi adotada a taxonomia de níveis de evidência (NE) do 
Oxford Centre for Evidence Based Medicine.5

RESULTADOS
Desta pesquisa resultaram 53 artigos, sendo que apenas 
um era repetido. Após a aplicação dos critérios de inclu-
são foram elegíveis oito artigos: uma revisão sistemática, 
três ensaios clínicos, um estudo caso-controlo e três estu-
dos experimentais. Apenas foram selecionados artigos que 
avaliassem o perfil de segurança toxicológica do cigarro 
eletrónico por comparação com o cigarro convencional, 
publicados nos últimos 10 anos, à data da pesquisa biblio-
gráfica (figura 1). 
Os estudos e os NE encontram-se resumidos nas tabelas I 
e II.

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos a incluir na 
revisão baseada na evidência.

Revisão Sistemática 
Em 2014, Harrel e colegas6 conduziram uma revisão sis-
temática da literatura sobre a segurança do cigarro eletró-
nico e do seu uso como adjuvante na cessação tabágica. 
Foram incluídos 55 artigos com dados empíricos sobre a 
segurança (n=40) e cessação tabágica (n=15). 
A partir dos estudos analisados, constataram existir grande 
variedade nos compostos presentes nas diversas marcas de 
cigarros eletrónicos avaliadas, sendo que, em alguns casos, 
a informação contida nos rótulos foi inconsistente com a 
análise dos e-líquidos. Porém, a evidência disponível de-

monstra que a maioria dos cigarros eletrónicos é substan-
cialmente menos prejudicial que o cigarro convencional 
em várias vertentes, nomeadamente nos componentes tó-
xicos, na citotoxicidade, nos efeitos adversos e na toxicida-
de relativa à exposição secundária; mas a evidência sobre 
os efeitos a longo prazo, do seu uso permanece, escassa. 

Ensaios Clínicos e Estudos observacionais
Um ensaio clínico aleatorizado, cruzado e duplamente 
cego de 2012, realizado por Flouris e colegas7, tinha como 
objetivo avaliar os efeitos agudos do tabagismo activo e 
passivo na contagem de células sanguíneas. Os indiví-
duos foram divididos em dois grupos: 15 fumadores (≥15 
cigarros/dia; oito homens, sete mulheres; idade média 
36,8±9,9 anos; IMC=25,6±4,1kg/m2) e 15 não fumadores 
(oito homens, sete mulheres; idade média 28,87±1,5 anos; 
IMC=23,6±3,0kg/m2). Definiram como critérios de exclu-
são: tabagismo anterior, gravidez, sinais agudos de doença, 
espirometria anormal e/ou outra evidência de doença pul-
monar, outra patologia crónica ou o uso de medicação que 
influenciasse a função pulmonar. Os participantes de cada 
grupo foram submetidos a três sessões aleatorizadas e espa-

çadas por pelo 
menos sete dias. 
Assim, o grupo 
dos fumadores 
foi submetido a 
uma sessão de 
controlo (“fu-
mar” um cigar-
ro apagado), a 
uma sessão de 

tabagismo ativo com cigarro convencional e uma sessão de 
tabagismo ativo com cigarro eletrónico. O grupo de não 
fumadores foi submetido a uma sessão de controlo (sem 
exposição passiva a tabaco), uma sessão de tabagismo pas-
sivo com cigarro convencional e uma sessão de tabagismo 
passivo com cigarro eletrónico. Amostras sanguíneas fo-
ram colhidas a todos os participantes antes das sessões, 
imediatamente depois e uma hora após as sessões. 
Os resultados evidenciaram que o tabagismo ativo e passi-
vo do cigarro convencional levou a um aumento dos leu-
cócitos, linfócitos, granulócitos e proteína C reativa nos 
fumadores e não fumadores. Já nos indivíduos expostos ao 
tabagismo ativo e passivo do cigarro eletrónico não se veri-
ficaram alterações na contagem de células sanguíneas, bem 

Autor, ano População/ Intervenção Resultados/Conclusões NE

Harrel e colegas, 
20146

216 artigos (55 artigos de inter-
esse).
Segurança do CE vs CC

• Menores níveis de tóxicos químicos 
nos CE vs CC. 
• Efeitos laterais agudos, geralmente 
similares nos dois grupos, mas com 
menor severidade no uso de CE.

1

Tabela I. Revisão sistemática
Legenda: NE – nível de evidência; CE – cigarro eletrónico; CC – cigarro convencional
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como no nível de proteína C reativa. 

Um estudo experimental por Goniewicz e colegas8 analisou 
o vapor do e-líquido de 12 marcas utilizando uma máquina 
de fumar Palaczbot® configurada para mimetizar o perfil 
de um utilizador de cigarro eletrónico. Foram analisados 
150 puffs por marca e usado como grupo de controlo um 
inalador de nicotina.
Posteriormente procedeu-se a uma comparação com os ní-
veis dos mesmos tóxicos encontrados no cigarro conven-
cional. Foi verificada a presença dos seguintes compostos: 
compostos de carbonilos, nitrosaminas, compostos orgâ-
nicos voláteis e metais. Quando comparados com os níveis 
de tóxicos no cigarro convencional descritos na literatura 
apresentaram valores 9 a 450 vezes inferiores.

Em 2012, Pellegrino e colega9, com o intuito de contribuí-
rem para a melhor compreensão do perfil de toxicidade do 
cigarro eletrónico, propuseram-se a analisar os poluentes 
contidos e libertados no seu líquido e vapor. Inicialmen-
te analisaram o conteúdo do e-líquido de um fabricante, 
através de cromatografia e espectrometria de massa. Pos-
teriormente, replicaram o padrão de utilização do cigarro 
eletrónico, recorrendo a um dispositivo de fumo, de for-
ma a poderem analisar o conteúdo do vapor gerado pelo 
mesmo. Por fim, mediram essas emissões, nomeadamente 
a emissão de matéria particulada e o seu calibre e compa-
raram-nas com as de uma marca de cigarro convencional.
Ao analisarem o e-líquido constataram que os constituin-
tes coincidiam com os declarados pela marca, com predo-
mínio do composto propileno-glicol. Este era também o 
constituinte principal do vapor do cigarro eletrónico após 
análise, que não é reconhecido como um elemento peri-
goso para a saúde humana pela Foods and Drugs Adminis-
tration. No entanto encontram-se no e-líquido substâncias 
consideradas perigosas (ex. compostos e derivados da me-
tilpirazina), apesar de estarem presentes em valores infe-
riores a 0.1% do permitido por lei. Quando comparadas as 
emissões de matéria particulada do cigarro convencional 
com as do cigarro eletrónico, encontraram-se valores de 
densidade no ar 15 vezes superiores. 

Um estudo por Sherwin Yan e Carl D’Ruiz10, de 2014, foi 
desenhado com o intuito de investigar os efeitos agudos 
do cigarro eletrónico e a sua repercussão nos parâmetros 
hemodinâmicos em comparação com os efeitos adversos 
do cigarro convencional. 
Foram incluídos 23 participantes, entre os 21 e 65 anos, 
que eram fumadores de ≥10 cigarros/dia e que apresenta-
vam valores de nicotina urinária  ≥500 ng/mL.
Os cigarros eletrónicos preparados para serem utilizados 
neste estudo, continham 24 mg/ml e 16 mg/ml de nicotina. 
Em comparação foi usado o cigarro convencional líder de 
mercado.
Tratou-se de um ensaio clínico, aleatorizado, simples cego 
e cruzado. Cinco cigarros eletrónicos e um cigarro conven-
cional foram randomizados por 23 participantes em dois 
cenários de exposição: meia hora de administração contro-

lada e uma hora de uso ad lib. A administração controlada 
consistiu em 50 puffs do cigarro eletrónico designado ou 
fumar um cigarro convencional e no uso ad lib, os parti-
cipantes consumiram o cigarro eletrónico atribuído, como 
desejado, durante uma hora.
Foram obtidas, em tempos programados em cada dia de 
administração do produto, amostras de sangue para nico-
tina plasmática, pressão arterial, frequência cardíaca e me-
dições de monóxido de carbono exalado. As concentrações 
plasmáticas de nicotina, após 1,5h de uso do produto, eram 
significativamente menores nos consumidores de qualquer 
um dos cigarros eletrónicos avaliados, comparativamente 
com o cigarro convencional. Verificou-se um aumento es-
tatisticamente significativo quer para a frequência cardíaca 
quer para a pressão arterial sistólica e diastólica após o uso 
de cigarro convencional e eletrónico. Apesar de o aumento 
verificado nestes parâmetros ser maior com o uso de ci-
garro convencional, essa diferença não foi estatisticamente 
significativa quando comparada com o cigarro eletrónico. 
O uso de cigarros eletrónicos não teve impacto nos níveis 
de monóxido de carbono exalado; por seu lado o uso de ci-
garro convencional aumentou significativamente, mais de 
8 vezes acima da linha basal, os níveis exalados. 

Em 2014, Hecht e colega11 desenvolveram um estudo caso-
controlo com o objetivo de quantificar os metabolitos tó-
xicos e carcinogénicos encontrados na urina de fumadores 
de cigarro eletrónico vs cigarro convencional. Foram sele-
cionados 28 fumadores de cigarro eletrónico e realizadas 
colheitas de amostras de urina, as quais foram analisadas 
para uma série de metabolitos. Foram definidos como cri-
térios de inclusão a idade superior a 18 anos, não grávida, 
uso de cigarro eletrónico pelo menos no último mês e au-
sência de medicação crónica, infeção aguda, consumo de 
cigarro convencional nos 2 meses prévios ao estudo ou de 
outros produtos contendo nicotina. Os resultados obtidos 
neste estudo foram comparados com as amostras de urina 
de fumadores de cigarro convencional que participaram 
em três estudos prévios. Os autores verificaram que os ní-
veis de vários metabolitos tóxicos e carcinogénicos foram 
significativamente mais baixos na urina de fumadores de 
cigarro eletrónico comparativamente aos fumadores de 
cigarro convencional. Os níveis de nicotina e cotinina fo-
ram semelhantes nos dois grupos, num dos estudos, e mais 
baixos nos fumadores de cigarro eletrónico noutro estudo. 
Estes resultados suportam a teoria de que o cigarro eletró-
nico é menos prejudicial do que o cigarro convencional, no 
que diz respeito aos metabolitos analisados neste estudo.

