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A 13 de dezembro de 2013, a Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte (AIMGF Zona Norte) 
começou um novo ciclo. Cientes do esforço e dedicação da Direção anterior, esta equipa empenhou-se em dar segui-
mento às atividades que tinham já sido desenvolvidas, bem como em tentar ir de encontro às necessidades de todos os 
internos de Medicina Geral e Familiar (MGF) que se vão colocando no dia-a-dia, com novos projetos e parcerias.
Este ciclo de dois anos, e que agora está quase na sua reta final, foi pautado pela dedicação e trabalho de uma equipa 
coesa, dinâmica e com vontade de promover iniciativas como complemento do nosso internato. Dedicamo-nos, dia após 
dia e de corpo e alma, a este desafio, dando sempre o nosso melhor. Tarefa esta nem sempre fácil de cumprir para nós, 
também internos de MGF, que temos, além da atividade assistencial, as obrigações que decorrem de um internato que se 
pretende que seja o melhor possível. 
E porque esta caminhada não seria feita sem eles, não podemos deixar de agradecer a todos os membros da Direção 
anterior que tornaram este desafio maior mas, sem os quais, este percurso teria sido muito mais difícil. 
E quando um ciclo termina, outro se inicia. A 11 de dezembro de 2015 irão decorrer novas eleições para os Órgãos As-
sociativos da AIMGF Zona Norte relativamente ao biénio 2015-2017. Os Órgãos Associativos a eleger são: Assembleia 
Geral, Direção e Conselho Fiscal. De acordo com o Regulamento Eleitoral da AIMGF Zona Norte, a apresentação de 
candidaturas deverá ser entregue com uma antecedência de 30 dias ao ato eleitoral. 
A AIMGF Zona Norte continuará disponível para receber sugestões e dúvidas e tentaremos sempre colaborar no senti-
do da dinamização do nosso internato e da nossa especialidade. Este projeto que começou há vários anos, tem vindo a 
crescer graças ao trabalho dos elementos que constituem a AIMGF Zona Norte e à colaboração única de todos os nossos 
sócios, pela participação nas nossas atividades, sugestões e, sobretudo, pelas críticas que aceitamos e nos fazem crescer.
Quanto à AIMGF Magazine, a seu tempo serão divulgadas as datas para submissão de artigos para revisão, obrigada a 
todos os que têm contribuído!

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

Atividade Data
Curso online “Metodologias de investigação” 21 de junho a 29 de novembro de 2014

1º Curso de Abordagem da Fibrilação Auricular na Medicina 
Geral e Familiar

13 de setembro de 2014

Curso de Formação em Dor – 3ª edição 26 de setembro a 31 de outubro de 2015
Curso de Hipocoagulação nos Cuidados de Saúde Primários 04 a 25 de outubro de 2014
1º Curso de Contraceção para Internos de Medicina Geral e 

Familiar
11 de outubro de 2014

XXI Encontro do Internato de Medicina Geral e Familiar da 
Zona Norte

16 e 17 de outubro de 2014

Seminários com Professor Juan Gervás e Dr.ª Mercedes 
Pérez Fernández

01 de dezembro de 2014

Jantar de receção aos novos internos 2015 23 de janeiro de 2015
Curso de Paramiloidose 11 de abril de 2015

Curso de Doenças Infeciosas para Medicina Geral e Familiar 10 e 17 de julho de 2015

EDITORIAL
pela Direção AIMGF Zona Norte

ASSEMBLEIA GERAL, 
DIREÇÃO 
E CONSELHO FISCAL 
AIMGF Zona Norte

COLABORADORES 
AIMGF Zona Norte
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por Alexandra Duarte
Direção AIMGF Zona Norte

A fibrilação auricular (FA) é a arritmia cardíaca 
mantida mais comum, ocorrendo em 1 a 2% da 
população geral. Mais de 6 milhões de europeus 
sofrem desta arritmia, sendo mais prevalente na 
população idosa (sobretudo acima dos 75 anos), 
prevendo-se que, com o envelhecimento da popu-
lação, a prevalência aumente pelo menos 2,5 vezes 
nos próximos 50 anos. A FA tem consequências 
frequentes e graves para os doentes (aumenta 
cinco vezes o risco de acidente vascular cerebral 
- AVC, três vezes a incidência de insuficiência car-
díaca, o número de hospitalizações e a mortali-
dade global), sendo a sua prevenção o principal 
objetivo do tratamento da FA. Em Portugal, 1 em 
cada 5 AVC é devido a uma FA não diagnosticada 
ou não hipocoagulada. Desta forma, pela elevada 
prevalência deste problema assim como pelas suas 
temíveis complicações, a formação nesta área no 
âmbito dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 
mostra-se de crucial importância.

Neste sentido, a 13 de setembro de 2014 a AIM-
GF Zona Norte, com o apoio dos laboratórios Pfi-
zer®, promoveu o 1º Curso de Abordagem da FA 
na MGF, que decorreu no Hotel AC Porto e que 
contou com a participação de 60 internos de MGF 
da Zona Norte. O curso teve como formadoras 
a Prof.ª Doutora Júlia Maciel, Cardiologista no 
Centro Hospitalar de São João (CHSJ), a Dr.ª Lu-
ciana Ricca Gonçalves, Imunohemoterapeuta no 
CHSJ e a Dr.ª Paula Dias, Cardiologista no CHSJ.
Numa primeira parte do curso, a Prof.ª Douto-
ra Júlia Maciel levou a cabo uma sessão sobre o 
diagnóstico e tratamento inicial da FA, abordan-
do genericamente a terapêutica antitrombótica, a 
terapêutica de controlo da frequência cardíaca e 
do ritmo. Numa segunda sessão, a Dr.ª Luciana 
Ricca Gonçalves, focando-se na área de interven-
ção da MGF, abordou o modo de individualiza-
ção da terapêutica hipocoagulante nos doentes 
em seguimento pelo Médico de Família, assim 
como o modo de monitorização da terapêutica 
em ambulatório. Foi abordada a hipocoagulação 
com varfarina e dado ênfase aos novos anticoa-

Atividades

1º CURSO
“ABORDAGEM DA FIBRILAÇÃO 

AURICULAR NA MEDICINA GERAL 
E FAMILIAR”
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gulantes orais, especificando características in-
dividuais de todos os atualmente disponíveis no 
mercado português. Para além disto, enquanto 
imunohemoterapeuta, abordou uma temática que 
tem sido, desde sempre, alvo de grandes dúvidas 
e incertezas e para a qual é, muitas vezes, solici-
tada a sua colaboração e que diz respeito à deci-
são de manutenção, suspensão ou substituição da 
terapêutica hipocoagulante, perante intervenções 
programadas e em situações urgentes. 
Numa segunda parte do curso, mais prática, a Dr.ª 
Paula Dias foi responsável por dinamizar uma 
sessão de casos clínicos, que correspondiam a si-
tuações clínicas comuns do dia-a-dia do Médico 
de Família e perante as quais o mesmo terá de in-
tervir, diagnosticando, tratando, monitorizando e 
referenciando para os Cuidados de Saúde Secun-
dários sempre que necessário, muitas das vezes 

para ser tentada uma cardioversão. Na análise dos 
diferentes casos, os internos treinaram a avaliação 
do doente com FA, averiguando o risco trombóti-
co versus (vs.) risco hemorrágico, mediante o uso 
do score de risco trombótico CHA2DS2-VASC e 
do score de risco hemorrágico HAS-BLED, ferra-
mentas estas que serão imprescindíveis a todo o 
Médico de Família, aquando da decisão de hipo-
coagular um doente (Figura 1). 

A AIMGF considera que este curso constituiu 
uma mais-valia formativa para todos os partici-
pantes, destacando-se a grande interatividade en-
tre palestrantes e internos, que viram todas as suas 
dúvidas e incertezas sobre a FA e a hipocoagula-
ção esclarecidas de uma forma simples e adaptada 
à sua realidade.

Figura 1. Score de risco trombótico CHA2DS2-VASc e score de risco hemorrágico HAS-BLED. Fluxo-
grama de decisão para hipocoagulação na FA (Fonte bibliográfica: Recomendações de Bolso da ESC: 
Recomendações para o tratamento de doentes com fibrilhação auricular, Versão 2012)
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por Margarida Moreira
Direção AIMGF Zona Norte

Nos dias 04, 11, 18 e 25 de outubro de 2014, a Bayer®, 
em parceria com a AIMGF Zona Norte, organizou o 
Curso de Hipocoagulação nos Cuidados de Saúde Pri-
mários com a duração total de 16 horas, que teve lugar 
no Auditório da Assembleia Municipal da Câmara de 
Vila Nova de Gaia. O curso foi coordenado pela Prof.ª 
Doutora Júlia Maciel, que teve presença assídua em 
todas as sessões e fomentou a discussão e formulação 
de dúvidas aos palestrantes.
Este curso teve como conteúdos: 
• Introdução geral sobre hemostase (Dr.ª Graça Oli-
veira).
• Anticoagulantes vitamina K - dependentes e anti-
coagulantes orais diretos (Dr.ª Luciana Ricca Gonçal-
ves e Prof. Doutor Fernando Araújo) – nos últimos 
anos a emergência dos novos anticoagulantes orais 
(NACO) vieram revolucionar a área da hipocoagu-
lação ao surgirem como alternativa à, por muitos te-
mida, varfarina, que obriga a uma monitorização e 
ajuste de dose frequentes e que conta com diversas 
interações alimentares e medicamentosas. Os NACO 
atualmente existentes em Portugal são: o dabigatrano 
(inibidor direto da trombina), o apixabano e o riva-
roxabano (inibidores diretos do fator Xa) e não care-
cem de avaliação por estudo da coagulação (a não ser 
em situações muito excecionais que só têm indicação 
a nível hospitalar), contudo exigem avaliação regular 
da função renal.
• Prevenção e tratamento do tromboembolismo veno-
so – TEV (Dr. Abílio Reis e Dr. António Silva) – tra-
tando-se o TEV de uma importante causa de morte, é 
imprescindível o conhecimento e aplicação da escala 
de probabilidade clínica de Wells perante a suspeita 
de trombose venosa profunda / embolismo pulmonar. 
Caso o diagnóstico destas entidades se venha a confir-
mar, é mandatório o tratamento com hipocoagulação 
no mínimo durante 3 meses, seguindo-se uma fase de 
extensão do tratamento consoante a reavaliação do 

risco de trombose/hemorragia. É importante ressal-
var que, caso não haja etiologia clara para o TEV, é 
imperativo despistar a possibilidade de cancro.
• Indicações clínicas para hipocoagular no contexto 
de Cardiologia – quatro situações constituem situa-
ções em que é necessário instituir hipocoagulação no 
âmbito da Cardiologia: o já mencionado TEV, a FA, 
as próteses valvulares (nomeadamente, doentes com 
prótese mecânica durante toda a vida, nos primeiros 
3 meses após colocação de bioprótese ou bioprótese 
com outra indicação para hipocoagular) e os trombos 
intracavitários, sendo que nas duas últimas ainda não 
foi aprovada a utilização dos NACO.
• Prevenção do AVC na FA e próteses valvulares car-
díacas – relativamente à FA, a primeira abordagem 
deve identificar aquelas com início há menos de 48h 
que devem ser enviadas ao Serviço de Urgência para 
cardioversão, e aquelas com início há mais de 48h, em 
que depois de excluída causa valvular (ou seja, doen-
ça valvular reumática ou prótese valvular) devem ser 
aplicados os scores CHA2DS2-VASC e HAS-BLED. 
Este último nunca deverá ser sinónimo de não hipo-
coagular, mas sim de otimizar o controlo dos fatores 
de risco acrescido para hemorragia. Deve ser inicia-
da hipocoagulação a partir de valores de CHA2DS2-
VASC ≥ 1 (exceto se o score se dever apenas ao sexo 
feminino) e ser tido em conta o controlo da frequên-
cia cardíaca, sendo possível ponderar cardioversão 
após 3 semanas de hipocoagulação efetiva em doentes 
ativos. Após cardioversão (espontânea/elétrica/quí-
mica) deverá ser mantida hipocoagulação no mínimo 
4 semanas, findas as quais deverá ser reavaliado o sco-
re CHA2DS2-VASC ≥ 1 e a necessidade de manter a 
hipocoagulação.
• Gestão da consulta de hipocoagulação na Unidade 
de Saúde Familiar - USF (Dr.ª Rita Maciel Barbosa), 
questões práticas do dia-a-dia da hipocoagulação e 
acompanhamento e gestão do doente hipocoagulado 
(Dr. Ricardo Carvalho) – a existência de uma consulta 
estruturada de hipocoagulação nos CSP obriga a uma 
equipa que integra médicos, enfermeiros e o Serviço 
de Imunohemoterapia de referência.
No final, o balanço feito pelos participantes e pela or-
ganização do curso foi muito positivo: tratou-se de 
um curso muito prático e voltado para a MGF, debru-
çando-se sobre as indicações para hipocoagulação, 
como optar pelo anticoagulante (indicações vs. con-
traindicações), como o iniciar, quando e de que for-
ma o interromper/reintroduzir e como proceder à sua 
substituição por outro anticoagulante. Este curso fez 
antever que, com uma formação adequada, a hipocoa-
gulação está perfeitamente ao alcance do Médico de 
Família!

