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editorial

Pequenina e receosa, mas de olhos esbugalha-
dos - reveladores de si e do mundo -, assim se apre-
sentou. Curiosidade, essa essência que nos guia na 
descoberta do outro, do mundo e no nosso próprio 
crescimento, tantas vezes com repercussões naque-
les que nos rodeiam. Na verdade, é talvez a maior 
fonte de oportunidades que temos a sorte de possuir, 
se lhe dermos a devida liberdade.

Se pensarmos bem, é ela uma das grandes res-
ponsáveis por estarmos aqui hoje. A par da histó-
ria de vida de cada um de nós, a Medicina Geral e 
Familiar (MGF) é como um mar aberto onde a nossa 
curiosidade vagueia em todas as direções, por todos 
os lugares, vivendo uma era dos descobrimentos mo-
derna. A AIMGF Magazine foi um dos lugares onde 
decidimos lançar a âncora, dando início a uma aven-
tura que perdura há cerca de dois anos. E que aven-
tura tem sido! Porque é de todos nós... Muito além 
da AIMGF, do Internato de MGF, da própria MGF. É 
um pequeno recanto de ciência, dedicação, de com-
panheirismo, trabalho de equipa, compreensão, en-
tre-ajuda e crescimento contínuo, visando a melhoria 
progressiva da capacidade e qualidade de trabalho 
de todos nós e, acima de tudo, a melhor prestação de 
cuidados de saúde, num respeitoso e humilde contri-
buto para a medicina baseada na evidência.

Tudo isto tem sido possível em grande parte gra-
ças a vocês, que submetem os vossos trabalhos de 
forma entusiasta e dedicada, demonstrando uma pro-
cura contínua por novo conhecimento, assim como 
o interesse na partilha de ciência, reconhecendo a 
utilidade que tal representa para todos nós. Somos, 
portanto, um belo grupo de curiosos! E, por isso 
mesmo, temos perceção de que a realização de um 
trabalho, a procura e sistematização da informação, 
a organização e estruturação de ideias, a avaliação 
de resultados e o desenvolvimento de uma atitude 
crítica perante os mesmos são tarefas exigentes, que 
requerem um esforço acrescido além daquele que 

colocamos diariamente na prática clínica do consul-
tório. No entanto, quando o fruto amadurece, depois 
de enfrentados todos os desafios, é de uma doçura 
tão especial que os autores se poderiam identificar 
com a própria árvore. Na AIMGF Magazine, como fiéis 
jardineiros, temos naturalmente um apreço particular 
por todos os artigos que passam pelas nossas mãos, 
sejam eles aceites ou não para publicação.

As submissões têm sido imensas. Reflexo da vossa 
dedicação e da confiança que nos depositam, estí-
mulos que nos levam a querer fazer mais e melhor, 
idealmente cumprindo sempre as vossas expecta-
tivas. Embora nem sempre seja fácil conciliar todas 
as tarefas, é indubitavelmente recompensador estar 
deste lado. As oportunidades multiplicam-se, a ciên-
cia, os contactos, a capacidade de trabalho individual 
e sobretudo em equipa. É-nos naturalmente difícil 
comunicar quando um artigo não é aceite para pu-
blicação, mas esperamos que encontrem sempre 
nestas situações uma oportunidade para fazer mais e 
melhor. Aos que conseguiram publicar os vossos tra-
balhos, parabéns por mais uma conquista! A todos, 
obrigada por tanto nos enriquecerem.

Temos a curiosidade enternecida pelo vosso 
apreço. Sendo esta altura de despedida para alguns 
dos membros do corpo editorial da AIMGF, é também 
hora de chegada de um novo grupo, mantendo-se a 
nossa missão de compromisso com a partilha, o pro-
fissionalismo, a comunicação e proximidade com to-
dos vós. 

E fica naturalmente o convite para se juntarem à 
nova embarcação da AIMGF. Tudo começa com um 
pouco de curiosidade! Tímida, a princípio. Mas aos 
poucos o mar se faz casa e a descoberta torna-se 
parte de nós.

Curiosidade

Maria João Serra
Sara Martins

Editores-Adjuntos da AIMGF Magazine
Médicas Internas de Formação Específica em MGF
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artigo de opinião

A CIÊNCIA DAS DECISÕES MÉDICAS

N
a base de todas as recomendações que 
fazemos às pessoas que nos consultam 
está um processo de decisão clínica. Exis-
tem autores que consideram a tomada de 

decisão como uma das competências mais importan-
tes, se não a mais importante, dos médicos.1,2 Deci-
sões relativas a diagnósticos, tratamentos, estilos de 
vida, prevenção, cuidados médicos urgentes ou as 
várias dimensões da gestão de doenças crónicas são 
feitas todos os dias. A literatura médica revela que 
boas decisões clínicas correlacionam-se com maior 
segurança dos doentes e más decisões clínicas levam 
a considerável morbimortalidade.3

Apesar de raízes antigas, a aplicação da ciência da 
decisão na área médica tem apenas algumas décadas 
de investigação em andamento.4 Houve contudo pro-
gresso e alguns modelos conceptuais sob os quais as 
decisões clínicas devem acontecer têm sido alvo de 
reflexão e discussão. O modelo centrado no paciente, 
a medicina baseada em evidência e a decisão infor-
mada e partilhada são os modelos que mais acei-
tação têm obtido junto da comunidade médica nas 
últimas décadas, particularmente na Medicina Geral 
e Familiar.5-7 No entanto, a aplicação no terreno des-
tes modelos conceptuais mantém inúmeras questões 
por resolver.8 Ainda é longo o caminho a percorrer 
para atravessar o abismo que separa o que sabemos 
que devíamos fazer e o que realmente fazemos na 
prática médica.9 E esta realidade é particularmente 
dura nas consultas nos cuidados de saúde primários, 
onde muitas decisões são tomadas a doentes cada 
vez mais complexos.10

A MULTIMORBILIDADE COMO UM NOVO 
CONTEXTO PARA A DECISÃO MÉDICA

À medida que a esperança média de vida aumenta, 
as pessoas acumulam doenças crónicas complexas 
que interagem com fatores biológicos, psicológicos e 
sociais, e resultam num amplo espetro de manifes-
tações e necessidades clínicas.11 A multimorbilidade é 

definida como qualquer combinação de uma doença 
crónica com pelo menos uma outra doença (aguda 
ou crónica), ou com um fator biopsicossocial (asso-
ciado ou não), ou com um fator de risco somático.12 

A maioria das pessoas com mais de 65 anos tem 
duas ou mais doenças crónicas e a multimorbidade 
atualmente é a regra e não a exceção nas consultas 
de medicina geral e familiar.13 Esta realidade tem sido 
alvo de vasta caracterização internacional e também 
nacional. Já em 2006 a Professora Isabel Santos, na 
sua tese de doutoramento revelava esta realidade 
como muito comum e alertava para a necessidade de 
formarmos médicos de família preparados para uma 
elevada capacidade de gestão da complexidade.14 
Mais recentemente, os colegas Filipe Prazeres e Luiz 
Santiago verificaram que 72,7% das pessoas consul-
tadas nos centros de saúde nacionais têm duas ou 
mais doenças crónicas e 57,2% tem três ou mais.15 

Apesar dessa realidade, historicamente, a edu-
cação e prática médicas focam-se no diagnóstico e 
tratamento de entidades nosológicas individualiza-
das que podem ser compreendidas de uma forma 
linear, portanto transponíveis para algoritmos de 
atuação e decisão e passíveis de serem monitoriza-
das.11 Tal verificou-se também durante muitas déca-
das na investigação clínica e consequentemente nas 
normas de orientação clínica que excluíam ou ignora-
vam pessoas com multimorbilidade, focando-se em 
abordagens mono-doença.16,17 Hoje em dia é reconhe-
cido que a aplicação direta de recomendações pen-
sadas para pessoas com uma única condição clínica 
é inadequada para pessoas com multimorbilidade. 
A evidência é clara no que diz respeito aos efeitos 
negativos da multimorbilidade.10 Está associada à 
diminuição da qualidade de vida,18 declínio funcio-
nal,19 aumento da utilização de cuidados médicos, 
incluindo internamentos urgentes,20 readmissões 
hospitalares21 e morte prematura.20,22 As pessoas com 
multimorbilidade necessitam entender e cumprir 
recomendações de vários médicos, incluindo a ges-
tão de esquemas farmacológicos complexos, cor-
rendo elevados riscos de polifarmácia,23-25 geralmente 
num contexto de elevada fragmentação de cuidados 

Multimorbilidade como desafio 
à decisão clínica

David Silvério Rodrigues1,2

1 Nova Medical School | Faculdade de Ciências Médicas. Person-Centered Research Group; Comprehensive Health Research Center
2 José de Mello Saúde - Hospital CUF Torres Vedras
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e pouca colaboração.26,27 Consequentemente, esses 
pacientes são expostos a uma carga de tratamento 
altamente disruptiva da sua vida28,29 que origina sub-
-tratamento, sobre-tratamento ou erro médico.11

Os próprios sistemas de saúde continuam a pro-
mover cuidados de saúde mono-doença e conse-
quentemente fragmentados. A cultura moderna de 
cuidados de saúde baseados na medição e escrutínio 
de uma variedade imensa de indicadores e outros 
produtos de ideologias industriais não é mais que 
uma clara manifestação dessa orientação mecani-
cista de uma medicina centrada na doença.30 Se às 
normas de orientação clínica que definem objetivos 
e métricas adicionamos por um lado uma linguagem 
comum proveniente das classificações internacionais 
de doenças e por outro bons incentivos financeiros 
para atingir objetivos propostos obtemos uma receita 
eficaz na modelação de comportamentos e decisões 
clínicas. Se os objetivos olham para doenças e não 
para pessoas corremos não só o risco de futilidade 
nas nossas decisões mas, mais grave, o risco de pre-
judicar as pessoas que queremos ajudar.11 

A realidade é que os médicos no terreno deparam-
-se com a necessidade de decidir com pessoas com 
multimorbilidade, lidando com uma elevada quanti-
dade de informação e complexidade nesse processo. 
Este cenário promove elevados índices de incer-
teza nas decisões médicas.31 Dito de outra maneira, 
perante este cenário de “dissociação evidência-rea-
lidade”, qualquer estimativa de benefícios e malefí-
cios associados às recomendações que os médicos 
fazem a pessoas com multimorbidade é um exercício 
rodeado de altos níveis de incerteza, desafiando os 
próprios fundamentos da medicina baseada em evi-
dência e promovendo o erro médico.32,33 

Impõe-se como essencial uma mudança de para-
digma e que a métrica centrada na doença dê lugar 
a objetivos orientados para as pessoas, nos quais se 
valorizam sintomas, status funcional físico e funções 
sociais.34 Neste contexto, a continuidade de cuida-
dos, as preferências dos doentes e a valorização do 
julgamento clínico dos médicos integrado na melhor 
prova científica disponível surgem como pilares 
essenciais na gestão de pessoas com multimorbi-
dade.35 É essencial alinhar decisões fundamentadas 
pela melhor prova científica disponível com as prefe-
rências informadas dos doentes.36

DECISÕES INFORMADAS E PARTILHADAS 
COMO NOVO MODELO DE DECISÃO

Entende-se decisão informada e partilhada como 

uma “abordagem em que médicos e pacientes com-
partilham a melhor evidência disponível quando con-
frontados com a tarefa de tomar decisões, e onde 
as pessoas são apoiadas para considerar opções de 
forma a chegar a preferências informadas".37 Esta 
abordagem demonstrou melhorar o conhecimento 
do paciente sobre a evidência referente às suas 
doenças e aumentar a satisfação, a autoconfiança 
e as competências da autogestão em saúde.38 Este 
modelo de decisão implica no entanto que os médi-
cos desçam do pedestal paternalista, reconheçam 
a incerteza como omnipresente na decisão clínica 
e encarem os doentes como parte ativa e essencial 
nessas decisões. Além da perspetiva ética de respeito 
pela autonomia dos doentes que impõe que sejam 
informados dos benefícios e riscos das decisões 
relacionadas aos seus cuidados de saúde,39 parece 
ser uma abordagem especialmente importante para 
doentes com multimorbilidade.40 Talvez assim consi-
gamos corresponder ao desafio de oferecer cuidados 
de saúde relevantes e personalizados às pessoas com 
multimorbildiade.41
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PREVALÊNCIA DO DÉFICE COGNITIVO LIGEIRO NOS IDOSOS 
DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

INTRODUÇÃO

D
efinir défice cognitivo ligeiro (DCL) tem 
sido difícil, mas entende-se como a ponte 
entre as alterações cognitivas associadas 
à idade e a demência.1,2 O DCL surge, na 

classificação do Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-5), como perturbação neuro-
cognitiva ligeira.1,3 Segundo o DSM-5, o DCL é defi-
nido como um declínio cognitivo ligeiro em relação 
ao nível prévio de desempenho, com preocupação 
pelo indivíduo, uma pessoa próxima ou o médico, e 
que é documentado por um teste neuropsicológico 
padronizado ou outra avaliação quantificada. O DCL 
não interfere na capacidade de ser independente nas 
atividades quotidianas, não ocorre exclusivamente 
no contexto de delirium e não é melhor explicado por 
outro distúrbio mental (por exemplo, depressão ma-
jor ou esquizofrenia).3 

O diagnóstico definitivo de DCL implica a elabo-
ração de uma história clínica cuidada e, por vezes, a 
realização de exames auxiliares de diagnóstico (EAD) 
que permitem a exclusão de outros diagnósticos di-
ferenciais. A avaliação neuropsicológica é importante 
para definir o diagnóstico com exatidão, no entanto, 
o médico de família (MF) pode aplicar alguns testes 
de rastreio como o Exame Breve do Estado Mental 
(MMSE – Mini Mental State Examination), o MoCA 
(Montreal Cognitive Assesment)1 ou o teste do dese-
nho do relógio (TDR).⁴

O MMSE é o instrumento de rastreio cognitivo 
mais utilizado, mas tem muitas limitações, incluindo 
baixa sensibilidade a estadios de défice cognitivo 
mais precoces.5 O MoCA é eficaz na deteção das al-
terações cognitivas, mesmo que ligeiras,⁵ ou com 
MMSE normal6 e, ainda, distingue alterações devidas 
ao envelhecimento de défices patológicos.⁵ O MoCA 
já se encontra traduzido e validado para a popula-
ção portuguesa7-9 e estão disponíveis duas versões 
alternativas10 para reduzir os efeitos de aprendiza-
gem da administração repetida da prova.⁵ O TDR é 
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especialmente sensível ao défice multidomínios e nos 
estadios precoces do DCL.4,11 A Norma da Direção-
-Geral da Saúde nº 053/2011 recomenda a utilização 
do MoCA para a avaliação cognitiva, afirmando que 
o MMSE é um bom instrumento para deteção de de-
mência, mas que não está alterado nas fases iniciais 
de declínio cognitivo, como o DCL.12 

A taxa de conversão anual de DCL para demência 
é de 12%, muito superior à encontrada na população 
cognitivamente normal, de cerca de 1% a 2%.13 Em 
2015, viviam aproximadamente 46,8 milhões de pes-
soas com demência em todo o mundo e estima-se 
que esse número possa atingir os 131,5 milhões em 
2050.14

Os dados epidemiológicos sobre DCL são escas-
sos em Portugal. O único estudo epidemiológico en-
contrado na literatura foi efetuado no período pré-
-crise económica global iniciada em 2007, cujas con-
sequências incluem um impacto negativo na saúde 
mental das populações afetadas.15 Nunes et al (2010) 
estimou a prevalência de demência e de “perturbação 
cognitiva não demência” numa população do distrito 
de Aveiro, com idades compreendidas entre os 55-79 
anos, utilizando o MMSE como teste de rastreio, ob-
tendo prevalências de respetivamente 2,7% e 12,3%.16

Na prática clínica, o MF depara-se, diariamente, 
com queixas cognitivas do idoso. É fundamental que 
este médico, que conhece de perto e de forma con-
tinuada os seus utentes, esteja atento ao DCL para o 
conseguir identificar e orientar. O conhecimento da 
epidemiologia atual do DCL, em Portugal, tem tam-
bém um papel importante para o planeamento de 
estratégias no âmbito de Saúde Pública. 

O objetivo principal deste estudo foi estimar a pre-
valência atual do DCL nos idosos inscritos na USF em 
estudo, utilizando como teste de rastreio o MoCA. Se-
cundariamente, pretendeu-se caracterizar a popula-
ção quanto a fatores sociodemográficos (idade, sexo, 
agregado familiar, escolaridade e profissão prévia) 
e ocupação de tempos livres, analisando a sua rela-
ção com o DCL, bem como caracterizar a população 
quanto à sintomatologia depressiva e independência 
funcional.

MÉTODOS
Realizou-se um estudo observacional, transversal, 

descritivo e analítico a partir de uma amostra alea-
torizada da população idosa (com 65 ou mais anos 
de idade), com inscrição ativa numa USF, cuja área 
de influência engloba três freguesias urbanas e uma 
única freguesia rural que representa apenas 4% da 
população total da área de influência da USF.17

Para o cálculo do tamanho amostral considerou-
-se o total de utentes idosos inscritos a 01/10/2017 
(2962 idosos) e assumiu-se a prevalência de DCL es-
timada para a população idosa portuguesa de 14,8%.16 
O tamanho amostral foi calculado no programa Epi 
Info 7®, considerando um nível de confiança de 95% e 
um erro de precisão de 5%. Este cálculo determinou 
uma amostra de 182 participantes para ser represen-
tativa da população de idosos da USF em estudo. 

A listagem dos utentes idosos foi obtida do Sis-
tema de Informação para Unidades de Saúde e no 
programa Random® foi extraída uma lista ordenada 
aleatoriamente para se obter uma amostra aleató-
ria simples. Os contactos telefónicos foram obtidos 
do Registo Nacional de Utentes e os utentes foram 
convidados a comparecer na USF para a entrevista 
por essa ordem, até ser atingido o tamanho amostral 
pretendido. 

Os critérios de exclusão foram: pessoas acamadas, 
por dificuldades de deslocação à USF; pessoas anal-
fabetas, com défices visuais ou auditivos severos, por 
impossibilidade de aplicação dos testes e pessoas 
com doença aguda ou submetidas a cirurgia nos úl-
timos 30 dias, pelo risco de perturbar a avaliação do 
participante. Todos os participantes assinaram o con-
sentimento informado, livre e esclarecido.

A recolha de dados foi feita através da entrevista 
presencial na USF, com duração de aproximadamente 
30 minutos, com cada participante e, sempre que 
possível, o respetivo acompanhante. A cada utente 
foi aplicado um questionário destinado à colheita de 
dados sociodemográficos e hábitos de vida. A reco-
lha da profissão do utente foi codificada pela Clas-
sificação Portuguesa das Profissões – 2010. Foram 
aplicados o MoCA (versão sete),7-9 a escala de Lawton 
& Brody (L&B) (versão de Sequeira) e a Escala de De-
pressão Geriátrica (EDG) (versão de 15 perguntas),18 

todas validadas para a população portuguesa.
O MoCA pontua entre zero e 30 e os pontos de 

corte aplicados foram para a demência de zero a 16 
pontos, DCL de 17 a 21, sendo normal acima de 21.5 A 
escala L&B avalia oito domínios das atividades instru-
mentais de vida diária (cuidar da casa, lavar a roupa, 
preparar comida, ir às compras, usar o telefone, usar 
transportes, usar dinheiro e responsabilidade pe-
los medicamentos) e varia entre oito e 30 pontos: o 
utente é considerado independente se pontuar oito; 
moderadamente dependente se pontuar de nove a 
20 e severamente dependente acima de 20.18 A EDG 
faz o rastreio de depressão em 15 perguntas, sendo 
indicativa de perturbação depressiva se o partici-
pante pontuar entre seis a 15.19
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Foi ainda questionado a cada participante e res-
petivo acompanhante, sempre que presente, se con-
sideravam que o entrevistado tinha algum défice 
cognitivo. Note-se que o acompanhante na entrevista 
nem sempre correspondeu à pessoa que melhor co-
nhecia o participante, podendo ser apenas um fami-
liar ou conhecido que ajudou na deslocação à USF. 

Os dados recolhidos foram introduzidos numa 
folha de cálculo do programa Microsoft Excel 2010® 
aquando da entrevista e cada utente foi identificado 
por um número sequencial, de forma a garantir o 
anonimato e a confidencialidade. No final da entre-
vista, foi entregue ao utente um documento com os 
seus resultados nas três escalas, caso pretendesse 
mostrar posteriormente ao seu MF. Em nenhum mo-
mento houve qualquer tipo de contacto relacionado 
com a investigação entre os investigadores e os MF 
dos utentes. 

A análise dos dados foi realizada com recurso ao 
programa informático IBM SPSS 24®, sendo as variá-
veis categóricas apresentadas em número absoluto 
e percentagem e as variáveis numéricas em média e 
desvio-padrão. A análise bivariada foi efetuada com 
base nos testes estatísticos ANOVA para comparação 
de variáveis contínuas e qui-quadrado para compara-
ção de variáveis categóricas. Foi definido um nível de 
significância de 0,05. 

Este estudo foi conduzido de acordo com as boas 
práticas e regras da Declaração de Helsínquia. O pro-
tocolo foi submetido e aprovado pela Comissão de 
Ética para a Saúde da Administração Regional do 
Norte, bem como pelo Agrupamento de Centros de 
Saúde onde decorreu o estudo.

RESULTADOS
A amostra foi obtida de acordo com a figura 1. 
O quadro I e II apresentam a caracterização da 

amostra nas variáveis categóricas analisadas, sub-
dividindo-a em três grupos, de acordo com a pon-
tuação obtida no MoCA (normal, DCL e demência), 
e analisando a média e desvio-padrão da pontuação 
do MoCA para cada categoria de cada variável. São 
apresentados os valores de p que reportam à asso-
ciação entre as categorias do MoCA e as restantes 
variáveis e, ainda, à associação entre a média da pon-
tuação do MoCA e as restantes variáveis. 

A prevalência estimada de DCL foi de 29,1%, com 
intervalo de confiança (IC) 95% de 22,5 a 35,7%.

A avaliação da independência pela escala L&B re-
velou 128 (70,3%) participantes independentes, 49 
(26,9%) moderadamente dependentes e cinco (2,7%) 
severamente dependentes. 

Dos participantes, 34 (18,1%) pontuaram para de-
pressão na EDG e 104 (57,1%) responderam afirmati-
vamente quando inquiridos acerca da perceção de al-
terações cognitivas (o próprio e/ou acompanhante). 
Não houve diferença estatisticamente significativa 
nos utentes que reportaram alterações cognitivas, 
avaliando o MoCA por categorias ou por pontuações. 
As pontuações médias nas escalas de avaliação fo-
ram de 9,4 ± 3,3 [8-28] na escala L&B e de 3,3 ± 2,9 
[0-12] na EDG. 

A idade média dos participantes no estudo foi 74,6 
± 6,1 anos, variando entre 65 e 91. Nos doentes com 
pontuação MoCA normal a média de idade foi 73,7 ± 
6,0 anos, no grupo com MoCA compatível com DCL 
foi 74,5 ± 5,6 anos e nos doentes com resultado com-
patível para demência foi 76,8 ± 6,5 anos, sendo estas 
diferenças estatisticamente significativas (p = 0,038). 
Foi também encontrada uma associação estatistica-
mente significativa entre a idade e a pontuação do 
MoCA, com um coeficiente de correlação de Pearson 
de - 22,1% (p = 0,003).  