Um estudo publicado em 2014, desenvolvido por Szołtysek
-Bołdys e colegas12 avaliou a rigidez arterial antes e depois 
de fumar um cigarro eletrónico e um cigarro convencional. 
Os parâmetros de avaliação arterial utilizados foram o Ín-
dice de Rigidez e o Índice de Reflexão, analisados através 
de fotopletismografia. A pressão arterial e a frequência car-
díaca também foram avaliadas, antes e depois do consumo.
A amostra em estudo foi constituída por 15 mulheres sau-
dáveis, entre os 19 e os 25 anos, fumadoras de pelo menos 
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cinco cigarros/dia há pelo menos dois anos. Cada parti-
cipante visitou o laboratório durante duas sessões experi-
mentais, pelo menos com um dia de intervalo – na primei-
ra sessão fumaram um cigarro convencional e na segunda 
fumaram um cigarro eletrónico. Em ambas as sessões, 
antes e depois do consumo, procedeu-se à avaliação dos 
parâmetros acima mencionados.
Observaram-se diferenças estatisticamente significativas 
nos valores do Índice de Rigidez e Índice de Reflexão an-
tes e depois de fumar um cigarro convencional – Índice de 
Rigidez média aritmética: 6.75m / s (6,66-6,85, IC 95%) vs 
6.56m / s (6,46-6,65 IC 95%), respetivamente (p = 0,0056); 
e Índice de Reflexão média aritmética: 54,0% (51,5-56,7, 
IC 95%) vs 49,6% (47,5-51,8, IC 95%), respetivamente (p = 
0,010). Já o uso de cigarro eletrónico não causou alterações 
significativas nos parâmetros de rigidez arterial – Índice de 
Rigidez média aritmética: 6,73 m / s (6,62-6,84, IC 95%) vs 
6,75 m / s (6,66-6,83, IC 95%), antes e depois de fumar, res-
petivamente; e Índice de Reflexão média aritmética: 52,0% 
(49,3-54,7, IC 95%) vs 50,8% (48,2 - 53,3, IC de 95%), res-
petivamente. 
Concluiu-se, assim, que o uso de cigarro eletrónico não 
provocou alterações na rigidez arterial, contrariamente ao 
uso de cigarro convencional.
Para ambos os cigarros verificou-se a ausência de altera-
ções estatisticamente significativas nos parâmetros hemo-
dinâmicos.

Em 2014, Cervellati e colegas13, realizaram um estudo ex-
perimental onde compararam a toxicidade celular do va-
por de cigarro eletrónico vs cigarro convencional. Foram 
avaliadas a citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxici-
dade in vitro, recorrendo para isso a células da pele e de 
epitélio pulmonar e a uma câmara de fumo. 
Foram analisados os efeitos citotóxicos em ambas as linha-
gens celulares através da morfologia ultraestrutural, bem 
como a presença de citocinas pró-inflamatórias no meio de 
cultura após a exposição. 
Verificaram que no vapor de cigarro eletrónico, apenas os 
agentes adicionados para conferir sabor ao vapor e, em ní-
vel inferior a nicotina, apresentavam níveis de citotoxici-
dade comparáveis aos do cigarro convencional. Os agentes 
adicionados para humidificar o vapor, como os compostos 
de glicol, não apresentaram neste estudo efeito citotóxico. 
No entanto estes foram responsáveis pela libertação de ci-
tocinas e mediadores pró-inflamatórios, como por exem-
plo IL-10, algo que aconteceu com particular expressão 
nos queratinócitos. Porém, os autores do referido estudo 
descrevem que este aumento se pode dever à morte celular 
concomitante.

CONCLUSÕES
Consideramos que este estudo faz uma análise de um tema 
muito controverso e pouco divulgado, que realizamos com 
um intuito formativo, na expetativa de melhorar a práti-
ca clínica e a resposta a dar aos utentes fumadores. Como 
ponto meritório desta revisão, destacamos a concordância 
entre os estudos analisados, apesar da diversidade metodo-

lógica aplicada.
A principal limitação deste artigo é a inexistência de estu-
dos com outcomes orientados para o doente, o que limita 
as conclusões sobre o real perfil de segurança do cigarro 
eletrónico. Apesar de já se encontrar a circular no mercado 
há cerca de 10 anos, estes dados ainda não se encontram 
disponíveis, nomeadamente no que diz respeito a morbi-
mortalidade. A multiplicidade de marcas disponíveis e a 
falta de controlo que existe sobre as mesmas, dificulta uma 
conclusão generalizada sobre o tema, dado não existirem 
certezas de que os produtos usados nos ensaios clínicos 
correspondam ao que realmente é consumido pelos utili-
zadores de cigarro eletrónico (15). Identificámos também 
outras limitações que podem resultar em possíveis vieses. 
Em alguns estudos 7, 11, 12  são utilizados tamanhos amostrais 
muito pequenos. Outras possíveis fontes de vieses foram 
os tempos de estudo e número de colheitas variáveis, mas 
regra geral pequenos, assim como a heterogeneidade entre 
eles no que toca aos parâmetros analisados. Nos estudos 
considerados, foram analisadas variáveis diversificadas, 
desde a contagem de linhagens de células sanguíneas, à 
pressão arterial ou simplesmente à análise quantitativa e 
qualitativa dos tóxicos presentes no e-líquido ou no seu 
vapor.
Foram também identificados possíveis conflitos de inte-
resse, como a existência em pelo menos dois dos artigos 
incluídos, de financiamento proveniente diretamente de 
companhias ou organismos ligados à indústria do cigarro 
eletrónico.7, 8

Outra questão foi a inexistência do termo MeSH electronic 
cigarette até ao ano de 201513, algo que poderá ter impe-
dido a inclusão de artigos potencialmente relevantes, que 
tentámos evitar com a utilização de maior número de pala-
vras relacionadas com o tema, para aumentar a abrangên-
cia da pesquisa.
Na revisão sistemática de Harrel e colegas6 foram incluídos 
40 artigos relativos a segurança. Nesta revisão baseada na 
evidência, ao contrário do que acontece nesse estudo, ape-
nas incluímos artigos que estabelecessem uma comparação 
entre o cigarro convencional e o eletrónico, algo que justifi-
ca a diferença do número de artigos incluídos entre ambos.
Após revisão dos artigos selecionados, concluímos que a 
evidência aponta para uma quantidade inferior de com-
postos químicos tóxicos no cigarro eletrónico, compara-
tivamente ao cigarro convencional. Num dos estudos foi 
observado uma elevação menor da pressão arterial e fre-
quência cardíaca estatisticamente significativa, quando 
comparada com o aumento provocado pelo cigarro con-
vencional, algo que não foi verificado noutro dos artigos 
selecionados. Outros efeitos como uma menor ação citotó-
xica a nível pulmonar e a não interferência nas contagens 
de leucócitos e marcadores inflamatórios foram demons-
tradas por outros estudos selecionados.
No entanto, são necessários mais estudos para clarificar o 
seu impacto, a longo prazo, sobre a saúde dos utilizadores. 
Os resultados desta revisão baseada na evidência vão de 
encontro às recomendações do National Institute for 
Health and Care Excellence16, que apesar de considerarem 
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Autor, ano Tipo de 
ensaio População Intervenção/Objetivo Resultados NE

Flouris e 
colegas, 
20127

EC alea-
torizado, 
cruzado, 
dupla-
mente 
cego

- 15 fumadores manti-
veram-se expostos ati-
vamente
-15 não fumadores fo-
ram expostos passiva-
mente

Avaliar os efeitos agudos 
do fumo ativo e passivo 
do CE vs CC na contagem 
de células sanguíneas.

Expostos ativa e passivamente ao CE não tiverem 
alterações na contagem de células.

Expostos ativa e passivamente ao CC tiveram au-
mento dos leucócitos e dos marcadores inflama-
tórios

2

Yan S e 
Ruiz CD, 
201410

EC, alea-
torizado, 
simples 
cego e cru-
zado

5 CE e 1CC randomiza-
dos por 23 participan-
tes em dois cenários de 
exposição: meia hora de 
administração contro-
lada e uma hora de uso 
ad lib. 

Caracterizar a exposição 
à nicotina dos consumi-
dores de CE.

Investigar os efeitos agu-
dos do CE, através de 
parâmetros hemodinâ-
micos, em comparação 
com o CC.

As concentrações plasmáticas de nicotina eram 
significativamente menores nos consumidores 
de CE que de CC.
 
A elevação da frequência cardíaca e da pressão 
arterial foi menor após o uso da maioria dos CE 
do que após o uso de CC.

O uso de CE não teve impacto nos níveis de mo-
nóxido de carbono exalado ao contrário do uso de 
CC.

2

Szołty-
sek-Bołd-
ys e 
colegas, 
201412

EC não 
aleator-
izado, 
controlado

15 mulheres saudáveis, 
entre 19-25 anos, fuma-
doras de ≥ 5 cigarros/
dia há pelo menos 2 
anos.

Avaliar a rigidez arterial, 
antes e depois de fumar 
um CC e um CE.

Avaliar parâmetros he-
modinâmicos, antes e 
depois do consumo.

Observaram-se diferenças estatisticamente sig-
nificativas nos valores do Índice de Rigidez e Índi-
ce de Reflexão, antes e depois de fumar CC.

O CE não causou alterações significativas nos pa-
râmetros de rigidez arterial.

Sem significância estatística nos parâmetros he-
modinâmicos após o consumo de CC e CE.

3

Hecht e 
colegas, 
201411

Estudo 
Caso-Con-
trolo

28 fumadores de CE fo-
ram comparados com  
222 fumadores de CC 
que participaram em 3 
estudos prévios

Quantificar os metaboli-
tos tóxicos e carcinogéni-
cos na urina de fumado-
res de CE e comparar os 
níveis com os encontra-
dos na urina de fumado-
res de CC

Os níveis de vários metabolitos tóxicos e carci-
nogénicos foram significativamente mais baixos 
na urina de fumadores de CE, comparativamente 
aos fumadores de CC. Num dos estudos, os níveis 
de nicotina e a cotinina foram semelhantes nos 
2 grupos e noutro estudo foram mais baixos nos 
fumadores de CE

4

Goniewicz 
e colegas, 
20148

Estudo 
experi-
mental 

Vapor do e-líquido de 
12 marcas usando uma 
máquina de gerar fumo 
Palaczbot. 
Controlo: inalador de ni-
cotina.