CURSO
“CURSO DE HIPOCOAGULAÇÃO 

NOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS”
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por Alexandra Duarte (USF São João de Sobrado), 
Ana Rodrigues (USF Covelo), Inês Amorim (USF Er-
mesinde), Miguel Magalhães (USF Barão Nova Sin-
tra) e Pedro Sousa (USF Ramalde)
Comissão Organizadora

O 1º Curso de Contraceção para Internos de Medi-
cina Geral e Familiar foi idealizado, organizado e di-
namizado por um grupo de internos de MGF do ter-
ceiro ano, que têm na contraceção uma temática de 
interesse comum. Este curso surgiu não só do gosto 
pela área, mas também da necessidade sentida pelos 
elementos da organização, nos seus primeiros anos de 
internato, de uma maior e melhor formação na área 
da contraceção e planeamento familiar. 
Este curso pôde contar com o apoio da Sociedade Por-
tuguesa de Contraceção, da Coordenação de Interna-
to de MGF da Zona Norte (CIMGFZN) e da AIMGF 
Zona Norte.
O curso decorreu no dia 11 de outubro de 2014 na 
Fundação Cupertino de Miranda, teve a duração de 6 
horas e contou com a participação de 50 internos de 
MGF, maioritariamente do primeiro ano de formação. 
Numa primeira parte do curso, foram abordados, do 
ponto de vista teórico, os seguintes temas: “Consulta 
de planeamento familiar e pré-conceção”, “Contrace-
ção hormonal: combinada e progestativa”, “Métodos 
contracetivos de longa duração”, “Contraceção em fa-
ses importantes da vida da mulher: adolescência, pós
-parto, perimenopausa” e “Contraceção em situações 
médicas especiais: critérios de elegibilidade para cada 
método”. Cada sessão foi levada a cabo por cada um 
dos elementos da comissão organizadora, responsável 
também por promover a discussão de dúvidas e parti-
lha de experiências da prática clínica. Numa segunda 
fase do curso, esta mais prática, os participantes tive-
ram a oportunidade de treinar a colocação e remoção 

CURSO
“1º CURSO DE CONTRACEÇÃO PARA INTERNOS 

DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR” 
do implante contracetivo subcutâneo em modelos de 
braços com introdutores placebo.
Foi objetivo primordial fazer uma formação de inter-
nos para internos, para que realmente fosse de encon-
tro às expectativas e necessidades do interno de MGF 
e às exigências da formação em MGF e fosse o mais 
possível adaptado às principais dificuldades sentidas 
na prática dos CSP.
No global, foram atingidos os objetivos propostos, 
tendo a avaliação feita pelos participantes sido bas-
tante positiva. Por tudo isto, a comissão organizado-
ra propôs-se organizar uma nova edição do mesmo 
curso, tentando alargar o conteúdo do mesmo, abran-
gendo também o treino de colocação de dispositivos 
intra-uterinos em modelos.
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pela Comissão Organizadora

Bragança foi a cidade escolhida para a realização do 
XXI Encontro do Internato de Medicina Geral e Fa-
miliar da Zona Norte, que decorreu nos dias 16 e 17 de 
outubro de 2014, organizado pelos internos e orienta-
dores de formação da Direção de Internato Trindade 
Coelho, no Teatro Municipal desta cidade. 
Nas palavras de Miguel Torga, o Nordeste Transmon-
tano é um Reino Maravilhoso: “Começa logo porque 
fica no cimo de Portugal, como os ninhos ficam no 
cimo das árvores para que a distância os torne mais 
impossíveis e apetecidos. E quem namora ninhos cá 
de baixo, (…) e não tem medo das alturas, depois de 
trepar e atingir a crista do sonho, contempla a própria 
bem-aventurança”. Assim, da mesma forma, demons-
trou-se a qualidade científica e profissional dos médi-
cos especialistas e internos de MGF desta região. 
Contamos com a presença de representantes das vá-
rias entidades, entre as quais, Ordem dos Médicos, 
Administração Regional de Saúde do Norte, Ministé-
rio da Saúde, Conselho Nacional do Internato Médi-
co e Conselho Nacional do Médico Interno, Unidade 
Local de Saúde do Nordeste, Câmara Municipal de 
Bragança e Teatro Municipal de Bragança. Estiveram 
ainda presentes os diretores do Internato de MGF da 
Zona Norte e coordenadores de várias regiões do país. 
O tema escolhido – “MGF sem tabus” – surgiu das 

adversidades sentidas por aqueles que trabalham nes-
ta área. Portanto, criou-se um programa abrangente, 
pertinente e que espelhou a prática do dia-a-dia. Este 
encontro permitiu-nos discutir a Medicina no sentido 
mais genuíno da sua arte, abstendo-nos de pensar em 
percentagens e valores previamente estipulados. 
O programa foi dividido em quatro mesas de discus-
são cujas temáticas refletiram inquietações encontra-
das pelos médicos durante a sua atividade clínica, que 
são muitas vezes subvalorizadas e de difícil aborda-
gem. Abrimos a sessão de trabalhos com a mesa “A 
sexualidade sem tabus”, que contou com a interven-
ção do Prof. Doutor Manuel Esteves. Posteriormente 
decorreu a mesa “A família sem tabus” onde foi dis-
cutido, entre outros, o conceito das novas famílias. O 
segundo dia de trabalho iniciou-se com uma exposi-
ção sobre o doente difícil, parte integrante da mesa 
“A consulta sem tabus”. Finalmente decorreu a mesa 
“A morte sem tabus”, onde foram abordadas temáti-
cas relevantes que se apresentam no nosso quotidia-
no como um desafio e que contou com a presença do 
Prof. Doutor Rui Nunes para falar sobre o Testamento 
Vital. 
Com o apoio da indústria farmacêutica foram orga-
nizados dois simpósios sobre Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crónica e Antidiabéticos Orais. Paralelamente 
às comunicações livres, momento privilegiado para os 
internos exporem o trabalho científico desenvolvido 
ao longo da sua formação, decorreram vários work-

XXI ENCONTRO DO INTERNATO 
DE MEDICINA GERAL 
E FAMILIAR DA ZONA NORTE 
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shops: “Métodos contracetivos”, “Hipocoagulação 
oral”, “ Saúde Mental”, “Espirometria” e “Dor crónica”, 
que permitiram a aquisição de competências práticas 
nas áreas referidas. 
O XXI Encontro foi também importante para dar a 
conhecer os trabalhos científicos realizados pelos 
internos no âmbito da formação específica. Foram 
submetidos 226 resumos para avaliação, tendo sido 
selecionados 39 para apresentação sob a forma de 
comunicação em poster (10 revisões de tema, 10 re-
latos de caso, 10 projetos de investigação e 9 posters 
de avaliação e melhoria contínua da qualidade) e 21 
comunicações orais (6 revisões de tema, 6 relatos de 
caso, 6 projetos de investigação e 3 comunicações 
orais de avaliação e melhoria contínua da qualidade). 
Foram submetidos resumos de qualidade excecional 
tendo sido extremamente difícil para o júri avaliador 
a seleção dos trabalhos. Esta dedicação e empenho 
dos internos de MGF provou ser uma mais-valia para 
o crescimento da atividade científica do Internato de 
MGF da Zona Norte. 
Entre congressistas, palestrantes, convidados e mem-
bros da organização, o número de participantes con-
tabilizados perfez um total de aproximadamente 400 
pessoas. Num evento com esta dimensão importa des-
tacar que a sua organização implica recursos e infraes-
truturas, cuja disponibilidade é reduzida nas cidades 
do interior, agravado pelo orçamento restritivo e pelo 
apoio financeiro cada vez menor das diversas entida-
des. Para nós foi importante o feedback positivo dos 
palestrantes, participantes e convidados, todos essen-
ciais no êxito deste encontro. 
Apesar dos obstáculos encontrados para conseguir 
alcançar este desafio, todas as questões logísticas e or-
ganizacionais foram resolvidas da melhor forma, para 
proporcionar um encontro agradável, acolhedor, es-
clarecedor e interessante. Gostávamos de salientar o 
envolvimento de todos os internos da Direção de In-
ternato Trindade Coelho no desempenho das diversas 
tarefas com o inegável apoio da sua Diretora, assim 
como, o contributo essencial, gentilmente disponibi-
lizado pelas entidades locais. 
É com satisfação que a Comissão organizadora do 
XXI Encontro do Internato de Medicina Geral e Fa-
miliar da Zona Norte reconhece que, para além de ter 
contribuído com conteúdos formativos pertinentes, 
este evento também permitiu a divulgação e o reco-
nhecimento das cidades e dos profissionais do interior 
norte do país. 
O carácter construtivo e enriquecedor desta experiên-
cia permitiu aos elementos da Comissão organizadora 
adquirir conhecimentos e competências que consti-
tuirão um legado para auxiliar as futuras organizações 

e possibilitarão o crescimento individual e profissio-
nal dos internos envolvidos. 
À comissão sucessora garantimos que, com perseve-
rança, encontrarão sempre solução, pois os alunos de 
hoje são os doutores de amanhã. 

TRABALHOS PREMIADOS NO XXI ENCONTRO DO 
INTERNATO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DA 
ZONA NORTE

> INVESTIGAÇÃO 
Vencedores
• Estudo GaLes - Caracterização das atitudes de pro-
fissionais de Cuidados de Saúde Primários perante 
lésbicas e gays
• Avaliação do Desenvolvimento Psicomotor – Uti-
lização da Escala de Mary Sheridan Modificada nos 
Cuidados de Saúde Primários 

> AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE
Vencedores
• Estudo EXPO 2010: Excesso de peso e Obesidade 
Infantil – reavaliação 
• Projeto MetDiab: Avaliação e Garantia da Qualida-
de da Prescrição de Metformina em Doentes Diabéti-
cos com Declínio da Função Renal 
• Referenciação aos Cuidados de Saúde Secundários: 
melhoria contínua da qualidade 

> REVISÃO DE TEMA
Vencedores
• Hipertensão no Grande Idoso: Tratar ou não Tratar? 
• O papel do cigarro eletrónico na cessação tabágica – 
uma revisão baseada na evidência 

> RELATO DE CASO
Vencedores
• A excelência da Medicina Geral e Familiar 
• O doente depois da “cura” 

> POSTERS
Vencedores
1. Anemia no Idoso: estudo transversal numa Unida-
de de Cuidados Primários 
2. Diabetes Mellitus Tipo 2 – Estudo transversal de 
uma lista de utentes
3. Projeto de intervenção na comunidade sobre ali-
mentação saudável 
4. USF dos Pequenitos 
5. Melatonina em idade pediátrica: que evidência? 
6. Avaliação e melhoria contínua da qualidade no 
cumprimento do calendário de exames da gravidez
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por João Rocha Palas
Colaborador da AIMGF Zona Norte

Polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), paramiloido-
se, doença de Corino de Andrade, doença dos pezinhos, 
muitos nomes para uma doença “pouco conhecida”. Para 
alterar este paradigma e reforçar o nosso conhecimento 
sobre esta doença, a AIMGF Zona Norte, com o apoio da 
Pfizer®, organizou no passado dia 11 de abril o Curso de 
Paramiloidose, que contou com casa cheia e presença de 
três neurologistas do Centro Hospitalar do Porto, Dr.ª Ana 
Martins da Silva, Dr.ª Cristina Alves e Dr.ª Teresa Coelho.

Os nomes dados a esta doença entregam algumas pistas 
sobre a sua génese:
• PAF, pois é uma polineuropatia mista, sensitiva, autonó-
mica e motora, progressiva e fatal, provocada pela depo-
sição de uma proteína mutante sob a forma de substância 
amiloide e de carácter hereditário autossómico dominante. 
• Doença de Corino de Andrade, pois foi primeiramente 
descrita por Corino de Andrade, um dos pilares do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Uni-
versidade do Porto em 1952.
• Polineuropatia amiloidótica familiar do tipo português, 
como dizem os nossos congéneres brasileiros, pois os pri-
meiros doentes diagnosticados eram oriundos do litoral 
norte, região da Póvoa de Varzim, sendo ainda hoje a re-
gião com mais casos diagnosticados, não esquecendo que é 
uma doença em expansão em Portugal.
• Doença dos pezinhos, pois a perda de sensibilidade à 
dor e à temperatura nos pés, além das dores nevrálgicas e 
disfunção autonómica, fazem parte da clínica inicial desta 
patologia.
Em relação à sua etiologia, a PAF é provocada pela depo-
sição de uma proteína mutante sob a forma de substância 
amiloide, sendo a proteína mais frequentemente envolvida 
a transtirretina, da qual se conhecem numerosas formas 
mutantes. Esta é uma proteína de transporte plasmático, 
sintetizada principalmente no fígado, mas também na reti-
na e plexos coróideus. Com mais de 100 mutações patogé-
nicas conhecidas, a mutação Val30Met é a mais frequente 
e é responsável pelos focos de grande dimensão conheci-
dos no mundo (Portugal, Japão, Suécia, Maiorca). Devido 
a este grande número de mutações, a penetrância do gene 
é variável (idade de início variável, portadores sem doença 
em idades avançadas e mesmo doentes sem história fami-
liar prévia) e a apresentação clínica também.

Quando pensar em PAF? 

RED FLAGS

Neuropatia 
periférica de 

pequenas fibras, 
sensitiva e sen-

sitivo-motora

Eletromiografia Com disauto-
nomia

Com perturba-
ções da condu-

ção cardíaca

Dores nevrál-
gicas 

Perda de sensi-
bilidade ao calor 

e à dor
Perda de força 

associada a 
diminuição de 
sensibilidade
Inicio distal e 
ascendente e 

de intensidade 
progressiva

Normal (só no 
início)

Neuropatia axo-
nal (sensitiva 
ou sensitiva e 

motora)

Enfartamento, 
vómitos, perda 

de peso
Obstipação/

diarreia
Perda de peso 

sem razão 
evidente

Retenção uri-
nária (com infe-
ções urinárias 
recorrentes)/
incontinência
Impotência
Hipotensão 
ortostática

Bloqueios auri-
culo-ventricula-
res e de ramo

Bradicardia 
sintomática

Como apesar de rara, a PAF assume uma prevalência rela-
tivamente elevada no norte de Portugal, o médico de MGF 
tem um papel primordial neste contexto, não só na deteção 
dos primeiros sinais e sintomas – essenciais para o diag-
nóstico precoce da doença e para o seu tratamento –, mas 
também pela relação estreita que possui com as famílias, 
permitindo-lhe perceber quais os potenciais elementos em 
risco e que devem ser encaminhados para despiste precoce 
da doença, assim como o planeamento de uma gravidez no 
seio de uma família afetada com envio precoce para um 
centro especializado. Acresce ainda a importância que a 
MGF poderá ter no acompanhamento da evolução clíni-
ca desta patologia, assim como no apoio ao doente e seus 
familiares.
Este curso inovador respondeu às principais questões que 
um Médico Família poderá ter em relação à doença e con-
tribuiu também para o esclarecimento de muitos mitos as-
sociados à mesma, recordando que esta doença deve ser 
colocada como hipótese em todas as situações em que exis-
tam polineuropatias, independentemente do sexo, idade, 
história familiar ou região de origem. 
Em caso de dúvida é só aguardar pela edição de 2016!
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por Ana Cláudia Almeida
Colaboradora da AIMGF Zona Norte

Nos dias 10 e 17 de junho de 2015, a AIMGF Zona 
Norte organizou o Curso de Doenças Infeciosas para 
Medicina Geral e Familiar, com a duração total de 11 
horas, que teve lugar na Secção Regional Norte da Or-
dem dos Médicos. O curso contou com a presença de 
palestrantes de 3 especialidades distintas: Pneumolo-
gia, Ginecologia/Obstetrícia e Infeciologia, o que fo-
mentou uma discussão interdisciplinar e o esclareci-
mento de várias dúvidas da plateia.

Este curso teve como conteúdos: 

• Doenças infeciosas na gravidez (Dr.ª Inês Gonçal-
ves, Ginecologia/Obstetrícia) – as doenças infeciosas 
quando associadas à gravidez assumem especial rele-
vo, colocando-se questões relativas ao tratamento da 
doença da mãe, ao efeito deste no curso da gravidez, 
assim como à influência sobre o feto, não só da doen-
ça materna, mas também da terapêutica utilizada. Os 
CSP desempenham um papel importante na preven-
ção e aconselhamento relativamente a estas infeções, 
assim como no seu diagnóstico precoce e correto, de 
forma a garantir um tratamento atempado e assim 
contribuir para a redução de complicações.  