O número de pessoas no agregado familiar foi em 
média 2,1 ± 0,9, variando entre um e sete. Não houve 
associação com a média da pontuação no MoCA, 
nem analisando por categorias do MoCA.

DISCUSSÃO 
Este estudo atingiu uma taxa de não inclusão 

de participantes superior ao esperado (61,8%), se 

investigação

Figura 1. Processo de recrutamento da amostra.
Legenda: n - números de casos; USF - Unidade de Saúde Familiar.

Tentativas de contacto telefónico
n = 681

Não incluídos n = 421 (61,8%): 
Sem contacto telefónico n = 53 (7,8%)
Não atenderam telefone n = 175 (25,7%)
Impossibilidade de deslocação à USF n = 
32 (4,7%)
Cirurgia ou doença aguda n = 4 (0,6%)
Cego ou Surdo n = 2 (0,3%)

Agendados para entrevista 
presencial n = 260 (38,2%) 

Faltas  n = 78 (11,5%) 
Recusa  aquando da entrevista
presencial n = 0

Concluídos
n = 182 (26,7%) 
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Quadro I. Caracterização da amostra quanto às variáveis, por categoria e pontuação do MoCA.
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Legenda: Casos – frequência absoluta de casos incluídos na categoria do MoCA e na categoria da variável analisada; DP – desvio-padrão; * IC – in-
tervalo de confiança; MoCA - Montreal Cognitive Assesment, N – número (frequência absoluta); p – valor de p; Prev – prevalência (apresentada em 
percentagem); 
– Classificação Portuguesa das Profissões: Grupo 0: Profissões Das Forças Armadas; Grupo 1 – Representantes do Poder Legislativo e de Órgãos Ex-
ecutivos, Dirigentes, Diretores e Gestores Executivos; Grupo 2 – Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas; Grupo 3 – Técnicos e Profissões 
de Nível Intermédio; Grupo 4 – Pessoal Administrativo; Grupo 5 – Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores; Grupo 
6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta; Grupo 7 – Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e 
Artífices; Grupo 8 – Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem; Grupo 9 – Trabalhadores não Qualificados.

Quadro II. Caracterização da amostra por categorias do MoCA e pontuação da Escala Lawton & Brody, Escala de Depressão Geriátrica 
e subjetividade de alterações cognitivas.

Legenda: DCL – défice cognitivo ligeiro; MoCA - Montreal Cognitive Assesment, n – número de casos.
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compararmos com os 40,6% do estudo piloto de 
Nunes et al (2004).20 Em grande parte, deveu-se à 
dificuldade do contacto telefónico e às recusas em 
participar. Alguns utentes poderão ter recusado por 
alguma dificuldade para a realização do estudo, fosse 
por simples dificuldades de deslocação (económicas 
ou físicas), por limitação funcional sensitiva (défice 
visual ou auditivo) ou, ainda, por não se considera-
rem capazes. Sempre que possível, estes motivos 
foram identificados, mas esses dados poderão estar 
subestimados, pois o utente pode tê-lo omitido ou 
simplesmente não ter conseguido atender o telefone 
por uma limitação funcional. 

Em Portugal, a proporção de idosos sem nível de 
escolaridade era de 23,4% em 2017,21 muito superior 
à proporção de exclusão por analfabetismo neste 
estudo (0,6%). Sabe-se que em 2001 havia 13,2% de 
pessoas com deficiência auditiva e 25,7% com defi-
ciência visual.21 Embora os dados sejam mais antigos 
e relativos à população geral, são valores muito su-
periores à proporção de não inclusão neste estudo 
por estes motivos (0,3% para o conjunto de ambas as 
deficiências referidas). 

O elevado número de faltas, após aceitação da 
participação no estudo e agendamento da entrevista 
presencial, poderá dever-se ao esquecimento do 
utente acerca do agendamento ou a posterior recusa, 
que apenas foi demonstrada pela ausência de com-
parência à entrevista. Apesar das grandes dificulda-
des na obtenção do tamanho amostral pretendido, foi 
alcançada a amostra necessária de 182 participantes 
para que pudesse ser assumida a representatividade 
da população na amostra. 

Até à data, muitos são os estudos que aplicaram o 
MMSE para avaliação de défices cognitivos em dife-
rentes populações. No entanto, o MoCA, sendo mais 
apropriado para a avaliação de estadios de declínio 
cognitivo precoces, tem sido preterido nos estudos, o 
que dificulta a comparação do presente estudo com 
a literatura. O estudo mais próximo encontrado foi o 
de Nunes et al (2010),16 em que foi usado o MMSE, 
mas foi realizado o estudo etiológico caso a caso, 
com EAD, algo não realizado no presente estudo. Nu-
nes et al (2010) obtiveram uma prevalência de défice 
cognitivo não demência de 12,3%, sendo de 16,8% nas 
áreas rurais e 12,0% nas urbanas, numa população en-
tre 55 e 79 anos. Dos 65 aos 79 anos, obtiveram uma 
prevalência de défice cognitivo não demência de 
14,8%.16 No presente estudo, a prevalência estimada 
de DCL, com base apenas na pontuação obtida no 
MoCA, foi superior – 29,1%. Se somarmos a prevalên-
cia estimada de 20,3% de demência, verificamos que 

a percentagem de MoCA não normal é de quase 50%. 
Esta elevada prevalência deve alertar os clínicos para 
a necessidade de uma avaliação mais sistemática das 
capacidades cognitivas dos utentes. Questionar sim-
plesmente os utentes sobre se sentem algum declínio 
das suas capacidades cognitivas não é suficiente, pois 
esta preocupação por parte do participante não mos-
trou associação com os resultados no MoCA. Além 
disso, as pessoas com demência não têm consciência 
do seu declínio cognitivo. A aparência e o compor-
tamento do utente na consulta também não podem 
ser avaliação da conservação das capacidades cog-
nitivas dos utentes, pois a consulta é curta e mascara 
muitas limitações existentes no dia a dia. É, por isso, 
de suma importância fazer uma avaliação cognitiva 
sumária, com testes neuropsicológicos, de forma pe-
riódica aos utentes nos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), para que o declínio cognitivo que vai além da 
normalidade seja detetado e as suas repercussões 
sejam minimizadas. 

A diferença entre os dois estudos pode dever-se 
a vários fatores, dos quais as limitações do presente 
trabalho: ausência de correção do desempenho no 
MoCA para a escolaridade; ausência de entrevistas 
clínicas ou EAD dirigidas ao estudo do DCL; presença 
inconstante da pessoa mais próxima do participante 
para declarar sobre o declínio cognitivo; ausência de 
avaliação do MF do participante, por questões de 
confidencialidade. Além disso, a área de influência da 
USF em estudo é predominantemente urbana, com 
apenas 4% da população a viver em área rural, sendo 
previsível uma prevalência mais baixa de alterações 
cognitivas na população estudada. Contudo, a pre-
valência foi muito superior à de Nunes et al (2010). 
Uma das explicações pode ser o uso do MoCA, mais 
sensível na deteção do DCL. 

À semelhança de outros estudos, a idade apre-
sentou uma associação estatisticamente significativa 
com a pontuação do MoCA, verificando-se menores 
pontuações com o aumento da idade.9,16 Desta forma, 
a inclusão de idosos com idades acima dos 79 anos 
pode igualmente ter contribuído para a maior preva-
lência de pontuações compatíveis com DCL. 

Além destas limitações, os autores reconhecem 
que poderá ter havido um viés de seleção da amostra 
e as pessoas com noção da sua dificuldade cognitiva 
se terem sentido impelidas a comparecer na entre-
vista, enquanto as outras possam ter recusado por 
acharem que não seria apropriado/necessário para 
elas. Isto vai de encontro à elevada proporção (57,1%) 
de respostas positivas em relação à existência atual 
de alterações cognitivas subjetivas. 

investigação



AIMGF    15v.9, nº 2 | novembro 2019

Deve-se salientar que as pessoas com debilidade 
mental ou doença mental não foram excluídas deste 
estudo, nem sequer identificadas, por motivos de 
confidencialidade. A debilidade mental pode ser um 
fator de menor atingimento de escolaridade e, por 
consequente, menor capacidade mental para reali-
zação do MoCA, sem que isto seja um DCL ou de-
mência. Na população portuguesa em geral, em 2001, 
havia 0,7% de pessoas com deficiência mental.21 De 
notar que neste estudo não foi realizada entrevista 
clínica, nem feito o diagnóstico de DCL ou demência, 
apenas o seu rastreio com um teste neuropsicológico 
que, por si só, tem uma sensibilidade e especificidade 
para DCL de 81% e 77%, respetivamente.8 A patologia 
psiquiátrica pode igualmente perturbar a capacidade 
de aprendizagem e de colaboração na realização do 
MoCA, podendo originar falsos positivos para DCL. 

Neste estudo, o rastreio da depressão com a EDG 
mostrou que quase um quinto dos idosos (18,1%) 
pontuou para perturbação depressiva, o que, a con-
firmar-se o diagnóstico nestes utentes, mostraria 
uma elevada prevalência da síndrome depressiva em 
idade geriátrica. Segundo o relatório do Programa 
Nacional de Saúde Mental de 2017, 9,32% dos utentes 
inscritos nos CSP tinha registo de perturbação de-
pressiva no seu processo clínico em 2016, sendo esta 
proporção de 9,83% na região norte.22 Esta proporção 
de utentes com registo de depressão nos CSP tem 
vindo a aumentar desde 2011.22 

Salienta-se, ainda, que 37,8% dos idosos com pon-
tuação no MoCA compatível com demência, pontua-
ram positivamente para perturbação depressiva na 
EDG. Seria importante o MF perceber se a pontuação 
obtida no MoCA foi mais baixa pela presença de sin-
tomas depressivos – eventualmente tratar e poste-
riormente reavaliar a pontuação do MoCA.

Embora não fosse o objetivo principal deste es-
tudo, é de realçar que 70,3% dos idosos eram inde-
pendentes. Este predomínio de participantes inde-
pendentes deveu-se, em parte, ao viés de seleção 
introduzido devido à metodologia do estudo. O facto 
de a entrevista aos participantes ser presencial re-
queria a sua deslocação à USF, o que não é acessível 
a doentes acamados ou com outras limitações físicas 
consideráveis, o que justifica a proporção de apenas 
2,7% de idosos severamente dependentes. 

Outro fator a ter em conta é a escolaridade da po-
pulação idosa que, neste estudo, mostrou ter associa-
ção estatisticamente significativa com a categoriza-
ção e as pontuações do MoCA. Quanto maior a esco-
laridade, melhor o desempenho obtido no MoCA. Na 
amostra de idosos estudada, o nível de escolaridade 

foi maioritariamente até ao 2º ciclo (13,7% com me-
nos de quatro anos, 55,5% com 1º ciclo e 12,1% com 
2º ciclo), com apenas 5,5% da população com o 3º 
ciclo, 6,6% com o ensino secundário ou pós-secun-
dário ou 6,6% com o ensino superior. Este nível de 
literacia é semelhante ao dos idosos portugueses 
em 2017, excluindo os analfabetos.21 A influência da 
escolaridade na pontuação dos testes cognitivos, in-
cluindo o MoCA, é reconhecida por outros estudos 
que sugerem a utilização, se possível, de pontos de 
corte ajustados para esta variável.3,9 

Da relação entre profissão e categorização do 
MoCA, verificou-se que 69,8% dos participantes que 
pontuaram para DCL e 75,7% dos que pontuaram 
para demência se concentraram nos grupos profis-
sionais 7 (trabalhadores qualificados da indústria, 
construção e artífices), 8 (operadores de instalações 
e maquinas) e 9 (trabalhadores não qualificados), 
que correspondem às profissões mais indiferencia-
das ou que exigem maior capacidade física do que 
intelectual. Esta associação com a profissão poderá 
ter alguma interferência com a variável escolaridade, 
pois menores níveis de escolaridade associam-se, ge-
ralmente, a profissões menos diferenciadas.23 Embora 
não se possa concluir sobre a relação direta entre 
profissão e DCL, a estimulação cognitiva ao longo da 
vida, nomeadamente o ensino e o treino cognitivo no 
emprego, poderão relacionar-se com o desempenho 
nos testes neuropsicológicos mais complexos, como 
o MoCA. 

De todas as variáveis estudadas, verificou-se que 
sexo, tipo de família, estado civil, número de pessoas 
no agregado familiar, socialização, jogos, leitura de 
revistas e exercício físico de tipo caminhadas, dança 
e ginásio não pareceram associar-se com o desempe-
nho no MoCA. 

O hábito de leitura de jornais e livros, a maior fre-
quência de leitura, bem como a realização de passa-
tempos escritos como as palavras cruzadas ou sopa 
de letras, pareceram associar-se a melhor desempe-
nho no MoCA. Podemos, assim, levantar a hipótese 
que a estimulação cognitiva resultante da leitura mais 
complexa e a realização de passatempos poderá ser 
um fator protetor para o desenvolvimento da doença. 
Estas atividades poderão abrir portas na prevenção 
da progressão de DCL para demência, mas, neste 
momento, são escassos os estudos com intervenções 
não farmacológicas. Além disso, os resultados não 
são robustos para as entidades competentes emiti-
rem recomendações e, assim, implementarem políti-
cas de saúde comunitária que estimulem estes hábi-
tos para prevenir o declínio cognitivo futuro. 
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A hidroginástica foi o único tipo de exercício fí-
sico avaliado com associação estatisticamente sig-
nificativa com melhor pontuação e categorização 
no MoCA. Isto pode estar relacionado com a maior 
necessidade de esforço intelectual para executar os 
exercícios conforme as indicações dadas. Não se in-
fere relação com a hidroginástica pela parte física, 
pois as restantes variáveis de exercício físico não mos-
traram relação com o desempenho no MoCA, apesar 
da evidência sugerir que o exercício físico, tal como o 
treino cognitivo, pode ser benéfico no DCL.24,25

Considerando os critérios de diagnóstico do 
DSM-5 para perturbação neurocognitiva ligeira e as-
sumindo que nos doentes com pontuação positiva 
para depressão os défices cognitivos eram melhor 
explicados por essa patologia, apenas 16 utentes 
apresentavam critérios de perturbação neurocog-
nitiva ligeira, correspondendo a uma prevalência de 
8,8%. Essa prevalência pode estar subestimada uma 
vez que os participantes nem sempre compareceram 
à entrevista na presença de um acompanhante que 
pudesse inferir o declínio cognitivo subjetivo. Além 
disso, a entrevista também não foi realizada pelo MF, 
muitas vezes com um papel essencial no reconheci-
mento precoce desse declínio. Por outro lado, as pes-
soas com perceção de declínio cognitivo podem ter 
participado mais no estudo, levando a uma sobresti-
mativa das queixas cognitivas. Relativamente ao grau 
de independência, alguns doentes não pontuaram 
para independência total por motivos relacionados 
unicamente com aspetos físicos (por exemplo, se-
quela de acidente vascular cerebral ou amputação de 
um membro) ou por nunca terem aprendido alguma 
das tarefas (por exemplo, tratar da roupa ou cozi-
nhar). Para o diagnóstico preciso de DCL, de acordo 
com o DSM-5, seria necessária a colheita de uma his-
tória clínica detalhada e a realização de EAD. 

CONCLUSÕES
Após pesquisa bibliográfica, considera-se que este 

é o primeiro estudo em Portugal que procura estimar 
a prevalência de alterações cognitivas compatíveis 
com DCL através do MoCA. Verificou-se uma asso-
ciação estatisticamente significativa entre o desem-
penho do MoCA e as variáveis idade, escolaridade, 
profissão, leitura de jornais e de livros, frequência de 
leitura, realização de passatempos escritos como as 
palavras cruzadas ou sopa de letras e a prática de 
hidroginástica. Reconhece-se que para uma deter-
minação mais precisa da prevalência de DCL seria 
necessária a realização de testes neuropsicológicos 
com ajuste para a idade e escolaridade, a realização 

de uma história clínica detalhada e a realização de 
EAD. 

O presente estudo realça a elevada prevalência de 
resultados compatíveis com DCL, devendo por isso 
o MF estar atento a esta patologia para o adequado 
diagnóstico e orientação clínica. Por outro lado, a as-
sociação estatisticamente significativa encontrada no 
presente estudo com a prática de hidroginástica, lei-
tura de jornais e livros e a realização de passatempos 
poderá servir como base para projetos de interven-
ção que pretendam estudar o impacto de medidas 
não farmacológicas no desenvolvimento e evolução 
do DCL. 
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ANÁLISE DE EPISÓDIOS DE CONSULTA DE PATOLOGIA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA – ESTUDO OBSERVACIONAL RETROSPETIVO

RESUMO

Introdução: Apesar do elevado número de utentes que recorrem ao médico de família (MF) por sintomas/sinais otorrinola-
ringológicos (ORL), não existem estudos epidemiológicos portugueses em cuidados de saúde primários (CSP). O objetivo 
desde estudo foi identificar os principais diagnósticos de patologia do foro ORL em consulta de Medicina Geral e Familiar 
(MGF) e referenciações hospitalares por esses motivos.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo, realizado em utentes inscritos nas unidades de saúde selecionadas de um 
Agrupamento de Centros de Saúde, com MF atribuído, no ano de 2016. Análise dos episódios de consulta de patologia 
otorrinolaringológica em utentes que procuraram o seu MF nesse ano. Pesquisa de códigos selecionados da Classificação 
Internacional de Cuidados Primários 2 (ICPC-2) nos programas informáticos. Dados tratados em Microsoft Excel®. Apro-
vação da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em 30/08/2017. Recolha de 
dados: setembro-outubro de 2017.
Resultados: Em 2016, contabilizaram-se 22625 consultas com problema ORL. Os principais diagnósticos codificados foram: 
infeções do aparelho respiratório superior, amigdalite, rinite alérgica, sinusite aguda/crónica e otite média aguda/miringite.
Na análise por idades, as infeções respiratórias foram o principal motivo em todos os grupos etários, seguidas de otites 
(subgrupo < 2 anos), amigdalites (≥ 2 e < 10 anos) e vertigem/tontura (≥ 65 anos).
Foram referenciados 523 doentes à consulta de ORL, sendo os principais motivos de referenciação problemas de audição, 
sintoma/queixa da voz e acufeno/zumbido.
Conclusões: É necessária mais investigação que avalie o verdadeiro impacto da patologia ORL nos CSP em Portugal. 
Sendo a maioria das queixas ORL tratada nos CSP, é importante promover a qualidade dos cuidados nesta área. Os dados 
obtidos serão integrados no curso ORL para MGF, organizado pela Faculdade de Medicina de Lisboa em colaboração com 
os autores.
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Keywords: otolaryngology; family medicine; referral; consultation
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ANALYSIS OF EARS, NOSE AND THROAT PATHOLOGY IN CONSULTATION 
EPISODES - OBSERVATIONAL RETROSPECTIVE STUDY

INTRODUÇÃO

A
s queixas do foro otorrinolaringológico 
(ORL) são frequentes na comunidade. Em 
2005, investigadores escoceses estudaram 
a prevalência de problemas ORL na comu-

nidade, através de um questionário de autopreen-
chimento, onde 20% dos utentes referiram queixas 
de perda de audição, zumbido ou vertigem, 13-18% 
tinham sintomas nasais persistentes, 30% apresen-
taram um episódio de amigdalite no ano anterior 
(subindo este número para 50% na população pe-
diátrica) e 31% um episódio de vertigem.¹

Enquanto médicos de família (MF), sabemos que 
estas queixas são muitas vezes motivo de consulta 
nos cuidados de saúde primários (CSP). No entanto, 
não existem estudos epidemiológicos em Portugal 
que abordem a prevalência de patologia ORL diag-
nosticada nos CSP e quais são os principais proble-
mas referenciados pelos MF à especialidade de Otor-
rinolaringologia.
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Saber abordar a patologia ORL deve ser compe-
tência fundamental do MF. Um estudo realizado na 
Grécia (2009) determinou a prevalência de proble-
mas ORL que recorrem ao serviço de urgência e que 
poderiam ser abordados em CSP. Do mais frequente 
para o menos frequente encontraram: amigdalite 
aguda (12,5%), faringite aguda (11,4%), otite externa 
(5,9%), otite média (2,6%), sinusite aguda (4,2%), la-
ringite aguda (1,8%), rinite (1%) - salientando os au-
tores que 41,9% poderiam ter sido abordados pelo 
médico de família nos CSP.²

Mais recentemente, foi realizado um estudo no 
Paquistão (FAROOQ et al, 2016) que encontrou uma 
prevalência global de problemas ORL em CSP de 
31%, sendo que em cerca de 14% das consultas com 
motivo ORL, houve necessidade de referenciação.³ 
Outro estudo realizado na Irlanda (2009), determi-
nou cerca de 20% de referenciações à especialidade 
de ORL.⁴

O estudo pretende identificar os principais diag-
nósticos codificados e motivos de referenciação hos-
pitalar de patologia do foro ORL, na população de 
utentes inscritos, com MF atribuído, em unidades de 
saúde selecionadas.

MÉTODOS 
Estudo observacional retrospetivo que analisa 

episódios de consulta de patologia do foro ORL (pro-
gramada e não programada) cuja população corres-
ponde a utentes com consulta com o seu MF no ano 
de 2016. Para isso foi usada uma amostra de conve-
niência constituída pelas unidades selecionadas. 

A pesquisa de códigos Classificação Internacio-
nal de Cuidados Primários 2 (ICPC-2) (referentes a 
sinais/sintomas ORL selecionados pelos autores) foi 
realizada nos programas SClinico®, MedicineOne®, 
MIM@UF® e ALERT-CTH®. O tratamento de dados foi 
realizado com recurso ao programa Microsoft Excel®, 
preservando o anonimato dos utentes. A recolha de 
dados foi efetuada entre setembro e outubro de 2017, 
após aprovação do protocolo do estudo pela Comis-
são de Ética da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em 30/08/17.

1. Critérios de inclusão:
a) Utentes inscritos nas unidades de saúde em 

estudo, com MF atribuído;
b) Utentes com episódios de consulta presen-

cial codificados segundo ICPC-2 nas fontes de infor-
mação: D71, H1, H2, H3, H5, H70, H71, H72, H73, H74, 
H75, H76, H77, H78, H79, H80, H81, H82, H83, H84, 
H85, H86, H99, R04, R06, R23, R72, R73, R74, R75, 
R76, R77, R85, R86, R87, R90, R97, R99, N16, N17, N19 

(tal como definido no Quadro I);
c) Pelo menos uma consulta realizada em 2016.