Analisar a presença de 
tóxicos presentes no va-
por do CE vs os descritos 
no fumo de CC

São detetados diversos tóxicos carcinogéneos e 
irritantes no CE, mas quando comparados com os 
níveis do CC apresentam valores 9 a 450 vezes 
inferiores. 4

Pellegrino 
e colegas, 
20129

Estudo 
experi-
mental 

Liquido e vapor do e-lí-
quido de uma marca de 
CE e fumo de CC gerado 
por máquina de fumo

Análise qualitativa e 
quantitativa do e-líquido.

Comparação quantitativa 
da matéria particulada 
com o fumo de CC.

Composição do líquido correspondia ao declarado 
pela marca.
Vapor de CE apresenta substâncias consideradas 
perigosas, mas em concentrações muito inferio-
res ao limite legal.
Comparação demonstra que a densidade de ma-
téria particulada gerada por CC é 15 vezes supe-
rior.

4

Cervellati 
e colegas, 
201413

Estudo 
experi-
mental 

Queratinócitos e epitélio 
pulmonar

Avaliar a citotoxicidade, 
mutagenicidade e geno-
toxicidade in vitro de CE 
em comparação com CC

Apenas os aditivos de sabor e em menor parte a 
nicotina revelaram ser citotóxicos no vapor dos 
CE (sendo comparáveis aos do CC). 

Os humidificadores presentes no CE, como os 
glicóis, provocaram um aumento da libertação de 
citocinas e mediadores pró-inflamatórios (princi-
palmente nos queratinócitos).

4

Quadro II. Ensaios clínicos
Legenda: NE – Nível de evidência; EC – Ensaio clínico; CC – Cigarro convencional; CE – Cigarro eletró-
nico.
     
o cigarro eletrónico como uma potencial arma terapêutica 
num contexto de redução de dano em fumadores refratá-

rios à cessação tabágica, revelam as mesmas preocupações 
que outras entidades da área já manifestaram. Estas preo-
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cupações mantêm-se, principalmente, pela falta de dados 
de segurança sustentados, nomeadamente sobre os efeitos 
da sua utilização a longo prazo, e também devido à carên-
cia de regulamentação. Este facto será colmatado este ano 
(2016), quando passarem a ser controlados pela União Eu-
ropeia, enquanto dispositivos médicos. Esta regulamenta-
ção poderá contribuir para uma maior qualidade e contro-
lo dos e-líquidos comercializados. 
Aguardam-se também estudos mais conclusivos sobre o 
seu papel na cessação tabágica, dado que a sua eficácia ain-
da não foi inequivocamente provada. Mesmo que esta efi-
cácia seja comprovada é necessário demonstrar primeiro 
que se trata dum dispositivo, no mínimo, mais seguro que 
o uso do cigarro convencional.
Apesar dos estudos apontarem no sentido de uma menor 
toxicidade, parece prematuro neste momento aconselhar 
os fumadores, refratários à cessação tabágica, a procede-
rem à utilização do cigarro eletrónico para esse feito, até 
que exista informação mais completa e melhor fundamen-
tada.
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RESUMO
Introdução: A Diabetes mellitus (DM) é um proble-
ma major de saúde pública. Os profissionais de saúde 
devem conhecer os grupos de maior risco para o ras-
treio da DM tipo 2. Em 2010, 17% da população ativa 
europeia apresentava um trabalho por turnos, defini-
do como qualquer horário de trabalho incomum ou 
irregular. Este tipo de atividade está associado a maior 
propensão para doenças crónicas, incluindo cancro 
da mama e doenças cardiovasculares. Contudo, ainda 
não está esclarecida a relação entre o trabalho por tur-
nos e o risco de desenvolvimento de DM. 
Objetivo: Rever a evidência disponível sobre a asso-
ciação entre o trabalho por turnos e o risco de DM.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa na base de da-
dos PubMed e sítios de medicina baseada na evidên-
cia, com o termo MeSH “diabetes mellitus” e o DeCS 
“shift work”, de publicações entre janeiro de 2010 e 
junho de 2016. O nível de evidência foi atribuído de 
acordo com a escala Strength of Recommendation Ta-
xonomy.
Resultados: Dos 66 artigos encontrados, 4 cumpriam 
os critérios de inclusão. A meta-análise mostrou as-
sociação positiva e com significado estatístico entre o 
trabalho por turnos e o risco de DM. A revisão sis-
temática revelou evidência limitada para esta asso-
ciação, uma vez que apenas um estudo foi estatisti-
camente significativo. Os resultados dos estudos de 
coorte foram consistentes com a associação estudada, 
embora só um deles apresentou significado estatístico. 
Conclusões: A revisão sugere um risco aumentado 
de DM nesta população, mas a evidência é ainda li-
mitada (força de recomendação C). Os estudos apre-
sentam diversas limitações, tais como, caraterização 
inadequada do trabalho por turnos e apreciação in-
consistente de potenciais confundidores. São necessá-
rios mais estudos para estabelecer a necessidade de in-

tervenções específicas neste grupo, incluindo rastreio 
precoce de DM, com o objetivo de reduzir o impacto 
do trabalho por turnos na qualidade de vida e na mor-
bimortalidade dos trabalhadores.

Palavras-chave: trabalho por turnos, diabetes mellitus

INTRODUÇÃO
A Diabetes mellitus (DM) é considerada um dos pro-
blemas major de saúde pública. Um estudo português 
de 2013 revelou que a prevalência estimada da DM 
nos indivíduos com idades compreendidas entre os 20 
e os 79 anos é de 13,0%, o que corresponde a mais de 
1 milhão de portugueses com esta patologia.1 A pre-
valência aumenta fortemente com a idade, existindo 
uma diferença estatisticamente significativa entre os 
homens (15,6%) e as mulheres (10,7%).1 Além disso, 
tem-se verificado na última década um crescimento 
acentuado do número de novos casos diagnosticados 
em Portugal.1

Esta patologia está associada a grande morbilidade, o 
que acarreta enormes custos para o indivíduo, para a 
sociedade e para o sistema de saúde.2 Assim, a iden-
tificação e a correção de fatores de risco modificáveis 
para a DM, através da prevenção primária, tem um 
impacto fundamental na saúde pública. O rastreio 
da DM tipo 2 assume igualmente uma enorme im-

Quadro I - Indicações para o rastreio de Diabetes e Pré-
diabetes em adultos assintomáticos

O exame deve ser considerado em todos os adultos com 
excesso de peso (índice de massa corporal ≥25 kg/m2) e 
com fatores de risco adicionais:
• Inatividade física
• DM em familiares de 1º grau
• Raça/etnicidade de elevado risco (exemplo, afro-americanos, 
latinos)
• Mulheres com história de diabetes gestacional ou recém-nas-
cido com peso >4000gr
• Hipertensão arterial
• Colesterol HDL <35 mg/dL e/ou triglicerídeos >250 mg/dL
• Síndrome do ovário policístico
• Hemoglobina glicada A1c ≥ 5,7%, anomalia da glicemia em 
jejum ou tolerância diminuída à glicose, em exames prévios
• Outras condições clínicas associadas a insulinorresistência 
(exemplo: obesidade mórbida, acantose nigricante)
• História de doença cardiovascular

O rastreio deve iniciar-se aos 45 anos, para todos os pacien-
tes, sobretudo os obesos ou com excesso de peso

Se os resultados forem normais, o exame deve ser repeti-
do com um intervalo mínimo de 3 anos. O exame deve ser 
realizado mais frequentemente de acordo com os fatores 
de risco e os resultados iniciais (exemplo, se pré-diabetes 
deve ser repetido anualmente)
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portância, pelo que os profissionais de saúde devem 
conhecer os grupos que apresentam um maior risco 
(quadro I).3

O trabalho por turnos define-se como qualquer ho-
rário de trabalho que envolva horas incomuns ou 
irregulares, em oposição a um horário de trabalho 
diurno.4 São exemplo desses horários, o trabalho no-
turno e o trabalho rotativo.4 Em 2010, 18% dos traba-
lhadores europeus apresentavam um horário noturno 
e 17% estavam envolvidos em algum tipo de trabalho 
por turnos.5

É conhecido que o trabalho por turnos compromete 
a capacidade cognitiva e altera o padrão de sono e de 
vigília.6 Além disso, está associado a um maior stress 
e a estilos de vida inadequados, tais como, dieta dese-
quilibrada e tabagismo.4,6 Os estudos têm igualmen-
te revelado uma possível associação entre o trabalho 
por turnos e o risco aumentado de doenças crónicas, 
incluindo cancro da mama, síndrome metabólico e 
doenças cardiovasculares.4,7,8 Contudo, ainda não está 
bem esclarecida a relação entre o trabalho por turnos 
e o risco de desenvolvimento de DM. De facto, nas 
últimas décadas, alguns estudos epidemiológicos têm 
avaliado esta possível associação, mas os resultados 
têm sido limitados.
Assim, o objetivo deste trabalho é rever a evidência 
disponível sobre a possível associação entre o trabalho 
por turnos e o risco de desenvolvimento de DM.
 
MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de artigos [meta-análi-
ses, revisões sistemáticas, ensaios clínicos, normas de 
orientação clínica e estudos observacionais] nas ba-
ses de dados National Guideline Clearinghouse, Cana-
dian Medical Association Practice Guidelines Infobase, 
National Institute for Health and Care Excellence, The 
Cochrane Library, DARE, Bandolier e Medline, pu-
blicados entre janeiro de 2010 e junho de 2016, nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Foi utilizado 
o termo MeSH (Medical Subject Headings): “diabe-

tes mellitus” e o descritor em ciências da saúde “shift 
work”.
Foram incluídos artigos cuja população fosse consti-
tuída por indivíduos em idade ativa, sem diagnóstico 
prévio de DM, e cujo horário de trabalho fosse for tur-
nos (definido como qualquer horário de trabalho que 
envolva horas incomuns ou irregulares). O grupo de 
comparação, quando presente, era constituído por in-
divíduos com um horário de trabalho diurno. O resul-
tado medido foi o risco de desenvolvimento de DM. 
Foram usados como critérios de exclusão:

• Discordância com o objetivo da revisão;
• Estudos observacionais abrangidos em meta-a-
nálises ou revisões sistemáticas incluídas;
• Revisões sistemáticas com uma população so-
breponível a meta-análises incluídas;
• Artigos duplicados;
• Artigos de opinião e guidelines de consenso; 
• Artigos de revisão clássica de tema e sumários de 
sítios na Internet.