PAF-TTR
(Polineuropatia Amiloidótica  
Familiar associada à transtirretina)

Uma doença neurodegenerativa, 
progressiva e irreversível que  
poderá estar oculta  
nos sintomas
*Lista não representativa de todos os sintomas de PAF-TTR
(Polineuropatia Amiloidótica Familiar associada à transtirretina)
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• Hepatites víricas (Dr. Miguel Abreu, Infeciologia) 
- a hepatite vÍrica constitui ainda um grave problema 
de saúde pública à escala mundial. São conhecidos 5 
tipos distintos (A,B,C, D,E). Os vírus A e E partilham 
as mesmas vias de transmissão e cursam sobretudo 
com formas agudas de doença; os vírus B, D e C po-
dem evoluir para a cronicidade, com risco de cirrose 
e carcinoma hepático. Para os vírus A e B (D – vacina 
contra a hepatite B) existe vacinação eficaz. As prin-
cipais medidas de prevenção passam pela educação, 
imunização e terapêutica adequada.

• Tuberculose ativa e latente (Dr.ª Ana Verónica 
Cardoso e Dr. Hans Dabó, Pneumologia) – apesar 
da incidência de tuberculose apresentar um perfil des-
cendente a nível mundial, esta continua a ser a segun-
da causa de morte por doenças infeciosas no mundo. 
Portugal é um país de prevalência intermédia, sendo 
que as cidades do Porto, Lisboa e Setúbal apresentam 
as maiores taxas de incidência de tuberculose. O diag-
nóstico correto exige um elevado índice de suspeição 
e constitui um ponto essencial no combate a esta epi-
demia. A história clínica, o contexto epidemiológico, 
o exame radiológico e sobretudo o exame micobac-
teriológico das secreções brônquicas constituem os 
aspetos mais importantes no diagnóstico. A prova de 
Mantoux e os testes de libertação de interferão gama 
(IGRAs) não estão indicados no diagnóstico de tuber-
culose ativa.

• Doença do viajante – quando suspeitar? (Dr. An-
dré Pinto, Infeciologia) – nos últimos 60 anos o nú-
mero de viajantes internacionais aumentou muito e 
emergiram destinos turísticos em países em vias de 
desenvolvimento, como na Ásia-Pacífico, África e 
Médio Oriente pelo que o conhe-
cimento e aconselhamento na área 
das Doenças do Viajante assume 
um papel cada vez mais importan-
te. Este aconselhamento deve ser 
determinado pelo destino e caracte-
rísticas específicas da viagem, assim 
como pelo perfil e estado de saúde 
do indivíduo. Destaca-se a diarreia 
do viajante como o problema mais 
frequente, afetando cerca de 20 a 
60% dos viajantes para países em 
desenvolvimento e, apesar de ra-
ramente ser grave, apresenta uma 
morbilidade significativa.

• Atualização em vírus da imuno-
deficiência humana - VIH (Dr.ª 

Nélia Neves, Infeciologia) – o número de novas infe-
ções por VIH tem vindo a diminuir, sendo que no ter-
ritório português 75% dos novos casos encontram-se 
nas cidades do Porto, Lisboa, Setúbal e Faro. A com-
plexidade da infeção por VIH torna imprescindível a 
existência de uma estrutura multidisciplinar de cui-
dados de saúde. O Médico de Família apresenta um 
papel fulcral na informação e educação da população, 
no diagnóstico precoce e prevenção da transmissão, 
assim como na correta referenciação.

• Antibioterapia nos CSP (Dr. André Silva, Infecio-
logia) – A resistência aos antibióticos constitui um 
grave problema de saúde pública em crescimento na 
Europa. O padrão de consumo geral de antibióticos 
numa população tem impacto sobre as resistências a 
este grupo de fármacos. A promoção de estratégias 
para o combate ao desenvolvimento de resistências 
passa pelo controlo ambiental e de saúde pública, 
vacinação e prescrição racional de antibióticos. É ne-
cessário um reconhecimento das síndromes clínicas, 
o conhecimento dos principais microrganismos en-
volvidos, assim como dos padrões de sensibilidade e 
resistência. É igualmente importante ter em conside-
ração a antibioterapia prévia e os fatores relacionados 
com o hospedeiro, como comorbilidades ou imuno-
depressão no momento da prescrição.

No final do curso, o balanço feito pelos participantes 
e pela organização do curso foi muito positivo: tra-
tou-se de um curso prático e direcionado para a MGF, 
debruçando-se sobre a epidemiologia, diagnóstico e 
tratamento das principais doenças infeciosas ao nível 
dos CSP. Alertou também para a necessidade de res-
trição racional da prescrição de antibióticos de forma 
a prevenir a emergência de resistências.
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A VISÃO DE UM ESPECIALISTA
FORMAÇÃO MÉDICA: “QUE 
RUMO?”
por Pedro Miguel Coelho
Médico Assistente de MGF e Orientador de Forma-
ção de MGF na USF Ao Encontro da Saúde, ACeS 
Grande Porto I

Em paralelo com a constante evolução da medicina, 
também a formação médica em Portugal tem vindo a 
sofrer alterações, acompanhando as várias alterações 
que as políticas de saúde têm vindo a ter.
Na formação pré-graduada, a evolução deu-se no sen-
tido de os clássicos 6 anos de formação do curso de 
medicina, passarem para 5 anos mais 1 “profissiona-
lizante”; posteriormente com o processo “Bolonha” 
surgiram os “mestres” em medicina.

A formação pós-graduada diz respeito ao internato 
médico, que engloba uma fase generalista e uma fase 
de formação específica. 
A fase generalista, caracterizada por ser um “tronco 
comum” a todos os médicos tem vindo a sofrer várias 
alterações, há 30 anos era designada de “serviço mé-
dico à periferia”, que teria uma duração variável em 
alguns casos prolongando-se por mais de sete anos. 
Posteriormente essa formação evoluiu para o “inter-
nato geral”, que tinha uma duração de dois anos, nos 
quais todos os jovens médicos passavam por vários 
serviços, antes de entrarem para a especialidade. Na 
primeira década do século XXI, o internato geral “en-
colhe” na sua duração para dar lugar ao “ano comum” 
que tinha os mesmos moldes do internato geral mas 
metade da sua duração temporal, e que ainda hoje se 
mantém.
De acordo com o Novo Regime Jurídico do Internato 
Médico - Decreto-Lei nº86/2015, o ano comum po-
derá ser extinto dentro de três anos. Está antecipada a 
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aquisição de autonomia para após um ano de interna-
to e alterada a prova de acesso à especialidade, passan-
do a ter esta um carácter de “avaliação e seriação”, uma 
vez que passa a existir a possibilidade de inclusão de 
uma nota mínima. A nota final de curso passa igual-
mente a contar para o acesso à especialidade.
Surgem, no entanto, novos problemas que convém an-
tecipar:
• Por um lado a abrupta extinção do ano comum com 
base na potencial profissionalização do sexto ano pa-
rece inadequada, sendo o próprio conceito de profis-
sionalização bastante indefinido, pela não existência 
de ano profissionalizante verdadeiro e pela eventual 
falta de experiência dos estudantes para a prática clí-
nica no final da formação pré-graduada. Adicional-
mente, o atual sexto ano curricular já se encontra so-
brecarregado, nomeadamente pela tese de mestrado, 
pelas avaliações curriculares, residências hospitalares 
finais e pelo estudo para a prova de acesso à formação 
específica.
• Existe indefinição quanto ao modo como decorrerá 
o período de transição até ao seu término e o previsí-
vel excesso de candidatos para as vagas de especialida-
de disponíveis a curto prazo poderá repercutir-se na 
existência de médicos indiferenciados.
No que respeita ao internato médico de formação es-
pecífica em MGF, também sofreu várias alterações e 
evoluções. A Clínica Geral/Medicina da Família foi 
consagrada em Diário da República em 1982. Desde 
então, o programa de formação foi alvo de sucessivas 
reformulações e atualizações, evoluindo de um pro-
grama de formação de 3 anos até atingir os moldes 
atuais de 4 anos com a publicação do Decreto-Lei 
nº45/2009 de 13 de fevereiro, e da Portaria nº300/2009 
de 24 de março, que publicou o programa de forma-
ção específica de MGF. 
Assim, a especialização em MGF assenta em estágios 
clínicos que visam a prática médica do interno com a 
integração de conhecimentos, aptidões e atitudes que 
fundamentam as competências do especialista em 
MGF.
Atualmente, o programa nacional do internato de 
MGF tem em conta o perfil profissional definido in-
ternacionalmente, sendo orientado para o desenvol-
vimento das competências nucleares referidas na de-
finição europeia de MGF da European Academy of 
Teachers in General Practice/Family Medicine (EU-
RACT) de 2005. Espera-se, portanto, que o interna-
to em MGF, enquanto processo de formação médica 
especializada, garanta uma capacitação ao exercício 
tecnicamente diferenciado e clinicamente autónomo 
da especialidade.
No entanto de acordo com o Novo Regime Jurídico do 

Internato Médico - Decreto-Lei nº86/2015 e o Novo 
Regulamento do Internato Médico (RIM) - Portaria 
nº224-B/2015, o exercício autónomo da medicina 
é reconhecido a partir da conclusão com aproveita-
mento do primeiro ano de formação, sendo aplicável 
de imediato aos atuais internos do ano comum e do 
primeiro ano de formação específica. É minha convic-
ção que a autonomia deve ser concedida apenas após 
a conclusão de dois anos de formação pós-graduada, 
correspondentes ao ano comum e ao primeiro ano de 
formação específica, uma vez que é o tempo de práti-
ca clínica mínimo necessário para garantir a aquisição 
de competências necessárias ao exercício autónomo e 
responsável da medicina.
Impõe-se a pergunta - Se a medicina de amanhã é 
sempre mais complexa que a de ontem, qual a van-
tagem e a lógica de encurtar os tempos de formação?
A complexidade da profissão médica não deve ser me-
nosprezada e avaliada de forma leviana. Ao atribuir-se 
autonomia precocemente está-se a atribuir responsa-
bilização precoce. Não confundir responsabilidade 
com responsabilização, a primeira é um processo con-
tínuo que deve ser adquirido progressivamente e cor-
responde a um processo de maturação profissional 
necessário e individual, a segunda é imposta e implica 
obrigações legais.
Nesse mesmo RIM, entre outras alterações de fundo, é 
também alterada a forma de avaliação, que passa a ser 
contínua ao longo do internato e com uma prova final 
constituída por avaliação curricular, prática e teórica.
Justamente nestas duas últimas surgem alterações, 
a prova prática - substituição da observação de um 
doente por discussão de casos clínicos sorteados. Dei-
xa de ser avaliada a capacidade prática perante um 
doente, se bem que num ambiente diferente do am-
biente da consulta e passa a ser avaliada a capacidade 
de raciocínio e de síntese mediante um caso clínico 
padronizado.
A prova teórica - prova escrita/escolha múltipla, na-
cional, simultânea. Precisamente esta mudança é a 
mais fraturante e gera mais discórdia, se por um lado 
ao ser uma prova única, nacional e simultânea está 
garantida uma avaliação homogénea, justa e igual 
para todos, por outro lado surgem dúvidas quanto à 
bibliografia recomendada e qual o modelo de exame 
e perguntas.
No internato de MGF e relativamente à diminuição da 
duração individual dos estágios obrigatórios de 3 para 
2 meses, e da duração total dos estágios opcionais de 
7 para 6 meses, existe um contra-senso. A especiali-
dade de MGF nunca foi tão abrangente como agora, 
e nunca foi exigido um nível de conhecimentos e ex-
periência tão diferenciados. Quer pelo aumento da 
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prevalência de doenças crónicas e suas complicações, 
geridas pelos Médicos de Família, como por exemplo 
a doença pulmonar obstrutiva crónica e a diabetes, 
entre outras, quer pela transferência de responsabili-
dades que no passado estavam destinadas aos Cuida-
dos de Saúde Secundários e que agora recaem sobre os 
Médicos de Família, como por exemplo a gestão dos 
doentes hipocoagulados. Para responder a esta neces-
sidade absoluta de mais diferenciação, não me parece 
que a solução seja encurtar formação, ao invés deveria 
seguir-se o caminho inverso. A formação médica não 
pode ser refém de agendas políticas, concentrando-se 
na quantidade de especialistas formados a qualquer 
custo. A qualidade tem de estar assegurada.
Perante estas alterações é importante fazer um balan-
ço. Será realmente necessário mudar um modelo de 
formação, com provas dadas da sua inquestionável 
qualidade, invejado por muitos outros países da Eu-
ropa?
Serão as novas alterações benéficas e permitirão for-
mar melhores médicos?
Ficam as questões para reflexão individual e corpora-
tiva, sendo certo que o tempo dará as respostas.

A VISÃO DE UM INTERNO DO 
QUARTO ANO
por João Lima
Médico interno de formação específica de MGF na 
UCSP do Peso da Régua, ACeS Marão e Douro Norte

Como interno do quarto ano de MGF, prestes a termi-
nar a especialidade, tenho a oportunidade de contem-
plar o percurso realizado até hoje e apreciar a minha 
formação nos moldes ainda em vigor no corrente ano 
de 2015. Entre os vários estágios hospitalares e nos 
CSP que forneceram uma experiência variada numa 
miríade de áreas (homenageando o nome da minha 
futura especialidade), o que mais destaco da minha 
formação é o tempo. Tempo para acumular experiên-
cias, para aprender e para praticar. Tempo para errar, 
para reconhecer o erro e para emendá-lo, evitando 
outros idênticos. Tempo para estabelecer uma relação 
de confiança e empatia para com os utentes, e para me 
conhecer como Médico de Família.
As alterações da formação médica visam um objetivo 
primordial: formar rapidamente e em maior número 
Médicos de Família, de forma a colmatar a necessida-
de do Serviço Nacional de Saúde de prover Médicos 
de Família aos milhares de utentes que não o têm. E é 
de facto um objetivo nobre. Não dispensa, no entan-

to, um debate sobre os moldes em que este objetivo é 
procurado. Pois o preço a pagar é a qualidade da for-
mação, podendo comprometer a qualidade da presta-
ção de cuidados de saúde no futuro próximo.
O término do ano comum é exemplo. Considero-o 
uma primeira experiência profissional sem autono-
mia, essencial. Permite a aquisição dos primeiros co-
nhecimentos práticos de uma forma protegida, como 
deve ser exigido dada a elevada responsabilidade do 
acto médico em geral. Permite ainda orientar o inter-
no na sua vocação (leia-se, escolha de especialidade), 
o que não é menos importante. Como é relevante uma 
formação com qualidade, também o é o profissional 
encontrar e seguir a sua vocação conscientemente e 
sentir-se realizado na sua profissão. Logo, é um argu-
mento a favor da qualidade da formação do médico e 
dos serviços por ele prestado.
De facto reconheço a diferença gritante entre a minha 
postura no primeiro dia do ano comum e nos dias de 
hoje. Apesar de ter ainda muito para aprender, admito 
estar muito mais capaz de exercer a profissão de forma 
autónoma, algo que não passava de um vislumbre no 
meu ano comum.
Mas quanto será o tempo de formação de um médico 
suficiente? Um recém-especialista não é recipiente de 
todo o conhecimento médico. Há portanto um con-
tínuo na aprendizagem que deve perdurar após o in-
ternato. Por outro lado, o internato é o contexto ideal 
para a expansão do conhecimento técnico-científico 
do interno. A redução do tempo de formação será en-
tão sempre prejudicial.
Há falta de médicos no Centro e no Sul do país, mas 
também no Norte, onde realizo a minha formação es-
pecífica. E tenho conhecimento, certamente a par de 
muitos de vós colegas, de situações insólitas de existi-
rem Unidades de Saúde com carência de Médicos de 
Família, recém-especialistas que manifestam vontade 
de trabalhar nessas unidades e, no entanto, não são 
abertas vagas. Se a redução do tempo de formação 
médica pretende satisfazer as necessidades das comu-
nidades portuguesas, é curioso presenciar que outras 
dificuldades têm impedido a contratação de médicos. 
Dificuldades essas que não implicam uma restrutura-
ção plena e inusitada da formação médica portuguesa, 
reconhecida internacionalmente pela sua excelência.
É importante que manifestemos a nossa opinião. Mais 
ainda que manifestemos o nosso desagrado. Vivemos 
tempos de grandes alterações, e devemos prestar aten-
ção e intervir. A formação específica sob a forma de 
internato tem um valor insubstituível. Pode, contudo, 
criar a ilusão externa de que somos ainda estudantes, 
jovens alunos ainda a aprender. Na realidade somos 
profissionais, adultos, alguns de nós já com alguns 
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anos de experiência, e devemos assumi-lo. E se pre-
tendemos lutar pela melhoria do Serviço Nacional de 
Saúde, certamente a causa será nobre e poderemos 
“reclamar” em vez de “debater”, “exigir” em vez de 
“negociar”.