Codificação ICPC2 para sinais, sintomas e diagnósticos

D71 - Papeira/parotidite epidémica 

H01 - Dor de ouvidos  

H02 - Problema de audição   

H03 - Acufeno/zumbido, ruído, assobio 

HOS - Hemorragia do ouvido  

H70 - Otite externa 

H71 - Otite média aguda/miringite  

H72 - Otite media serosa  

H73 - Infecção da trompa de eustáqulo 

H74 - Otite média crónica  

H75 - Neoplasia do ouvido  

H76 - Corpo estranho no ouvidc  

H77 - Perfuraçáo do timpano 

H78 - Traumatismo superficial do ouvido 

H79 - Traumatismo do ouvido, outro  

H80 - Malformação congénita do ouvido  

H81 - Cerumen no ouvido em excesso  

H82 - Síndrome vertiginoso  

H83 - Otoesclerose  

H84 - Presbiacusia 

H85 - Lesão acústica

H86 - Surdez 

H99 - Doença do ouvido/mastoide, outra  

R04 - Problema respiratório, outro  

R06 - Hemorragia nasal/epistácis  

R23 - Sinal/sintoma da voz  

R72 - Infecção estreptocócica da orofaringe 

R73 - Abcesso/furúnculo no nariz 

R74 - Infecção aguda do aparelho respiratório 

superior  

R75 - Sinusite crónica/aguda  

R76 - Amigdalite aguda  

R77 - Laringite traqueite aguda  

R85 - Neoplasia respiratória maligna, outra  

R86 - Neoplasia benigna respiratória  

R87 - Corpo estranho no nariz/laringe/brônquios  

R90 - Hipertrofia das amígdalas adenóides  

R97 - Rinite alérgica 

R99 - Doença respiratória, outra  

N16 - Alteração do olfacto/gosto 

N17 - Vertigens/tonturas 

N19 - Perturbação da fala 
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Quadro I. Códigos ICPC-2 em estudo.
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2. Critérios de exclusão: 
a) Utentes sem MF atribuído;
b) Consultas não presenciais e consultas domi-

ciliárias.
3. Processo de recolha de dados:
A informação foi recolhida através da consulta 

dos registos informáticos do SClínico®, do Medici-
neOne® e na base de dados SINUS e MIM@UF®. Para 
avaliar as referenciações hospitalares efetuadas pe-
los MF, foi consultado o sistema ALERT-CTH®.

a. Colheita de dados nas unidades com Medici-
neOne®:

i. Episódio de doença: No módulo estatístico 
do MedicineOne®, pesquisaram-se os códigos ICPC-
2 selecionados que constavam da “Avaliação do 
SOAP”.

ii. Número total de consultas: através do módu-
lo estatístico do MedicineOne®, obteve-se a distribui-
ção etária dos doentes com um episódio de consulta 
em 2016. (excluindo consulta não presencial e domi-
cílios).

b. Colheita de dados nas unidades com SClini-
co® (utilização do MIM@UF® e SINUS):

i. Episódio de doença: acedeu-se aos relatórios 
compartilhados do ano de 2016 da plataforma MIM@
UF® e obteve-se os episódios de doenças (P05. 
Doenças) por sexo e grupo etário. Selecionou-se o 
ano de 2016, exportou-se o número total de consul-
tas e identificaram-se os códigos ICPC-2 seleciona-
dos para o estudo de forma individual;

ii. Número total de consultas: para determinar 
o número total de consultas presenciais (programa-
das e não programadas) efetuadas em 2016 (excluin-
do consulta não presencial e domicílios) recorreu-se 
ao programa SINUS®.

c. Colheita de dados pelo ALERT-CTH® (em to-
das as unidades):

i. No ALERT-CTH® selecionou-se “lista de pa-
cientes da minha especialidade” e ordenou-se por 
data de pedido de consulta de Otorrinolaringolo-
gia. Consultou-se o processo individual de todos os 
doentes referenciados à especialidade de Otorrino-
laringologia durante o ano de 2016, obtendo-se a 
distribuição por sexo, grupo etário e identificação do 
motivo da referenciação segundo o ICPC-2.

RESULTADOS
As unidades de saúde selecionadas para o estudo 

abrangiam em 2016 um total de 192263 utentes, na 
sua maioria (61,8%) do sexo feminino. Relativamente 
à distribuição etária, 7,7% tinham < 10 anos e 35% > 
65 anos.

1) Principais diagnósticos ORL em consulta
A figura 1 evidencia a distribuição do número de 

consultas realizadas em 2016 pelos diferentes gru-
pos etários. Contabilizaram-se 22625 consultas com 
motivo do foro ORL. A proporção de consultas da 
área de Otorrinolaringologia sobre o número total de 
consultas foi de 7,1% (n = 320 925). Nestas consultas, 
também a maioria dos utentes era do sexo feminino 
(61,3%), representando os utentes com menos de 10 
anos 20,3% e com mais de 65 anos 22,6%.

A figura 2 revela a distribuição das consultas rea-
lizadas em 2016, por códigos ICPC-2. Os principais 
diagnósticos codificados na secção “A” do SOAP fo-
ram as infeções agudas do aparelho respiratório su-
perior (43% das consultas), amigdalite aguda (11,9%), 
rinite alérgica (9%), sinusite aguda/crónica (6%) e 
otite média aguda/miringite (5,7%) (n = 22625).

A figura 3 representa a distribuição das consultas 
por códigos ICPC-2, em diferentes faixas etárias. Na 
análise por idades, verifica-se que em todos os gru-
pos etários o principal diagnóstico foi a infeção agu-
da do aparelho respiratório superior. No subgrupo 
com menos de dois anos seguem-se as otites (25,2%, 
n = 1094), entre os dois e os nove anos as amigdalites 
(17,3%, n = 3496) e no subgrupo dos idosos segue-se 

a vertigem/tontura (8,8%, n = 5112).
Na análise por sexo (figura 4), os três principais 

diagnósticos são idênticos para homens e mulheres 
(infeções respiratórias, amigdalite e rinite alérgica).

2) Referenciações à especialidade de Otorrino-
laringologia efetuadas pelos MF das unidades se-
lecionadas:

A proporção de referenciações hospitalares à es-
pecialidade de Otorrinolaringologia sobre o número 
total de consultas com diagnóstico ORL foi de 2,3% 
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Figura 1. Distribuição do número de episódios de consulta em 
2016 por grupos etários (n = 22625).
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(n = 22625). A figura 5 mostra o número de referen-
ciações à especialidade de ORL durante o ano de 
2016, para cada código ICPC-2. Foram referenciados 
523 doentes, sendo os principais motivos de referen-
ciação: problemas de audição (15,7%), sintoma/quei-
xa da voz (11,5%) e acufeno/zumbido (9,6%).

DISCUSSÃO 
Verificou-se neste estudo uma proporção de con-

sultas com motivo ORL em CSP de 7,1%. A patolo-
gia ORL aguda foi mais frequente do que a cróni-
ca. Curiosamente, a proporção de referenciações à 
Otorrinolaringologia encontrada no nosso estudo 
(2,3%, n = 22625) foi inferior à encontrada na litera-
tura (cerca de 14-20%).3,4

Quanto aos diagnósticos identificados em episó-
dios de consulta, encontrou-se uma maior propor-
ção de infeções do aparelho respiratório superior, ao 
contrário do que foi documentado num estudo rea-
lizado na Índia, entre 2009 e 2011, onde se consta-
tou que, entre os motivos de consulta por problemas 
ORL, a maioria eram otológicos (60%): otite média 
aguda (27%), otite média crónica (12%), otite ex-

terna (17,9%), presbiacusia (19%), remoção de cerú-
men (10%), vertigem posicional paroxística benigna 
(VPPB) (0,4%) e zumbido (2%), e os sintomas nasais 
foram documentados como o segundo motivo mais 
frequente.⁵

Cerca de um quinto das consultas analisadas fo-
ram realizadas a crianças com menos de 10 anos, 
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Figura 2. Distribuição do número de episódios de consulta em 
2016 por código ICPC-2 (n = 22625).

Figura 3. Distribuição do número de episódios de consulta por 
códigos ICPC-2, nas várias faixas etárias.

Figura 4. Distribuição do número de episódios de consulta por 
códigos ICPC-2 para género feminino e masculino.

Figura 5. Referenciações hospitalares em 2016 (n = 523) dis-
tribuídas por códigos ICPC-2.
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apesar de estas representarem apenas 7,7% do total 
de utentes. Em concordância com os estudos epide-
miológicos, no nosso estudo o diagnóstico de otite 
foi mais frequente em crianças com menos de dois 
anos e as amigdalites em crianças mais velhas (entre 
os 2 e 10 anos). 6,7

No entanto, não podemos comparar diretamente 
estes resultados com outros estudos realizados fora 
de Portugal, pois as características socio-demográfi-
cas, a literacia em saúde e condições higienosanitá-
rias são muito diferentes. Além disso, não foram en-
contrados estudos recentes e os CSP não funcionam 
nos mesmos moldes que em Portugal.

Ao contrário do empiricamente esperado, o sub-
grupo “> 65 anos” também correspondeu a cerca de 
um quinto do total de utentes avaliados por patolo-
gia ORL. Em parte, este número de consultas pode 
estar subestimado, traduzindo uma das limitações 
do estudo, que não incluiu consultas domiciliárias. 
Os doentes mais idosos, muitas vezes com mobili-
dade reduzida, podem ter dificuldade em deslocar-
-se às unidades de saúde. Outro viés de seleção está 
relacionado com a exclusão dos utentes sem MF atri-
buído. Os autores tomaram esta opção por constran-
gimentos a nível da colheita de informação a partir 
dos sistemas informáticos usados.

Existem ainda três vieses de informação. O pri-
meiro está relacionado com os códigos de ICPC-2 es-
colhidos. Apesar de terem sido considerados pelos 
autores os mais relevantes dentro da patologia ORL, 
alguns podem estar também associados a outras 
áreas da medicina. O segundo prende-se com a não 
codificação ou codificação incorreta dos episódios 
de doença. O terceiro, relacionado com o método de 
colheita de dados, é o risco de duplicação dos episó-
dios de consulta, sendo que um mesmo doente pode 
recorrer, pelo mesmo problema, mais do que uma 
vez à sua unidade de saúde. No entanto, o estudo 
pretende analisar episódios de consulta e não o nú-
mero absoluto de patologias no ano de 2016. 

Apesar das limitações referidas e deste estudo 
não ter como objetivo a avaliação da abordagem 
dos problemas ORL, assumimos que a constante 
evolução da medicina e a frequência da patologia 
ORL na consulta do MF requerem conhecer quem 
são os doentes que recorrem aos CSP com queixas 
do foro ORL e quais as patologias que o MF deve sa-
ber abordar, tratar e orientar. O já referido estudo de 
FAROOQ et al (2016), além de avaliar a prevalência 
de problemas ORL, avaliou também a competência 
dos MF na sua abordagem. Um terço dos MF não es-
tava satisfeito com a prática adquirida em CSP e 96% 

indicou a necessidade de workshops ou seminários 
de atualização de conhecimentos e maior capacita-
ção na abordagem destas patologias.3 Em 2012, Hu 
et al avaliaram os conhecimentos de um grupo de 
trabalhadores dos CSP nos Estados Unidos da Amé-
rica (na sua maioria MF e pediatras) e concluíram 
que existia uma necessidade de formação ORL entre 
estes profissionais.⁸

Visando fornecer as ferramentas necessárias a 
uma correta orientação diagnóstica e terapêutica, 
tanto nas situações clínicas agudas como crónicas 
do foro da otorrinolaringologia, a equipa de investi-
gação pretende a integração dos dados epidemioló-
gicos deste estudo no desenvolvimento de um curso 
formativo de Otorrinolaringologia para MGF, organi-
zado pela Clínica Universitária de Otorrinolaringo-
logia da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa em colaboração com os investigadores.

Uma relação estreita entre as duas especialidades 
permite uma articulação mais eficaz e eficiente entre 
a MGF e os cuidados de saúde secundários, e a me-
lhoria dos cuidados prestados aos doentes.

Visto que a patologia aguda foi mais predomi-
nante comparando com a crónica, poderá ser be-
néfico desenvolver estratégias organizacionais que 
diminuam o ónus da patologia aguda do foro ORL 
na consulta de doença aguda dos CSP.

 
CONCLUSÕES
É importante conhecer o impacto dos problemas 

ORL na comunidade, de modo a programar, por um 
lado, a resposta das unidades de saúde às necessi-
dades dos seus utentes, por exemplo, estando pre-
paradas para receber patologia aguda em consulta 
não programada, por outro, ações de formação que 
permitam uma atualização constante nesta área, 
onde tenham destaque a patologia ORL pediátrica 
e de urgência.

Os problemas ORL mais frequentes podem e de-
vem ser abordados ao nível dos CSP, tornando impe-
rativo que os MF estejam capacitados para realizar 
o seu diagnóstico, abordagem e orientação terapêu-
tica, bem como para reconhecer critérios de referen-
ciação hospitalar para a especialidade de Otorrino-
laringologia.

Através deste estudo pretendemos contribuir 
para a promoção da educação médica contínua re-
conhecendo os diagnósticos ORL mais frequentes 
em episódios de consulta de MGF, possibilitando 
uma oportunidade adicional de formação e capaci-
tação dos profissionais.

São necessários outros estudos para 
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compreendermos as patologias mais frequentes em 
otorrinolaringologia nos CSP e as que necessitam de 
maior investimento educativo a nível nacional, visto 
que em Portugal não existe nenhum estudo epide-
miológico deste tipo.
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CUIDADOS PRÉ-CONCECIONAIS: ATITUDES E SIGNIFICADOS 

RESUMO

Introdução: Os cuidados pré-concecionais constituem uma importante medida preventiva em saúde. Contudo, dados na-
cionais revelam que a utilização da consulta pré-concecional é inferior à desejada. O objetivo deste estudo foi i) caracteri-
zar o conhecimento e utilização da consulta pré-concecional; ii) identificar atitudes e significados que possam influenciar 
o comportamento perante a consulta pré-concecional.
Métodos: Estudo observacional, analítico e transversal; numa população de mulheres com idades compreendidas entre os 
18 e os 45 anos, inscritas em duas Unidades de Saúde Familiar. Seleção de uma amostra constituída pelas mulheres que 
recorreram a consulta presencial durante o mês de julho de 2018. O processo de recolha de informação foi realizado através 
de inquérito por questionário desenvolvido pelas investigadoras. 
Resultados: A maioria das mulheres (63,2%; n = 191) conhecia a consulta pré-concecional e 60,9% (n = 131) das mulheres 
que já tinham engravidado realizaram esta consulta. O desconhecimento da função e importância da consulta pré-con-
cecional, estimulado por atitude de negligência, constituiu o principal motivo para a sua não utilização. Os significados 
atribuídos à consulta foram de elevada importância, tanto na dimensão comportamental do médico como da utente.
Conclusão: A importância da consulta pré-concecional é amplamente reconhecida pelos profissionais de saúde. Contudo, 
a sua utilização não é congruente com o reconhecimento teórico. Este estudo revelou que o desconhecimento da consulta 
pré-concecional é o principal motivo para a sua não utilização, evidenciando necessidade de intervir a este nível. Tal pro-
moverá a mudança de atitudes, predispondo à procura deste tipo de cuidados. 
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Keywords: preconception care, preventive medicine, primary health care

Autores:
Sara Gonçalo Domingues¹, Vânia P. Gomes²

PRECONCEPTION CARE: ATTITUDES AND MEANINGS

______________________________________________

1. Médica Interna de Formação Específica de Medicina Geral e Fa-
miliar, USF Pró-Saúde, ACES Cávado II - Gerês/Cabreira
2. Médica Interna de Formação Específica de Medicina Geral e Fa-
miliar, USF Santo António, ACES Cávado III - Barcelos/Esposende

INTRODUÇÃO

O s cuidados pré-concecionais englobam os 
princípios fundamentais da medicina pre-
ventiva e da promoção de saúde. Pretendem 
identificar fatores de risco biomédicos, com-

portamentais e sociais que possam influenciar uma 
futura gravidez, para posterior implementação de 
medidas corretivas/preventivas.1,2 Assim, assumem 
especial importância na promoção de comportamen-
tos saudáveis, na prevenção de doenças maternas ou 
fetais, bem como no tratamento e estabilização de 
doenças maternas prévias.³ A prestação destes cui-
dados tem demonstrado ser um fator determinante 
no melhor prognóstico durante a gravidez e o parto, 
contribuindo para a redução da morbimortalidade 
materna, neonatal e infantil.³ O médico de família, 
através da prestação de cuidados longitudinais ao 
longo de todas as fases da vida da mulher, ocupa po-
sição privilegiada na preparação da parentalidade.

A melhoria da qualidade dos cuidados pré-con-

cecionais constitui, atualmente, uma das áreas de 
intervenção prioritária do Plano Nacional de Saúde.⁴ 
Cerca de 20% das gravidezes são influenciadas por 
fatores de risco que condicionam parto prematuro, 
aborto espontâneo, distúrbios congénitos e morbi-
mortalidade perinatal.⁵ A identificação de fatores 
de risco, como o tabagismo e a implementação de 
medidas corretivas/preventivas, como a cessação ta-
bágica, poderão evitar cerca de 5 a 7% das mortes 
relacionadas com parto pré-termo e cerca de 24% 
dos casos de síndrome da morte súbita do lactente.³ 
Estes dados refletem a importância dos cuidados 
pré-concecionais como medida preventiva em cuida-
dos reprodutivos.

Apesar do reconhecimento médico atribuído à 
consulta pré-concecional (CPC), dados nacionais re-
velam que as mulheres ainda não procuram este tipo 
de cuidados tanto quanto seria desejável.⁶ Segundo 
um estudo nacional, realizado em 2011, 25,1% das 
primeiras gravidezes em Portugal não tinham sido 
planeadas.⁶ Este facto pode condicionar um diag-
nóstico de gravidez mais tardio e consequente ex-
posição do feto a diversos fatores de risco durante 
o período crítico da organogénese.⁷ Das mulheres 
com gravidezes planeadas, 71,1% tinham realizado 
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cuidados pré-concecionais.⁶ O único estudo realizado 
na região norte de Portugal foi realizado no distrito 
de Braga, em 2009, ao nível dos Cuidados de Saúde 
Secundários.⁸ Neste estudo, concluiu-se que apenas 
27% das grávidas avaliadas tiveram acesso a acon-
selhamento pré-concecional.⁸ Estes resultados evi-
denciam um contexto sociocultural pouco orientado 
para cuidados preventivos e planeados e evocam a 
necessidade de investigar atitudes perante a CPC e 
significados atribuídos às medidas preventivas da 
CPC, os quais podem influenciar a procura deste tipo 
de cuidados pela população.

A importância atribuída aos cuidados pré-con-
cecionais pela comunidade médica não se reflete na 
procura deste tipo de cuidados pela população. Por 
isso, é fundamental identificar fatores que influen-
ciam a procura de cuidados pré-concecionais pelas 
mulheres em idade fértil. A compreensão deste fenó-
meno permitirá delinear estratégias futuras que faci-
litem e promovam a utilização dos cuidados pré-con-
cecionais, no domínio da prevenção e da educação 
para a saúde. Assim, este estudo tem como objetivos: 
i) caracterizar o conhecimento e utilização da CPC, 
ii) identificar atitudes e significados que possam in-
fluenciar o comportamento perante a CPC em duas 
Unidades de Saúde Familiar (USF) da região norte do 
país. 

MÉTODOS 
Realizou-se um estudo observacional, analítico e 

transversal em duas USF da Administração Regional 
de Saúde do Norte, de meio predominantemente ru-
ral. O presente estudo foi aprovado pela Comissão de 
Ética da Administração Regional de Saúde do Norte.

A população do estudo incluiu as mulheres com 
idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos ins-
critas nas respetivas USF. Foram excluídas as mu-
lheres que cumpriam pelo menos um dos seguintes 
critérios de exclusão, os quais foram aferidos pelo 
secretariado clínico no momento de entrega dos 
questionários: analfabetismo, não compreensão da 
língua portuguesa, residência em Portugal há menos 
de cinco anos e perceção aparente de debilidade 
cognitiva. A amostra é de conveniência e não proba-
bilística, sendo constituída pelas utentes com idades 
compreendidas entre os 18 e 45 anos, as quais tive-
ram consulta presencial (médica e/ou de enferma-
gem), durante o mês de julho de 2018. 

O processo de recolha de informação foi realizado 
através do preenchimento de um questionário pela 
própria utente (anexo 1). Este questionário foi de-
senvolvido pelas investigadoras a partir da literatura 
revista e da recolha de dados qualitativos por entre-
vista a 20 membros da população, não tendo sido 

submetido a processo de validação. O questionário é 
constituído por 16 questões, sendo dividido em três 
partes: a primeira parte permite medir e explicar o 
conhecimento detido e a utilização dos cuidados 
pré-concecionais; a segunda permite caracterizar as 
atitudes e significados atribuídos à CPC; e a terceira 
permite a caracterização sociodemográfica, clínica e 
de hábitos integrados em estilos de vida das partici-
pantes.

As atitudes perante a CPC, ou seja, a predispo-
sição para a não realização da CPC, foram inferidas 
pelas investigadoras a partir da literatura revista. As-
sim, foram concebidos indicadores, os quais corres-
pondem às afirmações da pergunta sete do questio-
nário, que permitissem medir três tipos de atitudes: 
atitude de recusa (consiste na perspetiva da consulta 
como evento indesejável ou inútil), atitude de des-
valorização (consiste na perspetiva depreciativa da 
institucionalização clínica da gravidez) e atitude de 
negligência (consiste na perspetiva depreciativa da 
consulta devido a desconhecimento da sua função 
e importância clínica). Os significados atribuídos à 
CPC com presumível influência na procura de cui-
dados pré-concecionais, ou seja, a importância re-
conhecida pelas utentes às ações pré-concecionais, 
foram inferidas pelas investigadoras a partir das 
recomendações normativas que orientam as boas 
práticas da consulta pré-concecional. Essas ações 
foram enunciadas na pergunta oito do questionário 
e divididas em duas dimensões: dimensão compor-
tamental médica (ação preventiva de conhecimento 
das intervenções médicas necessárias) e dimensão 
comportamental da utente (ação preventiva de co-
nhecimento das condições dos estilos de vida impor-
tantes na preparação para a gravidez). 

Para que o estudo tivesse significância estatística, 
com um nível de confiança de 95% e precisão de 5%, 
utilizou-se o programa informático Epi InfoTM (dispo-
nível gratuitamente no site Center for Disease Con-
trol and Prevention, Atlanta, USA) para determinar o 
número mínimo de questionários a ser preenchido. 
Determinou-se que dentro da população (N = 5104) 
teriam que ser preenchidos pelo menos 286 ques-
tionários. No entanto, as investigadoras optaram por 
incluir todas as utentes que reuniram os critérios de 
seleção previamente descritos e que recorreram a 
consulta durante o período do estudo, pelo que fo-
ram entregues 322 questionários. Os questionários 
sem reposta a perguntas consideradas chave para a 
compreensão do fenómeno (pergunta um, pergunta 
quatro e pergunta sete) foram excluídos. 

Os dados recolhidos foram registados e analisados 

investigação
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com recurso ao programa informático SPSS, versão 
22.0®. Para efeitos de análise inferencial, o nível de 
confiança admitido foi de 95%. Inicialmente, foi reali-
zada estatística descritiva para a caracterização das 
diferentes variáveis, através de frequências absolu-
tas e de percentagens. Posteriormente, foi realizada 
análise exploratória para avaliar a associação entre 
variáveis qualitativas, através do teste de qui-qua-
drado e análise multivariada para identificar possí-
veis preditores dos comportamentos associados à 
CPC, através da regressão logística. 