O Nível de Evidência (NE) dos artigos incluídos foi 
atribuído de acordo com a escala Strength of Recom-
mendation Taxonomy (SORT), da American Academy 
of Family Physicians.9 

RESULTADOS
Foram encontrados 66 artigos, dos quais quatro cum-
priam os critérios de inclusão. Todos os estudos estão 
sumarizados nos quadros II, III, IV e V.
A meta-análise de Gan et al (quadro II)10 incluiu 12 
estudos observacionais (8 estudos de coorte e 4 estu-
dos transversais), envolvendo 226 652 participantes, 
que avaliaram a associação entre o trabalho por tur-
nos e o risco de DM, em comparação com o grupo de 
trabalhadores em horário diurno. Foi concluído nesta 
meta-análise que o trabalho por turnos está associado 
a um risco aumentando de DM, sendo este resulta-
do estatisticamente significativo. De facto, o risco de 
DM aumentou 9% para o grupo de trabalhadores por 
turnos (Intervalo de Confiança (IC) 95% 1,05 a 1,12; 

Autor, 
ano População Exposição Resultados NE

Gan 
et al, 
201410

12 estudos (7 es-
tudos de coorte 
prospetivos; 1 
estudo de coor-
te retrospetivo; 
4 estudos trans-
versais)

Trabalho por 
turnos vs tra-
balho diurno

OR ajustado para a associação entre o trabalho por turnos 
e o risco de DM - 1,09 (IC 95% 1,05 a 1,12; p=0,014).
Associação mais forte nos homens (OR=1,37, IC 95% 1,20 
a 1,56) que nas mulheres (OR=1,09, IC 95% 1,04 a 1,14); 
p=0,01. 
Associação mais forte no trabalho por turnos rotativo com-
parativamente aos outros tipos de trabalhos por turnos 
(OR=1,42, IC 95% 1,19 a 1,69; p=0,04).

3

Quadro II. Meta-análise de Gan et al
Legenda: NE – nível de evidência
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Autor, 
ano População Exposição Resultados NE

Wang 
et al, 
20114

5 estudos (3 es-
tudos de coorte; 
2 estudos trans-
versais)

Trabalho por 
turnos vs tra-
balho diurno

Estudo transversal de Mikuni et al, 1983 - prevalência de 
DM de 2,1% nos trabalhadores por turnos  (vs 0,9% no tra-
balho diurno; p<0,05). 
Restantes estudos - risco aumentado de DM nos tra-
balhadores por turnos, mas sem significado estatístico.

3

Quadro III. Revisão sistemática de Wang et al
Legenda: NE – Nível de Evidência

Autor, 
ano

Tipo de 
estudo População Exposição Resultados NE

Poul-
sen 
et al, 
201411

Estudo 
de coorte 
prospe-
tivo

7 305 profissio-
nais de saúde

30-69 anos

Trabalho por turnos (notur-
no ou final do dia) vs tra-
balho diurno

Seguimento de 7 anos

Risco aumentado de DM no trabalho 
por turnos comparativamente ao 
horário diurno (Hazard ratio 1,27, 
IC 95% 0,95 a 1,70). 

3

Quadro IV. Estudo de coorte de Poulsen et al
Legenda: NE – Nível de Evidência

Autor, ano Tipo de 
estudo População Exposição Resultados NE

Vimala-
nanda et al, 
201512

Estudo 
de coorte 
prospe-
tivo

28 041 
mulheres 
afro-america-
nas

21-69 anos

Trabalho por 
turnos noturno vs 
trabalho diurno

Seguimento de 8 
anos

Risco aumentado de DM tipo 2 no trabalho 
por turnos noturno comparativamente ao 
horário diurno (Hazard ratio 1,17 (IC 95% 
1.04 a 1.31) para 1-2 anos de trabalho por 
turnos noturno; 1.23 (IC 95% 1.06 a 1.41) para 
3-9 anos, e 1.42 (IC 95% 1.19 a 1.70) para ≥ 10 
anos) (p < 0.0001).
Associação manteve-se positiva após ajuste 
para múltiplas variáveis (p = 0.02).

3

Quadro V. Estudo de coorte de Vimalananda et al
Legenda: NE – Nível de Evidência

p=0,014), quando comparado com os indivíduos que 
nunca foram expostos a um trabalho por turnos. Para 
os estudos de coorte, o Odds Ratio (OR) combinado 
foi de 1,12 (IC 95% 1,06 a 1,19; p=0,007) e para os 
estudos transversais foi de 1,06 (IC 95% 1,03 a 1,09; 
p=0,339). 
A análise dos subgrupos pelo sexo, desenho do estu-
do, localização do estudo, profissão e tipo de trabalho 
por turnos e pelo controlo do índice de massa corpo-
ral (IMC), da história familiar de DM e da ativida-
de física também sugeriu, na maioria deles, um risco 
aumentado de DM nos trabalhadores por turnos. O 
aumento do risco foi mais evidente no género mascu-
lino do que no feminino, embora as razões não sejam 
claras. O trabalho por turnos rotativo também está 
associado a um risco significativamente superior aos 

outros padrões de trabalho por turnos. Pelo contrário, 
não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre os vários grupos étnicos. 
A revisão sistemática de Wang et al4 (quadro III) in-
cluiu três estudos observacionais de coorte e dois estu-
dos transversais. Apenas um dos estudos transversais 
apresentou uma prevalência superior, e com signifi-
cado estatístico, da DM no grupo dos trabalhadores 
por turnos, comparativamente aos trabalhadores em 
horário diurno. Os outros estudos revelaram um risco 
aumentado de DM no trabalho por turnos, em com-
paração com o trabalho em horário diurno, embora 
estes resultados não tenham sido estatisticamente sig-
nificativos. 
O estudo de coorte prospetivo de Poulsen et al11 (qua-
dro IV) envolveu 7 305 profissionais de saúde, não 
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diabéticos, seguidos durante um período de 7 anos. 
Verificou-se que 4,8% dos indivíduos que trabalha-
vam apenas ao final do dia ou durante a noite desen-
volveram DM ao longo dos 7 anos, sendo o resulta-
do estatisticamente significativo (p=0,002). Também 
se concluiu que os trabalhadores por turnos têm um 
risco aumentado de DM, embora sem significado es-
tatístico, comparativamente aos trabalhadores em ho-
rário diurno.
O estudo de coorte prospetivo de Vimalananda et al12 
(quadro V) envolveu 28 041 mulheres de raça regra, 
não diabéticas, que preencheram adequadamente um 
questionário referente ao trabalho por turnos notur-
no (entre as 0 e as 8 horas) no início do estudo, tendo 
sido seguidas durante um período de 8 anos. Das mu-
lheres incluídas, 21% tinham trabalhado por turnos 
durante 1-2 anos, 11% durante 3-9 anos e 5% durante 
10 ou mais anos. Comparativamente às mulheres que 
nunca fizeram turnos noturnos, o risco de DM tipo 2 
foi superior nas mulheres com trabalho por turnos, 
sobretudo naquelas que trabalharam 10 ou mais anos 
neste regime (Hazard ratio 1.42 (IC 95% 1.19 a 1.70); 
p<0.0001). A associação manteve-se positiva, e com 
significado estatístico, após ajuste para o IMC e para 
fatores relacionados com o estilo de vida (níveis de ati-
vidade física, tabagismo, consumo alcoólico, ingestão 
energética, consumo de café e de refrigerantes, entre 
outros). Além disso, esta associação foi mais forte em 
mulheres com menos de 50 anos, comparativamente 
às de idade superior. No entanto, não variou significa-
tivamente com o estado de obesidade.

CONCLUSÕES
Nas últimas décadas, tem sido sugerido que o traba-
lho por turnos seja um fator de risco de DM.13 A me-
ta-análise de Gan et al10 concluiu que o trabalho por 
turnos está associado a um risco aumentando desta 
patologia, com apresentação de resultados estatistica-
mente significativos. O principal aspeto positivo des-
ta meta-análise deriva do grande tamanho amostral. 
Por outro lado, os autores apontam como principais 
limitações a ausência de definição do conceito «tra-
balho por turnos» na maioria dos estudos originais 
e padrões de trabalho por turnos diferentes, o que 
poderá ter introduzido alguma heterogeneidade nos 
resultados apresentados. Além disso, é sugerido um 
possível viés de publicação que, no entanto, não alte-
rou o OR ajustado após correção para esse potencial 
viés. Assim, a evidência foi classificada como nível 3, 
de acordo com a escala SORT.
A revisão sistemática de Wang et al4 também revelou 
um risco aumentado de DM nos trabalhadores por 
turnos, embora só um dos estudos tenha tido resul-

tados estatisticamente significativos. Os autores des-
tacam como principais limitações destes trabalhos: 
ambiguidades na informação relativa ao desenho dos 
estudos, padrões de trabalho por turnos não compa-
ráveis, ênfase em resultados sem significado estatísti-
co e ausência de ajustamento para fatores de confun-
dimento. Além disso, a maioria dos estudos só incluiu 
indivíduos do género masculino, o que poderá condi-
cionar a generalização dos resultados para populações 
com uma diferente distribuição de género. Como tal, 
a evidência foi classificada como nível 3, de acordo 
com a escala SORT.
O estudo de coorte prospetivo de Poulsen et al11 con-
cluiu que os trabalhadores por turnos têm um risco 
aumentado de DM, embora sem significado estatís-
tico. Os autores apontam como principal ponto forte 
deste estudo o elevado tamanho amostral. Entre as 
principais limitações, encontra-se a presença de um 
número reduzido de indivíduos do género masculi-
no (2.6% comparativamente a 97.4% de indivíduos 
do género feminino) o que poderá condicionar a ge-
neralização dos resultados para populações com uma 
diferente distribuição de género. Os dados iniciais da 
população incluída foram obtidos por autopreenchi-
mento de questionário, o que poderá ter introduzido 
alguns erros de informação. Neste estudo, também 
não se verificou ajustamento para potenciais fatores 
de confundimento. Assim, a evidência foi classificada 
como nível 3, de acordo com a escala SORT.
O estudo de coorte prospetivo de Vimalananda et al12 
concluiu que o trabalho por turnos noturno, sobre-
tudo o de longa duração, está associado a um risco 
aumentado de DM tipo 2, mesmo após ajuste para 
múltiplas variáveis, com resultados estatisticamente 
significativos. Os principais aspetos positivos des-
te estudo derivam do grande tamanho amostral, da 
elevada taxa de seguimento e do ajustamento para 
potenciais fatores de confundimento. Entre as limita-
ções, os autores destacam o facto de os dados iniciais, 
acerca da exposição ao trabalho por turnos noturno 
e do diagnóstico de diabetes, terem sido obtidos por 
autopreenchimento de questionário, o que poderá ter 
introduzido erros de informação. Além disso, pode-
rão existir potenciais fatores de confundimento não 
controlados e um viés de seleção dos participantes. 
Como tal, a evidência foi classificada como nível 3, de 
acordo com a escala SORT.
Do ponto de vista fisiopatológico, alguns mecanismos 
foram propostos para explicar a possível associação 
entre o trabalho por turnos e o risco de DM. Por um 
lado, este tipo de trabalho interfere no ciclo sono-vi-
gília, levando a uma disrupção do ritmo circadiano, 
fator este que poderá estar associado ao desenvolvi-
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mento e exacerbação da insulinorresistência.14-16 Por 
outro lado, o trabalho por turnos pode contribuir 
para a alteração dos padrões alimentares, com au-
mento do apetite, e consequente aumento de peso17 
e da adiposidade18, conhecidos fatores de risco para o 
desenvolvimento de DM tipo 2. Adicionalmente, tem 
sido sugerido que o trabalho por turnos pode estar as-
sociado a maior risco de conflitos familiares, redução 
do suporte familiar e stress.19