A VISÃO DE UMA INTERNA DO 
QUARTO ANO
por Margarida Moreira
Médica interna de formação específica de MGF na 
USF das Ondas, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Con-
de

Enquanto interna do quarto ano, cheguei ao último 
ano da especialidade que tive o privilégio de escolher 
com entusiamo e expetativa. Adivinhava-se um ano 
de trabalho, mas que no final seria recompensado com 
a tão ansiada plena autonomia e responsabilidade de 
ser Médica de Família. Continuo a aguardar por esse 
dia, mas com algumas reticências desde o dia 20 de 
fevereiro de 2015, altura em que a portaria nº45/2015 
mudou os meus planos.
Quando fiz a minha escolha, o meu caminho durante 
o internato baseava-se em determinados pressupostos 
com que desenhei aquilo que iria fazer dele, a gestão 
do meu tempo e das minhas tarefas. Com alguma sur-
presa, deparei-me num ano crítico de trabalho com a 
mudança do exame final do internato. É verdade que 
todos o são, mas inevitavelmente este quarto ano aca-
ba por dominar a nossa dedicação curricular em de-
trimento da nossa vida pessoal e profissional enquan-
to médicos cuja preocupação são os doentes.
Qualquer que fosse a forma de exame seria um desa-
fio a ultrapassar, mas tomar consciência na reta final 
de que as regras mudaram e, a cada dia que passa, ter 
mais noção que a falta de esclarecimentos e de deci-
sões se adensam, é verdadeiramente assustador.
Mas, sobretudo, a primeira pergunta que me ocorre 
é: porque é que numa portaria em que todas as alte-
rações dizem respeito aos novos internos ingressados 
no internato de MGF em 2015, apenas a alteração da 
estrutura final do exame se aplica aos internos que es-
tão prestes a terminar o seu percurso? Faltam meses 
para terminar o meu internato, ainda não sei em que 
moldes se vai realizar o exame prático e em que fon-
tes de evidência se vai basear a prova teórica. Não sei, 
mas entretanto, vou continuar a fazer o meu trabalho 
em prol dos doentes que vejo todos os dias e espero 
que eles me aprovem na sua avaliação final.
 

A VISÃO DE UM INTERNO DO 
PRIMEIRO ANO
por João Rocha Palas
Médico interno de formação específica de MGF na 
USF Ao Encontro da Saúde, ACeS Grande Porto I

Como se vê o futuro quando se está no início da ca-
minhada… 
Que alegria! 
Depois de muitas dúvidas e receios, aqui estou eu no 
primeiro ano da especialidade. Sortudos aqueles que 
não vão ter ano comum para os confundir na escolha 
da mesma. 
Bem, quanto a mudanças… 
Sobre estágios hospitalares obrigatórios (saúde da 
mulher, saúde infantil e saúde mental) não me parece 
que a redução da sua duração de 3 para 2 meses traga 
algum benefício, principalmente o de saúde infantil. 
Internos cujos orientadores tenham listas mais enve-
lhecidas, com poucas ou quase nenhumas crianças 
para seguir, certamente agradeceriam mais um mês 
intensivo de pediatria. A mesma opinião estende-se 
aos estágios opcionais: passar a sua duração total de 7 
para 6 meses significa a perda de uma oportunidade 
que colmate eventuais limitações na formação especí-
fica de cada interno.
Estarão estas reduções assentes em critérios de qua-
lidade que visem a melhor formação dos futuros es-
pecialistas em MGF? Se sim, parece-me que não vão 
passar da boa intenção. Infelizmente, pelo contrário, 
vários são os indicadores de que estas medidas te-
nham apenas sido operacionalizadas com vista à re-
dução temporal dos internos nos hospitais.
A implementação de uma igual e simultânea avalia-
ção teórica nacional reduzirá a subjetividade inerente 
aos júris, garantindo maior equitatividade do que o 
modelo até então praticado. Claro está que a disponi-
bilização da bibliografia fundamental deverá ser reali-
zada atempadamente, caso contrário andaremos à luz 
daquilo que colegas mais velhos nos possam indicar. 
Substituir o momento de avaliação com o utente de 
carne e osso por um simples papel limitará a avaliação 
dos conhecimentos, aniquilando por completo um 
dos pilares fundamentais da formação na especialida-
de de MGF: a avaliação de desempenho.
Resta-nos também esperar por um concurso a nível 
nacional. Ou não teremos o direito à possibilidade de 
mudar de vida?

A responsabilidade sobre o conteúdo dos textos é dos 
autores dos mesmos.
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MOVIMENTO VASCO DA GAMA – 
RUMO À MGF GLOBAL
por Ana Nunes Barata, Catarina Matias
Movimento Vasco da Gama, Portugal

O Movimento Vasco da Gama (MVdG) é o grupo eu-
ropeu de internos e jovens médicos de MGF. É parte 
integrante da secção europeia da Organização Mun-
dial de Médicos de Família (WONCA). A Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) 
é a organização nacional que representa Portugal na 
WONCA. Assim, o Departamento de Internos e Jo-
vens Médicos de Família (DIJMF) da APMGF é o res-
ponsável pela promoção e divulgação do MVdG no 
nosso país. 
Em 2014, o MVdG cumpriu uma década de existência 
e, nestes últimos anos, tem vindo a desenvolver várias 
atividades de modo a promover e a capacitar os jovens 
Médicos de Família para exercerem a sua atividade 
com uma perspetiva internacional e abrangente, co-
laborando para o desenvolvimento dos Cuidados de 
Saúde Primários (CSP) à escala global.
As atividades do MVdG dividem-se nos seguintes 
grupos temáticos: 
• Research: grupo que pretende incentivar a inves-
tigação e colabora com a European General Practice 
Research Network (EGPRN). Anualmente, são aber-
tas candidaturas para o “Junior Research Award”, uma 
bolsa de investigação europeia, que pretende premiar 
os melhores trabalhos de investigação na Europa. O 
prémio é atribuído durante a conferência europeia da 
WONCA. 
Este ano, foi selecionado o trabalho português “Index 
development for the global reach of Family Medicine 
hashtags on Twitter”, da autoria de Luís Pinho-Costa, 
para apreciação pelo júri europeu. Desejamos a me-
lhor sorte ao participante e esperamos que seja um 
dos premiados durante a 20ª conferência europeia da 
WONCA em Istambul!
• Education and Training: grupo temático que pro-
move atividades no âmbito da formação em MGF, 

tanto relativamente ao internato, como na formação 
pós-graduada. Trabalha em pareceria com a EURACT.
• Exchange: tal como o nome indica, trata-se do gru-
po que promove os intercâmbios. Os intercâmbios 
promovidos pelo MVdG são certificados pela WON-
CA e têm forte pendor educativo. Os interessados são 
desde logo chamados a expor os seus objetivos educa-
cionais para o intercâmbio. Estes são avaliados pelos 
anfitriões que, de seguida, constroem um programa 
educativo de acordo com o descrito. Finalmente, os 
participantes deverão apresentar um relatório final, 
no qual descrevem as suas atividades.

Atualmente existem três possibilidades para realizar 
um intercâmbio apoiado pelo MVdG:
• Intercâmbios Hippokrates: intercâmbios de 15 dias, 
numa localidade europeia;
• Intercâmbios Family Medicine 360º: intercâmbio de 
até um mês, em qualquer país do mundo;
• Conference Exchanges: intercâmbios que se realizam 
associados a uma conferência nacional de MGF. Ge-
ralmente, o intercâmbio decorre nos dois a três dias 
anteriores à conferência e, posteriormente, os partici-
pantes acompanham as atividades da conferência. 
• Image: grupo de trabalho que se ocupa da divulga-
ção do MVdG, tanto nas redes sociais, como através 
de vídeos promocionais. Para além disso, também é 
responsável pela criação de itens promocionais do 
grupo, tais como t-shirts, pins, etc.
• Beyond Europe: é o grupo que liga o MVdG a di-
ferentes grupos de trabalho externos ao MVdG, tais 
como a European Society for Quality and Safety in 
Family Practice (EQuiP), European Rural and Isola-
ted Practitioners Association (EURIPA), International 
Federation of Medical Students’ Associations (IFM-
SA), European Union of General Practioners (UEMO), 
WONCA Working Party: Women & Family Medicine 
(WWPWFM), etc.
Também estão incluídos neste grupo subgrupos do 
MVdG, tais como o subgrupo da equidade de géne-
ro, violência doméstica, #fmchangemakers (grupo que 
pretende incentivar o pensamento c rítico e questio-
nar o status quo da MGF mundial) e o grupo de Saúde 
Mental. 
O núcleo do Beyond Europe está em evolução cons-
tante, sendo frequente o nascimento de novos sub-
grupos de interesse, bem como o surgimento de novas 
parcerias com associações já estabelecidas.
Atualmente, o MVdG organiza um fórum anual e uma 
pré-conferência antecedente à conferência europeia 
da WONCA. O fórum deste ano decorreu em Dublin, 
de 20 a 21 de fevereiro 2015, sendo o evento que se 
segue este ano a pré-conferência em Istambul, de 21 a 
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22 de outubro de 2015. 
O MVdG é um grupo que funciona e vive graças à 
motivação de todos os que colaboram nas suas ativi-
dades. Assim, de modo a promover e a continuar este 
espírito, são sempre bem-vindos novos colaboradores 
ou interessados. 
Quem experimenta participar uma vez poderá sentir 
e viver na primeira pessoa o que significa trabalhar e 
colaborar nesta família europeia. E essa vez vai decer-
to ser suficiente para ficar “contagiado” com o vírus 
do MVdG!

Para mais informações, podem consultar a página: 
http://vdgm.woncaeurope.org/. Também podem en-
contrar o grupo no Facebook®, Twitter® e LinkedIn®. 
Em Portugal, os anúncios de candidaturas e de opor-
tunidades são publicados na página da APMGF: 
http://www.apmgf.pt/
Caso desejem participar nas iniciativas deste grupo, 
deverão entrar em contacto pelo e-mail:
- hippokratespt@gmail.com

Ficamos à vossa espera!

por Álvaro Pereira
USF-AN

A implementação das USF’s, aspeto mais saliente da 
reforma de 2005 dos CSP portugueses, foi das mais 
bem-sucedidas reformas dos serviços públicos das úl-
timas décadas. A USF-AN é uma associação de carác-
ter nacional, multiprofissional, o que a distingue de 
todas as outras, sem fins lucrativos, e que tem como 
objetivos representar as USF’s, fomentar a partilha de 
experiências e conhecimentos e promover o desenvol-
vimento de equipas autónomas e responsáveis, tudo 
para uma prestação de CSP de qualidade e um Serviço 
Nacional de Saúde sustentável.  Ao longo do tempo, 
foi criando suportes (colaboradores, parcerias, de-
partamentos...) e desenvolvendo projetos (Encontro 
Nacional, USF Sentinela, BI das USF) que hoje fazem 
dela uma organização com múltiplas frentes de atua-
ção.
A USF-AN é igualmente uma entidade acreditada, 
neste momento em processo de certificação, que tem 
vindo a triplicar anualmente o seu volume de forma-
ção, e cuja formação é considerada pelos seus associa-
dos uma das maiores vantagens de ser sócio. 
Anualmente a USF-AN organiza o maior encontro 
multiprofissional do país – o Encontro Nacional das 
USF’s, uma das faces mais visíveis da Associação, e 
cuja 7ª edição teve este ano lugar em Aveiro com a 
presença de cerca de 1000 médicos, enfermeiros e se-
cretários clínicos sob o tema “Os 7 pilares das USF”. 
Deste 7º Encontro resultou a “Declaração de Aveiro” 
e foi também recentemente publicado o livro “7x7 
Medidas - Novo Ciclo dos CSP - 2015-2018” que se 
pretende que inicie um novo ciclo na reforma e trans-

formação dos CSP em Portugal.
Um dos principais projetos da USF-AN para o pre-
sente, e para o futuro, é o BI das USF. O projeto BI 
das USF é um dispositivo de gestão do conhecimento 
em saúde que permite caracterizar as USF’s, qualificar 
o seu desempenho de forma integradora e multidi-
mensional, contribuindo para o seu desenvolvimen-
to e melhoria contínua sustentada. Surge como uma 
plataforma online e tem como principais objetivos, 
permitir a exploração e análise dos dados das USF’s, 
a importação/exportação de documentos e a constru-
ção de dashboards, entre outras funcionalidades. O BI 
das USF’s pode ser consultado em www.biusf.pt.
O núcleo de internos da USF-AN tem como objetivo 
fundamental permitir a partilha de ideias e conheci-
mentos entre médicos internos de MGF e orientado-
res de formação, debatendo temas fundamentais para 
o Internato. Acima de tudo procura debater temas que 
muitas vezes não têm lugar nos congressos e jorna-
das de cariz mais técnico-científico, mas que julgamos 
essencial que sejam debatidos, nomeadamente o con-
curso de recém-especialistas, o Regulamento do In-
ternato Médico e o programa de MGF, assim como 
formações práticas de como formar uma USF e estudo 
da lista de utentes.
Nesse sentido realiza-se anualmente o “Open-Day 
USF-AN”, evento destinado aos médicos internos de 
MGF, e cuja inscrição é gratuita para os sócios, que 
conta já com duas edições anteriores e cuja terceira 
edição está já prevista para 2016. Na edição de 2015 
foi discutido o novo Regulamento do Internato Mé-
dico, bem como o novo programa de MGF. Está tam-
bém em estudo a realização já em 2016 de uma edição 
especial nos Açores, com o objetivo de aproximar a 
USF-AN dos profissionais desta região autónoma.
Toda a informação sobre a associação, bem como os 
formulários para novas adesões de sócios, podem ser 
consultadas em www.usf-an.pt.
Porque o futuro se constrói debatendo o presente. 
Porque... Juntos Somos mais Fortes, contamos conti-
go!
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SEGURANÇA NA 
PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS DE 
SAÚDE
por Pedro Couto, Pedro Mendes e Rosa Barreira
Médicos internos de formação específica de MGF 
na USF Valongo, ACeS Maia/Valongo