RESULTADOS
Caracterização sociodemográfica, clínica e dos 

hábitos e estilos de vida 
Foram entregues 322 questionários, dos quais 20 

foram excluídos por ausência de resposta às pergun-
tas-chave do questionário. Das 302 utentes, 27,2% (n 
= 82) apresentou idade compreendida entre os 40 e 
os 45 anos, 51,3% (n = 155) eram casadas e 74,2% (n 
= 224) tinham pelo menos o 10º ano de escolaridade. 
Quanto à caracterização clínica, a maioria (71,9%; n = 
217) não apresentava nenhuma das doenças crónicas 
incluídas no questionário (diabetes mellitus, hiper-
tensão arterial, doença cardíaca, renal ou tiroideia, 
trombofilia, lúpus, artrite reumatoide, asma, epilep-
sia, depressão, ansiedade, doença bipolar ou esqui-
zofrenia) e 71,2% (n = 215) das mulheres já tinham es-
tado grávidas. Quanto aos hábitos e estilos de vida, 
19,9% (n = 60) das mulheres eram fumadoras, 19,5% 
(n = 59) consumiam bebidas alcoólicas, 53,3% (n = 
161) não praticavam regularmente exercício físico e 
19,5% (n = 59) consideravam não ter uma alimenta-
ção saudável. 

Conhecimento e utilização da CPC 
A maioria das mulheres (63,2%; n = 191) reconhecia 

já ter ouvido falar da CPC, sendo que os profissionais 
de saúde constituíram a principal fonte informativa. 
O desconhecimento da CPC foi maior nas mulheres 
com idade compreendida entre os 18 e os 24 anos de 
idade (31,5%; n = 35), solteiras (45%; n = 50) e com 
nível de escolaridade inferior ao 12º ano (70,3%; n = 
78). Das mulheres que desconheciam a CPC, 55% (n 
= 61) já tinha engravidado e 30% (n = 33) possuía 
pelo menos uma doença crónica. Analisando os há-
bitos e estilos de vida, verificou-se que 26,1% (n = 29) 
eram fumadoras, 22,5% (n = 25) consumiam bebidas 
alcoólicas, 53,6% (n = 59) não praticavam exercício 
físico regularmente e 26,4% (n = 29) consideravam 
não ter uma alimentação saudável. Verificou-se uma 
associação estatisticamente significativa entre o 
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conhecimento da CPC e a idade mais avançada (p < 
0,001), o estado civil de casada (p < 0,001), a ausên-
cia de hábitos tabágicos (p = 0,044) e a realização de 
uma alimentação saudável (p = 0,031). O mesmo não 
se verificou com o nível de escolaridade, a presença 
de doenças crónicas, o consumo de bebidas alcoóli-
cas e a prática regular de exercício físico (Quadro I).

Quadro I. Relação entre o conhecimento da consulta pré-conce-
cional e os fatores sociodemográficos e hábitos e estilos de vida.

Conhecimento da consulta pré-concecional

Sim Não P

Idade

18-24 21 35

<0,001*

25-29 21 17

30-34 48 16

35-39 46 16

40-45 55 27

Estado 
civil

Casada 111 44

<0,001*

Solteira 34 50

Divorciada 12 7

Viúva 1 1

Unida de Facto 31 9

Escolaridade

1º - 4º ano 5 1

0,058
5º - 9º ano 36 35

10º - 12º ano 75 42

> 12º ano 74 33

Escolaridade
Sim 47 33

0,361
Não 140 77

Doença crónica
Sim 31 29

0,044*
Não 157 82

Consumo de 
tabaco

Sim 34 25
0,352

Não 154 86

Consumo de 
bebidas 
alcoólicas

Sim 87 51
0,956

Não 102 59

Alimentação 
saudável

Sim 157 81
0,031*

Não 30 29

*estatisticamente significativo

A CPC foi utilizada por 60,9% (n = 131) das mulhe-
res que já engravidaram. Esta consulta foi realizada 
em 84,7% (n = 111) dos casos no centro de saúde e 
o nível de satisfação atribuído à mesma foi elevado, 
sendo equivalente no domínio da comunicação, da 
informação sobre os riscos da gravidez e dos exames 
médicos pedidos. Das mulheres que já engravida-
ram, 39,1% (n = 84) não realizou CPC. A não realiza-
ção da CPC foi maior nas mulheres com idade com-
preendida entre os 40 e os 45 anos (39,3%; n = 33), 
casadas (68,7%; n = 57) e com nível de escolaridade 
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relato de caso

inferior ao 9º ano (43,4%; n = 36). Destas mulheres, 
25,3% (n = 21) possuía pelos menos uma doença 
crónica. Analisando os hábitos e estilos de vida, veri-
ficou-se que 18,1% (n = 15) eram fumadoras, 16,9% (n 
= 14) consumiam bebidas alcoólicas, 53,7% (n = 44) 
não praticavam exercício físico regularmente e 24,7% 
(n = 20) consideravam não ter uma alimentação sau-
dável. Verificou-se uma associação estatisticamente 
significativa entre a realização da CPC nas mulheres 
que já engravidaram e a idade mais avançada (p = 
0,015), o maior nível de escolaridade (p = 0,002) e 
a realização de alimentação saudável (p = 0,049). O 
mesmo não se verificou em relação ao estado civil, 
presença de doença crónica, consumo de tabaco ou 
bebidas alcoólicas e prática regular de exercício fí-
sico (Quadro II).

Quadro II. Relação entre a realização de consulta pré-concecio-
nal pelas mulheres que já engravidaram e fatores sociodemo-
gráficos e hábitos e estilos de vida.

Conhecimento da consulta pré-concecional

Sim Não P

Idade

18-24 1 5

0,015*

25-29 9 12

30-34 39 17

35-39 40 17

40-45 42 33

Estado 
civil

Casada 88 57

0,156

Solteira 5 7

Divorciada 9 9

Viúva 3 0

Unida de Facto 26 10

Escolaridade

1º - 4º ano 4 1

0,002*
5º - 9º ano 27 35

10º - 12º ano 52 32

> 12º ano 48 15

Escolaridade
Sim 37 21

0,590
Não 92 62

Doença 
crónica

Sim 19 15
0,517

Não 110 68

Consumo de 
tabaco

Sim 16 14
0,363

Não 113 69

Consumo de 
bebidas 
alcoólicas

Sim 60 38
0,979

Não 70 44

Alimentação 
saudável

Sim 111 61
0,049*

Não 18 20

*estatisticamente significativo

Atitudes e Significados 
As atitudes afetam o conhecimento e a utilização 

da CPC (Quadro III). O desconhecimento da existên-
cia de CPC (“não sabia que existia essa consulta”) 
constituiu o principal motivo para a não realização 
deste tipo de consulta entre as mulheres que já en-
gravidaram, sendo responsável por 70,2% (n = 59) 
dos casos. Segue-se a atitude de recusa e a atitude 
de desvalorização: na primeira, a rejeição do planea-
mento da gravidez (“não quero planear a gravidez”) 
foi responsável por 10,7% (n = 9) dos casos; na se-
gunda, o reconhecimento das competências pes-
soais sobre os cuidados pré-concecionais (“tenho 
conhecimentos adequados sobre os cuidados a ter 
antes de engravidar”) ocorreu em 14,3% (n = 12) dos 
casos. 

Quadro III. Atitudes perante a consulta pré-concecional.

TOTAL

Atitude de recusa

Não quero expor a minha vida íntima 3,6% (n=3)

Não quero planear a gravidez 10,7% (n=9)

Não quero perder tempo com essa
consulta

1,2% (n=1)

A gravidez deve ser natural e não deve 
ser planeada

4,8% (n=4)

TOTAL 20,2% (n=17)

Atitude de desvalorização

Acho que o meu médico(a) ou enfermei-
ro(a) de família não me saberiam ajudar

0% (n=0)

Sou uma pessoa saudável e, por isso, a 
consulta não é importante 

3,6% (n=3)

Tenho conhecimentos adequados sobre 
os cuidados a ter antes de engravidar 

14,3% (n=12)

Não acredito nos benefícios que essa 
consulta me traz

1,2% (n=1)

TOTAL 19% (n=16)

Atitude de negligência

Não sabia que existia esta consulta 70,2% (n=59)

Nunca quis saber as vantagens de pla-
near a gravidez  

3,6% (n=3)

Esta consulta destina-se a mulheres 
com problemas de saúde ou que não 
conseguem engravidar

0% (n=0)

Teria de esperar muito tempo pela 
marcação/realização desta consulta

1,2% (n=1)

TOTAL 75% (n=63)

Outro
Gravidez inesperada

8,3% (n=7)
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Relativamente aos significados atribuídos à CPC 
(Quadro IV), as mulheres atribuíram elevado signi-
ficado à dimensão comportamental médica e à di-
mensão comportamental da utente. Na dimensão 
comportamental médica “ter as vacinas em dia” e 
“fazer análises ao sangue” foram os comportamen-
tos mais valorizados; as intervenções consideradas 
menos importantes foram “realizar a vacina da gripe” 
e “iniciar suplementação com iodo”. Na dimensão 
comportamental da utente, “deixar de fumar” e “di-
minuir o número de cigarros por dia” foram os com-
portamentos mais valorizados, sendo que 67,8% 
(n = 40) das mulheres fumadoras considera muito 
importante “deixar de fumar”; as intervenções con-
sideradas menos importantes foram “realizar ativi-
dade física moderada” e “falar com o meu médico(a) 
de família sobre os meus antecedentes familiares”, 
sendo que das mulheres que não praticavam regu-
larmente exercício físico ou que não consideravam 
ter uma alimentação saudável, apenas 37,3% (n = 60) 
e 38,9% (n = 23) considera muito importante “reali-
zar atividade física moderada”.

Preditores do conhecimento e utilização da 
CPC 

Para estudar possíveis variáveis preditoras do co-
nhecimento e utilização da CPC realizaram-se dois 
modelos de regressão logística (um para o conhe-
cimento e outro para a utilização da CPC), com as 
seguintes variáveis: idade, estado civil, escolaridade, 
doenças crónicas, hábitos tabágicos, hábitos alcoóli-
cos, prática regular de exercício físico e alimentação 
saudável. Relativamente ao conhecimento da CPC, 
o modelo de regressão logística foi estatisticamente 
significativo (X2 (16) = 51,5; p < 0,001; Nagelkerke R 
Square = 22,0%) e apresentou uma precisão de 70%, 
tendo sensibilidade de 83,2% e especificidade de 
47,7%. Relativamente à utilização da CPC, o modelo 
de regressão logística foi estatisticamente significa-
tivo (X2(16) = 41; p = 0,001; Nagelkerke R Square = 
24,2%) e apresentou uma precisão de 69,7%, tendo 
sensibilidade de 81,9% e especificidade de 50,6%. A 
escolaridade foi a única variável preditora do conhe-
cimento e utilização da CPC, sendo que as mulheres 
com mais do que o 12º ano de escolaridade têm 50% 
maior risco de conhecer e 99% maior risco de utilizar 
a CPC, comparativamente com as mulheres com me-
nos de 4 anos de escolaridade.

DISCUSSÃO
Este estudo obteve resultados relevantes tanto 

para a comunidade científica como para a sociedade. 

Em primeiro lugar, foi inovador do ponto de vista 
científico, uma vez que, até ao momento, as inves-
tigadoras desconhecem a realização de estudos na 
população portuguesa com objetivos e metodologia 
semelhantes. Em segundo lugar, permitiu identificar 
fatores que influenciam a predisposição para a pro-
cura de cuidados pré-concecionais pela população. 
Permitiu ainda uma reflexão sobre a implementação 
de medidas necessárias na prática clínica, orientadas 
para os cuidados pré-concecionais. Contudo, este 
estudo apresentou também algumas limitações: a 
amostra foi não probabilística e de conveniência, 
pelo que os resultados não possuem legitimidade 
estatística para serem generalizados à população; o 
instrumento de medida não sofreu processo de va-
lidação, pelo que não podemos assegurar que o ins-
trumento utilizado tenha sido adequado para avaliar 
o que pretendíamos; e o comportamento das uten-
tes perante a CPC não foi analisado segundo perspe-
tiva dos profissionais de saúde, dificultando a análise 
global do fenómeno.

Verificou-se que 36,8% (n = 111) das mulheres in-
quiridas desconhecia a CPC, sendo que destas 55% 
(n = 61) já tinha engravidado e 30% (n = 33) apre-
sentava pelo menos uma doença crónica. Consta-
tou-se também haver uma relação estatisticamente 
significativa entre o conhecimento da CPC e a idade 
mais avançada, a ausência de hábitos tabágicos e a 
realização de uma alimentação saudável. O nível de 
escolaridade prediz o conhecimento da CPC, sendo 
que as mulheres com mais do que o 12º ano de es-
colaridade têm 50% maior risco de conhecer a CPC. 
Um estudo realizado em 2011,⁹ com o objetivo de 
verificar o nível de conhecimento das mulheres com 
diabetes mellitus sobre os cuidados pré-concecio-
nais, verificou que 41,5% apresentava conhecimento 
moderado e 54,7% conhecimento limitado. A prá-
tica de estilos de vida não recomendáveis durante 
a gravidez (hábitos tabágicos, consumo de bebidas 
alcoólicas, sedentarismo e alimentação não saudá-
vel) foi também frequente entre estas mulheres. Es-
tes resultados reforçam a importância de divulgar a 
CPC pelas instituições de saúde, sobretudo entre as 
mulheres mais jovens, com menor nível de escolari-
dade, com doenças crónicas que requerem otimiza-
ção e vigilância do estado de saúde e/ou com hábi-
tos e estilos de vida que influenciam negativamente 
a gravidez. 

A CPC foi realizada por 60,9% (n = 131) das mulhe-
res que já engravidaram, sendo realizada maiorita-
riamente no centro de saúde. O nível de escolaridade 
revelou-se preditor da utilização da CPC, sendo que 
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as mulheres com mais do que o 12º ano de escolari-
dade apresentam 99% maior risco de utilizar a CPC. 
Um estudo realizado em 2009, em Leiria,10 revelou 
que apenas 49,2% das puérperas tiveram CPC, sendo 
que 75% realizou a consulta num obstetra privado e 
apenas 18,3% no centro de saúde. Um outro estudo 
realizado em 2009, em Braga, revelou que apenas 
27% das grávidas tiveram aconselhamento pré-con-
cecional.⁸ Em 2011, um estudo nacional revelou que 
71,1% das primeiras gravidezes planeadas tinham 
realizado CPC.⁶ Comparando estes resultados com 
o estudo atual e atendendo às diferenças metodo-
lógicas, observa-se aparente aumento na utilização 
da CPC. A compreensão deste fenómeno é limitada 
pela escassez de estudos publicados nos últimos 10 
anos e pela ausência de estudos realizados ao nível 
dos cuidados de saúde primários. Assim, as autoras 

admitem ser relevante formular hipóteses explica-
tivas, de natureza presuntiva, desta melhoria, que 
merecem análise futura da sua plausibilidade expli-
cativa, concretamente: poderá existir maior respon-
sabilidade individual das utentes para com os cuida-
dos preventivos em saúde; maior literacia em saúde 
e prevenção; maior responsabilidade profissional 
e competências em cuidados preventivos; melhor 
acessibilidade aos cuidados de saúde; e/ou melhor 
organização dos serviços de saúde. 

Embora existam poucos estudos que façam este 
tipo de análise, existem alguns fatores apontados na 
literatura que influenciam a procura da CPC: a gravi-
dez não planeada, o desconhecimento das consultas 
e a não importância atribuída a este tipo de consul-
tas.10 No nosso estudo, o desconhecimento da fun-
ção e importância da CPC - atitude de negligência 

Não
importante

Pouco 
importante Importante Muito 

importante

Dimensão comportamental médica

Ter as vacinas em dia 0% (n=0) 1,7% (n=5) 1,7% (n=5) 70,3% (n=211)

Realizar a vacina da gripe 7,4% (n=21) 33,3% (n=95) 39,3% (n=112) 20% (n=57)

Fazer análises ao sangue 0% (n=0) 1,4% (n=4) 27,5% (n=81) 71,2% (n=210)

Iniciar suplementação com iodo 4,1% (n=11) 13,7% (n=37) 45,6% (n=123) 36,7% (n=99)

Iniciar suplementação com ácido fólico 1,7% (n=5) 8,3% (n=24) 8,3% (n=24) 51,4% (n=148)

Ter o “papanicolaou” em dia 0% (n=0) 2% (n=6) 34,2% (n=101) 63,7% (n=188)

Receber conselhos médicos sobre 
alimentação saudável

0,3% (n=1) 2% (n=6) 49,3% (n=146) 48,3% (n=143)

Receber conselhos médicos sobre prática 
de atividade física

0,3% (n=1) 6,5% (n=19) 53,7% (n=158) 39,5% (n=116)

Receber conselhos sobre medicação 0,7% (n=2) 1,7% (n=5) 38,2% (n=113) 59,5% (n=176)

Receber conselhos sobre doenças crónicas 1,7% (n=5) 4,2% (n=12) 36,9% (n=106) 57,1% (n=164)

Ter aconselhamento genético 1% (n=3) 9,3% (n=27) 47,8% (n=139) 41,9% (n=122)

Dimensão comportamental da utente

Controlar o peso 0,7% (n=2) 3,7% (n=11) 48% (n=142) 47,6% (n=141)

Falar com o meu médico(a) de família 
sobre os meus antecedentes familiares

0,7% (n=2) 7,5% (n=22) 41,3% (n=121) 50,5% (n=148)

Falar com o meu médico(a) de família sobre 
a futura gravidez

1% (n=3) 5,9% (n=17) 42,9% (n=124) 50,2% (n=145)

Realizar uma alimentação saudável 0% (n=0) 0,7% (n=2) 39,6% (n=118) 59,7% (n=178)

Diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas 0% (n=0) 1% (n=3) 25,1% (n=74) 73,9% (n=218)

Parar de beber bebidas alcoólicas 0,7% (n=2) 1,7% (n=5) 24,8% (n=74) 72,8% (n=217)

Diminuir o número de cigarros por dia 1% (n=3) 0,7% (n=2) 21,6% (n=64) 76,7% (n=227)

Deixar de fumar 0,7% (n=2) 1% (n=3) 20,8% (n=61) 77,5% (n=227)

Realizar atividade física moderada 
(por exemplo: caminhadas) 0,3% (n=1) 8,8% (n=26) 45,4% (n=134) 45,4% (n=134)

Quadro IV. Significados atribuídos à consulta pré-concecional.
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- constituiu o principal fator identificado que con-
tribuiu para a não utilização da CPC, predispondo à 
subvalorização da consulta enquanto suporte pre-
ventivo à gravidez. A atitude de recusa, a qual esti-
mula a predisposição para assumir a gravidez como 
um ato natural e pessoal, assim como a atitude de 
desvalorização, a qual predispõem para a desvalori-
zação das capacidades institucionais e das vantagens 
clínicas da CPC, foram menos identificadas pelas 
participantes como razões para a não utilização da 
CPC. Contudo, o processo de identificação de atitu-
des possíveis de explicar este comportamento pode 
não ter sido suficientemente sensível à diversidade 
de atitudes eventualmente existentes e igualmente 
dotadas de capacidade explicativa. Relativamente 
aos significados atribuídos à CPC, verificou-se que as 
utentes atribuíram elevada importância às medidas 
pré-concecionais. Foi atribuído menor importância 
à vacina da gripe, possivelmente pela sazonalidade 
que implica e à suplementação com iodo, possivel-
mente por ser uma das recomendações pré-conce-
cionais mais recentes. Presumivelmente os significa-
dos atribuídos pelas utentes à CPC são importantes 
na representação cognitiva que têm da CPC e, con-
sequentemente influenciam o seu comportamento 
na procura desta consulta.

Um estudo realizado em 2006 nos Estados Uni-
dos,11 verificou que menos de 40% das mulheres 
com idades entre os 18 e 45 anos se recordava de 
conversar com o seu médico assistente sobre cui-
dados pré-concecionais no último ano; evidenciou 
também que a maioria das mulheres desconhecia 
fatores que pudessem influenciar negativamente a 
saúde materna e fetal. Estes resultados, concertados 
com os resultados obtidos no nosso estudo, revelam 
que o aconselhamento pré-concecional é deficitário 
ao nível dos serviços de saúde. Contudo, as mulhe-
res que recebem aconselhamento pré-concecional 
estão mais predispostas a adotar comportamentos 
positivos em relação à sua saúde e a evitar compor-
tamentos de risco.12 Assim, é fundamental investir 
na melhoria dos cuidados reprodutivos, apostando 
no aconselhamento pré-concecional, de forma a au-
mentar a procura deste tipo de cuidados e promover 
a responsabilização individual em cuidados preven-
tivos. Nos cuidados de saúde primários é recomen-
dável utilizar os diferentes tipos de contactos com 
os cuidados de saúde – consultas de vigilância, con-
sultas de saúde infantil e juvenil dos 15 aos 18 anos, 
pedidos de testes imunológicos de gravidez e, em 
especial, consultas de planeamento familiar – para 
divulgar a existência da CPC, aumentar a literacia em 

saúde preventiva e reforçar a importância de planear 
a gravidez. 

Existem poucos estudos publicados nesta área 
em Portugal, pelo que estudos futuros com metodo-
logia adequada serão cruciais para a implementação 
de medidas que permitam promover a saúde pré-
-concecional. As autoras sugerem também a realiza-
ção de um estudo que analise fatores institucionais 
responsáveis pela não utilização da CPC, adotando 
como referência a perspetiva dos profissionais de 
saúde em relação aos cuidados pré-concecionais. 

CONCLUSÕES
As atitudes das utentes perante a CPC influen-

ciam a procura de cuidados pré-concecionais. Inter-
vir na melhoria do conhecimento do conteúdo e das 
vantagens da CPC, através de medidas institucionais 
facilitadoras da comunicação e educação para a 
saúde, revela-se fundamental. Esta intervenção con-
tribuirá para a melhoria dos significados atribuídos 
à CPC e facilitará a predisposição das utentes para a 
procura deste tipo de cuidados.
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ANEXO I:
QUESTIONÁRIO DE RECOLHA DE DADOS

Este questionário é anónimo e confidencial e é realizado no 
âmbito do estudo “cuidados pré-concecionais: atitudes e signi-
ficados” a decorrer em duas Unidades de Saúde Familiar da re-
gião norte. Pedimos que leia com atenção cada pergunta e que 
responda o mais honestamente possível. O preenchimento deste 
questionário tem uma duração previsível de 15 minutos. Agrade-
cemos a sua colaboração. 

Instruções de preenchimento: Preencha o quadrado (□) cor-
respondente à sua opinião. Note que, algumas questões, têm um 
roteiro diferente. Nesse caso, siga as setas (→).

1. Já ouviu falar na consulta pré-concecional?   
Sim □    
Não □ (→ se não, passe para a questão 3)

2. Em que meio ouviu falar nesta consulta? 
(pode escolher mais do que uma opção)
Televisão □      
Rádio □      
Revistas □   
Internet □   
Família/amigos □    
Médico(a) □  
Enfermeiro(a) □  
Cartazes/panfletos disponíveis no centro de saúde □        
Outro □   Qual? _________________________________

__________________________

3. Já engravidou?
Sim □    
Não □

4. A consulta pré-concecional  é uma consulta que se realiza 
antes de engravidar e tem como principal objetivo identificar e 
modificar possíveis riscos que possam influenciar a normal evo-
lução da gravidez. Fez alguma consulta pré-concecional?    