Em conclusão, esta revisão sugere uma associação en-
tre o trabalho por turnos e o risco aumentado de de-
senvolvimento de DM, comparativamente ao trabalho 
em horário diurno (força de recomendação C). No 
entanto, a evidência atual é ainda limitada. Assim, são 
necessários mais estudos prospetivos, com tamanhos 
amostrais superiores e num maior número de áreas 
ocupacionais. É igualmente necessária informação 
mais detalhada acerca do tipo, frequência e duração 
do trabalho por turnos, assim como uma apreciação 
do papel de potenciais confundidores, incluindo ida-
de, índice de massa corporal, história familiar de DM, 
tabaco e sedentarismo. Estes estudos serão fundamen-
tais para que se possa estabelecer a eventual necessi-
dade de intervenções específicas no grupo de traba-
lhadores por turnos, incluindo um rastreio precoce da 
DM, com o objetivo de reduzir o impacto deste tipo 
de trabalho na qualidade de vida e na morbimortali-
dade dos trabalhadores.
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RESUMO
Introdução: A Gama-Glutamiltransferase (GGT) 
é uma enzima de colestase, mas, devido à localiza-
ção difusa no organismo, o seu aumento no sangue 
é pouco específico. Atualmente, continua a ser dos 
exames mais prescritos, ainda que sejam poucas as 
indicações consensuais. O objetivo deste trabalho foi 
melhorar a qualidade técnico-científica das requisi-
ções de GGT, diminuindo o número de prescrições 
desnecessárias e aumentando o registo das justifica-
ções aquando do pedido.
Tipo de estudo: Estudo de melhoria contínua da 
qualidade.
Local: Unidades de Saúde Familiar Renascer, São 
Bento e São João.
População: Utentes inscritos nessas unidades, que 
frequentaram a consulta de Saúde de Adultos. 
Métodos: Calculou-se uma amostra aleatória e re-
presentativa, para cada médico, dos utentes que 
frequentaram a consulta de Saúde de Adultos entre 
março e abril de 2014 (primeira avaliação) e feverei-
ro e março de 2015 (segunda avaliação); verificou-se 
a quem foi pedida GGT e respetiva justificação clí-
nica, baseada na Norma de Orientação Clínica da 
Direção-Geral da Saúde número 069/2011. Defini-
ram-se padrões de qualidade, metas e um plano de 
intervenção educacional e estrutural.
Resultados: A primeira avaliação identificou 1666 
requisições de análises, com GGT em 33,6% dos ca-
sos, sendo que 8,6% destes apresentavam justifica-
ção válida para essa requisição. A segunda avaliação 
apurou 1089 pedidos de análise, 17,4% dos quais 
com GGT. Destes, 11,0% possuíam justificação vá-
lida. A redução do número de requisições foi esta-

tisticamente significativa (p<0,001), ao contrário do 
aumento das justificações (p=0,31). Estes resultados 
correspondem a padrões de qualidade “mau” (dimi-
nuição <20% de GGT/análises de sangue pedidas e 
<20% com justificação).
Conclusões: Após intervenção educacional, verifi-
cou-se um decréscimo significativo no número de 
requisições. Contudo, a diferença entre os pedidos 
de GGT e o número total de justificações válidas não 
permitiu atingir o padrão “razoável” (20-49%), o que 
poderá dever-se a justificações clínicas demasiado 
restritas e à análise através de registos clínicos. 

Palavras-chave: gama-Glutamiltransferase (GGT); 
qualidade

INTRODUÇÃO
A Gama-Glutamiltransferase (GGT) é uma enzima 
que se encontra na membrana celular de diversos te-
cidos (rins, vias biliares, pâncreas, fígado, intestino 
e cérebro).1 Face a tal ubiquidade, a elevação da sua 
concentração no sangue é pouco específica2, sendo 
a sua utilização cada vez mais contestada. Estima-
se que a elevação das enzimas hepáticas possa estar 
presente em 1 a 4% das pessoas assintomáticas, não 
representando, na maioria desses casos, patologia 
hepática clinicamente significativa.2,3,4 Assim, qual-
quer pedido de GGT deve ser feito de forma dirigida 
e baseada na suspeita clínica de doença hepática, e 
nunca de modo rotineiro ou como rastreio.4

Uma elevação de GGT pode, porém, relacionar-se 
com o consumo excessivo de álcool e, por este moti-
vo, é uma ferramenta útil no seguimento dos doentes 
com abuso crónico do álcool. Para além disso, nos 
casos em que a Fosfatase Alcalina (FA) está elevada, 
o valor analítico da GGT torna-se importante para 
confirmar se a origem é hepatobiliar. Outra apli-
cabilidade possível da GGT é na monitorização do 
efeito hepatotóxico de alguns fármacos. Na Norma 
de Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) número 069/2011, “Prescrição da gama-glu-
tamiltransferase”3, estão reunidas as indicações para 
requisição de GGT: a) avaliação e monitorização do 
abuso de ingestão alcoólica; b) deteção e monitori-
zação de lesão hepática, desencadeada por fármacos 
hepatotóxicos; c) diagnóstico diferencial entre ori-
gem hepática ou extra-hepática, quando o valor da 
FA se encontra elevado e o diagnóstico não é óbvio.
Apesar do número reduzido de indicações para a re-
quisição de GGT, este é ainda um dos Meios Com-
plementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) 
mais prescritos nas Unidades de Saúde Familiar 
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(USF) dos autores. De acordo com dados obtidos 
através do Módulo de Informação e Monitorização 
das Unidades Funcionais (MiM@UF®), no primeiro 
semestre de 2014, a GGT encontrava-se na nona po-
sição dos MCDT mais prescritos nas USF São Ben-
to e Renascer e na décima na USF São João. Cada 
requisição de GGT implica um custo de 1,60€, com 
uma taxa moderadora de 0,50€. Ou seja, as 4734 re-
quisições de GGT efetuadas nesse semestre corres-
ponderam a um total de 6459€. Este é apenas o custo 
direto da prescrição, pois é necessário ter em conta 
que um valor de GGT alterado leva, com frequência, 
a uma investigação clínica complementar e, conse-
quentemente, à prescrição de mais MCDT que, em 
muitos casos, se irão repetir periodicamente. A estes 
custos indiretos, acresce ainda o maior número de 
consultas requeridas, com o óbvio consumo de re-
cursos humanos. Por outro lado, esta situação pode 
também condicionar ansiedade e preocupação nos 
utentes, na maioria das vezes desnecessárias.
Portanto, este trabalho pretendeu estudar e melho-
rar a qualidade técnico-científica da requisição de 
GGT aos utentes que recorrem à consulta de Saúde 
de Adultos, dos médicos das USF dos autores, dimi-
nuindo o número de prescrições desnecessárias e 
aumentando o registo das justificações válidas para 
o seu pedido.

MÉTODOS
Este trabalho corresponde a um estudo de melhoria 
contínua da qualidade, cuja dimensão analisada foi 
a qualidade técnico-científica da requisição de GGT. 
Trata-se de um estudo transversal, que contemplou 
uma avaliação inicial, interna e retrospetiva, com 
análise descritiva simples; a elaboração de um pa-
drão de qualidade e definição de metas por parte 
das equipas das USF; uma intervenção educacional 
e estrutural e, por fim, uma reavaliação, com nova 
análise estatística dos resultados. 
A população do estudo englobou os utentes inscritos 
nas USF Renascer e São Bento, do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACeS) de Gondomar, e na USF 
São João, do ACeS Aveiro Norte, que frequentaram 
a consulta de Saúde de Adultos do seu Médico de 
Família (MF), nos períodos em análise. A primeira 
avaliação foi referente ao período de março a abril de 
2014 e a reavaliação, ao período de fevereiro e março 
de 2015. Em ambas foi usado o mesmo conjunto de 
procedimentos, tendo-se incluído apenas os utentes 
dos médicos que realizaram consultas nos dois pe-
ríodos do estudo. 
Através da plataforma MiM@UF® identificou-se a 