INTRODUÇÃO 
A qualidade da prestação de cuidados de saúde as-
senta em diversas dimensões, desde a acessibilidade 
e continuidade de cuidados à equidade, efetividade e 
eficiência, satisfação dos utentes e, de forma não me-
nos importante, à segurança.
Os incidentes de segurança decorrem do nível da cul-
tura de segurança e organização das instituições, ha-
vendo um aumento do risco nas que negligenciam o 
investimento em boas práticas. As consequências po-
dem ser de ordem física e/ou emocional nos doentes, 
ou de reputação das instituições e dos seus profissio-
nais.
Em fevereiro de 2015, foi publicado o “Plano Nacional 
para a Segurança dos Doentes 2015-2020” (PNSD), 
onde se enumeram os objetivos estratégicos a atingir 
nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Com 
este artigo pretende-se resumir os objetivos do PNSD 
direcionados para os CSP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Aumentar a cultura de 
segurança do ambiente interno.
Para concretizar mudanças de comportamento e au-
mentar a segurança e qualidade nos cuidados presta-
dos, a Organização Mundial de Saúde e o Conselho da 
União Europeia recomendam a avaliação da perceção 
dos profissionais de saúde sobre a cultura de seguran-
ça da instituição onde trabalham. 

Em Portugal, a avaliação irá decorrer anualmente, 
em anos alternados, para os hospitais, já ocorrido em 
2014, e para os Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACeS) em 2015. É essencial a promoção da adesão 
dos profissionais, pois, segundo o PNSD, em 2014, a 
taxa de adesão nacional foi de 18,3%. A Administra-
ção Central do Sistema de Saúde irá incluir, nas me-
tas para as instituições, os valores-padrão das taxas de 
adesão definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 
Para 2020, espera-se atingir uma taxa de adesão na-
cional igual ou superior a 90%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Aumentar a segurança 
da comunicação.
A segurança na comunicação assume especial impor-
tância quando há transferência de responsabilidade na 
prestação de cuidados, tanto entre instituições - por 
exemplo, na referenciação hospitalar a partir dos CSP 
- como entre profissionais da mesma instituição - por 
exemplo, na prescrição interna de determinado trata-
mento. Para ambos os casos, os sistemas de informa-
ção assumem um papel fundamental. Uma das metas 
a atingir define que 90% dos ACeS tenham acesso às 
notas de alta das entidades hospitalares de referência.
Neste objetivo é também realçada a comunicação com 
o cidadão, no sentido de o informar, de forma fiável, 
isenta e independente, sobre a prestação de cuidados, 
capacitando-o a tomar decisões informadas, esclare-
cidas e livres. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Aumentar a segurança 
cirúrgica.
Considerando que metade das complicações associa-
das à prática cirúrgica são evitáveis, um dos objetivos 
estratégicos foca-se na segurança cirúrgica. Apesar de 
ser um ponto muito relevante, a sua aplicabilidade em 
termos da prática clínica nos CSP é reduzida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Aumentar a segurança 
na utilização da medicação.
Destacam-se três pontos relativos à utilização segura 
de medicamentos:
• Reconhecimento e identificação de medicamentos 
com nome ortográfico/fonético ou aspeto semelhan-
tes, minimizando os erros relacionados com a admi-
nistração de um medicamento errado.
• Promoção da notificação de incidentes e reações ad-
versas relacionadas com medicamentos. Tanto os pro-
fissionais como o cidadão devem reportar as reações 
adversas (Portal RAM, disponível em www.infarmed.
pt) e os incidentes (Plataforma Notific@, disponível 
em www.dgs.pt) que ocorram numa instituição de 
saúde.
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• Promoção da reconciliação terapêutica, que corres-
ponde ao processo de verificação da lista completa da 
medicação de cada doente (em papel e eletrónica).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Assegurar a identificação 
inequívoca dos doentes.
O elevado número de doentes e de profissionais envol-
vidos na prestação de cuidados de saúde potenciam a 
probabilidade de ocorrência de incidentes relaciona-
dos com a identificação dos utentes.
A identidade deve ser sempre confirmada através de 
dados fidedignos (como é o caso do nome, da data 
de nascimento e do número único de processo clíni-
co), sendo prática segura o recurso a pelo menos dois 
destes dados. Esta identificação deve ocorrer antes da 
prestação de qualquer cuidado, por todos os profissio-
nais envolvidos, desde a identificação no secretariado 
até ao momento da consulta.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Prevenir a ocorrência de 
quedas.
As quedas ocorrem em todas as faixas etárias, contu-
do, na população mais idosa a prevalência e os danos 
resultantes são superiores. No caso das fraturas da 
anca em idosos, cerca de 20% morre ao final de um 
ano.
Os fatores de risco associados às quedas são multifa-
toriais. A estratégia de prevenção passa pela avaliação 
dos fatores de risco, pela comunicação e educação so-
bre o risco de quedas, pela implementação de medidas 
preventivas e/ou corretoras do ponto de vista institu-
cional e pela execução de intervenções individualiza-
das.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Prevenir a ocorrência de 
úlceras de pressão.
As úlceras de pressão causam sofrimento, aumentam 
a prevalência de infeções, diminuindo a qualidade de 
vida dos doentes e cuidadores. A imobilidade é o fator 
de risco principal. Adicionalmente, o estado nutricio-
nal, a integridade da pele, a idade e o nível de oxi-
genação do sangue também são determinantes neste 
problema.
A nível dos CSP deve existir uma avaliação sistemáti-
ca do risco de úlceras de pressão (utilizando as escalas 
internacionais de Braden ou Norton), um plano para 
a sua prevenção e tratamento, bem como um plano de 
auditorias internas para assegurar a melhoria contí-
nua destas práticas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Assegurar a prática sis-
temática de notificação, análise e prevenção de inci-
dentes.

A notificação de incidentes de segurança permite 
a identificação de riscos e vulnerabilidades de uma 
organização, permitindo uma melhoria na seguran-
ça do doente através da aprendizagem com o erro. 
Contudo, a prática da notificação ainda não está sis-
tematicamente implementada. O sistema nacional de 
notificação de incidentes de segurança desenvolvido 
pela DGS designa-se por “Notific@”, esperando-se um 
acréscimo em 20%/ano no número de notificações até 
2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. Prevenir e controlar as 
infeções e as resistências aos antimicrobianos.
As infeções associadas aos cuidados de saúde prejudi-
cam o tratamento adequado do doente, associando-se 
a maiores taxas de morbimortalidade e ao consumo 
acrescido de recursos. O seu controlo está intima-
mente relacionado com a prevenção da resistência aos 
antimicrobianos. 
Dados de vigilância epidemiológica da European An-
timicrobial Resistance Surveillance Network revelam 
que Portugal apresenta uma taxa elevada de resistên-
cia bacteriana aos antimicrobianos. São princípios bá-
sicos para a sua redução, a prevenção de todas as infe-
ções evitáveis, a não utilização de antibióticos quando 
não existe infeção bacteriana e a redução da duração 
do tratamento ao mínimo indispensável para curar 
e evitar a recidiva. Atualmente existe o Programa de 
Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos 
Antimicrobianos. Enquanto grandes prescritores de 
antibióticos, os médicos dos CSP devem conhecer as 
intervenções propostas neste Programa, destacando-
se a educação dos profissionais e cidadãos, a unifor-
mização de procedimentos e a vigilância epidemioló-
gica, tanto de infeções, como do uso de antibióticos 
e resistência aos mesmos. Para o final de 2020, espe-
ra-se uma redução, relativamente a 2014, de 50% no 
consumo de antimicrobianos e de 50% no consumo 
de quinolonas, bem como atingir uma taxa de infe-
ções por Staphylococcus aureus meticilino-resistentes 
de 20%.

CONCLUSÃO
Os CSP são o local de primeiro contacto do uten-
te com o Serviço Nacional de Saúde. Os médicos de 
MGF são pilares essenciais no processo de melhoria 
da segurança dos doentes, intervindo de forma prati-
camente transversal em todos os pontos estratégicos 
constantes no PNSD. Assim, os médicos dos CSP de-
vem ter conhecimento deste Plano e das medidas que 
nele constam para melhorar a segurança dos doentes 
e, dessa forma, melhorar a qualidade da prestação de 
cuidados.
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1. Médica interna de formação específica de 
MGF na USF S. Bento, ACeS Gondomar; aluna 
do 16º Curso de Pós-graduação de Medicina do 
Trabalho da FMUP (2013-2015)
2. Médico interno de formação específica de 
MGF na USF Valongo, ACeS Maia/Valongo; alu-
no do 16º Curso de Pós-graduação de Medicina 
do Trabalho da FMUP (2013-2015)
3.  Médica interna de formação específica de 
MGF na USF Ponte, ACeS Alto Ave; aluna do 16º 
Curso de Pós-graduação de Medicina do Traba-
lho da FMUP (2013-2015)

Ao longo do tempo, o trabalho tem vindo a de-
sempenhar um papel cada vez mais importante, 
muito para além do que o atribuído à satisfação 
das necessidades mais básicas. É vital para a rea-
lização pessoal e vivência em equilíbrio com o 
meio, constituindo uma importante fonte de mo-
tivação que também se reflete na economia das 
empresas. Esse potencial provém do bem-estar fí-
sico, psíquico e moral que é necessário promover, 
continuadamente, no meio laboral.
A publicação da portaria nº112/2014 de 23 de 
maio, que regula a prestação, pelos especialistas 
de MGF, de “cuidados de saúde primários do tra-
balho” a determinados trabalhadores através dos 
ACeS, tem suscitado várias dúvidas no sentido da 
integração destas atividades no seio da atividade 
corrente de um Médico de Família. 
Atendendo à definição da WONCA de MGF de 
2002, conhecem-se como características a sua 
abordagem holística, contínua e centrada na pes-

soa, no contexto da sua família e da sua comu-
nidade ao longo de todas as fases da vida, assim 
como da interação recíproca entre trabalho e vida 
privada, esforçando-se por atingir um bom pon-
to de equilíbrio entre os dois. Daí se depreende o 
papel de prestação de cuidados em consonância 
com as necessidades do paciente no contexto do 
seu trabalho.
No entanto, e ainda atentando nas característi-
cas da especialidade, enquanto disciplina cientí-
fica centrada na pessoa, devem ser considerados 
como essenciais três aspetos de fundo: aspetos de 
contexto, aspetos de atitude e aspetos científicos, 
estando a primeira e a última fragilizadas no que 
toca ao desenvolvimento de CSP do trabalho no 
contexto da MGF.
Neste seguimento, várias posições foram assumi-
das contra a referida portaria, nomeadamente por 
parte da Ordem dos Médicos e dos Colégios da 
Especialidade de Medicina do Trabalho, MGF e 
Saúde Pública, assim como das estruturas sindi-
cais.
Destaca-se nas diversas posições a ilegalidade da 
imposição de novas obrigações aos Médicos de 
Família, nomeadamente no que se refere à avalia-
ção de riscos profissionais e vigilância das condi-
ções de trabalho, fora do seu âmbito de formação 
e para as quais necessitariam de carga horária de 
trabalho adicional. Surgem também problemas 
deontológicos, relacionados não só com a ausên-
cia de habilitações para realização da tarefa refe-
rida, assim como pelo facto da função de médico 
assistente e médico perito serem incompatíveis, e, 
portanto, não deverem ser exercidas pela mesma 
pessoa.

MEDICINA DO 
TRABALHO E 
MEDICINA 
GERAL E 
FAMILIAR
DUAS 
ESPECIALIDADES 
COMPLEMENTARES?
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Enquanto especialidade médica, a Medicina do 
Trabalho apresenta as suas próprias competên-
cias e conteúdos funcionais tendo, em Portugal, 
o programa do internato da especialidade de 
Medicina do Trabalho sido publicado na porta-
ria nº307/2012 de 8 de outubro, definindo como 
objetivos de conhecimento: a) legislação aplicável 
em Medicina do Trabalho; b) códigos de boas prá-
ticas profissionais; c) riscos laborais e sua gestão; 
d) patologia de causa profissional, relacionada ou 
agravada pelo trabalho e sua gestão.
Ora, a especificidade de tais conhecimentos só é 
possível mediante o seu estudo e prática contí-
nuos, idealmente no contexto real de cada traba-
lhador por forma a perceberem-se os riscos ocu-
pacionais inerentes e atuar primariamente numa 
perspetiva preventiva, e quando necessário cura-
tiva.

Assim o Médico do Trabalho tem como funções:
• Avaliar a capacidade do trabalhador para deter-
minada ocupação;
• Realizar reavaliações periódicas da sua saúde, 
dando ênfase aos riscos ocupacionais aos quais os 
trabalhadores ficam expostos;
• Assegurar a proteção dos trabalhadores contra 
todo o risco que prejudique a sua saúde e que pos-
sa resultar do seu trabalho ou das condições em 
que esse se efetue;
• Contribuir para a adaptação física e mental dos 
trabalhadores, em particular pela adequação do 
trabalho e pela sua colocação em lugares de tra-
balho correspondentes às suas aptidões, através 
de atividades educativas;
• Contribuir para o estabelecimento e manuten-
ção do nível mais elevado possível do bem-estar 
físico e mental dos trabalhadores.