Sim □    
Não □ (→ se não, passe para a questão 7) 

5. Onde realizou a sua(s) consulta(s) pré-concecional(ais)? 
(pode escolher mais do que uma opção)

Centro de saúde □ 
Hospital público □ 

7. Caso nunca tenha realizado consulta pré-concecional, in-
dique com X as razões por que não realizou consulta pré-conce-
cional (pode escolher mais do que uma opção)

Razões

Não quero expor a minha vida íntima

Não quero planear a gravidez

Não quero perder tempo com essa consulta

A gravidez deve ser natural e não deve ser 
planeada

Acho que o meu médico(a) ou enfermeiro(a) 
de família não me saberiam ajudar

Sou uma pessoa saudável e, por isso, a consulta 
não é importante 

Tenho conhecimentos adequados sobre os 
cuidados a ter antes de engravidar 

Não acredito nos benefícios que essa consulta me 
traz

Não sabia que existia esta consulta

Nunca quis saber as vantagens de planear a 
gravidez  

Esta consulta destina-se a mulheres com proble-
mas de saúde ou que não conseguem engravidar

Teria de esperar muito tempo pela marcação/
realização desta consulta

Outra razão? Qual?
______________________________________

Ginecologista/obstetra privado  □ 
Outro  □  Qual? _________________________________

__________________________
6. Qual o seu nível de satisfação com a(s) consulta(s) 
pré-concecional(ais) realizada(s)?

Práticas do(a) 
médico(a) e/ou 
enfermeiro(a)

Nada 
satis-
feita

Pouco 
satis-
feita

Satisfeita
Muito
satis-
feita

Comunicação 

Informação sobre 
riscos da gravidez

Informação sobre 
boas práticas de 
saúde

Informação sobre 
boas práticas de 
alimentação

Exames médicos 
pedidos

12. Hussein N, Kai J e Qureshi N. The effects of preconception interventions 
on improving reproductive health and pregnancy outcomes in primary 
care: A systematic review. European Journal of General Practice. 2016; 
22(1): 42-52.
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8. Na sua opinião, qual a importância das seguintes medidas 
antes de engravidar: (responda a todas as linhas)  

Práticas antes 
da gravidez

Não 
impor-
tante

Pouco 
impor-
tante

Impor-
tante

Muito 
impor-
tante

Ter as vacinas 
em dia

Realizar a vacina 
da gripe

Fazer análises 
ao sangue

Iniciar 
suplementação 
com iodo

Iniciar 
suplementação 
com ácido fólico 

Ter o “papanico-
laou” em dia

Receber conselhos 
médicos sobre 
alimentação 
saudável

Receber conselhos 
médicos sobre 
prática 
de atividade física

Receber conselhos 
sobre medicação

Receber conselhos 
sobre doenças 
crónicas

Ter aconselhamento 
genético

Controlar o peso

Falar com o meu 
médico(a) de 
família sobre  os 
meus antecedentes 
familiares

Falar com o meu 
médico(a) de fa-
mília sobre a futura 
gravidez

Realizar uma ali-
mentação saudável

Diminuir a ingestão 
de bebidas 
alcoólicas

Parar de beber 
bebidas alcoólicas

Diminuir o número 
de cigarros por dia

Deixar de fumar

Realizar atividade 
física moderada 
(por exemplo: 
caminhadas)

9. Idade:        
18-24 □  
25-29 □    
30-34 □   
35-39 □ 
40-45 □ 

10. Estado civil:       
Casada □ 
Solteira □      
Divorciada/separada □      
Viúva □      
Unida de facto □ 

11. Escolaridade:        
até ao 4º ano □      
5º-9º ano □     
10º-12º ano □      
 mais do que 12º ano □ 

12. Sofre de alguma das doenças incluídas na seguinte 
tabela? (responda apenas “Sim” ou “Não”)
Sim □    

Não □ 

13. É fumadora?
Sim □   
Não □ 

14. Consome bebidas alcoólicas?
Sim □   
Não □ 
 
15. Pratica exercício físico (como por exemplo, caminhada, 
corrida, natação, hidroginástica, musculação) pelo menos
três vezes por semana?
Sim □   
Não □ 

16. Considera que tem uma alimentação saudável, rica e
grelhados, cozidos, legumes e hortícolas e pobre em 
gorduras e açucares?
Sim □ 
Não □ 

Obrigada pela colaboração

Diabetes mellitus Doença cardíaca

Doença da tiróide Trombofilia

Epilepsia Asma

Hipertensão arterial Depressão

Artrite reumatoide Ansiedade

Lúpus Doença bipolar

Doença renal Esquizofrenia
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revisão baseada na evidência

O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NA PREVENÇÃO 
DO CANCRO COLORRETAL – QUAL A EVIDÊNCIA?

RESUMO

Introdução: O cancro colorretal (CCR) é uma das principais causas de mortalidade no mundo ocidental. Em Portugal, a 
taxa de incidência dos tumores malignos do cólon e reto apresenta uma tendência crescente.
O ácido acetilsalicílico (AAS) tem sido amplamente investigado no contexto da prevenção de doenças cardiovasculares e, 
atualmente, na quimioprofilaxia do CCR. Este estudo tem como objetivo rever a evidência atual sobre o efeito do AAS na 
prevenção secundária do CCR.
Métodos: Pesquisa de normas de orientação clínica (NOC), ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), revi-
sões sistemáticas (RS) e meta-análises (MA), em bases de dados de Medicina Baseada em Evidência, publicados entre 
01/01/2012 e 25/09/2018, utilizando os termos MeSH “aspirin”, “colon cancer” e “prevention”. Para atribuição do nível de 
evidência (NE) e força de recomendação (FR) foi utilizada a Strength of Recommendation Taxonomy, da American Aca-
demy of Family Physicians.
Resultados: Da pesquisa efetuada resultaram 245 artigos dos quais foram selecionados: duas MA, três ECAC, uma RS e 
uma NOC. Uma das MA e a RS revelaram uma redução da mortalidade do CCR nos utilizadores de AAS e a restante MA 
averiguou benefício no aumento da sobrevida com o uso pós-diagnóstico do fármaco. De uma forma global, os ECAC 
demonstram o benefício do AAS na prevenção do CCR com diminuição da sua recorrência. Apenas um ECAC não demons-
trou evidência estatisticamente significativa. A NOC recomenda o uso de AAS na prevenção do CCR na faixa etária dos 50 
aos 70 anos com benefício na redução da mortalidade.
Conclusão: A evidência disponível indica que o AAS tem benefício quando usado como medicação preventiva para o CCR, 
com uma FR B. Existe ainda necessidade de mais estudos de elevada qualidade, de metodologia homogénea e amostras 
relevantes que suportem esta evidência.

Palavras-chave: aspirina; cancro colorretal; prevenção
Keywords: aspirin; colorectal cancer; prevention

______________________________________________
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INTRODUÇÃO

O cancro colorretal (CCR) é uma das prin-
cipais causas de mortalidade no mundo 
ocidental. Em Portugal, a taxa de inci-
dência dos tumores malignos do cólon e 

reto apresenta uma tendência crescente.¹
O ácido acetilsalicílico (AAS) tem sido ampla-

mente investigado no contexto da prevenção de 
doenças cardiovasculares e, mais recentemente, no 
âmbito do CCR. Atualmente há evidências de que o 
AAS pode prevenir várias neoplasias com estudos ca-
so-controlo e coorte sugerindo uma associação entre 
a toma diária de AAS e a redução do risco de neopla-
sia, particularmente do trato gastrointestinal.²

Apesar da crescente evidência da sua ação pre-
ventiva, as doses efetivas, a duração do tratamento, 
as populações-alvo e os efeitos sobre a sobrevida e os 
efeitos colaterais do AAS não estão ainda totalmente 

ACETYLSALICYLIC ACID IN THE PREVENTION OF COLORRETAL CANCER
WHAT IS THE EVIDENCE?
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Tânia Rebelo1, Joana Fiúza1, Álvaro Mendes2

definidos. Os processos (mecanismo de ação) pelos 
quais exerce os seus efeitos anticancerígenos ainda 
não são também totalmente conhecidos. No entanto, 
estudos apontam como mais prováveis as hipóteses 
da via cicloxigenase (COX)-2 (em que o AAS, através 
da inibição da COX-2 leva à diminuição da produção 
de prostaglandinas e consequentemente à estimula-
ção da apoptose celular e/ou inibição da proliferação 
celular), vias independentes da COX-2 [inibição da 
hipermetilação do ácido desoxirribonucleico (ADN) 
associada à idade pelo uso regular de AAS; modu-
lação do fator nuclear κB com indução da espermi-
dina/espermina N1-acetiltransferase, caspase-8 e -9; 
ativação da cinase proteica ativada por monofosfato 
de adenosina 50, Erk e β-catenina], ou ainda o envol-
vimento da mutação PIK3CA (definida em estudos 
recentes como preditora de benefício no uso de AAS 
em indivíduos com CCR).3-6

A utilização do AAS como agente quimiopreven-
tivo parece ser vantajosa pelo seu largo uso, com 
conhecimento profundo dos efeitos adversos e boa 
relação custo-eficácia, já demonstrada também na 
prevenção de outras patologias como doenças car-
diovasculares.³
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revisão baseada na evidência

No sistema de saúde, os cuidados de saúde primá-
rios assumem um papel fundamental na prestação de 
cuidados preventivos aos utentes e, desta forma, o 
médico de família representa o ponto de acesso a es-
ses cuidados, sendo responsável pelo rastreio, diag-
nóstico precoce e abordagem inicial do CCR. Tendo 
em conta o contexto explanado, os autores têm como 
objetivo rever a evidência mais recente sobre a eficá-
cia do AAS na prevenção secundária do CCR.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de normas de orien-

tação clínica (NOC), ensaios clínicos aleatorizados 
e controlados (ECAC), revisões sistemáticas (RS) 
e meta-análises (MA), publicados entre 01/01/2012 
e 25/09/2018, nas línguas portuguesa e inglesa, in-
dexados nas bases de dados da National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) Guidelines 
Finder, The Cochrane Library, Database of Abstracts 
of Reviews of Effectiveness (DARE), Evidence Based 
Medicine Online, United States Preventive Services 
Task Force (USPSTF) e MEDLINE, utilizando os ter-
mos MeSH “aspirin”, “colon cancer” e “prevention”. 

Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos 
basearam-se em: população-alvo constituída por in-
divíduos com idade superior a 18 anos com antece-
dentes ou história atual de CCR; intervenção terapêu-
tica com AAS [sem restrições de dosagem; em uso 
isolado ou em associação com outros anti-inflama-
tórios não esteroides (AINEs)] em comparação com 
placebo ou nenhum tratamento e outcomes relacio-
nados com a prevenção secundária de CCR. Foram 
utilizados como critérios de exclusão: artigos dupli-
cados, artigos de opinião, artigos de revisão clás-
sica de tema, sumários de sítios na internet e artigos 
discordantes do objetivo da revisão. Foram também 
excluídos ensaios clínicos incluídos em RS ou MA se-
lecionadas. 

A estratificação do nível de evidência (NE) dos es-
tudos e a força de recomendação (FR) foi efetuada 
utilizando a Strength of Recommendation Taxonomy 
(SORT) da American Academy of Family Physicians. 
O processo de seleção dos artigos para revisão foi 
realizado em duplicado pelos autores que discutiram 
em conjunto a inclusão/exclusão do artigo, sempre 
que surgiram dúvidas, com uma taxa de concordân-
cia final de 100%. A leitura integral dos artigos incluí-
dos e a avaliação da qualidade e NE destes foi discu-
tida por todos os autores.

RESULTADOS
Da pesquisa bibliográfica efetuada resultou um total 

de 245 artigos dos quais nove cumpriam critérios de 
inclusão. No entanto, dois foram excluídos por se trata-
rem de uma guideline com baixa FR e um "case series".

Assim, foram selecionados sete artigos: duas MA, 

três ECAC, uma RS e uma NOC. A figura 1 representa 
o organigrama de seleção dos estudos. Os quadros 
I, II, III e IV resumem as características dos estudos 
selecionados para revisão.

Com a MA, Rothwell e colaboradores pretende-
ram estudar os efeitos do AAS sobre a mortalidade 
a longo prazo por cancro, incidência da doença no 
sexo masculino e sexo feminino, bem como estimar o 
balanço risco/benefício do uso prolongado do AAS.10 
A MA incluiu um total de 51 estudos (77 549 pacien-
tes; 40269 aleatoriamente designados para AAS e 
37 280 para controlo). Nos ensaios elegidos, alguns 
participantes estavam sob baixa dose (40 mg a 200 
mg por dia) e outros sob alta dose (300-1500 mg 
por dia) de AAS para prevenção primária e secundá-
ria de doença vascular. A MA revelou que a toma do 
AAS reduziu a mortalidade por cancro [562 vs 664 
mortes; odds ratio (OR) = 0,85; IC 95%, 0,76-0,96; p 
= 0,008; 34 ensaios, 69224 participantes], particular-
mente a partir dos cinco anos (92 vs 145; OR = 0,63; 
IC 95%, 0,49-0,82; p = 0,0005). De forma particular, a 
análise dos dados permite ainda constatar que ocor-
reu uma redução das mortes por cancro CCR (38 vs 
65 mortes; OR = 0,58; IC 95%, 0,38-0,89; p = 0,008). 
O efeito relacionado com a dose do AAS revelou uma 
redução não significativa na mortalidade por cancro 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos.

Legenda: ECAC - ensaios clínicos aleatorizados e controlados; FR - 
força de recomendação; MA - meta-análise; NOC - norma de orien-
tação clínica; RS - revisão sistemática. 

Triagem por leitura de 
título e resumo

245 artigos
encontrados na 
pesquisa inicial

9 artigos 
selecionados para leitura 

integral

Triagem por 
leitura integral

7 artigos incluídos

236 referências excluídas por:
  • divergência dos objetivos 
do trabalho
  • incumprimento dos critérios 
de inclusão
  • artigos que não NOC, 
ECAC, RS ou MA
  • artigos repetidos

2 referências excluídas por:
   • 1 guideline sem FR
   • 1 case-series

2 MA | 3 ECAC 
1 RS| 1 NOC
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na dose mais alta (32/1576 vs 44/1555; OR = 0,71; IC 
95%, 0,44-1,15; p = 0,15). Em todos os ensaios rando-
mizados com uso de AAS diário em baixa dose se 
comprovou a redução do risco de eventos vasculares 
importantes e de CCR mas este benefício foi inicial-
mente contrabalançado por um risco aumentado de 
hemorragia grave. No entanto estes efeitos foram-se 
atenuando com o aumento do tempo de follow-up. 

Referência População Intervenção Resultados NE

Rothwell e 
colabora-
dores, 2012

51 ensaios 
clínicos ran-
domizados 
(n = 77.549) 
foram 
incluídos 5

A idade 
média dos 
participantes 
variou de 
57,5-64,5 
anos

Baixas doses 
(40-200 mg 
por dia) de 
AAS

Altas doses 
(300-1500 mg 
por dia) de 
AAS

Nota:
Seguimento: 
0,5-8,2 anos 
para ensaios de 
baixa dose de 
AAS e 1-5 anos 
para ensaios 
com altas 
doses

- O uso do AAS 
reduziu signi-
ficativamente 
as mortes por 
cancro 
(OR = 0,85, IC 
95%, 0,76-0,96; 
34 ensaios) 
particularmente 
a partir dos 
5 anos

1

Peiwei e 
colabo-
radores, 
2014

Estudos 
realizados 
nos EUA 
e países 
europeus.

14 Estudos
- (7) AAS no 
pré-diag-
nóstico 
do cancro 
colorretal 
(n =  30360)
- (7) 
Estudos: 
AAS no 
pós-diag-
nóstico 
do cancro 
colorretal 
(n = 34933)
• (1) Caso–
controlo
• (3) Coorte 
retrospetivo
• (2) Coorte 
prospectivos
• (1) Ensaio 
clínico alea-
torizado e 
controlado

AAS (75-300 
mg/dia)

Nota:
Artigo não 
especifica as 
doses de AAS 
utilizadas nos 
diferentes 
estudos

AAS no pós-
-diagnóstico:
- Benefício 
global na 
sobrevida 
(HR = 0,84; 
IC 95%: 0,75-
0,94)
- Benefício 
limitado aos 
pacientes com 
expressão 
positiva de 
COX-2 
(HR = 0,65, 
IC 95% 0,50-
0,85) e com 
mutação 
tumoral 
PIK3CA 
(HR = 0,58, 
IC 95% 0,37-
0,90)

1

Na MA de Peiwei e colaboradores, os autores ti-
nham por objetivo avaliar o benefício do uso de AAS 
na sobrevida, antes ou após o diagnóstico, de pacien-
tes com CCR. A MA englobou sete estudos sobre o 
uso de AAS pré-diagnóstico e sete estudos sobre o 
uso de AAS pós-diagnóstico de CCR. Apesar de não 
ser especificada em cada um dos estudos de forma 
particular, as doses de fármaco utilizadas foram en-
tre 75 a 350 mg/dia.⁴ Verificou-se um benefício na 
sobrevida global associado ao uso pós-diagnóstico 
de AAS [hazard ratio (HR) = 0,84; IC 95% 0,75-0,94], 
tanto para o cancro do cólon (HR = 0,78, IC 95% 0,64-
0,96) como para o cancro rectal (HR = 0,90, IC 95% 
0,83-0,98). É de referir, no entanto, que o benefício 
do uso pós-diagnóstico de AAS na sobrevida pareceu 
estar limitado aos pacientes com expressão positiva 
de COX-2 e portadores da mutação tumoral PIK3CA. 
O uso pós-diagnóstico do AAS não foi associado a 
alterações na mortalidade específica por CCR (HR = 
0,77, IC 95% 0,52-1,14).

Ishikawa H e colaboradores pretenderam avaliar 
a influência de baixas doses de AAS diário na recor-
rência do tumor colorretal em pacientes com história 
de tumores colorretais únicos/múltiplos, de forma 
que realizaram um ensaio clínico multicêntrico du-
plo-cego, randomizado e controlado por placebo.³ 
O ensaio englobou 311 indivíduos com adenomas co-
lorretais únicos/múltiplos e adenocarcinomas (com 
invasão confinada à mucosa) extraídos por endosco-
pia (152 pacientes no grupo AAS e 159 pacientes no 
grupo placebo). Os indivíduos foram tratados com 
AAS na dose diária de 100 mg ou placebo durante 
dois anos. Após dois anos, os indivíduos do grupo 
do AAS apresentaram menor recorrência de tumores 
colorretais (OR = 0,69; IC 95%, 0,44-1,08), embora o 
valor não tenha sido estatisticamente significativo. A 
análise de subgrupos revelou que os indivíduos não 
fumadores (definidos como aqueles que fumaram no 
passado ou que nunca fumaram) tiveram uma redu-
ção acentuada no número de tumores recorrentes no 
grupo tratado com o AAS, com significância estatís-
tica. Por outro lado, neste estudo o uso do AAS em 
fumadores resultou em risco aumentado de CCR com 
um OR de 3,44. Neste ensaio não foram observados 
efeitos adversos graves associados ao tratamento 
com AAS.

No ECAC conduzido por Domingo E e colabora-
dores estes procuraram determinar a utilidade pre-
ditiva da mutação PIK3CA no benefício da inibição 
da COX-2 e do AAS.⁶ Para isso realizaram análises 
moleculares de tumores de 896 participantes do es-
tudo Vioxx in Colorectal Cancer Therapy: Definition of 
Optimal Regimen e compararam a sobrevida livre de 
recidiva e sobrevida global entre o uso e não uso de 
baixa dose (≤ 100 mg/dia) de AAS, de acordo com a 
presença ou ausência da mutação do tumor PIK3CA. 

Quadro I. Meta-análises.

revisão baseada na evidência

Legenda: AAS - ácido acetilsalisílico; IC - intervalo de confiança; HR 
- hazard ratio; OR - odds ratio; Cox - via cicloxigenase; NE - nível de 
evidência. 
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Quadro II. Ensaios clínicos aleatorizados e controlados.

Referência População Intervenção Resultados NE

Ishikawa e 
colaboradores, 
2013

♀ e ♂ de 40–70 anos de idade 
asiáticos com adenomas colorretais únicos/
múltiplos e/ou adenocarcinomas com 
invasão confinadas à mucosa

Após aleatorização (n = 389):
- Indivíduos do grupo do AAS e 
placebo: n (191; 198);
No final do ensaio clínico (n = 311):
- Indivíduos do grupo do AAS e 
placebo n (152; 159);

AAS 100 mg/dia vs placebo
(2 anos)

Nota: A colonoscopia foi realizada 
pelo menos três vezes, duas vezes 
antes do início do ensaio clínico 
e uma vez no final.
---> follow-up endoscópico de 
2 em 2 anos

Grupo AAS:
- Menor recorrência 
de tumores color-
retais 
(OR = 0,69; IC 95%, 
0,44-1,08), valor não 
estatisticamente 
significativo.

1

Domingo E
colaboradores, 
2013

Participantes do ensaio ‘’VICTOR’’
n = 125 (AAS)
[69 indivíduos usuários regulares de baixas 
doses de AAS (≤ 100 mg/dia) no início do 
estudo e 56 indivíduos que iniciaram toma 
de AAS]

 análise molecular: indivíduos 
com e sem a mutação PIK3CA 

AAS em baixa dose 
(≤ 100 mg/dia)

Nota:
Artigo não especifica doses de AAS 
utilizadas pelos participantes

Grupo AAS (pós-
-diagnóstico):
- Reduzida taxa de 
recorrência de CCR 
nos indivíduos com 
a mutação PIK3CA 
(HR = 0,11; IC 95%, 
0,001-0,832; 
p = 0,027)

1

Roy e 
colaboradores, 
2017

Indivíduos com idade ≤ 70 anos submetidos 
a colonoscopia de vigilância por adenoma 
ou CCR excisados há 6 anos
- Indivíduos com antecedentes de neoplasia 
do colon que manifestaram SPEC/FRAC 
alterados em mucosa do cólon 
histologicamente normal

n = 79 (n = 72 completaram a 1ª etapa 
do estudo)

AAS vs placebo 
(325 mg/dia)

Nota: Os participantes foram 
randomizados 1:1 para AAS ou Placebo
- 1ª etapa de avaliação aos 3 meses

Grupo AAS (aos 3 
meses):
- Alterações na SPEC 
(48,9%, p = 0,055) e 
FRAC (55,4%, 
p = 0,200) 
no sentido de um 
estado 
não neoplásico 

1

Quadro III. Revisão sistemática.

Referência População Intervenção Resultados NE

Elwood e 
colaboradores, 
2018

(n = 120000)
- Indivíduos com diagnóstico 
de cancro. 
- Indivíduos com toma regular 
de aspirina após diagnóstico de 
cancro; 

71 estudos observacionais 
(ECAC, estudos de 
caso-controle ou de coorte) 
Outcome:
   - Mortalidade de específica de 
CCR (29 estudos) 
   - Metastização no CCR 
(4 estudos) 

AAS 
- Toma regular após diagnóstico 
de cancro

Nota:
Artigo não especifica as doses de AAS 
utilizadas nos diferentes estudos

AAS no pós-diagnóstico de CCR:
- Redução da mortalidade de CCR 
(HR = 0,72; IC 95% 0,64-0,80). 