população em estudo. Listaram-se e aleatorizaram-
se os dados recolhidos, utilizando o programa Mi-
crosoft Excel 2007®. Posteriormente, realizou-se uma 
amostra seletiva de base institucional, recorrendo à 
ferramenta Raosoft®, e calculou-se uma amostra dos 
utentes de cada médico que frequentaram essa con-
sulta, com intervalo de confiança de 95% e distribui-
ção de 50%. Por defeito inerente ao programa MiM@
UF®, as listagens obtidas dos utentes frequentadores 
da consulta de Saúde de Adultos incluíram também 
os frequentadores da Consulta Aberta. Não foi ex-
cluído qualquer utente das listas obtidas.
De seguida, com recurso ao Sistema de Apoio ao 
Médico (SAM®), e utilizando o número operacional, 
pesquisou-se a requisição de estudo analítico, com 
ou sem análise de GGT, em cada utente da amostra. 
Nos casos em que houve requisição de GGT, averi-
guou-se a justificação clínica para esse pedido. Foi 
considerado como critério de qualidade o registo de 
justificação de acordo com as indicações expressas 
na norma da DGS número 069/2011.3 Essas justifica-
ções podiam constar em texto livre na ficha da con-
sulta ou através dos seguintes códigos da Classifica-
ção Internacional dos Cuidados de Saúde Primários, 
segunda edição (ICPC-2), na lista de antecedentes 
ou na ficha da consulta: “A85 - Efeitos secundários 
de um fármaco”; “P15 - Abuso crónico do álcool”; 
e “P16 - Abuso agudo do álcool”. Aceitaram-se ain-
da os códigos “A91 - Investigação com resultados 
anormais NE”, desde que com registo de informação 
complementar referente à alteração do valor da FA 
e à necessidade de estabelecer um diagnóstico dife-
rencial; e o “D97 - Doença de fígado NE”, com infor-
mação referente a lesão hepática desencadeada por 
fármacos hepatotóxicos.
Os dados colhidos foram registados e tratados esta-
tisticamente em Microsoft Excel 2007®. Calcularam-
se os intervalos de confiança e os respetivos valores 
de p para diferenças de proporções entre duas amos-
tras independentes.
Nas reuniões onde foram apresentados os dados da 
primeira avaliação, todas as equipas foram unânimes 
em estabelecer o seguinte padrão de qualidade técni-
co-científica para as requisições de GGT, tendo em 
conta a proporção, sobre a forma de percentagem ar-
redondada à unidade, entre o número de requisições 
de GGT com justificação clínica válida e o número 
total de requisições de GGT: “Mau: <20%”; “Razoá-
vel: 20-49%”; “Bom: 50-80%”; “Muito Bom: >80%”. 
Foi ainda estabelecido outro critério, referente à di-
ferença entre o número de requisições de GGT sobre 
o número total de análises pedidas, em ambas as ava-
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liações, tendo sido utilizados os mesmos intervalos 
para a classificação. Foi definido pelas equipas que 
o padrão “Razoável: 20-49%” seria a meta a atingir 
na segunda avaliação, para os dois critérios em ava-
liação. Posteriormente, após discussão com equipa, 
procedeu-se à definição de diferentes estratégias de 
intervenção que se pensaram ser as mais adequadas 
para resolver as causas dos problemas encontrados 
e que se encontram descritas com pormenor na sec-
ção resultados. Estas intervenções foram realizadas 
pelos autores e dirigidas às equipas médicas de todas 
as USF envolvidas. 
Com o objetivo de assegurar a qualidade da recolha 
e do registo dos dados, os autores reuniram e trei-
naram em conjunto esses procedimentos, durante a 
fase de planeamento.
Os autores garantem 
o anonimato e confi-
dencialidade dos dados 
colhidos e tratados. 
Todos os médicos das 
USF incluídas foram 
informados e aceita-
ram participar, tendo 
o coordenador de cada 
USF, em representação 
dos médicos, preenchi-
do e assinado a respe-
tiva autorização, que 
ficou registada nas atas 
das diferentes reuniões de serviço. A realização deste 
estudo contou com o parecer favorável da Comissão 
de Ética para a Saúde da Administração Regional de 
Saúde do Norte, IP, em reunião de 06/01/2015 (pare-
cer nº 01/2015).
Os autores assumem o financiamento de todas as 
despesas decorrentes deste trabalho, no total de 166 
euros.

Quadro I. População e amostra estudada

RESULTADOS
O estudo englobou a análise inicial (primeira ava-
liação) de 4480 utentes e a reavaliação (segunda 

avaliação) de 4287 utentes (Quadro I). Na primeira 
avaliação, verificou-se que foi pedido estudo analíti-
co a 1666 utentes, dos quais 559 incluíam o pedido 
de GGT (33,6%). Na reavaliação, dos 1089 utentes a 
quem foi pedido estudo analítico, 190 incluíram o 
pedido de GGT (17,4%) (Figura 1). Assim, ocorreu 
uma diminuição global de 16,1% na requisição de 
GGT, diferença que foi estatisticamente significativa 
(IC 95% [0,129; 0,193], p<0,001).
Para além disso, todas as USF, individualmente, re-
gistaram uma diminuição estatisticamente significa-
tiva. Na USF1 verificou-se uma diminuição de 16,0% 
(IC 95% [0,086; 0,234]), na USF2 de 10,5% (IC 95% 
[0,031; 0,179]) e na USF3 de 21,2% (IC 95% [0,17; 
0,254]).

Figura 1. Relação entre o número de utentes com 
análises pedidas e o número de requisições de GGT, 
na primeira e na segunda avaliação. *p<0,0001; 
¶p=0,0069; #p<0,0001; †p<0,001.

Na primeira avaliação, apenas 48 (8,6%) das requisi-
ções de GGT tinham justificação clínica válida para 
o seu pedido, enquanto que, na segunda avaliação, 
tal se observou em 21 dos pedidos de GGT (11,0%), 

diferença que não foi esta-
tisticamente significativa 
(IC 95% [-0,026; 0,075]; 
p=0,31) (Figura 2).
Na análise individual por 
USF, também não se veri-
ficaram diferenças estatis-
ticamente significativas nas 

requisições de GGT com justificação válida (Figura 
2), tendo-se observado um aumento de 1% na USF1 
(IC 95% [-0,145; 0,164]), de 0,2% na USF2 (IC 95% 
[-0,13; 0,134]) e de 14,7% na USF3 (IC 95% [-0,086; 
0,381]) (Quadro II). 
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A distribuição das justificações válidas, por USF, está 
presente no Quadro II.

Figura 2. Relação entre o número de requisições de 
GGT total e o número dessas requisições com jus-
tificação válida, na primeira e na segunda avalia-
ção. *p=0,8066; ¶p=0,9533; #p=0,0795; †p=0,31. 

Quadro II. Justificações válidas para requisição de 
GGT

Os resultados da primeira avaliação foram apresen-
tados em reunião de serviço, em todas as USF, em 
janeiro de 2015. Nestas reuniões não estiveram pre-
sentes um médico da USF1 e dois da USF2. As equi-
pas refletiram sobre os principais erros, relacionados 
com as justificações erradas/não válidas para requi-
sitar GGT, bem como discutiram estratégias para a 
melhoria da qualidade da prescrição. Foram assim 
definidas as seguintes estratégias de intervenção 
(Quadro III):
‒ Realização de sessões educacionais breves, uma vez 
que os médicos poderiam desconhecer a existência 
de uma norma de orientação clínica da DGS referen-
te ao tema.  Ou então, mesmo sabendo as indicações 
previstas na norma para a prescrição de GGT, po-
deriam não se recordar das mesmas, sendo por isso, 
necessário um reforço educacional para as relem-
brar. No caso de ausência de algum médico, será rea-

lizado um pequeno resumo individual da reunião, 
destacando os pontos principais, logo que possível.

‒ Redação de carta 
dirigida aos Servi-
ços Partilhados do 
Ministério da Saúde 
(SPMS), questionando 
sobre a possibilidade 
da exclusão da GGT 
do pacote básico dos 
MCDT do SAM®. O 
facto de a GGT estar 
ainda incluída neste 
pacote pode transmi-
tir a falsa noção de que 
a GGT pertence a um 

grupo de análises com indicações muito abrangentes 
e generalistas;
‒ Colocação de lembrete, no ambiente de trabalho dos 
computadores dos gabinetes médicos, com o resumo 
das indicações para requisitar GGT, segundo a Nor-

ma da DGS número 
069/2011, em formato 
de diapositivo de Mi-
crosoft PowerPoint®, 
previamente apresen-
tado nas reuniões de 
serviço, como memo-
rando mais apelativo 
aos profissionais. De 
duas em duas sema-

nas, os autores verificarão se estes lembretes persis-
tem no ambiente de trabalho dos computadores dos 
gabinetes médicos e se mantêm o mesmo destaque, 
de forma a monitorizarem esta intervenção.
Desta forma, e tendo por base os padrões de qualida-
de estabelecidos, os resultados obtidos na primeira 
avaliação situaram-se abaixo dos 20%, em ambos os 
critérios, em todas as USF, pelo que tiveram a clas-
sificação de “Mau”. Foi ainda definido pelas equipas 
que o padrão “Razoável: 20-49%” seria a meta a atin-
gir na segunda avaliação. No entanto, após análise 
dos dados da segunda avaliação, constatou-se que 
apenas a USF3 alcançou a referida meta, em ambos 
os critérios (Quadro IV).

DISCUSSÃO
É necessário, desde logo, realçar o facto do tamanho 
amostral da segunda avaliação ser ligeiramente in-
ferior ao da primeira (menos 193 utentes). Esta di-
ferença parece dever-se, principalmente, ao menor 
número de utentes que recorreu à consulta de Saúde 



de Adultos na USF1, no segundo período de avalia-
ção, por ausência relativamente prolongada de dois 
elementos desta equipa.
Como foi possível verificar, os dados da primeira 
avaliação revelaram um padrão de qualidade “Mau”, 
transversal às três USF, no que diz respeito à quali-
dade técnico-científica das requisições de GGT. Este 
resultado poderá, em parte, ser justificado por algu-

mas razões. A primeira está relacionada com o facto 
das justificações clínicas aceites, baseadas na norma 
da DGS número 069/20113, poderem ser demasiado 
restritas. Acresce ainda que a referida norma, publi-
cada em 2011, não tem sido alvo de grande atenção 
ou discussão pública, o que poderá condicionar um 
relativo desconhecimento, por parte dos médicos, do 
seu conteúdo. Outra razão poderá estar relacionada 