A Medicina do Trabalho constitui fundamental-
mente uma atividade médica, e o “locus” da sua 
prática dá-se tipicamente nos locais de trabalho. 
O Médico do Trabalho deve ser o eixo central des-
te sistema. Deve conhecer o estado de saúde dos 
trabalhadores, o ambiente de trabalho, os seus ris-
cos e especificidades, conhecer o acesso a serviços 
de saúde e de proteção social, desenvolver ativi-
dades de promoção e proteção de saúde e servir 
de interlocutor entre trabalhadores, empregado-
res e técnicos de segurança. Tudo isto no senti-

do da proteção da saúde dos trabalhadores. A sua 
função passa por adaptar o trabalho ao homem e 
cada homem ao seu trabalho, fomentando e man-
tendo o mais elevado nível de bem-estar em todas 
as profissões. O objetivo máximo é a prevenção da 
lesão associada às condições de trabalho, a pro-
teção dos riscos e a redefinição, se necessário, do 
posto profissional, tendo por base as habilitações/
vocações de cada indivíduo.
Deste modo, o papel da MGF na prestação de 
“cuidados de saúde primários do trabalho” pode 
estabelecer-se como pivô, no desenvolvimento 
de um trabalho de equipa à volta do trabalhador, 
juntamente com outros profissionais de saúde, 
nomeadamente da Medicina do Trabalho e desde 
que as condições estruturais o permitam.

BIBLIOGRAFIA
1. Diário da República. Portaria nº112/2014 de 23 
de maio.
2. Diário da República. Portaria Portaria n.º 
307/2012 de 8 de outubro.
3. A definição europeia de Medicina Geral e Fa-
miliar (Clínica Geral/Medicina Familiar). WON-
CA Europa, 2002.
4. Graça L.    Europa: Uma Tradição Histórica de 
Protecção Social dos Trabalhadores. II Parte: O 
Nascimento da  Medicina do Trabalho. 2000.
5. Ordem dos Médicos. 2014. Cuidados de Saú-
de Primários do Trabalho - Ordem dos Médi-
cos corrige Ministério da Saúde. Disponível em: 
https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=con-
teudo&op=ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa-
6ca&id=a9de093d0622ed782d267fa3f1953228 
(acedido em 18 de agosto de 2015).
6. Ordem dos Médicos. 2014. Promoção e vigi-
lância da saúde de trabalhadores via serviços in-
tegrados no SNS. Disponível em: https://www.
ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=ed3d-
2c21991e3bef5e069713af9fa6ca&id=c7b90b0fc-
23725f299b47c5224e6ec0d (acedido a 18 de agos-
to de 2015).
7. Sindicato Independente dos Médicos. 2014. 
Ministério da Saúde pretende usurpar funções 
e competências médicas. Disponível em: http://
www.simedicos.pt/Noticias/Ministerio-da-Saude
-pretende-usurpar-funcoes-e-competencias-me-
dicas_9710.aspx (acedido a 18 de agosto de 2015).

Outubro 2015 | AIMGF Magazine | 23



EXERCÍCIO CLÍNICO: 
REALIDADE 

OU UTOPIA?
por Paulo Fernandes
Fisioterapeuta na Clínica Sentir Saúde – Clínica Mé-
dica e Reabilitação

Como Fisioterapeuta, confesso que senti um misto de 
prazer e responsabilidade, ao aceitar o desafio de es-
crever um artigo de opinião dirigido aos médicos in-
ternos e especialistas de MGF, sobre um tema que me 
é especial e que, embora seja pertinente e suportado 
por evidência científica robusta, carece ainda do devi-
do crédito junto da comunidade médica portuguesa.
Nunca como na atualidade tivemos uma população 
com uma prevalência tão elevada de doenças crónicas 
não transmissíveis, que, como sabemos, são as princi-
pais causadoras de morbimortalidade.1 Estas doenças 
estão relacionadas com estilos de vida pouco saudá-
veis, tais como: inatividade física, maus hábitos ali-
mentares, tabagismo, alcoolismo, má higiene do sono 
e incapacidade de uma gestão de stress efetiva.2 
Em Portugal, como é facilmente percecionado, te-
mos uma população maioritariamente sedentária e 
que não cumpre minimamente as recomendações 
de prática de exercício físico.3 Sabemos também, que 
os portadores de doenças crónicas não transmissí-
veis são concomitantemente os mais inativos. É nes-
ta população que o Exercício Clínico tem um papel 
decisivo, como potente coadjuvante terapêutico do 
tratamento médico, pois é dirigido a todas as pessoas 
que possuem uma doença crónica (doença cardio-
vascular, doença respiratória, doença reumatológica, 
doença oncológica, diabetes, dislipidemia e excesso 
de peso/obesidade) ou uma condição especial (gravi-
dez e envelhecimento). Quando corretamente prescri-
to e orientado, o Exercício Clínico nestas populações 
induz inúmeros benefícios que muitas das vezes o 
tratamento farmacológico não consegue alcançar.4-11 
Um exemplo desses benefícios pode ser visto ao ní-
vel da pandemia das doenças cardiometabólicas, onde 
a prescrição de exercício se mostrou ser tão ou mais 
eficaz que a maioria dos fármacos prescritos, no que à 
taxa de mortalidade diz respeito.12

Pessoalmente, considero que o Exercício Clínico não 
é uma utopia, e tem uma enorme margem de cresci-
mento. Contudo, para este crescimento ser efetivo, 
tem de haver união entre os diferentes profissionais 

de saúde, em especial ao nível dos CSP, para que estes 
utentes sejam devidamente acompanhados ou enca-
minhados para profissionais certificados na prescri-
ção de exercício em populações com patologia e com 
condição especial.
Na Clínica onde exerço, o Exercício Clínico é, com 
sucesso, uma realidade há já um ano e meio, pois a 
frequentar o nosso Centro de Exercício Clínico temos 
neste momento cerca de 40 utentes. Bissemanalmente 
e a participar em sessões individualizadas com dura-
ção de cerca de 60 minutos, temos utentes com artrite 
reumatóide, doença oncológica, fibromialgia, dor cró-
nica, doença arterial periférica, síndrome metabólica, 
osteoporose, diabetes e ainda grávidas e idosos. Todas 
as sessões são supervisionadas e orientadas por Fisio-
terapeutas com formação avançada e credenciados na 
área do Exercício Clínico, constituindo equipa com 
uma especialista de Medicina do Exercício, coordena-
dora do centro, que faz a fundamental conexão entre 
Médico referenciador-Utente-Fisioterapeuta.
Os resultados têm sido bastante satisfatórios, quer a 
nível da satisfação subjetiva demonstrada pelos uten-
tes, quer ao nível da melhoria clínica e analítica no 
âmbito da sua patologia ou condição. Os benefícios 
do Exercício Clínico, quando devidamente prescrito e 
orientado, são inegáveis.13 
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Embora reconheça que a constante escassez de tempo 
na consulta de MGF seja uma barreira, quer à ava-
liação quer à prescrição de exercício, os ganhos em 
saúde devem fazer com que os clínicos não descurem 
esta abordagem.
Assim, em jeito de conclusão e em prol da saúde dos 
portugueses, deixo um repto à comunidade médica 
para que dê cada vez mais importância ao Exercício 
Clínico e prescreva o “Exercício como um fármaco”.

BIBLIOGRAFIA
1. Khan KM, Weiler R, Blair SN. Prescribing exercise 
in primary care. BMJ. 2011; 343: 4141.
2. Murray CJ, Lopez AD. Measuring the global burden 
of disease. N Engl J Med. 2013; 369(5): 448-57.
3. Comission E. Sport and physical activity. Euroba-
rometer, 2014.
4. Fong DY, Ho JWC, Hui BPH, Lee AM, Macfarlane 
DJ, Leung SSK, et al. Physical activity for cancer sur-
vivors: meta-analysis of randomised controlled trials. 
BMJ. 2012; 344: e70.
5. Knols R, Aaronson NK, Uebelhart D, Fransen J, 
Aufdemkampe G. Physical exercise in cancer patients 
during and after medical treatment: a systematic re-
view of randomized and controlled clinical trials. J 
Clin Oncol. 2005; 23(16): 3830-42.
6. Kujala UM. Evidence on the effects of exercise the-
rapy in the treatment of chronic disease. Br J Sports 
Med. 2009; 43(8): 550-5.
7. Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing 
exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med 
Sci Sports. 2006; 16 (Suppl 1): 3-63.
8. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-S-
ceppa, White RD. Physical activity/exercise and type 
2 diabetes: a consensus statement from the Ameri-
can Diabetes Association. Diabetes Care. 2006; 29(6): 
1433-8.
9. Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnorh P, 
Antó JM. Regular physical activity reduces hospital 
admission and mortality in chronic obstructive pul-
monary disease: a population based cohort study. 

Thorax. 2006; 61(9): 772-8.
10. Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking 
or strengthening exercise for osteoarthritis of the 
knee? A systematic review. Ann Rheum Dis. 2005; 
64(4): 544-8.
11. Diabetes Prevention Program Research Group. 
Reduction in the incidence of type 2 diabetes with 
lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 
2002; 346(6): 393-403.
12. Naci H, Ioannidis JP. Comparative effectiveness 
of exercise and drug interventions on mortality out-
comes: metaepidemiological study. BMJ. 2013; 347: 
5577.
13. Sallis R. Exercise is medicine: a call to action 
for physicians to assess and prescribe exercise. Phys 
Sportsmed. 2015; 43(1): 22-6.

QUERES SER 
SÓCIO?
QUERES 
PUBLICAR?

SABE COMO EM
WWW.AIMGFZONANORTE.PT

Outubro 2015 | AIMGF Magazine | 25



por Miguel Ângelo Rego1, Ana Filipa Castro2, Cata-
rina Evaristo2
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da Nutrição

O leite ocupa um lugar muito importante na nossa 
vida. Precisa de uma prova? Veja só o espaço ocupado 
nas prateleiras dos hipermercados por toda a varieda-
de de leite e seus derivados. 
Escrever e falar sobre o leite, as suas propriedades 
nutricionais e o seu papel na saúde humana provoca 
sempre um debate intenso. Ultimamente esse debate 
reacendeu-se, com trocas de argumentos inflamados 
pela publicação de alguns estudos que questionam os 
efeitos benéficos do consumo de leite para a saúde do 
nosso esqueleto, a redução do risco de osteoporose e a 
sua potencial associação com um aumento do risco de 
certas neoplasias, em particular o cancro da próstata.
Aparentemente o leite foi perdendo o seu papel de 
protagonista num padrão alimentar saudável, e já não 
se acha piada aos bigodes brancos nos rostos de crian-

ças e adultos, como os das campanhas publicitárias da 
década de 90. “Got Milk?”passou de moda. Agora, nos 
media, pergunta-se - ”O leite é um veneno?”.
A Escola de Saúde Pública da Universidade de Har-
vard ao anunciar o seu modelo de educação alimentar, 
o “Healthy Eating Plate”, em 2011, deixou de destacar 
o leite e seus derivados. E fê-lo com base na premissa 
de que o leite não é a única fonte de cálcio na nossa 
alimentação e que, relativamente à saúde do nosso es-
queleto, existem outros fatores que exercem uma in-
fluência determinante sobre a mineralização óssea e 
a redução do risco de osteoporose, como são os casos 
do teor de vitamina D da alimentação, cuja dose diá-
ria recomendada é de 600 a 800UI, podendo ser maior 
(3000UI a 4000UI) em indivíduos com reduzida ex-
posição solar, o exercício físico e o efeito negativo de 
elevadas doses de vitamina A, em particular o retinol, 
que está associado com um enfraquecimento ósseo, e 
está presente em suplementos vitamínicos e também 
em alimentos fortificados, como leite e alguns cereais 
de pequeno-almoço.1 Nesta linha destacam-se alguns 
resultados que questionam o consumo de leite como 
estratégia alimentar para prevenir a osteoporose e as 
fraturas do colo do fémur. Em outubro de 2014, o Bri-
tish Medical Journal2 publicou um estudo de coorte, 
desenvolvido na Suécia pela equipa de investigadores 
de Karl Michaelson, que de forma muito cautelosa 
estabelece paradoxalmente uma associação positiva 
entre o maior consumo de produtos lácteos e um au-
mento do risco de fraturas e da mortalidade por qual-
quer causa. Os indivíduos que consumiam 3 ou mais 
copos de leite por dia, comparados com os que con-
sumiam apenas 1 tinham um risco relativo de mor-
te de 1,93. No entanto, a natureza observacional dos 
questionários de frequência alimentar aplicados (ape-
nas 2) não permite discernir se, eventualmente, não 
estaremos na presença de uma relação causal inversa, 
explicada pelo maior consumo de leite em pessoas, 
que sabendo do seu risco de fratura ou predisposição 
para o desenvolvimento do fenómeno de osteoporo-
se, passaram a consumir mais leite, precisamente para 
tentarem reduzir o seu risco, tal como aconselhados 
ao longo dos anos.
Dagfinn Aune, do Departamento de Epidemiologia 
do Imperial College de Londres publicou recente-
mente 3 revisões sistemáticas3,4,5 onde fez uma análise 
extensa sobre a associação entre o consumo de leite e 
seus derivados e o risco de neoplasias. Encontrou uma 
relação protetora do consumo de produtos lácteos e o 
cancro do cólon (cerca de 400 g/dia de produtos lác-
teos) com um risco relativo (RR) = 0,83 (Intervalo de 
Confiança – IC – 95%: 0,78-0,88) significativa para o 
consumo de leite [200ml/dia, RR= 0,91 (IC 95%: 0,85-

“POSSO 
BEBER 
LEITE?”
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0,94)], mas não significativa para o consumo de quei-
jo [50g/dia, RR=0,96 (IC 95%: 0,83-1,12)].
O consumo de leite e de queijo em particular nas suas 
variedades com menor teor de gordura está associado 
a um menor risco de diabetes mellitus do tipo 2 [RR 
(IC’s 95%) de 0,93 (0,87-0,99; I(2) = 33%)] por 400g 
de produtos lácteos e, em particular, uma maior redu-
ção do risco relativo para o consumo de 200g/dia de 
iogurte, RR= 0,78 [IC 95%: 0,60-1,02; I(2) = 70%].4

Parece existir uma associação entre o consumo de 
quantidades elevadas de leite (quantidade maiores 
que 400g/dia) (RR: 1,07; IC 95%: 1,02-1,12) e pro-
dutos lácteos com o cancro da próstata, mediado por 
outro fator que não o teor de cálcio, ou de gordura, 
no leite.3 É aqui que reside o cerne da atual polémica, 
com partidários dum regime vegetariano a utilizarem 
esta informação como uma “confirmação” de que vi-
veríamos todos muito melhor se deixássemos de be-
ber leite de outras espécies.
Os detratores do leite, baseados nas conclusões dos 
trabalhos de Colin Campbell, que publicou, em 2005, 
um livro “The China Study: Startling Implications for 
Diet, Weight Loss, and Long-Term Health” com aquilo 
que ele conclui dos dados recolhidos num dos maio-
res estudos epidemiológicos conduzidos nos últimos 
20 anos, apontam o dedo à caseína, uma das proteínas 
do leite de vaca, associando-a à maior prevalência de 
determinadas neoplasias. Contudo, esta discussão não 
fica por aqui. Colin Campbell tem sido acusado de ter 
extrapolado as suas opiniões a partir de simples cor-
relações, forçando conclusões ao não entrar em linha 
de conta com a interação de outros fatores alimentares 
e ambientais na génese destas neoplasias, num debate 
marcado pela enorme complexidade de conceitos de 
epidemiologia e estatística, que a certa altura estão já 
muito afastados da realidade do copo de leite em cima 
da nossa mesa e não permitem uma resposta clara à 
pergunta “Posso beber leite?”. Quer uma resposta rá-
pida? Claro que sim, a não ser que...tenha alergia às 
proteínas do leite de vaca, ou apresente uma severa 
intolerância à lactose.
Uma percentagem reduzida (em muitos países menos 
de 0,5%) da população mundial é alérgica às proteínas 
do leite ou não consegue digerir alguns componen-
tes como a lactose, desenvolvendo uma intolerância à 
lactose, sendo este mais um dos motivos para a afir-
mação: “o leite faz mal!”.
A intolerância à lactose ocorre quando o indivíduo 
tem uma deficiência na produção da enzima lactase. 
Esta tem como função quebrar as moléculas de lacto-
se convertendo-as em glucose e galactose, e tornando 
assim a absorção mais fácil. Sem esta enzima, a lactose 
não é digerida e pode causar sintomas como ventre 

inchado, flatulência, diarreia, cólicas e dores abdomi-
nais.
Os sintomas podem variar de intensidade e de pessoa 
para pessoa, dependendo também da quantidade de 
leite ingerido. A lactose faz ainda parte da composição 
de muitos géneros alimentícios como o queijo, e ou-
tros alimentos processados dos quais o leite integra a 
sua lista de ingredientes. Também pode estar presente 
em medicamentos, pelo que se deve estar atento à lista 
de ingredientes.
A alergia às proteínas do leite de vaca faz com que o 
sistema imunológico reaja às proteínas do leite, como 
a caseína, presente no coalho e às α-lactoalbumina e 
β-lactoglobulina, presentes no soro.6 Esta alergia ma-
nifesta-se através de erupções cutâneas, dificuldade 
respiratória, vómitos, problemas digestivos e intesti-
nais.
Estão disponíveis no mercado opções seguras para 
quem é intolerante à lactose como o leite sem lacto-
se e os iogurtes, pois nestes, por serem fermentados, 
a lactose já se encontra em quantidades residuais. Já 
para os alérgicos à proteína do leite, existem opções 
como a bebida de soja, de aveia, de arroz.