- Redução da disseminação 
metastática 
(OR = 0,91; IC 95% 0,65-1,26)
- Redução nas metástases retais 
(HR = 0,31; IC 95% 0,18-0,54).

1

Quadro IV. Normas de orientação clínica.

Referência País Recomendações Força recomendação

Clinical practice guidelines for the 
prevention, early detection 
and management of colorectal 
cancer, 2017

Austrália

Dose baixa (100-300 mg/dia) durante 
pelo menos 2,5 anos, começando 
entre os 50-70 anos
   
- Benefício na redução da mortalidade 
de cancro colorretal

B

revisão baseada na evidência
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O uso regular de AAS após o diagnóstico de CCR foi 
associado a uma taxa reduzida de recorrência de CCR 
em pacientes com a mutação tumoral PIK3CA (HR = 
0,11; IC 95%, 0,001-0,832; p = 0,027), mas não em pa-
cientes sem a referida mutação (HR = 0,92; IC 95%, 
0,60-1,42; p = 0,71).

Roy e colaboradores pretenderam averiguar se 
a reversão de dois marcadores espectrais (SPEC e 
FRAC) poderiam servir como marcadores da eficácia 
quimiopreventiva.⁷ Para tal conduziram um ensaio 
clínico multicêntrico, prospetivo, randomizado, du-
plamente cego e controlado por placebo em indiví-
duos com história de neoplasia do cólon que mani-
festaram SPEC/FRAC alterado na mucosa do cólon 
histologicamente normal. Indivíduos com idade infe-
rior ou igual a 70 anos submetidos a colonoscopia de 
vigilância num período de seis anos, (n = 79) foram 
randomizados para 325 mg de AAS ou placebo. Após 
três meses, (n = 72) o grupo do AAS manifestou al-
terações na SPEC (48,9%, p = 0,055) e FRAC (55,4%, 
p = 0,200) no sentido do estado não neoplásico. Os 
efeitos adversos que surgiram foram desconforto 
abdominal (em igual número de casos em ambos os 
grupos) e redução da hemoglobina ou hemorragia 
(com maior número de casos no grupo placebo).

Todos os ECAC desta revisão cumprem critérios 
de boa qualidade, pelo que lhes foi atribuído NE 1.

Elwood e colaboradores, na RS que elaboraram ti-
veram como objetivo averiguar a evidência crescente 
de que o AAS em baixas doses, usado como trata-
mento adjuvante do cancro, se associa ao aumento 
da sobrevida e à redução da disseminação metastá-
tica. Para tal analisaram estudos publicados sobre o 
uso do fármaco em baixas doses em pacientes com 
diagnóstico de cancro.⁸ A RS analisou dados de 71 
estudos observacionais realizados em pacientes com 
uso regular de AAS após diagnóstico de cancro. Dos 
27 estudos incluídos na RS direcionados à mortali-
dade do CCR, 24 forneceram dados que permitiram 
averiguar benefício no uso pós-diagnóstico de AAS 
com diminuição global na mortalidade de CCR (HR = 
0,72; IC 95% 0,64-0,80) com significância estatística. 
Três estudos evidenciaram redução na ocorrência de 
disseminação metastática no CCR (OR = 0,91; IC 95% 
0,65-1,26) e outro estudo relatou ainda uma redução 
nas metástases retais (HR = 0,31; IC 95% 0,18-0,54).

O Cancer Council Australia efetuou uma revisão 
sistemática para avaliar a eficácia do AAS na preven-
ção do CCR. Evidências de todos os ensaios nestas 
guidelines mostraram uma redução significativa na 
mortalidade de CCR com especial significância no 
cancro do cólon proximal (HR = 0,34; p = 0,001) em 
comparação com o distal.⁹ Alguns estudos mostra-
ram que uma dose baixa de AAS (100-300 mg por 
dia) é tão eficaz na redução da mortalidade co-
lorretal quanto uma dose maior.10-12 Rothwell PM e 

colaboradores, mostraram que a toma diária durante 
pelo menos dois anos e meio é tão efetiva como pro-
longar o tratamento por cinco anos, contudo, o be-
nefício estende-se para idades mais avançadas com 
o aumento da duração do tratamento.10 O benefício 
para a prevenção do cancro é evidente apenas 10 
anos após o início, portanto, uma expectativa de vida 
de pelo menos 10 anos deve ser tida em consideração 
no aconselhamento para o uso de AAS. As NOC aus-
tralianas reforçam a ideia de que o indivíduo deve ter 
em conta os riscos potenciais da toma de AAS e que 
o fármaco deve ser evitado em utentes com dispep-
sia atual, história de úlcera péptica, alergia ao AAS, 
diátese hemorrágica, risco aumentado de hemorra-
gia gastrointestinal ou insuficiência renal. A probabili-
dade de benefício para a saúde foi cinco vezes maior 
do que os danos em saúde. A probabilidade de pre-
venir a morte é de cinco a 10 vezes maior do que a 
probabilidade de causar a morte. 

CONCLUSÃO
De acordo com a evidência atual disponível, pode 

concluir-se que o AAS tem benefício quando usado 
como medida de prevenção secundária no CCR (FR B). 

Uma das MA e a RS revelaram uma redução da 
mortalidade do CCR nos utilizadores de AAS, com 
significância estatística. Um dos três ECAC, que pro-
curou perceber a relação do mecanismo do AAS nos 
casos em que estava presente a mutação genética 
PIK3CA, concluiu que existiu uma menor taxa de 
recorrência nos utentes com a mutação, sendo este 
resultado estatisticamente significativo. Este achado 
assemelha-se à conclusão obtida na análise da MA de 
Peiwei e colaboradores que averiguou benefício no 
uso de AAS pós-diagnóstico na sobrevida de indiví-
duos com CCR, mas apenas naqueles com expressão 
positiva de COX-2 e mutação PIK3CA. Os restantes 
dois ECAC incluídos encontraram menor recorrência 
de CCR, contudo, num deles os resultados não foram 
estatisticamente significativos. De um modo geral, a 
NOC recomenda o uso do AAS como prevenção do 
CCR uma vez que defende que ocorre diminuição da 
mortalidade com essa medida preventiva.

Alguns estudos, nomeadamente com prevenção 
cardiovascular combinada como o de Kruijsdijk RC e 
colaboradores, mostraram que o AAS em doses bai-
xas em dias alternados era ineficaz na prevenção pri-
mária do cancro na maioria das mulheres.13 Contudo, 
a MA de Rothwell e colaboradores, incluída nesta re-
visão, mostrou que a redução da incidência de can-
cro (a partir de três anos) foi independente do sexo 
e com resultados estatisticamente significativos nas 
mulheres.

Os estudos incluídos nesta revisão variaram as do-
ses do AAS entre 40-1500 mg/dia. Nos ECAC e MA fo-
ram utilizadas várias doses do fármaco entre 40-325 

revisão baseada na evidência
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mg/dia. As guidelines do Cancer Council Australia 
preconizam o uso de 100-300 mg/dia do AAS. 

Relativamente à idade de início da terapêutica, a 
NOC australiana descreve evidência no início do uso 
de AAS entre os 50 e os 70 anos de idade, afirmando 
que o benefício na prevenção do CCR é evidente 
apenas 10 anos após o início da toma, pelo que re-
comendam o uso em indivíduos com esperança mé-
dia de vida de pelo menos 10 anos. A Cancer Council 
Australia recomenda toma diária durante pelo me-
nos dois anos e meio, contudo, refere que o benefí-
cio pode estender-se a idades mais avançadas com 
maior duração de uso. 

Uma das principais preocupações relacionadas 
com a quimioprofilaxia do AAS é a possibilidade de 
um aumento das complicações hemorrágicas, geral-
mente dose-dependentes. A MA de Rothwell e co-
laboradores mostrou que a letalidade das principais 
hemorragias extracranianas foi menor no grupo do 
AAS. Paralelamente, no ECAC de Roy e colabora-
dores, a maioria dos sintomas relacionados com os 
efeitos adversos ocorreram em indivíduos do grupo 
placebo. Nos restantes dois ECAC (Ishikawa H e co-
laboradores; e Domingo E e colaboradores) não fo-
ram mencionados efeitos adversos. No que respeita à 
NOC, a Cancer Council Australia contempla vários es-
tudos em que o uso do AAS se mostrou associado ao 
aumento da incidência de efeitos adversos, especial-
mente quando fatores de risco estão presentes. No 
entanto, considera que a probabilidade de benefício 
para a saúde foi cinco vezes maior do que os danos 
em saúde.

Os autores consideram que este trabalho apre-
senta algumas limitações. A dose ideal para a pre-
venção do CCR (≤ 100 mg/dia ou 1500 mg/dia) não 
foi identificada, sendo necessária a análise de dados 
adicionais antes de serem feitas recomendações mais 
específicas. Ainda há escassez de ECAC sobre o uso 
do AAS na prevenção primária, em populações de 
médio risco de CCR, e secundária. Não há informação 
clínica sobre o uso do AAS nos idosos nem sobre qual 
a faixa etária ideal para o uso de AAS em populações 
de médio risco de CCR. Torna-se necessário uma me-
lhor análise do risco relacionado com a dose e o be-
nefício do uso do AAS estratificado por idade, uma 
vez que o balanço dos benefícios e danos aos 70 anos 
é desconhecido. Seria também interessante perceber 
se existirá benefício em iniciar a toma do AAS aos 40 
anos de idade para evitar o aumento de incidência 
do CCR após os 50 anos de idade, já que a evidência 
atual sugere um tempo de latência de 10 anos antes 
para a prevenção do CCR.

É ainda relevante referir que estudos de publi-
cação recente têm vindo a pôr em causa a relação 
risco/benefício do uso de AAS como medicação pre-
ventiva do CCR, daí que exista a necessidade vigente 

da realização de mais estudos de elevada qualidade, 
com metodologia homogénea e amostras relevantes 
que suportem esta evidência. Ao longo da pesquisa 
bibliográfica os autores depararam-se com vários 
ensaios clínicos que se encontram em curso, no-
meadamente no que respeita à prevenção primária, 
pelo que estudos futuros podem ajudar a clarificar as 
questões não resolvidas em relação ao uso do AAS 
para a prevenção do CCR.
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MASSAGEM NO TRATAMENTO DA CÓLICA INFANTIL: 
UMA REVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA

RESUMO

Introdução: A cólica infantil caracteriza-se por choro sem razão aparente, que dura três ou mais horas por dia, três ou mais 
dias por semana, que persiste por três ou mais semanas, em lactentes saudáveis, com menos de três meses de idade. Vá-
rias medidas terapêuticas têm sido propostas, incluindo a massagem. O objetivo do presente trabalho é rever a evidência 
existente sobre a eficácia da massagem no tratamento da cólica infantil.
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos publicados nos últimos 15 anos, até 25 de junho de 2018, nas bases de dados 
de Medicina Baseada na Evidência, utilizando a combinação de termos MeSH: Newborn OR Infant OR Child OR Pediatrics 
AND Colic AND Massage. Foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxonomy da American Family Physician para 
atribuição dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação (FR).
Resultados: Foram encontradas 49 publicações, tendo sido incluídos na revisão três artigos originais - três ensaios clínicos 
aleatorizados (ECA), que mostram eficácia da massagem na melhoria da cólica infantil, com NE 2, respetivamente.
Discussão: Os ECA’s incluídos nesta revisão indicam que a massagem pode ser uma intervenção eficaz na cólica infantil. 
Contudo, esta recomendação deve ser considerada com cautela, atendendo ao número reduzido de estudos nesta área, à 
heterogeneidade dos estudos incluídos, à duração e dimensão reduzidas dos estudos, e a subjetividade e possibilidade de 
viés de registo dos parâmetros avaliados. Os autores consideram ser necessários mais estudos que atestem a eficácia da 
massagem na cólica infantil.
Conclusão: Existe evidência sobre a eficácia da massagem no tratamento da cólica infantil, com uma FR B.

Palavras-chave: cólica infantil; massagem; lactente
Keywords: Keywords: infantile colic; massage; lactent
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INTRODUÇÃO

S egundo Wessel, a cólica infantil caracteri-
za-se clinicamente pelo choro sem razão 
aparente, que dura três ou mais horas por 
dia, três ou mais dias por semana, que 

persiste por três ou mais semanas em lactentes sau-
dáveis com menos de três meses de idade.1-5 É mais 
comum por volta das seis semanas de vida e, tipica-
mente, resolve espontaneamente por volta dos três a 
seis meses de idade.2,5,6

A prevalência desta entidade varia de 8 a 40%, de 
acordo com a definição utilizada, o tipo de estudo, a 
população em estudo e a perceção dos cuidadores 
em relação à duração do choro.1,4

A etiologia é desconhecida, contudo são propos-
tos vários fatores que poderão estar envolvidos na sua 
génese, nomeadamente distúrbios da amamentação, 

alterações inflamatórias intestinais, imaturidade in-
testinal, intolerâncias alimentares, desvios da micro-
flora intestinal e tabagismo materno ativo ou em su-
plementação com nicotina.1,2,5

A cólica infantil apresenta efeitos negativos, não 
só no lactente, como nos cuidadores, provocando 
ansiedade e afetando negativamente a qualidade da 
relação mãe-filho, sendo importante o tratamento da 
mesma.1,2,5

Várias medidas terapêuticas têm sido sugeridas na 
literatura, nomeadamente a utilização de probióticos, 
fármacos, medidas dietéticas, suplementos naturais, 
manipulação osteopática e quiroprática, acupuntura 
e massagem.2

A massagem consiste numa sequência de movi-
mentos harmónicos realizados sobre o corpo, com o 
intuito de promover o relaxamento muscular e me-
lhorar a circulação sanguínea e o peristaltismo in-
testinal.3 Através destes mecanismos poderá reduzir 
os sintomas associados à cólica infantil.3 Apresenta 
como vantagens tratar-se de um método inócuo, ba-
rato e que aproxima os cuidadores do lactente.

O objetivo do presente trabalho é rever a evidên-
cia existente sobre a eficácia da massagem no trata-
mento da cólica infantil.
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MÉTODOS
Foi feita pesquisa bibliográfica de todos os arti-

gos publicados em língua portuguesa ou inglesa nos 
últimos 15 anos, até 25 de junho de 2018, utilizando 
a combinação de termos MeSH Newborn OR Infant 
OR Child OR Pediatrics AND Colic AND Massage. 
Pesquisaram-se meta-análises (MA), revisões siste-
máticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados (ECA) e 
normas de orientação clínica (NOC).

Foram utilizadas as seguintes bases de dados: 
Medline/Pubmed, The Cochrane Database, Trip 
Database, Bandolier, DARE, National Guideline 
Clearinghouse, Guideline Finder, Index de Revistas 
Médicas Portuguesas e referências bibliográficas dos 
artigos selecionados.

A população em estudo incluiu lactentes com 
menos de três meses de idade, que apresentassem 
cólicas infantis. A intervenção avaliada foi a aplica-
ção de massagem comparativamente com embalar 
ou nenhuma intervenção. O outcome de interesse foi 
definido como redução das cólicas.

Os autores utilizaram a taxonomia Strength of 
Recommendation Taxonomy, da American Family 
Physician, para classificação da qualidade dos estu-
dos e atribuição dos níveis de evidência (NE) e forças 
de recomendação (FR).

RESULTADOS
Da pesquisa bibliográfica realizada foram encon-

trados 49 artigos. Após aplicação dos critérios de in-
clusão, excluíram-se 41 artigos pelo título ou resumo, 
excluíram-se quatro artigos que se encontravam du-
plicados e um artigo após leitura integral, tendo sido 
incluídos três artigos na revisão (quadro I).

Os três artigos incluídos na revisão tratam-se de 
artigos originais, constituindo ensaios clínicos aleato-
rizados (ECA), e encontram-se resumidos no quadro II.

O ECA de Nahidi e colaboradores de 2017 (NE 2) 
tinha como objetivo comparar o efeito da massagem 

face ao embalar no padrão de choro. Para tal defi-
niu o padrão de choro tendo por base o número de 
crises, a duração e o grau de severidade. Foram in-
cluídos no estudo cerca de 100 lactentes com menos 
de 12 semanas de idade e com diagnóstico de cólica 
infantil segundo os critérios de Wessel, não subme-
tidos a terapêutica farmacológica. Os 100 lactentes 
foram divididos em dois grupos de igual tamanho e 
acompanhados durante uma semana. Num dos gru-
pos, os lactentes foram submetidos a massagens 
com a duração de 15 a 20 minutos, duas vezes por 
dia; no outro grupo os lactentes foram embalados 
durante cinco a 20 minutos, sempre que surgissem 
os sintomas. Em ambos os grupos foram determina-
dos o valor médio de número de crises, a duração e 
o grau de severidade no primeiro e no último dia, e 
foram comparados estes valores, fazendo a diferença 
das médias entre o último dia e o primeiro do estudo. 
Encontraram-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas (p < 0,001) em ambos os grupos em todos os 
parâmetros avaliados, contudo superiores no grupo 
da massagem.

Relativamente ao ECA de Sheidaei e colabora-
dores de 2016 (NE 2), este apresenta-se com um 
desenho muito semelhante ao estudo descrito ante-
riormente. O objetivo foi comparar a eficácia da mas-
sagem e do embalar na cólica infantil, determinando 
para tal a diferença entre o último e o primeiro dia 
de intervenção dos valores médios do número de cri-
ses, da duração do choro e da severidade das crises. 
Foram incluídos 100 lactentes com idade inferior a 12 
semanas e o diagnóstico de cólica infantil de acordo 
com os critérios de Wessel, não submetidos a tera-
pêutica farmacológica. Os lactentes foram divididos 
em dois grupos de igual tamanho e intervencionados 
ao longo de uma semana. Um dos grupos foi subme-
tido a massagens durante 15 a 20 minutos, duas vezes 
por dia; o outro grupo foi embalado cinco a 20 minu-
tos, sempre que surgissem sintomas. Encontraram-se 

Base de Dados Total
Artigos excluídos 
pelo título ou 
resumo

Artigos excluídos 
pelo idioma

Artigos 
selecionados 
para leitura 
integral

Artigos 
excluídos após 
leitura integral

Artigos 
incluídos

Medline/Pubmed 28 24 0 4 1 3

Cochrane Database 5 5 0 0 0 0

Trip Database 9 9 0 0 0 0

Bandolier 0 0 0 0 0 0

DARE 0 0 0 0 0 0

National  Guideline  
Clearinghouse 0 0 0 0 0 0

Guidelines Finder 7 7 0 0 0 0

Index de Revistas Médicas 
Portuguesas 0 0 0 0 0 0

TOTAL 49 45 0 4 1 3

Quadro I. Artigos encontrados, excluídos e incluídos na revisão por base de dados consultada.
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Quadro II. Resumo dos artigos incluídos na revisão.

ARTIGOS ORIGINAIS

Referência Metodologia Intervenção Resultados NE

Nahidi et al 
(2017)

Tipo de estudo: ECA

População: 100 lactentes 
< 12 semanas, com cólica 
infantil, sem terapia far-
macológica

Duração do estudo: uma 
semana

Massagem 15-20 minutos 
2x/dia (n = 50)

vs 

Embalar 5-20 minutos 
sempre que os sintomas 
surgissem (n = 50)

Padrão de choro (nº de crises, duração e severidade):
 Comparação da média dos resultados do 1º e do 
último dia de estudo:
Diferenças estatisticamente significativas (p < 0,001) em 
todos os parâmetros, em ambos os grupos, em sentido 
decrescente, contudo superiores no grupo da massagem

 Massagem (média do último dia – média 1º dia):
- nº de crises: - 4,08 (p < 0,001)
- duração (h): - 2,80 (p < 0,001)
- score de severidade: 2,42 (p < 0,001)

 Embalar: 
- nº de crises: - 0,56 (p < 0,001)
- duração (h): - 0,28 (p < 0,001)
- score de severidade: - 0,67 (p < 0,001)

2

Sheidaei et al 
(2016)

Tipo de estudo: ECA

População: 100 lactentes 
< 12 semanas, com cólica 
infantil, sem terapia far-
macológica

Duração do estudo: uma
semana

Massagem 15-20 minutos 
2x/dia (n = 50)

vs 

Embalar 5-20 minutos 
sempre que os sintomas 
surgissem (n = 50)

Padrão de choro (nº de crises, duração e severidade):
 Comparação da média dos resultados do 1º e 
último dia do estudo:
Diferenças estatisticamente significativas em todos 
os parâmetros, em sentido decrescente, no grupo da 
massagem; sem diferenças estatisticamente 
significativas no grupo de embalar

 Massagem (média do último dia – média 1º dia):
- nº de crises: - 4,08 (p < 0,001)
- duração (h): - 2,80 (p < 0,001)
- score de severidade: - 2,41 (p < 0,001)

 Embalar: 
- nº de crises: - 0,56 (p = 0,16)
- duração (h): - 0,27 (p = 0,36)
- score de severidade: 0,59 (p = 0,02)

2

Çetinkaya et al 
(2012)

Tipo de estudo: ECA

População: 40 lactentes 
≤ 6 semanas, com cólica 
infantil, sem terapia far-
macológica

Duração do estudo: 
quatro semanas

Massagem usando 1 gota 
de óleo de lavanda em 20 
mL de óleo de amêndoa, 
1 a 2 minutos após o 
início dos sintomas, com 
duração de 5 a 15 minutos 
(n = 20)

vs

Não intervenção (n = 20)

Duração do choro:
 Comparação dos resultados do 1º dia e da média 
semanal de cada semana do estudo: 
Diferenças estatisticamente significativas no grupo da 
massagem em todas as semanas face à observação 
inicial, em sentido decrescente, maiores à medida que 
progrediram as semanas do estudo; sem diferenças 
estatisticamente significativas no grupo não interven-
cionado

 Massagem (média da semana x – média do 1º dia):
- Semana 1: - 8,09 (p < 0,01)
- Semana 2: - 8,89 (p < 0,01)
- Semana 3: - 10,73 (p < 0,01)
- Semana 4: - 12,62 (p < 0,01)

 Não intervenção:
- Semana 1: - 2,42 (p > 0,01)
- Semana 2: - 1,38 (p > 0,01)
- Semana 3: - 1,78 (p > 0,01)
- Semana 4: - 0,05 (p > 0,01)

2
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diferenças estatisticamente significativas (p < 0,001) 
apenas no grupo da massagem.

O último ECA incluído, de Çetinkaya e Basbakkal, 
de 2012 (NE 2), tinha como objetivo avaliar o efeito 
da massagem com óleo de lavanda na cólica infantil, 
através da determinação da duração do choro. Foram 
incluídos no estudo 40 lactentes com idade igual ou 
inferior a seis semanas, com o diagnóstico de cólica 
infantil, não submetidos a terapia farmacológica, e 
acompanhados durante quatro semanas. Estes lac-
tentes foram aleatorizados em dois grupos de igual 
tamanho; num dos grupos os lactentes foram sub-
metidos a massagem, usando uma gota de óleo de 
lavanda em 20 mL de óleo de amêndoa, um a dois 
minutos após o início dos sintomas, com duração de 
cinco a 15 minutos; no outro grupo os lactentes não 
foram intervencionados. Foram feitas determinações 
semanais da duração média do choro semanal, ao 
longo das quatro semanas de estudo, e comparadas 
com a duração do dia um de estudo. No grupo da 
massagem encontraram-se diferenças estatistica-
mente significativas (p < 0,01) em todas as semanas 
face à observação inicial, em sentido decrescente, 
maiores à medida que progrediram as semanas do 
estudo; não se encontraram diferenças estatistica-
mente significativas no grupo não intervencionado.