58   | AIMGF Magazine | Outubro 2016

Quadro III. Estratégias de intervenção para melhoria da qualidade na requisição de GGT 



com o facto de a GGT estar ainda incluída no pacote 
básico dos MCDT do SAM®, podendo transmitir a 
falsa noção de que a GGT pertence a um grupo de 
análises com indicações muito abrangentes e genera-
listas, ideia que é refutada por diferentes autores.2,3,4 
Esta foi a razão que motivou os autores a elaborarem 
um documento dirigido aos SPMS, com o objetivo 
de alterar esta situação, retirando a GGT do grupo 
básico de MCDT.
No entanto, registaram-se alterações relevantes no 
perfil de prescrição das USF, após a intervenção 
educacional. Na segunda avaliação, verificou-se um 
decréscimo importante no número absoluto de re-
quisições de GGT (559 vs. 190) (Figura 1), que cor-
respondeu a uma diminuição estatisticamente signi-
ficativa de 16,1% (33,6% vs. 17,4%), quando se tem 
em conta apenas o universo das análises de sangue 
pedidas, embora não se tenha atingido a meta de-
finida pelas equipas (“Razoável: 20-49%”). Esta di-
ferença foi mais notória nas USF1 (16,0%) e USF3 
(21,2%). Por outro lado, também se registou, em to-
das as USF, um aumento percentual das requisições 
com justificação clínica válida (Quadro IV). Em ter-
mos globais ocorreu um incremento de 2,4% (8,6% 
vs. 11,0%), mas esse progresso foi mais evidente na 
USF3 (8,3% vs. 23,1%), a única onde se atingiu a 
meta estabelecida (“Razoável: 20-49%”). Porém, o 
número absoluto de justificações válidas (Quadro II) 
diminuiu (48 vs. 21), o que se parece dever à redução 
concomitante dos pedidos de GGT, constatada entre 
a primeira e a segunda avaliação. Essa mesma redu-
ção poderá justificar o facto das diferenças percen-
tuais encontradas, entre as duas avaliações, no que 
diz respeito às requisições com justificação válida, 
não serem estatisticamente significativas.
Quadro IV. Padrões de Qualidade

A este nível, a USF2 é a unidade que apresenta uma 

melhoria mais discreta. Este dado poderá ser justi-
ficado, pelo menos em parte, pela ausência de dois 
elementos da equipa médica na reunião da apresen-
tação dos resultados da primeira avaliação, uma vez 
que foi na lista desses dois médicos que se verificou 
um maior número de pedidos de GGT e um menor 
número de justificações válidas dos mesmos. Contu-
do, apesar dos dois clínicos não terem estado presen-
tes na reunião (um por motivo de doença e outro por 
férias), no momento em que os autores colocaram 
o lembrete no seu ambiente de trabalho, realizaram 
um breve resumo da reunião, onde foram apresen-
tados os objetivos da avaliação e as referidas indica-
ções para requisição de GGT. Tendo em conta este 
aspeto, poder-se-á questionar até que ponto as reu-
niões individuais, assim como as restantes medidas 
corretoras incluídas no plano de intervenção dessa 
USF, foram eficazes.
Dentro das justificações registadas e consideradas 
válidas, o consumo de álcool foi, em ambas as ava-
liações, a mais prevalente, com predomínio marca-
do na segunda avaliação (85,7%). Verificou-se ainda 
que os MF utilizaram outras justificações clínicas 
para requisitar a GGT, não contempladas na referida 
norma da DGS, como sejam os registos de “Hepatite 
Viral”, “Doença de fígado NE” e “Investigação com 
resultados anormais”. Estes diagnósticos motivaram 
2,4% das requisições de GGT no primeiro período e 
6,8% no segundo. De certa forma, estes dados reve-
lam, por parte dos médicos, alguma preocupação em 
justificar os seus pedidos de GGT, tentando demons-
trar o raciocínio clínico empregue no ato de requerer 
análises clínicas. No entanto, estas justificações não 
foram consideradas válidas, por não constarem na 
norma e/ou por não terem informação suplementar 
à codificação por ICPC-2.

Uma limitação importante 
deste trabalho, e que contri-
buiu, muito provavelmente, 
para os resultados menos 
positivos, relaciona-se com 
a condição inerente à avalia-
ção através de registos clíni-
cos. Esta é uma das formas 
possíveis de inferir sobre a 
prática médica, mas implica 
muitas vezes a sua subvalo-
rização. Outra limitação re-
side no facto da população 
estudada corresponder aos 
utentes que frequentaram a 

consulta durante um período de apenas quatro me-
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ses, o que limita a interpretação dos dados, mesmo 
que não seja de prever sazonalidade nos pedidos de 
GGT. Outro ponto importante relaciona-se com a 
definição de metas estabelecidas pelas equipas, no-
meadamente no segundo critério (diminuição da 
proporção de requisições de GGT sobre o número de 
análises de sangue pedidas). Todas as equipas propu-
seram uma diminuição superior a 20% da primeira 
para a segunda avaliação, mas este alvo poderá ter 
sido demasiado exigente.
De acordo com a informação recolhida junto dos 
médicos, durante a reunião de apresentação dos 
dados da segunda avaliação, em cada USF, das di-
ferentes estratégias aplicadas na intervenção, apenas 
as sessões educacionais realizadas nas reuniões de 
serviço poderão ter tido impacto relevante. Ou seja, 
os lembretes colocados no ambiente de trabalho dos 
computadores foram esquecidos, não se destacando 
da demais informação habitualmente presente nes-
ses locais. De igual forma, a carta dirigida aos SPMS, 
não obteve resposta, nem implicou qualquer alte-
ração nos programas informáticos. Face à ausência 
de contacto, os autores propõem-se a elaborar nova 
missiva e a enviá-la para os SPMS e ainda para a Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde, bem como 
para a Administração Regional de Saúde do Norte.
Por fim, foi proposta às equipas uma terceira ava-
liação no segundo semestre de 2015, que foi aceite. 
No período que medeia a segunda e a terceira inter-
venções serão realizadas sessões educacionais breves 
sobre o tema, uma vez que esta medida poderá ser a 
única a gerar algum efeito e também porque assim 
foi sugerido pelas equipas. 

CONCLUSÕES
Em suma, conclui-se que no global das USF estuda-
das, após aplicação das medidas de intervenção, o pa-
drão de qualidade para a justificação das requisições 
de GGT melhorou (8,6% vs. 11,0%), mas continuou 
a ser “Mau” e ficou aquém do proposto pelas equi-
pas (“Razoável: 20-49%”). Contudo, uma das USF 
conseguiu atingir o padrão “Razoável”, com 23,1% 
das requisições de GGT justificadas de forma válida. 
Ao mesmo tempo, a intervenção foi, aparentemente, 
mais eficaz a condicionar uma redução do número 
total de requisições de GGT (de forma estatistica-
mente significativa) do que um aumento no registo 
das justificações associadas aos pedidos. Registou-
se, no total das USF, uma diminuição de 16,1% na 
proporção de GGT incluídas nas análises de sangue 
pedidas. Esta diferença, embora estatisticamente sig-
nificativa, não foi suficiente para atingir a meta esta-

belecida pelas equipas (“Razoável: 20-49%”).
Portanto, este estudo permitiu constatar que há lugar 
para melhorias no perfil de prescrição de GGT, ao 
nível da consulta de Saúde de Adultos, acreditando 
que daí poderão advir potenciais ganhos diretos e in-
diretos para a saúde dos utentes. No que diz respeito 
aos custos diretos, é possível apurar atualmente que 
foram economizados entre 406 a 590€ (dependen-
do da isenção ou não da taxa moderadora dos uten-
tes). Poderá parecer escasso este benefício, mas não 
o será certamente se equacionarmos os custos indi-
retos, nomeadamente em exames complementares e 
consultas suplementares, bem como a preocupação e 
angústia desnecessárias nos utentes, motivadas pela 
alteração do valor de GGT sem significado clínico.
A intervenção educacional implementada conseguiu 
diminuir o número absoluto de requisições de GGT, 
provavelmente à custa da subtração de algumas des-
necessárias, e ainda aumentar o número de justifica-
ções válidas associadas a essas requisições. Para além 
disso, este trabalho representa o primeiro estudo de 
avaliação e melhoria contínua da qualidade na pres-
crição de GGT, tendo por base as indicações patentes 
na Norma de Orientação Clínica da DGS, referente 
a este tema.
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ECG

QU
IZ

1. Selecione uma ou mais opções de resposta:
a. Desvio axial esquerdo
b. Desvio axial direito
c. Eixo indeterminado
d. Hipertrofia ventricular direita
e. Possível dextrocardia

2. Selecione uma ou mais opções de resposta:
a. Ritmo sinusal
b. Bloqueio AV completo
c. Eixo QRS de aproximadamente -30
d. Eixo QRS de aproximadamente +30  
e. Paragem sinusal
f. Bloqueio sinusal
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3. Selecione uma ou mais opções de resposta:
a. Ritmo sinusal
b. Intervalo PR curto
c. Pré-excitação ventricular do tipo WPW
d. Bloqueio completo de ramo esquerdo
e. Bloqueio completo de ramo direito

4. Selecione uma ou mais opções de resposta:
a. Ritmo sinusal
b. Eixo QRS aproximadamente +120
c. Critério de voltagem HVE (Sokolow-Lyon)
d. Critério de voltagem HVE (Cornell)
e. Critério de voltagem HVE (Romhilt Estes)
f. Alterações da repolarização ventricular tipo sobrecarga/isquemia
g. QT> 500ms
h. PR normal

Respostas: 1 - b, d; 2 - a, d, e; 3 - a, b, c; 4 - a, c, f, h

ECG’s gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Ovídio Costa
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SOLUÇÕES

QUERES SER 
SÓCIO?
QUERES 
PUBLICAR?