O que sabemos então sobre esta questão?

a) O consumo de leite e seus derivados são uma das 
fontes mais acessíveis e baratas de proteínas e cálcio. 
A nossa evolução como espécie deve muito ao seu 
consumo. Do ponto de vista nutricional, o leite é um 
alimento bastante completo, pois contém vitaminas 
lipossolúveis como a A e D, hidrossolúveis como a B2 
e B12 e também tem um alto aporte de minerais como 
ferro, cálcio e iodo. Quanto ao teor proteico é de alto 
valor biológico, devido à presença de aminoácidos es-
senciais como a leucina, lisina e valina e não essen-
ciais como o ácido glutâmico e prolina.

b) Para ingerir a quantidade diária recomendada de 
cálcio não é obrigatório beber leite, nem tão pouco 
em quantidades superiores a 500ml por dia. Outros 
alimentos fornecem cálcio, como a sardinha em con-
serva (473mg/100 g), a couve galega (286mg/100g); o 
miolo de amêndoa e avelã (250mg/100g), a salsa e o 
agrião (200mg/100g), o feijão branco (177mg/100g).7

c) Os fatores mais importantes para a solidez dos nos-
sos ossos, para além do teor de cálcio na nossa ali-
mentação, são o exercício físico, em particular o que 
implica algum impacto, com produção de forças de 
tração sobre os ossos, e a vitamina D, que sintetizamos 
em resposta à ação dos raios ultravioleta e que está 
presente em alimentos como a sardinha, a dourada, o 
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salmão (11 a 23ug/100g).

d) O consumo de leite (mais do que 400g/dia) está as-
sociado com um aumento do risco de cancro da prós-
tata, e uma redução do risco de cancro do cólon e do 
desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2, em 
particular para o iogurte.

e) A alergia à proteína do leite de vaca afeta cerca de 
0,54% da população pediátrica europeia (até à idade 
de 2 anos). É mais comum em crianças do que em 
adultos, e em muitos casos é uma condição transitó-
ria.8

Mantenham-se saudáveis, com leite!
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INFEÇÃO VIH/SIDA
IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE
por Sónia Rocha
Médica interna de formação específica de Infe-
ciologia no Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra

Os primeiros casos de síndrome de imunode-
ficiência adquirida (SIDA) foram descritos em 
1981, nos Estados Unidos da América, em jovens 
homossexuais do sexo masculino com pneumonia 
por Pneumocystis carinii (atual jirovecii) e sarco-
ma de Kaposi. No entanto, só dois anos mais tarde 
o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), um 
lentivírus da família Retroviridae, foi identificado 
como agente causador desta doença.
O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 
Infeção VIH/SIDA 2011-2015 tem em vista atin-

gir 3 objetivos essenciais e em função deles desen-
volver as suas estratégias. Com esses objetivos al-
cançados, perspetiva-se que Portugal seja um país 
com muito poucas novas infeções, com acesso a 
tratamento e continuidade de cuidados sociais de 
qualidade, numa sociedade que não aceite a dis-
criminação. 

Os objetivos são:
• Diminuir o risco de infeção: valoriza-se a pre-
venção da infeção junto da população geral e as 
ações dirigidas às populações particularmente vul-
neráveis ao VIH, considerando riscos específicos 
decorrentes dos comportamentos mais prevalen-
tes entre elas e o facto de a epidemia, em Portugal, 
ser de tipo concentrado. Importa aumentar a cons-
ciência do risco, emancipar os indivíduos para a 
tomada de decisões, informar com verdade e pro-
mover a realização do teste para a infeção.
• Diminuir a vulnerabilidade à infeção: decorre de 
fatores de natureza social e económica. A pobreza 
e a marginalização social são importantes deter-
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minantes da infeção e proporcionam contextos de 
vida que contrariam os comportamentos preven-
tivos. Para diminuir essa vulnerabilidade importa 
reforçar a educação formal, contrariar as desigual-
dades de género, combater a violência. A infeção, 
em si, é um fator adicional de vulnerabilidade, que 
exige a atenção particular dos serviços de saúde e 
a sua ligação inteligente com os serviços sociais. 
• Diminuir o impacto da epidemia: para além do 
impacto direto nos indivíduos e suas famílias, a in-
feção compromete o desenvolvimento das comu-
nidades, ao afetar essencialmente a população ati-
va. O tratamento da infeção é essencial, quanto o é 
a garantia de uma inserção plena no tecido social. 

Situações em que se deve realizar rastreio da 
infeção pelo VIH:
• Todas as pessoas com idades compreendidas en-
tre os 13 e 64 anos, uma vez que a incidência em 
Portugal é de 2,9/100.000 habitantes;
• Todos os doentes que iniciem tratamento de tu-
berculose;
• Todos os doentes tratados por um quadro de 
uma infeção sexualmente transmissível.

Situações em que se deve repetir rastreio da in-
feção pelo VIH:
• Todos os doentes utilizadores de drogas por via 
endovenosa, trabalhadores do sexo, homens que 
têm sexo com homens, heterossexuais com rela-
ções sexuais de risco, bem como os parceiros se-
xuais destes grupos;
• Trabalhadores da área da saúde com episódio de 
exposição ocupacional.
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Não é necessária a obtenção de um consentimento 
informado específico para rastreio da infeção pelo 
VIH. O consentimento informado geral já engloba 
a requisição deste rastreio, a não ser que o doente 
recuse quando informado.

Quanto mais precocemente for realizado o diag-
nóstico da infeção pelo VIH, mais a tempo serão 
estabelecidas as estratégias de seguimento ade-
quadas a cada doente. Contudo, a proporção de 
diagnósticos “tardios” é ainda excessiva, pelo que 
é fundamental insistir em não perder oportunida-
des de deteção da infeção nos serviços de saúde, 
acompanhadas por um sistema de informação que 
permita monitorizar os progressos. Igualmente, 
locais especiais dirigidos a populações com neces-
sidades particulares são um complemento essen-
cial no contexto do diagnóstico da infeção. Assim, 
garantir o acesso universal ao conhecimento do 
estado serológico com vista a proporcionar o tra-
tamento e os cuidados de saúde apropriados, com 
percursos de referenciação adequados, é um obje-
tivo fundamental. O funcionamento dos serviços 
de saúde deve obedecer a normas e procedimentos 
uniformizados, sendo essencial que a confirmação 
do diagnóstico após um teste reativo e a referen-
ciação aos serviços hospitalares sejam efetuadas 
no máximo em uma semana. No contexto da rea-
lização de testes rápidos, é de sublinhar que todos 
os procedimentos e aconselhamentos devem ter 
por base a confidencialidade e o consentimento 
informado, tal como se procede noutros estudos 
analíticos de rotina. A disponibilização de testes 
anónimos, voluntários e gratuitos às pessoas que, 
por iniciativa própria ou estimuladas pelos servi-
ços de saúde, decidem conhecer o seu estatuto se-
rológico face à infeção pelo VIH, deverá continuar 
a ser uma prioridade social. 

Muito embora a infeção VIH tenha surgido como 
um problema eminentemente de saúde, cada vez 
mais se compreende a sua alargada dimensão so-
cial. Assim, são objetivos fundamentais da inter-
venção prevenir e ultrapassar situações de carência 
e desigualdade social ou económica, de dependên-
cia, de exclusão ou vulnerabilidade sociais, asse-
gurar a integração e a promoção comunitárias, 
desenvolver as capacidades das pessoas que vivem 
com a infeção e oferecer proteção particularmente 
aos mais vulneráveis.



QUIZ DE 
DERMATOLOGIA

por Liliana Teixeira1, Patrícia Fernandes2

1. Médica interna de formação específica de MGF 
na USF Nascente, ACeS Gondomar
2. Médica interna de formação específica de MGF 
na USF S. Bento, ACeS Gondomar

CASO CLÍNICO 1
Doente do género feminino de 13 anos, sem ante-
cedentes de relevo e sem medicação habitual. Re-
ferenciada à consulta externa de Dermatologia por 
suspeita de tinea pedis. A doente referia desconforto 
plantar e prurido. Ao exame objetivo observava-se 
pele de aspeto brilhante, ligeiramente eritematosa 
com descamação fina e áreas de fissuração na face 
plantar de ambos os antepés, sem atingimento das 
pregas interdigitais. 

Diagnóstico – dermatose plantar juvenil
Dermatose caracterizada por fissuras e descamação 
nas áreas da pele de maior trauma e contacto com 
suor. É mais frequente no género masculino, entre 
as idades de 3 e 14 anos, com uma idade média de 
8. Existe uma predisposição em crianças atópicas.

Este distúrbio piora nas estações mais quentes. 
Habitualmente o calcanhar e os espaços interdigi-
tais são poupados, mas podem estar envolvidos e, 
ocasionalmente, as palmas também. Com o tempo 
a pele fica mais brilhante e podem desenvolver-se 
fissuras dolorosas. 

Diagnóstico diferencial
O diagnóstico diferencial da dermatose plantar 
juvenil inclui a dermatite de contacto alérgica aos 
produtos químicos contidos no couro e borracha 
dos sapatos. No entanto, esta patologia é mais ob-
servada em adultos e envolve, frequentemente, o 
dorso dos pés. A tinea pedis é igualmente incomum 
em idade pediátrica e as pregas interdigitais são 
predominantemente afetadas. A realização de tes-
tes epicutâneos e a colheita de material para exame 
micológico podem ajudar no estabelecimento do 
diagnóstico. 

Tratamento
Uma vez que o atrito e a sudorese inerentes ao uso 
de meias e sapatos sintéticos são importantes fato-
res desencadeantes, deve-se aconselhar sapatos de 
couro e meias de algodão. Repouso e uso de creme 
hidratante gorduroso como vaselina depois do ba-
nho ou antes de dormir são importantes. Corticoi-
des tópicos podem ser benéficos em episódios in-
flamatórios, mas devem ser usados apenas por um 
curto período de tempo. 

A nossa doente
A doente e a mãe foram tranquilizadas quanto ao 
diagnóstico e a doente foi aconselhada a usar cal-
çado menos oclusivo e meias de algodão. Prescrito 
creme emoliente com indicação de ser seguida pelo 
médico dos CSP.

BIBLIOGRAFIA
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CASO CLÍNICO 2 
Doente do género feminino de 63 anos, com antece-
dentes de nódulo tiroideu e fibroma uterino. Ante-
cedentes cirúrgicos: colecistectomia eletiva em 2012 
e cirurgia ortopédica por fratura do úmero direito 
em 2010 sem complicações. Apresenta-se na con-
sulta de enfermagem para cuidados de penso após 
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tratamento de onicomicose no podologista. Sem 
sintomas. Ao exame objetivo apresenta lesão ulce-
rada no hallux esquerdo.

Diagnóstico – melanoma maligno do hallux es-
querdo
Tumor cutâneo maligno mais agressivo que se ori-
gina a partir dos melanócitos da epiderme. Atinge 
grupos etários mais jovens que o basalioma e o car-
cinoma espinocelular, e é mais frequente nos fotóti-
pos I e II. Associado à exposição solar intermitente, 
aguda e intempestiva, muitas vezes acompanhada 
de queimaduras solares.  
Pode surgir sobre pele aparentemente sã (70%) ou 
sobre sinais pré-existentes (30%). Localiza-se mais 
frequentemente na cabeça, tronco e pescoço nos 
homens e nos membros nas mulheres.  
Aspeto inicial: variável, mas habitualmente caracte-
riza-se pelo aparecimento de um pequeno nódulo 
ou mancha, de cor negra de alcatrão.
Suspeitar se aparecimento 
recente de sinal negro, al-
teração recente de sinal pré
-existente, aumento do diâ-
metro (≥ 6mm), aumento de 
espessura, alteração da cor 
(cor heterogénea), alteração 
do contorno (bordo irregu-
lar), sensação de ardor ou 
prurido e hemorragia (san-
gra facilmente).

Diagnóstico diferencial
O diagnóstico diferencial inclui nevos atípicos ou 
displásicos, queratose seborreica e lentigo solar.

Tratamento
O tratamento é cirúrgico - grande eficácia se espes-

sura inferior a 0,5 mm; espessura superior a 4 mm 
aumenta o risco de metastização ganglionar e à dis-
tância.

A nossa doente
A doente foi referenciada para Cuidados Secun-
dários de urgência e posteriormente submetida a 
amputação do hallux esquerdo ao nível da primeira 
articulação interfalângica e a pesquisa de gânglio 
sentinela inguinal. 
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CASO CLÍNICO 3
Doente do género feminino de 77 anos, com antece-
dentes de dislipidemia, hipertensão arterial (HTA) 
e glaucoma. Referenciada a consulta externa de 
Dermatologia por eritema da face. A doente refe-
riu agravamento recente e prurido. Apresenta lesão 
equimótica na hemiface esquerda resultante decor-
rente do contacto com a almofada durante o sono.