DISCUSSÃO
Os ensaios clínicos incluídos nesta revisão indicam 

que a massagem pode ser uma intervenção eficaz na 
cólica infantil, comparativamente com o embalar e a 
não intervenção (FR B).3-5

Contudo, esta recomendação deve ser conside-
rada com cautela, atendendo às limitações desta re-
visão, nomeadamente o número reduzido de estudos 
encontrados nesta área. Por outro lado, os estudos 
incluídos são muito heterogéneos quanto à metodo-
logia e à intervenção – no estudo de Nahidi e cola-
boradores (2017) e no estudo de Sheidaei e colabo-
radores (2016) foi executada massagem simples; no 
estudo de Çetinkaya e Basbakkal (2012) a massagem 
foi executada utilizando óleo de lavanda, não sendo 
possível distinguir se o efeito obtido foi resultado da 
massagem, da utilização do óleo ou de ambos. Outra 
limitação metodológica dos estudos incluídos nesta 
revisão prende-se com o facto de não ser explícito o 
método utilizado para massajar, podendo este ter tido 
alguma influência nos resultados. Adicionalmente, a 
dimensão e duração dos três estudos foram relativa-
mente reduzidas, o que condiciona as conclusões dos 
mesmos. Os parâmetros avaliados que possibilitaram 
chegar à conclusão se houve ou não melhoria da có-
lica – o número de crises, a duração e a severidade 
– são parâmetros sujeitos a subjetividade e falha de 
registo por parte do observador.

Como pontos fortes desta revisão aponta-se o 

facto de, em todos os estudos, a cólica infantil ter sido 
diagnosticada de acordo com os critérios de Wessel; 
a atualidade e pertinência do tema, tendo em conta o 
potencial terapêutico e inocuidade da intervenção; a 
escassez de revisões deste tema na literatura.

Assim, considera-se não ser possível obter uma 
conclusão cabal e inequívoca sobre a eficácia da 
massagem na cólica infantil. São necessários mais 
estudos, de maiores dimensões e duração, homogé-
neos e de boa qualidade, que atestem a eficácia da 
massagem na cólica infantil.

CONCLUSÃO
Existe evidência sobre a eficácia da massagem no 

tratamento da cólica infantil, com uma FR B.
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INTRODUÇÃO

A
s alergias ou reações adversas são even-
tos indesejáveis que ocorrem após con-
tacto com um estímulo definido. Estes 
eventos podem traduzir-se em quadros 

clínicos de gravidade variável, podendo constituir 
emergências médicas.¹ A sua identificação revela-se 
particularmente importante nos cuidados de saúde, 
pois permite a antecipação de eventos adversos fa-
tais, tornando a prestação de cuidados mais segura.

MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DO REGISTO DE ALERGIAS 
E OUTRAS REAÇÕES ADVERSAS

RESUMO

Introdução: Segundo a World Allergy Organization, as doenças de hipersensibilidade afetam até 40% da população mun-
dial. A identificação das reações alérgicas é relevante para uma gestão terapêutica mais segura. Na tentativa de unifor-
mizar os seus registos foi criado o Catálogo Português de Alergias e Outras Reações Adversas. Todavia, continuam a 
detetar-se lacunas importantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar e garantir a qualidade do registo de alergias e outras 
reações adversas.
Material e Métodos: Estudo transversal e retrospetivo de melhoria contínua da qualidade. População: utentes inscritos 
em cinco Unidades de Saúde Familiar (USF) da região norte. Procedeu-se a uma amostragem aleatória simples, estatis-
ticamente significativa, dos utentes que recorreram a consulta, no mês de abril de 2017. Após aplicação de medidas de 
intervenção do âmbito educacional e estrutural, o critério proposto foi reavaliado durante setembro de 2017, fechando o 
ciclo de qualidade. Critério: registo no aplicativo das alergias e outras reações adversas do SClínico®. Padrão de qualidade: 
insuficiente: < 25%, suficiente: 25 - 49%, bom: 50 - 74%, muito bom: ≥ 75%.
Resultados: A primeira avaliação incluiu 1697 utentes, verificando-se 2,4% de registos padrão de qualidade insuficiente. 
Após aplicação de medidas corretoras, foram estudados 1717 utentes com um registo de 25% - padrão de qualidade sufi-
ciente.
Discussão: O registo das alergias e outras reações adversas tem impacto na clínica. O desconhecimento do aplicativo 
por parte dos profissionais de saúde e o processo moroso do registo, contribuem para a ausência de uma melhoria mais 
significativa. Contudo, é de destacar a existência de uma subida no padrão de qualidade, com registo 10 vezes superior na 
segunda avaliação.
Conclusão: O registo de alergias e outras reações adversas é fundamental, uma medida com impacto na segurança dos 
utentes, tratando-se de uma área de registos de informação clínica com um grande potencial de melhoria.

Palavras-chave: hipersensibilidade; atenção primária à saúde; garantia da qualidade dos cuidados de saúde
Keywords: hypersensitivity; primary health care; quality assurance of health care
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QUALITY IMPROVEMENT STUDY ON ALERGIES 
AND OTHER ADVERSE REACTIONS REGISTRATION

Em Portugal foi elaborado o Catálogo Português 
de Alergias e Outras Reações Adversas (CPARA) de 
forma a uniformizar o registo de alergias e reações 
adversas, em 2012. Este catálogo estabelece a obri-
gatoriedade de incorporação deste registo em todos 
os sistemas de registo em funcionamento no setor da 
saúde, tornando-o acessível a todos os profissionais 
de saúde.2,3

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu, ainda, 
normas orientadoras para os profissionais de saúde 
recomendando o registo da presença ou ausência de 
alergias e outras reações adversas no contacto do 
utente com o sistema de saúde.² Em 2015, o CPARA 
foi atualizado de modo a facilitar a partilha de infor-
mação, contudo continuaram a verificar-se lacunas 
importantes nos registos clínicos das alergias. Cerca 
de 5,8% das hospitalizações referentes ao período 
decorrente entre o ano 2000 e 2015 deveram-se a 
reações adversas.⁴ Registos incompletos ou a sua 
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ausência traduzem-se numa falha na prestação de 
cuidados de saúde com segurança, o que coloca os 
utentes em risco de reações potencialmente gra-
ves.2,5,6

O médico e o enfermeiro de família encontram-se 
numa posição privilegiada para conhecer os antece-
dentes de reações adversas e alérgicas e proceder 
ao seu registo, pelo facto de prestarem cuidados de 
saúde abrangentes e transversais. No âmbito da me-
lhoria dos registos de informação clínica dos utentes, 
o domínio das alergias e outras reações adversas 
constitui uma área fundamental da prestação de cui-
dados traduzindo-se em maior segurança nos cuida-
dos ao utente.²

Pela experiência dos autores, quer na sua lista de 
utentes quer nas consultas a doentes de outras lis-
tas, o registo no módulo para o efeito no SClínico® é 
quase inexistente, sendo este parâmetro mais regis-
tado em caso de alergia medicamentosa reportada. 
Assim, o grupo de autores elaborou este projeto com 
o objetivo de avaliar e garantir a qualidade do registo 
de alergias e outras reações adversas no respetivo 
módulo do SClínico® por parte dos profissionais de 
saúde das unidades em estudo.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo transversal e retrospetivo, 

de melhoria contínua da qualidade técnico-científica 
dos registos de alergias e outras reações adversas, 
pelos médicos e enfermeiros de cinco Unidades de 
Saúde Familiar (USF) da região norte. A população do 
estudo consistiu na totalidade dos utentes inscritos 
nessas USF e que recorreram a consulta (presencial 
ou não presencial) nos períodos avaliados, tendo sido 
selecionada uma amostra aleatória, estatisticamente 
significativa desses utentes, através do programa in-
formático Epi Info®, utilizando uma prevalência esti-
mada de registo de alergias no SClínico® de 50%.

Neste estudo foram avaliados dados de pro-
cesso, obtidos através do Módulo de Informação e 
Monitorização das Unidades Funcionais (MIMUF®), 
para selecionar os utentes com consulta nos períodos 
em estudo, e SClínico®, para colheita das variáveis. 
A colheita de dados foi realizada pelos autores em 
duas etapas temporalmente distintas: antes e após a 
intervenção na equipa médica e de enfermagem. A 
primeira avaliação foi efetuada em maio de 2017 (da-
dos referentes a abril de 2017), enquanto a segunda 
avaliação ocorreu em outubro de 2017 (dados de se-
tembro de 2017).

O critério avaliado foi a presença de registo no mó-
dulo “Alergias” do SClínico®. Adicionalmente, foram 

registadas as seguintes variáveis: USF de origem, 
profissional que efetuou o registo e tipo de registo 
(com alergia conhecida, sem alergias conhecidas, não 
sabe, não foi possível questionar). Tratou-se de uma 
avaliação interna e retrospetiva.

Foi elaborada uma base de dados informática, 
devidamente codificada, e os dados foram analisa-
dos com recurso ao programa informático Microsoft 
Excel®. As variáveis categóricas foram descritas atra-
vés de frequências absolutas e relativas.

O padrão de qualidade em relação ao correto re-
gisto de alergias e outras reações adversas foi de-
finido após discussão com as equipas médica e de 
enfermagem: muito bom se ≥ 75%, bom entre 50 a 
74% de registos, suficiente entre 25 a 49% e, por úl-
timo, insuficiente para registos em menos de 25% dos 
utentes estudados. A meta era atingir uma percenta-
gem de registos de, pelo menos, suficiente.

Na fase de intervenção, após exposição dos resul-
tados da primeira avaliação às equipas, foram imple-
mentadas várias medidas corretoras.

Foi realizada uma sessão formativa (intervenção 
educacional) dirigida aos profissionais de saúde en-
volvidos, nas respetivas USF, no sentido da sensibi-
lização para a importância do registo de alergias e 
outras reações adversas, bem como a prestação de 
esclarecimentos sobre o correto preenchimento do 
módulo “Alergias” do SClínico®. Nesta formação fo-
ram também discutidos criticamente os resultados 
da primeira avaliação e abordaram-se as principais 
dificuldades e possíveis medidas a adotar visando a 
melhoria da qualidade dos registos.

 Como medidas corretoras, procedeu-se à coloca-
ção de um memorando físico para o registo das aler-
gias, colado nos monitores dos consultórios de todos 
os profissionais (figura 1) e ainda ao envio mensal de 
lembretes por email. Foi realizada também sensibi-
lização dos utentes para a importância de abordar 
esta temática com os profissionais, através da colo-
cação de cartazes nas salas de espera e divulgação 
desta informação nos boletins informativos das USF 
(figura 2).

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 
para a Saúde da Administração Regional de Saúde do 
Norte.

Figura 1. Memorando físico colocado nos monitores dos con-
sultórios.
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RESULTADOS
Primeira avaliação
Em abril de 2017, na primeira avaliação obteve-se 

um total de 2,4% de utentes (n = 41) com registo no 
módulo “Alergias” do SClínico®, de uma amostra de 
1697 utentes (figura 3). Relativamente ao registo por 
unidade funcional, esta encontra-se representada na 
figura 4.

Dos utentes com registo, 85,4% (n = 35) apresen-
tava registo de reação alérgica enquanto que os res-
tantes seis estavam registados como “sem alergias 
conhecidas”, distribuição representada na figura 5.

Relativamente à distribuição de registo pela 
equipa que o realizou, é de salientar que apenas em 
dois casos (4,9%) este foi realizado pela equipa de 
enfermagem, tendo os restantes (n = 39) sido realiza-
dos pela equipa médica (figura 6). 

O padrão de qualidade obtido no final da primeira 
avaliação foi de insuficiente, uma vez que apenas ob-
tivemos 2,4% de registos, valor muito inferior a 25%. 

Segunda avaliação
Na segunda avaliação, em setembro de 2017, ob-

servou-se uma percentagem de registo no aplicativo 
do SClínico® de 25,0% (n = 430) de uma amostra de 
1717 utentes (figura 3). Relativamente à análise por 
unidade funcional, podemos observar na figura 4 que 
se verificou a maior subida na USF E, com 45,4% de 
registos, atingindo o padrão de qualidade suficiente 
(entre 25 e 49%), tendo as restantes unidades registo 
efetuado em menos de 25% dos casos (USF A  22,1%, 
USF B 18,4%, USF C 18,0% e USF D 21,0%).

Relativamente ao profissional que realizou o re-
gisto, tal como na primeira avaliação foi a equipa mé-
dica procedeu à maioria dos registos com uma per-
centagem de 87,7% (n = 377), salientando-se, no en-
tanto, o aumento do número de registos pela equipa 
de enfermagem (figura 6).

melhoria da qualidade

Figura 2. Cartaz de sensibilização para os utentes (imagem 
publicada também nos boletins informativos das Unidades de 
Saúde Familiares).

Figura 3. Presença de registo no módulo “Alergias” do SClínico®.

Figura 4. Presença de registo no módulo “Alergias” do SClínico® 
por Unidade de Saúde Familiar.

Figura 5. Tipo de registo realizado.
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DISCUSSÃO
O presente estudo de melhoria contínua da quali-

dade do registo de alergias e outras reações adversas 
demonstra a melhoria no preenchimento do aplica-
tivo “Alergias” do SClínico® obtida através da imple-
mentação de medidas corretoras nas USF em estudo. 
Este preenchimento tem por base o CPARA, que im-
plementa a obrigatoriedade da sua notificação a nível 
dos cuidados de saúde.1,2

O registo das alergias e outras reações adversas 
reveste-se de extrema importância para os prestado-
res de cuidados por forma a diminuir e, se possível, 
eliminar as situações evitáveis de acontecimentos ad-
versos que ponham em causa a segurança do utente 
aquando da prestação dos cuidados de saúde.3

A primeira avaliação foi reveladora da reduzida 
percentagem de registos efetuados (2,4%; n = 41), 
permitindo assim tomar consciência da dimensão do 
problema, discutir em equipa possíveis causas para 
os valores obtidos e implementar estratégias de mu-
dança nos hábitos de registo. 

A falta de tempo e a falta de sensibilização para a 
importância da notificação são descritas como moti-
vos da subnotificação verificada em Portugal.⁷ Uma 
revisão sistemática procurou identificar as causas 
da baixa adesão dos profissionais à notificação das 
reações adversas a medicamentos e concluiu que as 
principais causas apontadas foram a ignorância rela-
tiva à notificação, a crença de que apenas as reações 
mais graves devem ser notificadas, a insegurança em 
reportar uma reação adversa apenas suspeita e não 
confirmada e a indiferença perante a importância do 
registo.⁸ Estas, bem como o esquecimento durante a 
consulta, foram também causas apontadas pelos pro-
fissionais das unidades em estudo. Assim, o grupo de 
autores realizou sessões de esclarecimento dirigidas 
aos profissionais de saúde envolvidos sobre o correto 
preenchimento do módulo “Alergias” do SClínico® e 
procedeu à colocação de memorandos para o registo 
das alergias nos computadores dos consultórios de 
todos os profissionais. 

Face à necessidade de se realizar uma educação 
contínua e repetitiva para aumentar a conscienciali-
zação sobre a alergia e mitigar os efeitos da doença 
entre os indivíduos afetados, bem como na socie-
dade, os autores afixaram nas salas de espera carta-
zes de sensibilização de forma a que os utentes abor-
dassem esta temática com os profissionais de saúde.9

Globalmente, esta intervenção resultou num au-
mento do registo de alergias no aplicativo 10 vezes 
superior ao verificado na primeira avaliação (n = 430, 
25%), o que se converteu numa melhoria no padrão 
de qualidade estabelecido pelos autores de insufi-
ciente para suficiente. No entanto, analisando os re-
sultados por unidade, verifica-se que apenas a USF 
E atingiu tal padrão de qualidade, com um registo 
nove vezes superior ao da primeira avaliação (4,7% 
vs 45,4%). Nas restantes unidades, é de salientar 
que apesar da manutenção de um padrão de quali-
dade de insuficiente (inferior a 25%), verifica-se um 
aumento de registo de 24 vezes na USF A (0,9% vs 
22,1%), na USF B este incremento é de 15 vezes (1,2% 
vs 18,4%), sendo o aumento menos robusto na USF C, 
com registo quatro vezes superior na segunda avalia-
ção (4,5% vs 18,0%) e, por fim, na USF D foi 23 vezes 
superior na segunda avaliação (0,9% vs 21,0%). As es-
pecificidades de cada equipa, com as suas dinâmicas 
internas distintas, ao nível, por exemplo, da importân-
cia atribuída pelos diferentes grupos profissionais aos 
registos clínicos durante a consulta, poderão explicar 
tais diferenças.

Relativamente a quem regista, o presente es-
tudo obteve um maior registo por parte dos médi-
cos (87,7% vs 12,3%), indo de encontro aos resultados 
preliminares da DGS em 2012 (66% vs 34%).

Consciencializar os profissionais de saúde, uten-
tes e sociedade em geral para a importância de se 
abordar as alergias/reações adversas é a chave não 
só para o seu diagnóstico e adequado tratamento, 
mas também para a prevenção de erros de prescrição 
e de acontecimentos indesejados que coloquem em 
causa a segurança do utente.10

A melhoria dos programas de registo no que con-
cerne à simplificação da sua utilização e ao recorda-
tório do seu preenchimento, com atualização forma-
tiva regular dos profissionais, poderá contribuir para 
uma maior taxa de registo. Assim, poderá futura-
mente ser assegurada uma vigilância epidemiológica 
mais efetiva que forneça evidências para a eficácia 
das medidas de gestão de risco, podendo identificar 
o aparecimento de novos alergéneos ou efeitos se-
cundários medicamentosos, auxiliando a monitoriza-
ção da introdução de novos alimentos e tecnologias 

melhoria da qualidade

Figura 6. Registo por grupo profissional. 
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e o desenvolvimento de medidas preventivas pelas 
entidades governamentais para fins legislativos.11

Este estudo apresenta algumas limitações, das 
quais se realçam: viés de registo, visto que a falta de 
formação sobre o preenchimento de cada uma das 
variáveis do aplicativo pode ter conduzido a erros 
de categorização dos alergénios e da tipologia das 
próprias reações alérgicas; viés de informação, tendo 
em conta que a maioria da informação foi disponibili-
zada pelo utente; viés de seleção, relacionado com a 
forma como foi realizada a amostragem, que inclui os 
contactos sem presença, onde maioritariamente este 
registo das alergias não se realiza por escassez de 
informação. Tratando-se de um processo de registo 
moroso, este facto poderá ter condicionado também 
o registo no aplicativo “alergias”, podendo ficar ape-
nas registada nos registos clínicos SOAP.

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade 
de uma maior duração de estudo, sendo esta tam-
bém uma limitação a apontar. Assim, será essencial 
dar continuidade ao ciclo de melhoria contínua da 
qualidade do registo de alergias e outras reações ad-
versas, com manutenção de acesso ao memorando 
de registo e do poster de sensibilização dos utentes, 
bem como repetição semestral da intervenção edu-
cacional e do recordatório por e-mail, com posterior 
reavaliação dos resultados. Desta forma, espera-se 
manter a crescente melhoria da qualidade dos regis-
tos e, portanto, os cuidados prestados aos utentes.

CONCLUSÃO
Na prestação de cuidados, é fundamental a execu-

ção do registo de alergias e outras reações adversas, 
uma medida com impacto na segurança dos utentes, 
tratando-se de uma área de registos de informação 
clínica com um grande potencial de melhoria.

O aumento destes registos revela-se também de 
extrema importância para a aquisição de dados na-
cionais de base populacional, que possam ser usados 
pelas entidades competentes. Importa recordar que 
as doenças alérgicas constituem um problema cada 
vez mais frequente e grave em todo o mundo.

Pretendemos com os resultados deste estudo evi-
denciar a importância do desenvolvimento de medi-
das de divulgação e de formação para os profissio-
nais de saúde para melhorar a qualidade dos registos 
no CPARA e, consequentemente, melhorar a presta-
ção dos cuidados de saúde em Portugal.
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relato de caso

QUANDO A DISÚRIA PERSISTE...

RESUMO

Introdução: Os sintomas do trato urinário inferior (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) apresentam uma elevada preva-
lência na população masculina, aumentando com a idade. O principal fator etiológico é a hiperplasia benigna da próstata, 
no entanto, as causas são múltiplas e podem ter origem prostática, vesical ou uretral. Com este relato de caso os autores 
pretendem salientar a importância da abordagem sistematizada destes sintomas, para uma intervenção atempada e ade-
quada pelo médico de família. 
Descrição do caso: Homem de 58 anos, serralheiro mecânico com antecedentes pessoais de hipertensão arterial essen-
cial e dislipidemia. Em março de 2017, recorre à consulta por quadro de disúria e polaquiúria com cerca de três dias de 
evolução, tendo sido diagnosticada uma infeção do trato urinário e medicado com fosfomicina. Após uma semana, por 
persistência do quadro, realiza urocultura e novo ciclo de antibioterapia com uma quinolona. O utente refere melhoria da 
sintomatologia, contudo, os sintomas retornam após duas semanas, com aparecimento concomitante de noctúria, motivo 
pelo qual recorre à consulta aberta. Perante uma urocultura negativa e o quadro sintomatológico persistente foi realizada 
uma avaliação urológica complementar, tendo sido diagnosticada uma neoplasia vesical.
Comentário: A pertinência deste caso foca-se na complexa abordagem do quadro de LUTS no homem, alertando para o 
papel do médico de família em manter um alto nível de suspeição para a neoplasia da bexiga, mesmo não sendo uma das 
etiologias mais frequentes. Esta afirmação assume maior importância no caso do doente apresentar fatores de risco para 
esta entidade ou refratariedade terapêutica dos sintomas.

Palavras-chave: disúria; sintomas do trato urinário inferior; neoplasia da bexiga; infeção do trato urinário
Keywords: dysuria; lower urinary tract symptoms; bladder cancer; urinary tract infection
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INTRODUÇÃO

O s sintomas do trato urinário inferior 
(LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) 
são um conjunto de sintomas frequente 
no homem, com prevalência crescente 

com o envelhecimento, podendo ser classificados 
como sintomas de armazenamento ou de esvazia-
mento.¹ Estima-se que a sua prevalência seja superior 
a 30% nos homens com mais de 65 anos.²

Embora na maior parte dos casos estejam as-
sociados ao diagnóstico de hiperplasia benigna da 
próstata (HBP), é importante a exclusão de outras 
patologias de origem prostática, vesical e uretral.¹

O carcinoma da bexiga é um dos tumores malig-
nos mais incidentes, sendo cerca de três vezes mais 
frequente no homem.³ No Norte de Portugal, em 
2011, foi o sexto tumor maligno mais frequente no 
homem.⁴

O tabaco é o principal fator de risco, sendo 
responsável por cerca de 50% dos casos. A exposição 
ocupacional (aminas aromáticas e benzenos) é 
também um fator de risco importante, responsável 
por 10% dos casos. O risco acresce com a idade (> 35 
anos) e com a existência de história familiar.³

A hematúria, principalmente a macroscópica, é a 
principal manifestação da neoplasia vesical. No en-
tanto, outros sintomas podem estar presentes ao 
diagnóstico, nomeadamente os LUTS. Dentro destes, 
os LUTS de armazenamento podem indiciar um alto 
nível de suspeita para o carcinoma in situ.³

Assim, se é certo que a abordagem inicial do 
doente com LUTS, nomeadamente disúria e noctúria, 
pode ser simples, é também claro que estes podem 
ser a manifestação inicial de patologias mais com-
plexas e com pior prognóstico. Pretende-se por isso, 
com este relato de caso, salientar a importância da 
abordagem sistematizada destes sintomas, para que 
o médico de família possa intervir adequada e atem-
padamente em todas as situações. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação
C. S. S., 58 anos, género masculino, natural e resi-

dente em Espinho, completou o sexto ano de escola-
ridade, trabalhando desde que iniciou a sua atividade 
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profissional, como serralheiro mecânico. Pertence a 
uma família nuclear na fase VII do ciclo de vida fami-
liar de Duvall (vive com a esposa e tem uma filha de 
26 anos). Segundo a classificação socioeconómica de 
Graffar pertence à classe III – média (17 pontos). 