SABE COMO EM
WWW.AIMGFZONANORTE.PT

PALAVRAS-CRUZADAS



FERRAMENTAS - DERMATOLOGIA
NEVOS MELANOCÍTICOS

REGRA  A B C D E:

                           

A B C D E
ASSIMETRIA BORDO COR DIMENSÕES EVOLUÇÃO

Tendencialmente 
deve ser simétrico

Deve ser 
nítido e 
regular

Tendencialmente 
deverá ter apenas 

uma cor

Deverá ser 
inferior a 1 

cm

Evolução recente 
e rápida

Localização dos nevos  – já foi mais importante – nevos nas palmas e plantas estatistica-
mente são idênticos ao das outras localizações

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO:

                           

 Antecedentes pessoais e 
familiares de Melanoma 

Maligno

Fototipo I e II Antecedentes pessoais 
de exposição solar in-
tensa na adolescência
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Novembro 2016

Escola de Medicina Geral e Familiar – Edição de 
Outono 16 a 19 Praia da Consolação, Peniche

37º Congresso Português de Geriatria e 18º 
Congresso Português de Gerontologia Social 23 a 25 Lisboa

XXIX Fórum de Dermatologia do Centro Hospi-
talar do Porto 25 a 26 Alfândega do Porto, Porto

Janeiro 2017

Jantar de Receção aos novos internos de MGF A definir A definir

28ª Jornadas de Atualização Cardiológica para 
MGF 18 a 20 Sheraton Porto Hotel, Porto

Fevereiro 2017

11º Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global 9 a 12 Hotel Crowne Plaza Vilamoura

Março 2017

34º Encontro Nacional da Associação Portugue-
sa de Medicina Geral e Familiar 16 a 18 Centro de Congressos do Estoril

Curso de Estatística AIMGF (30 horas) 17,18,24,25 A definir

Abril 2017

Curso de Estatística AIMGF (30 horas) - conti-
nuação 7 a 8 A definir

CPC 2017 - Congresso Português de Cardiologia 22 a 25 Palácio de Congressos do Al-
garve, Albufeira

Jornadas Médicas Maia-Valongo 2017 6 a 7 Junta de Freguesia de Águas 
Santas

Maio 2017

Update em Medicina 4 a 7 Herdade dos Salgados, Albufeira

Junho - Julho 2017

22nd WONCA Europe Conference 30 junho a 1 julho Praga

Fontes: 
www.apmgf.pt, www.tempomedicina.com, www.newsfarma.pt
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idosa, sexo, peso corporal. Não é recomendada a utilização em doentes com taxa de depuração da creatinina < 15 ml/min.  Xarelto 15 mg e 20 mg: 
Compromisso renal moderado ou grave: Na prevenção do acidente vascular cerebral e do embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular 
não-valvular, a dose recomendada é de 15 mg uma vez por dia; No tratamento da TVP, tratamento do EP e prevenção da TVP recorrente e EP: os 
doentes devem ser tratados com 15 mg duas vezes por dia durante as primeiras 3 semanas. Após isto, a dose recomendada é 20 mg uma vez por dia. 
A redução da dose de 20 mg uma vez por dia para 15 mg uma vez por dia deve ser considerada se o risco avaliado de hemorragia do doente se sobre-
põe ao risco de TVP recorrente e EP. A recomendação para utilização de 15 mg tem por base modelos farmacocinéticos, não tendo sido estudada 
neste contexto clínico. Xarelto 2,5 mg e 10 mg: Os comprimidos podem ser tomados com ou sem alimentos. Xarelto 15 mg e 20 mg: Os compri-
midos devem ser tomados com alimentos. Xarelto 2,5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg: População pediátrica: não é recomendada a sua utilização em 
crianças com idade inferior a 18 anos. Em doentes incapazes de engolir comprimidos inteiros, o comprimido Xarelto pode ser esmagado e misturado 
com água ou  puré de maçã imediatamente antes da utilização e administrado por via oral. O comprimido Xarelto esmagado pode também ser admi-

nistrado através de sondas gástricas após confirmação da correta localização gástrica da sonda. O comprimido esmagado deve ser administrado com 
uma pequena quantidade de água através de uma sonda gástrica, que deve, de seguida, ser irrigada com água. Xarelto 15 mg e 20 mg Após a ad-
ministração de Xarelto 15 mg ou 20 mg comprimidos revestidos por película esmagados, a dose deve ser imediatamente seguida por alimentos ou 
por alimentação entérica. Cardioversão:  Xarelto pode ser iniciado ou continuado em doentes que possam necessitar de cardioversão. Contraindica-
ções: Xarelto 2,5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Hemorragia ativa clinica-
mente significativa. Gravidez e amamentação. Doença hepática associada a coagulopatia e risco de hemorragia clinicamente relevante incluindo 
doentes com cirrose com Child Pugh B e C. Lesões ou condições se consideradas como apresentando um risco significativo  de grande hemorragia. 
Estas podem incluir úlceras gastrointestinais atuais ou recentes, presença de neoplasias malignas com elevado risco de hemorragia, lesão recente no 
cérebro ou na espinal medula, cirurgia cerebral, espinal ou oftálmica recente, hemorragia intracraniana recente, suspeita ou conhecimento de varizes 
esofágicas, malformações arteriovenosas, aneurismas vasculares ou grandes anomalias vasculares intraespinais ou intracerebrais. O tratamento 
concomitante com quaisquer outros agentes anticoagulantes, ex.: heparina não fracionada (HNF), heparinas de baixo peso molecular (enoxaparina, 
dalteparina, etc.), derivados da heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orais (varfarina, dabigatrano etexilato, apixabano,etc.), exceto nas 
circunstâncias específicas de mudança de terapêutica anticoagulante ou quando são administradas doses de HNF necessárias para manter aberto um 
acesso venoso central ou um cateter arterial. Xarelto 2,5 mg: O tratamento concomitante da SCA com terapêutica antiplaquetária em doentes com 
acidente vascular cerebral ou acidente isquémico transitório (AIT) anterior. Advertências e precauções especiais de utilização: Xarelto 2,5 mg, 10 mg, 
15 mg e 20 mg: Risco hemorrágico; Compromisso renal; Os doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de 
lactase Lapp ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. Punção ou anestesia espinal/epidural Xarelto 2,5 mg: 
Doentes com SCA; Doentes com antecedentes de acidente vascular cerebral ou AIT. Xarelto 10 mg: Cirurgia por fratura da anca; Xarelto 15 mg e 20 
mg: Doentes com válvulas protésicas; Doentes com EP hemodinamicamente instáveis ou doentes que necessitam de trombólise ou embolectomia 
pulmonar; Xarelto 2,5 mg, 15 mg e 20 mg: Procedimentos invasivos e intervenções cirúrgicas. Interações medicamentosas: Inibidores do CYP3A4 e 
da gp-P: não é recomendada em doentes submetidos a tratamento sistémico concomitante com antimicóticos azólicos tais como cetoconazol, itra-
conazol, voriconazol, posaconazol ou inibidores da protease do VIH; Anticoagulantes: deve ter-se precaução se os doentes são tratados concomitan-
temente com quaisquer outros anticoagulantes; AINEs/ inibidores da agregação plaquetária: deve ter-se precaução nos doentes tratados concomi-
tantemente com AINEs (incluindo ácido acetilsalicílico) e inibidores da agregação plaquetária; Varfarina; Indutores do CYP3A4; Os parâmetros de 
coagulação (ex.: TP, aPTT, HepTest) são afetados. Efeitos indesejáveis: Anemia (incl. parâmetros laboratoriais respetivos), tonturas, cefaleias, hemor-
ragia ocular (incl. hemorragia conjuntival), hipotensão, hematoma, epistaxe, hemoptise, hemorragia gengival, hemorragia do trato gastrointestinal 
(incl.  hemorragia retal), dores gastrointestinais e abdominais, dispepsia, náuseas, obstipação, diarreia, vómitos, prurido (incl. casos raros de prurido 
generalizado), exantema cutâneo, equimose, hemorragia cutânea e subcutânea, dor nas extremidades, hemorragia do trato urogenital (incluindo 
hematúria e menorragia), compromisso renal (incl.aumento da creatinina no sangue, aumento de ureia no sangue), febre, edema periférico, diminui-
ção da força e energia de um modo geral (incl. fadiga, astenia), aumento das transaminases, hemorragia pósprocedimento (incluindo anemia póso-
peratória e hemorragia da ferida), contusão, secreção da ferida, trombocitemia (incl. aumento da contagem de plaquetas), reação alérgica, dermati-
te alérgica, hemorragia cerebral e intracraniana, síncope, taquicardia, xerostomia, anomalia da função hepática, urticária, hemartrose, sensação de 
mal-estar, aumento da bilirrubina, aumento da fosfatase alcalina no sangue, aumento da HDL, aumento da lipase, aumento da amilase, aumento da 
GGT, icterícia, hemorragia muscular, edema localizado, aumento da bilirrubina conjugada (com ou sem aumento concomitante da ALT), pseudoaneu-
risma vascular,angioedema, edema alérgico, colestase, hepatite (incl. lesão traumática hepatocelular), trombocitopenia. Número da A.I.M.: 5565858, 
5565866, 5565874, 5132956, 5132964, 5132972, 5423918, 5423926, 5423934, 5424379, 5424403. Data de revisão do texto: maio 2016. 

MSRM. Regime de comparticipação: Xarelto 10mg, 15mg e 20mg (Comparticipado no Regime Geral 69%; Regime Especial 84%), Xarelto 
2,5mg (não Comparticipado). Bayer Portugal, S.A., Rua Quinta do Pinheiro, nº 5, 2794-003 Carnaxide - NIF 500 043 256. Para mais informações 
deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. 

Referências: 1. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al. Rivaroxaban versus Warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2011;365(10):883–91. 2. Camm J., Amarenco P., Haas S. et al. XANTUS: A Real-World, Prospective, Observational Study of Patients Treated 
with Rivaroxaban for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Eur Heart J. 2015:doi:10.1093/eurheartj/ehv466. 3. Tamayo S., Peacock F., Patel 
M. et al. Characterizing major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation: a pharmacovigilance study of 27,467 patients taking 
Rivaroxaban. Clin. Cardiol. 2015;38(2):63–8. 4. Prins M.H. Lensing A.W.A., Bauersachs R. et al. Oral rivaroxaban versus standard therapy for 
the treatment of symptomatic vehous thromboembolism: a pooled analsis of the EINSTEIN-DVT and PE randomized studies. Thrombosis J. 
2013;11(1):21. 5. Ageno W., Mantovani L.G., Haas S., et al. XALIA: rationale and design of a non-interventional study of rivaroxaban compared 
with standard therapy for initial and long-term anticoagulation in deep vein thrombosis. Thrombosis J. 2014;12(1):16. 6. Dados de vendas 
mensais IMS Health MIDAS, Junho 2015. 7. Cálculo baseado nos dados de vendas mensais IMS Health MIDAS, Junho 2015. 8. Resumo das 
características do medicamento de Xarelto®. 

L.PT.MKT.01.2016.0321

Confiança que Advém da Evidência
e da Experiência da Vida Real
Em doentes com Fibrilhação AuricularNV 1–3 e EP/TVP 4,5, 
faz do Xarelto® o NOAC mais prescrito em Portugal e no Mundo6, 
com mais de 15 milhões de doentes em 7 indicações.

FANV, fibrilhação auricular não-valvular; EP, embolismo pulmonar; 
TVP, trombose venosa profunda; NOAC anticoagulantes orais não-antivitamínicos K;
Cálculo baseado nos dados de vendas mensais IMS Health MIDAS, Junho 2015.

Proteção Simples para Mais Doentes

Primeiro Inibidor Direto Oral do Fator Xa