O genograma e a psicofigura de Mitchel encon-
tram-se representados na figura 1.

História Médica Pregressa
Apresenta como antecedentes pessoais hiperten-

são arterial essencial controlada e dislipidemia, ambos 
desde 2010. Está medicado diariamente com lisinopril 
20 mg e atorvastatina 20 mg.

Nega hábitos tabágicos, alcoólicos ou abuso de 
substâncias.

Desconhece antecedentes familiares importantes 
à exceção de pai com carcinoma colo-retal e tio pa-
terno com carcinoma da próstata.

História da Doença Atual
13 de março de 2017 – Serviço Atendimento 

Prolongado (SAP)
Recorre a este serviço por quadro de disúria e po-

laquiúria com cerca de três dias de evolução. Negava 
febre, náuseas, vómitos, dor lombar ou corrimento 
uretral. À observação encontrava-se apirético, corado 
e hidratado, sem alterações na palpação abdominal e 
com Murphy renal negativo bilateralmente. O quadro 
clínico foi considerado como uma infeção trato uri-
nário (ITU) e o utente foi medicado com fosfomicina 
3000 mg (toma única).

20 de março de 2017 – SAP
Apresenta-se novamente no SAP por manutenção 

dos sintomas. Não apresentava novas queixas ou al-
terações ao exame objetivo. Fez exame tira-teste uri-
nária que revelou leucocitúria, sem hematúria. Foi pe-
dida urocultura e medicado com ciprofloxacina 500 
mg, de 12/12 horas, durante oito dias.

10 de abril de 2017 – Consulta Aberta
Recorre a consulta aberta na sua Unidade de 

Saúde Familiar (USF) por persistência dos sintomas 
de disúria e polaquiúria. Refere alívio parcial com o úl-
timo ciclo de antibioterapia durante uma semana com 
posterior agravamento do quadro e aparecimento 
de noctúria. A urocultura pedida revelou-se amicro-
biana. Mantinha-se sem alterações ao exame objetivo. 
Realizou tira-teste urinária que se revelou normal.

Foi aplicado o questionário IPSS (Internacional 
Prostatic Symptoms Scores) com uma pontuação de 
nove (sintomas moderados) e com um valor de quatro 
(insatisfeito) na avaliação da qualidade de vida (QoL).

Perante o quadro procedeu-se à requisição de eco-
grafia vesical e prostática supra-púbica e antigénio es-
pecífico da próstata (PSA) total, tendo sido medicado 
com cloreto de tróspio 20 mg para alívio sintomático.

17 de abril de 2017 – Consulta Aberta
Retorna à consulta aberta com resultado ecográ-

fico vesical que revela espessamento parietal focal 
de 38 mm por 15 mm de espessura. A ecografia pros-
tática apresentava-se dentro da normalidade bem 
como o valor do PSA total. Perante a ecografia vesical 
suspeita, o utente optou por realizar cistoscopia num 
hospital privado, que revelou neoformação séssil com 
cerca de 4 centímetros na parede anterior da bexiga, 
compatível com neoplasia vesical. 

Por esta razão, foi referenciado com carácter ur-
gente para a consulta de Urologia do hospital de re-
ferência

Abril/maio de 2017 – Em consulta hospitalar 
(Serviço de Urologia)

O utente foi submetido a resseção transuretral do 
tumor vesical (RTU-TV) com diagnóstico histológico 
de carcinoma de células renais de alto grau de padrão 
infiltrativo, com invasão extensa da camada muscular. 
Realizou tomografia computorizada que revelou le-
são residual com sinais de extensão transmural, sem 
evidência de metastização à distância. Atualmente 
aguarda cistoprostatectomia radical, ponderando-se 
a necessidade de quimioterapia neoadjuvante.

O cronograma do caso encontra-se representado 
na figura 2.

COMENTÁRIO
Este caso retrata um quadro de neoplasia vesical 

tendo como apresentação a persistência de LUTS, 
nomeadamente de armazenamento. Tal como ficou 
evidente neste caso, a abordagem inicial ao doente 
com disúria com um curto tempo de evolução, sem 
sintomas sistémicos, deve passar pela tira-teste uri-
nária e urocultura, assumindo-se o diagnóstico de ITU 
e iniciando antibioterapia empírica.⁵

No entanto, a refratariedade ao tratamento deve 
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Figura 1. Genograma e psicofigura de Mitchel de C.S.S.



AIMGF    51v.9, nº 2 | novembro 2019

levantar a suspeita de outro quadro etiológico, le-
vando a uma avaliação clínica mais completa. Na 
anamnese devem ser explorados antecedentes fami-
liares, exposição a fatores de risco (exposição ocupa-
cional) e hábitos tabágicos e alcoólicos. Devem tam-
bém ser aplicados os questionários IPSS e avaliação 
da QoL. A avaliação complementar deve incluir eco-
grafia vesical por via suprapúbica e prostática, bem 
como o doseamento plasmático de PSA total.¹

Neste caso, o facto de o doente não apresentar 
nenhum fator de risco adicional à sua idade (> 35 
anos) e o diagnóstico de neoplasia vesical ser habi-
tualmente uma causa de exclusão, contribuíram para 
a baixa suspeição desse diagnóstico. Contudo, a va-
lorização das queixas do doente foram a chave para a 
correta orientação diagnóstica.

Deste modo, a pertinência deste caso foca-se na 
complexa abordagem do quadro de LUTS no ho-
mem, alertando para o papel do médico de família 
em manter um alto nível de suspeição para a neopla-
sia da bexiga, mesmo não sendo uma das etiologias 
mais frequentes. Esta afirmação torna-se ainda mais 
robusta no caso do utente apresentar fatores de risco 
para esta entidade ou refratariedade terapêutica dos 
sintomas.

O médico de família deve assim cravar a sua abor-
dagem com diligência e tenacidade, principalmente 
quando as situações permanecem incompreendidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Gravas, S. Gravas S, Cornu JN, Gacci M, Gratzke C, Herrmann T, 
Mamoulakis C, et al. EAU Guidelines on treatment of non-neurogenic 
male LUTS [Internet]. European Association of Urology. 2017. 
[consultado em 2 de outubro de 2017] Disponível em: https://uroweb.
org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/ 
2. Oelke, M. Alivizato G, Emberton M, Gravas S, Madersbacher S, Michel 
M, et al. Pocket Guidelines: Orientações sobre hiperplasia benigna da 
próstata. European Association of Urology. 2009. [consultado em 2 de 
outubro de 2017] Disponível em: http://www.apurologia.pt/guidelines/
Hiperp-Benig-Prost.pdf
3. Babjuk, M.; Burger, M, Compérat E, Gontero P, Mostatid AH, Palou J, 
et al. EAU Guidelines on non-muscle-invasive bladder cancer [Internet]. 
European Association of Urology. 2017. [consultado em 2 de outubro 
de 2017] Disponível em: https://uroweb.org/guideline/non-muscle-
invasive-bladder-cancer/
4. RORENO. Registo Oncológico Regional do Norte 2011. Instituto 
Português de Oncologia do Porto. Porto, 2017. [consultado em 2 de 
outubro de 2017] Disponível em: http://www.roreno.com.pt/images/
stories/pdfs/roreno_2011.pdf
5. Direção-Geral da Saúde. Terapêutica das infeções do aparelho urinário 
(comunidade): norma da DGS nº 015/2011, de 30/08/2011.

CONFLITOS DE INTERESSE:
Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

CORRESPONDÊNCIA:
Isabel João Cunha Melo
isabel.joao.melo@gmail.com

RECEBIDO: 3 de novembro de 2018 | ACEITE: 6 de março de 2019

relato de caso

SAP

ITU

Fosfomicina

CA

Ecografia vesical e 
prostática supra-púbica 

+ PSA
Cloreto de tróspio

SAP

ITU resistente
vs prostatite

Ciprofloxacina + UC

CA

Disúria e polaquiúria

Tira-teste: leuc+

Disúria, polaquiúria e 
notúria

UC neg
Tira-teste neg

Persistência 
dos sintomas

Ecografia Renal: 
espessamento parietal focal

38 mm x 15 mm

Citoscopia:
neoformação séssil

4 cm na parede anterior

Seguimento 
Hospitalar

Referenciação Urgente (Urologia)

13 março 20 março 10 abril 30 abril

Legenda: CA – Consulta Aberta; ITU – infeção trato urinário; leuc – leucócitos; PSA – antigénio específico da próstata; neg - negativa; SAP – Serviço 
Atendimento Prolongado; UC – urocultura.

Figura 2. Cronograma.
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QUANDO UM DESENHO INFANTIL FALA POR SI!

RESUMO

Introdução: Instrumentos de avaliação familiar (IAV), como o por vezes esquecido desenho Infantil, constituem ferramen-
tas essenciais para o médico de família (MF) que aborda o utente inserido no seu contexto familiar. Para além de constituir 
um IAV, o desenho infantil pode ser uma excelente forma de comunicação da criança com o meio exterior.
Descrição do caso: menino, 10 anos, 5° ano de escolaridade, vive com a mãe e irmã. Os pais, separados há 2 anos, têm uma 
relação conflituosa. A família (mãe e filhos) recorre ao MF pela primeira vez após mudança de residência, para “conhecer 
o MF”, não tendo quaisquer queixas aparentes. Durante a consulta, salienta-se o comportamento opositivo e agressivo do 
filho em relação à mãe, que desvalorizava e se desculpava sucessivamente pela idade do filho. Recorreu-se ao desenho 
Infantil, através do qual se veio a descobrir que o menino era vítima de bullying e que a separação dos pais era causa de 
grande sofrimento, tendo a mãe sido alertada para a situação.  
Comentário: A especialidade de MGF destaca-se ao proporcionar ao MF as condições únicas para lidar com o utente no 
seu contexto familiar. Para tal, o desenho infantil, que poderia à primeira vista parecer um adversário contra a duração (i)
limitada das consultas, pode-se revelar um importante aliado e fornecer informações preciosas na altura adequada, tor-
nando visível o que é invisível, dizível o que não é dito e consciente o que não o é. Uma boa relação entre o MF, a criança 
e sua família poderá ser "a chave" para a identificação de situações de risco e sua adequada referenciação e resolução.

Palavras-chave: bullying, desenho infantil, comunicação
Keywords: bullying, child drawing, comunication
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WHEN A CHILD'S DRAWING SPEAKS FOR ITSELF!

______________________________________________
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INTRODUÇÃO

O s istrumentos de avaliação familiar (IAV) 
constituem ferramentas essenciais para o 
médico de família (MF), pois em Medicina 
Geral e Familiar (MGF) o paciente deve 

ser encarado holisticamente, como parte integrante 
de um todo a que pertence, a sua família. Os IAV são 
meios ao dispor do MF para obtenção de um maior 
conhecimento sobre a pessoa, permitindo a sistema-
tização desse mesmo conhecimento, possibilitando 
um melhor diagnóstico, a definição de estratégias de 
intervenção e promoção de atitudes preventivas. A 
sua aplicação tem ainda outras vantagens reconheci-
das como facilitar a comunicação e a relação médico 
doente. São exemplo de IAV o genograma e psicofi-
gura de Mitchell, o ciclo de vida familiar de Duvall, o 
Apgar familiar, o círculo familiar de Thrower e o dese-
nho infantil. 

 O genograma configura uma representação 
gráfica da família contendo pelo menos três gerações 
seguidas ou sequenciais, ajudando na construção 

rápida de uma perspetiva real do passado familiar e 
dos problemas de saúde potenciais no futuro. A psi-
cofigura de Mitchell faz parte do genograma, consis-
tindo na representação gráfica das relações inter-fa-
miliares, fornecendo importantes informações sobre 
a dinâmica familiar. O ciclo de vida famíliar de Duvall 
define as etapas pelas quais a família passa durante 
a sua evolução, assim como as tarefas que devem ser 
cumpridas pelo agregado no seu decorrer. Possibilita 
assim ao médico identificar uma nova etapa em que a 
família vai entrar, podendo apoiá-la e prepará-la para 
a transição. O Apgar familiar avalia o modo como o 
indivíduo sente a sua posição dentro da família num 
dado momento da vida, avaliando a família como fun-
cional ou disfuncional. O círculo familiar de Thrower é 
a representação gráfica do valor que tem para o in-
divíduo as pessoas (familiares, amigo, etc) animais 
ou objetos que lhe são próximos. O desenho infantil 
é realizado quando se pede à criança que desenhe. 
Com um lápis e um papel na mão, a criança ganha 
a oportunidade de ultrapassar a inibição verbal e 
expressar visualmente aquilo que sente, integrando 
a imaginação e a realidade, motivo pelo qual o de-
senho infantil se trata não só de um instrumento de 
avaliação familiar mas uma forma de comunicação, 
pois quando bem utilizado é um método que permite 
exprimir emoções.
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 O desenho da criança evolui por etapas tal 
como o desenvolvimento infantil, sendo preciso tê-
-las em consideração aquando da sua interpretação, 
não só para a avaliação do desenvolvimento psico-
motor da criança, mas também para a percepção 
das conclusões passíveis de ser retiradas. Diferentes 
teorias com diferentes etapas sucessivas foram de-
senvolvidas. Piaget em 1976 identificou cinco etapas, 
como representado na figura 1, que se mantêm atuais 
e são descritas de seguida.

1ª etapa (garatuja) 
A criança sente prazer em traçar linhas em todos 

os sentidos, sem levantar, sem levantar o lápis do pa-
pel como se esse fosse o prolongamento da sua mão;

• Não há representação;
• Figura humana inexistente ou imaginária;
• A cor tem um papel secundário;
• Evolui de garatuja desordenada para garatuja 

ordenada.

2ª etapa (pré-esquematismo)
1ª fase: 2-3 anos
• Inicio do pensamento representativo;
• Ocupação do espaço sem regras;
• Figura humana inexistente ou imaginária. Formas 

geométricas;
• Cor arbitrária.

2ª fase: 3-4 anos
• Pensamento representativo traduzindo o am-

biente que observa através de formas geométricas;
• Preocupação com a ocupação de espaço;
• Inicia figura humana;
• Cor arbitrária.

3ª fase: 4-7 anos
• Pensamento representativo projetando o que 

sente;
• Preocupação coma linha de base;
• Conta a história do que faz (ligação linguagem 

motora à oral);
• Figura humana com consciência da diferença 

entre sexos através do vestuário;
• Utiliza diferentes cores, ainda sem relação com 

a realidade.

3ª etapa (esquematismo): 7-10 anos
• Tem em conta a linha de base;
• Preocupação com a organização das formas no 

espaço;
• Conceito de figura humana;
• Utilização de diversas cores, com relação da cor/

objeto.

4ª etapa (realismo): 10 anos (final das operações 
concretas)

• Desenha o que sabe e o que vê;
• Utilização de diferentes materiais e técnicas;
• Autocrítica acentuada;
• Maior rigidez e formalismo;
• Figura humana com consciência maior do sexo, 

acentuação das roupas;
• Cor com relação com objeto.

5ª etapa (pseudo-naturalismo): > 12 anos (fase das 
operações abstratas)

• Realismo, objetividade, profundidade e espaço 
subjetivo;

• Realismo visual e autocrítica acentuada;
• Figura humana com presença proporções, arti-

culações e características sexuais exageradas;
• Cor com uso consciente.

O caso apresentado reflete a oportunidade de 
diagnóstico e intervenção numa consulta de Saúde 
Infantil de um jovem de 10 anos, que sem a utilização 
do desenho infantil poderia ter passado desperce-
bida.

DESCRIÇÃO DO CASO
Uma família constituída pela mãe de 37 anos, o fi-

lho de 10 anos e a filha de 7 anos, recorreu à Unidade 
de Saúde Familiar (USF) para uma primeira consulta 
após mudança de residência, apenas para “conhe-
cer o médico de família”. Sem queixas aparentes. Os 

Figura 1.  Etapas de desenvolvimento do desenho infantil (Piaget, 1976).
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pais, separados há dois anos, têm relação conflituosa, 
atualmente em processo judicial pela guarda dos fi-
lhos. Estes, aquando da consulta, encontram-se tem-
porariamente sob a guarda da mãe, ficando com o 
pai em fins-de-semana alternados. Expõe-se o geno-
grama na figura 2. 

Legenda:
HTA - Hipertensão arterial

DM - Diabetes mellitus
AVC - Acidente vascular cerebral
CCR - Cancro colon retal

Durante a consulta do jovem, referida socialização 
adequada e ótimo rendimento escolar (“estudioso”, 
segundo a mãe “se tira menos de 90% fica muito 
chateado”), alimentação equilibrada e diversificada, 
exercício físico regular com prática de basketball ex-
traescolar, boa higiene dos dentes e do sono e ausên-
cia de antecedentes pessoais de relevo e medicação 
habitual. De salientar, durante a consulta, o escasso 
contacto visual com o profissional de saúde e família 
e uso constante do telemóvel, associado a comporta-
mento opositivo e verbalmente agressivo em relação 
à mãe (“és sempre igual, tenho vergonha de ti”, “a 
culpa é tua que não gostas de mim e ainda me obri-
gas a jogar basket”) que desvaloriza e se desculpa su-
cessivamente pela “idade” do filho. O exame objetivo 
não apresentou quaisquer alterações. No decorrer da 
consulta, foi solicitado ao jovem para fazer um dese-
nho sobre o que quisesse, exposto na figura 3.

No desenho observa-se a representação de uma 
vítima de agressão verbal e seus agressores e salien-
ta-se ainda a utilização de temática e vocabulário 
inapropriados para a faixa etária (“discoteca”, “cur-
tir”, “beber”). Quando pedido ao jovem para descre-
ver o seu desenho, disse que se tinha lembrado da 
festa de aniversário do seu melhor amigo da semana 
anterior, em que “só havia pessoal popular”, com ex-
ceção do “nerd que se devia ter enganado na festa”. 
O próprio seria a personagem do desenho que afirma 
“bora lá beber” e o seu melhor amigo o que diz “não 
te percebo nerd”.

Foi proposta entrevista a sós com o jovem que re-
cusou no momento (“hoje tenho pressa porque tenho 
jogo”), mas aceitou agendamento de consulta poste-
rior, em 15 dias. 

Aquando da consulta de enfermagem dos filhos, 
foi realizada consulta com a mãe, sozinha. Nesse con-
texto, foi exposto à mãe o desenho feito pelo filho, 
tendo esta sido alertada para os sinais de alarme. Foi 
equacionada a possibilidade de encaminhamento fu-
turo para uma consulta de Psicologia Clínica, tendo 
esta concordado.

Quinze dias após a primeira consulta, o jovem re-
gressou novamente à unidade de saúde familiar, com 
a mãe. Esta informou o médico de família que falou 
abertamente com o filho após a consulta anterior, 
tendo este assumido que andava a ser incomodado 
verbalmente por uns colegas da equipa de basket. 
Quando perguntado sobre o porquê de não ter dito 
nada a ninguém, admitiu não ter contado nada à mãe 
pois considerava que era a culpada pela separação 
com o pai que deixou de estar sempre presente para 
o proteger, não tendo também dito nada ao pai para 
não causar “ainda mais discussões” entre os pais. 
Foram questionados sobre a possibilidade de reali-
zação de consulta familiar para exploração do su-
cedido, com que ambos concordaram e preferiram 
que fosse realizada em conjunto. Durante a consulta 
não se verificou o comportamento agressivo do jo-
vem em relação à mãe presente na consulta anterior, 
tendo-se verificado um discurso calmo entre ambos 

Figura 2.  Genograma e psicofigura de Mitchel (elaborado a 
09/08/2016)

Masculino
Feminino
Falecido
Amizade/próximo
Discórdia/conflito
Separação
Agregado familiar

Figura 3.  Desenho infantil (elaborado a 09/08/2016).
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e o profissional de saúde, que possibilitou a explora-
ção do tema da separação, o realce da importância 
de uma relação saudável entre os pais para o bem-
-estar dos filhos e a discussão de possíveis alternati-
vas para a guarda dos filhos que pudessem agradar 
a todos os intervenientes. Foi dada disponibilidade 
para a realização de uma consulta futura com am-
bos os pais e filhos. Entretanto, entre a primeira e a 
segunda consulta na USF, o jovem já tinha tido uma 
primeira consulta de psicologia, tendo consulta de 
seguimento agendada em 15 dias, após a qual ficou 
marcada nova consulta na USF. No terceiro contacto 
com a unidade de saúde familiar, o jovem veio acom-
panhado pela mãe e pela irmã. Sorridente, iniciou a 
consulta dizendo que tinha estado com o pai no dia 
anterior pois “os pais já são amigos”. Saiu do clube de 
basketball, tendo-se inscrito em aulas de karate, com 
as quais se encontrava entusiasmado para começar.

COMENTÁRIO
A Medicina Geral e Familiar destaca-se de outras 

especialidades ao proporcionar ao médico de famí-
lia condições únicas para lidar com o utente no seu 
contexto familiar. Trabalhar com famílias pode ser tão 
interessante quanto desafiante e cabe ao médico de 
família gerir essa competência, sabendo quando deve 
passar do registo individual para uma observação do 
sistema familiar e vice-versa. 

Uma boa relação entre o MF, a criança e sua família 
poderá ser "a chave" para a identificação de situações 
de risco e sua adequada resolução e referenciação 
quando necessário. A psicologia pode ser uma im-
portante aliada mas cabe também ao MF a psicoedu-
cação/psicoterapia em cada consulta. 

De realçar que, durante a infância, muitas das alte-
rações do comportamento podem ser reflexo de pro-
blemas de índole familiar ou escolar, sabendo-se que 
em filhos de pais separados, os efeitos da separação 
e os conflitos na díade parental são extensos e afetam 
inúmeros aspetos do desenvolvimento infantil para 
os quais é importante estar alerta. O desenho infantil, 
que poderia à primeira vista parecer um adversário 
contra a duração (i)limitada das consultas, pode-se 
revelar um importante aliado e fornecer informações 
preciosas na altura adequada, tornando visível o que 
é invisível, dizível o que não é dito e consciente o que 
não o é. Salienta-se no entanto a importância de se-
rem desenvolvidas formações para os profissionais 
de saúde, sobre a avaliação dos desenhos infantis de 
acordo com a idade/etapa de desenvolvimento psi-
comotor da criança, para uma correta interpretação 
e abordagem desse canal de comunicação entre a 
criança e o mundo exterior.
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