Diagnóstico – rosácea
Dermatose caracterizada por eritema crónico da 
face, de cor avermelhada. É mais frequente na mu-
lher e começa normalmente entre os 30 e os 50 anos 
de idade.
Inicia-se por fenómenos congestivos da face, rever-
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síveis. Lenta e progressivamente, o rubor facial vai 
estabilizando em função de fenómenos exsudativos 
vasculares, dando origem às telangiectasias. 
Múltiplos fatores têm vindo a ser associados a exa-
cerbações dos sinais e sintomas de rosácea, nomea-
damente: exposição a temperaturas extremas, ex-
posição solar, ingestão alcoólica, exercício, alguns 
fármacos (ácido nicotínico e vasodilatadores) e es-
tados de stress, entre outros.

Diagnóstico diferencial
Uma grande variedade de doenças da pele podem 
apresentar características clínicas que se asseme-
lham a rosácea, das quais se destacam: queimadura 
solar, dermatite seborreica, lúpus eritematoso cutâ-
neo agudo, dermatomiosite e acne vulgar, entre ou-
tras. 
A história clínica e o exame físico são normalmente 
suficientes para o diagnóstico de rosácea, estando a 
biópsia indicada quando o diagnóstico não é certo e 
para exclusão de outras patologias. 

Tratamento
O tratamento da rosácea passa sobretudo pela evic-

ção dos fatores que exacerbam o eritema e rubor, 
como a exposição solar (uso de fotoproteção), in-
gestão alcoólica ou refeições muito temperadas. 
Em formas incipientes, antibióticos tópicos como a 
eritromicina, clindamicina ou metronidazol podem 
ser usados, aplicados à noite, durante um período 
máximo de 3 meses. O ácido azelaico é um anti-in-
flamatório tópico recentemente aprovado para acne 
e rosácea também nas formas incipientes, que de-
verá ser aplicado localmente duas vezes por dia (de 
manhã e à noite) e o seu efeito começa duas sema-
nas após o início da sua aplicação.
Nas formas mais intensas, aconselha-se acrescentar 
ao tratamento tópico antibioterapia oral como a mi-
nociclina (100 mg/dia ao jantar, durante 3 meses).

A nossa doente
A doente foi tranquilizada pelo diagnóstico e acon-
selhada a uso de fotoproteção máxima todos os dias 
de manhã na face. Foi ainda prescrito creme emo-
liente para pele sensível e intolerante e água termal, 
com melhoria. Teve alta da consulta de Dermatolo-
gia com indicação para seguimento pelo Médico de 
Família.

BIBLIOGRAFIA
1. Gutiérrez E, Collantes D. Dermatologia Básica 
em Medicina Familiar. Lisboa: Lidel – Edições Téc-
nicas, Lda; março de 2011. ISBN 978-972-757-629-
6.
2. Dahl M. Rosacea: pathogenesis, clinical features, 
and diagnosis. In: UpToDate (citado em abril de 
2015).

CASO CLÍNICO 4
Doente do género feminino de 76 anos, com antece-
dentes de dislipidemia, HTA e hipotiroidismo. Em 
consulta de rotina, refere aparecimento de lesão da 
face direita com aspeto inflamatório, descamativa 
e pruriginosa com 2,5 x 3cm. Foi medicada com 
dexametasona e clotrimazol (0,4mg/g + 10mg/g) 
tópico, em camada fina, e marcada consulta de rea-
valiação para cerca de 3 semanas depois. Na con-
sulta seguinte, foi enviada a consulta de Dermato-
logia por lesão verrugosa eritematosa com cerca de 
6 -7mm, de crescimento recente, sob placa de cor 
castanha, homogénea, com superfície ligeiramente 
verrugosa com cerca de 3 - 4cm. Mantinha prurido 
no local da lesão.
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Primeira Consulta Consulta de Reavaliação - 3 semanas
Diagnóstico – queratose seborreica
A queratose seborreica é um tumor epidérmico fre-
quente e consiste na proliferação benigna de quera-
tinócitos. Normalmente aparece depois dos 50 anos 
de idade e mais frequentemente em pessoas de pele 
clara. Apresenta-se como uma lesão oval ou arre-
dondada, bem demarcada, com uma superfície ver-
rugosa. É geralmente assintomática mas devido à 
irritação crónica pela fricção pode ocasionalmente 
causar prurido, dor ou hemorragia. 
Estes tumores podem aparecer em qualquer parte 
do corpo, exceto mucosas, sendo mais frequentes 
no tronco, face e dorso das mãos e braços.

Diagnóstico diferencial
A queratose seborreica deve ser diferenciada de ou-
tras lesões benignas e malignas, que incluem nevo 
epidérmico, nevo melanocítico, carcinoma de célu-
las escamosas, carcinoma de células basais e mela-
noma. A biópsia pode ser necessária quando o diag-
nóstico não é certo.

Tratamento
Uma vez que as queratoses seborreicas são lesões 
benignas, o tratamento geralmente não é necessá-
rio, exceto se sintomáticas ou por motivos estéticos. 
Nesses casos, deverão ser removidas por criotera-
pia, eletrocoagulação, laserterapia ou excisão. 

A nossa doente
A doente foi referenciada para Cuidados Secun-
dários e submetida a biópsia da lesão que revelou 
tratar-se de uma “lesão proliferativa epidérmica de 
células queratinocíticas, com arquitetura papiloma-

tosa, sem atipias nucleares e com acentuada quera-
tinização ortoqueratósica. Presença de abundante 
infiltrado inflamatório polimórfico. Conclusão: pa-
piloma epidermóide hiperqueratósico” e submetida 
a crioterapia.

BIBLIOGRAFIA
1. Gutiérrez E, Collantes D. Dermatologia Básica 
em Medicina Familiar. Lisboa: Lidel – Edições Téc-
nicas, Lda; março de 2011. ISBN 978-972-757-629-
6.
2. Goldstein B, Goldstein A. Overview of benign le-
sions of the skin. In: UpToDate (citado em abril de 
2015).
3. Wald E. Approach to diagnosis of acute infectious 
pharyngitis in children and adolescents. In: UpTo-
Date (citado em abril de 2015).

Nos casos com imagens reais os doentes em questão 
deram o seu consentimento.
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Relato de caso
Uma doença, várias faces
por Ana Catarina Peixoto1, Catarina Miranda1, Gabrie-
la Casanova2

1. Médica interna de formação específica de MGF na 
USF do Mar, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde
2. Médica Assistente de MGF na USF do Mar, ACeS 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde

RESUMO
Introdução: A doença de Whipple (DW) é uma doença 
rara, multissistémica e com expressão comum a outras 
patologias prevalentes, cuja patogénese parece depender 
da ação do Tropheryma whipplei. O seu diagnóstico é 
complexo, habitualmente de exclusão, podendo, se não 
for considerado, causar morte precocemente. Apesar do 
tratamento por um período prolongado permitir a re-
missão completa do quadro, a recidiva é frequente.
Descrição do caso: Doente do sexo feminino, 34 anos, 
raça caucasiana, administrativa, inserida numa família 
monoparental, classe média de Graffar, sem anteceden-
tes patológicos relevantes. Recorreu à primeira consulta 
com a Médica de Família em 2009 por quadro de poliar-
tralgias de atingimento assimétrico e carácter migrató-
rio, associado a rigidez matinal, com cerca de 2 anos de 
evolução. Sem outras queixas sistémicas. O estudo analí-
tico efetuado revelou aumento dos parâmetros inflama-
tórios, sem outras alterações. Por suspeita de artrite rea-
tiva, foi observada em consulta de Reumatologia, sem 
diagnóstico conclusivo. Cerca de 2 anos depois, a doente 
engravida, com resolução completa do quadro clínico e 
dos achados analíticos e, simultaneamente, separa-se do 
companheiro e pai do filho. Três semanas após o parto, 
inicia quadro de diarreia profusa, sem sangue ou muco, 
associada a astenia e perda ponderal. Da investigação 
realizada destaca-se o resultado do estudo endoscópico: 
lesões sugestivas de doença de Crohn na colonoscopia, 
e alterações compatíveis com DW na endoscopia diges-
tiva alta. A Médica de Família optou por iniciar trata-
mento com cotrimoxazol, com remissão completa dos 
sintomas. Mantém seguimento na consulta de Gastren-
terologia pelo risco de recidiva da doença.
Comentário: Embora rara, é importante considerar a 
DW perante quadros clínicos insidiosos e com sinto-
matologia inespecífica e multiorgânica, incluindo gas-
trointestinal. Alterações na dinâmica familiar podem ser 
agentes confundidores, desempenhando o Médico de 
Família um papel fundamental na gestão psicossocial da 
doença e da dolência. Esta doença constitui, assim, um 
desafio diagnóstico – “uma doença com várias faces”.

Palavras-chave: doença de Whipple, Tropheryma whi-
pplei
 

INTRODUÇÃO
A DW é uma doença multissistémica, que pode mani-
festar-se clinicamente de forma muito diversa e, por ser 
rara, é muitas vezes diagnosticada tardiamente. Embo-
ra a literatura estime cerca de 12 novos casos por ano a 
nível mundial, a sua verdadeira incidência é desconhe-
cida. Na verdade, este valor encontra-se provavelmente 
subestimado atendendo ao crescente número de casos 
diagnosticados e publicados após a introdução de novos 
métodos de diagnóstico, como a polymerase chain reac-
tion (PCR).1 Em Portugal encontram-se relatados alguns 
casos.1-3 A doença afeta predominantemente indivíduos 
de raça caucasiana, do sexo masculino, sendo a idade 
média ao diagnóstico de cerca de 50 anos, embora possa 
afetar todas as faixas etárias.1,4

Na etiologia infeciosa da doença está implicado, como 
agente causal, um bacilo gram-positivo, Tropheryma 
whipplei, e a certeza diagnóstica depende da confirma-
ção histológica ou do uso de métodos de biologia mole-
cular. Entre as formas de apresentação mais frequentes 
destacam-se a diarreia e a perda ponderal, decorren-
tes de uma síndrome de má absorção, tendo em conta 
que o intestino delgado é a região mais frequentemente 
acometida.1 As artralgias e artrites surgem em cerca de 
90% dos doentes, são predominantemente simétricas e 
migratórias, e podem preceder a sintomatologia intesti-
nal em cerca de 10 anos. A doença extra-intestinal pode 
ainda envolver o sistema nervoso central (45%) e o co-
ração.5,6

Como tratamento, advoga-se a utilização de antibiote-
rapia capaz de atravessar a barreira hematoencefálica 
atendendo ao crescente reconhecimento de manifesta-
ções neurológicas, meses ou anos após tratamento efi-
caz, as quais podem deixar sequelas graves e definitivas. 
Os doentes devem, por isso, permanecer em vigilância 
por tempo indeterminado, no sentido da deteção preco-
ce da recidiva.2

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo feminino, 34 anos de idade, raça cau-
casiana, administrativa, inserida numa família mono-
parental, pertencente à classe média de Graffar. Sem 
antecedentes patológicos relevantes, sem medicação 
habitual. Não fumadora, sem hábitos etílicos ou consu-
mo de substâncias ilícitas. Plano nacional de vacinação e 
rastreio do cancro do colo do útero atualizados.

Em maio de 2009 recorreu pela primeira vez à consulta 
na USF por quadro de poliartralgias de atingimento as-
simétrico e carácter migratório, envolvendo coluna cer-
vical, ombros, punhos, joelhos e tornozelos, associadas 
a rigidez matinal, com cerca de dois anos de evolução. 
Negava febre, astenia, anorexia, perda ponderal, dor ab-
dominal, bem como noção de infeção recente do apare-
lho respiratório ou cutâneo. Sem referência a sintomas 
de outros órgãos ou sistemas.

Trabalhos Científicos
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Ao exame físico apresentava bom estado geral, pele co-
rada e hidratada e sem lesões aparentes; sem febre. O 
exame da orofaringe e otoscopia não revelou alterações. 
A auscultação cardiopulmonar era normal. Não foram 
palpadas adenomegalias ou organomegalias. As articu-
lações apresentavam sinais inflamatórios (edema, rubor 
e dor) e algum grau de incapacidade funcional. 
Do estudo analítico efetuado, destaca-se a presença de 
leucocitose (13,6x109/L) e neutrofilia (86,4%) e elevação 
de outros parâmetros inflamatórios, nomeadamente ve-
locidade de sedimentação e proteína C reativa; o fator 
reumatóide, anticorpos antinucleares e antiDNAds eram 
negativos; o proteinograma era normal. Por suspeita de 
espondiloartropatia seronegativa, nomeadamente artri-
te reativa, foi referenciada à consulta de Reumatologia 
para estudo complementar. Desta avaliação não foi pos-
sível obter um diagnóstico conclusivo. 
Em dezembro de 2010, a doente engravida, com resolu-
ção simultânea e completa do quadro clínico e dos acha-
dos analíticos. A gestação decorreu sem intercorrências. 
Porém, neste período, a doente separa-se do compa-
nheiro e pai do filho. Este evento de vida não pareceu, 
no entanto, exercer impacto negativo no estado de saúde 
psíquico da doente.
Três semanas após o parto (eutócico, sem intercorrên-
cias), em setembro de 2011, recorre novamente à con-
sulta por queixas de diarreia profusa com 3 dias de evo-
lução, 3 a 4 dejeções por dia, incluindo noturnas, sem 
sangue ou muco; sem qualquer contexto infecioso/epi-
demiológico suspeito. Associadamente referia astenia e 
apresentava perda ponderal de 5 quilos neste período, 
mantendo-se apirética. O exame objetivo não mostrou 
achados relevantes, à exceção de palidez e biótipo ema-
grecido. Analiticamente apresentava leucocitose e neu-
trofilia, embora menos acentuada, bem como discreta 
elevação dos marcadores inflamatórios. A função tiroi-
deia era normal e os exames bacteriológico e parasito-
lógico de fezes negativos. Por suspeita de doença infla-

matória intestinal (DII) realizou estudo endoscópico. A 
colonoscopia demonstrou fenómenos de ileíte terminal 
e o exame histológico revelou lesões sugestivas de doen-
ça de Crohn (mucosa ileal com edema e infiltrado in-
flamatório do cólon, fissuras e esboço de granulomas). 
No sentido de excluir envolvimento de outras porções 
do sistema digestivo, realizou endoscopia digestiva alta 
onde foi possível observar pontuado nacarado e dimi-
nuição discreta das pregas da segunda porção do duo-
deno; histologicamente, o córion vilositário da mucosa 
duodenal estava ocupado por células histiocitárias car-
regadas por estruturas baciliformes Periodic Acid-Schiff 
(PAS) - positivas, resistentes à diástase, compatíveis 
com DW. Dada a variedade de diagnósticos histológi-
cos obtidos, a Médica de Família optou por realizar uma 
prova terapêutica com trimetoprim + sulfametoxazol 
160/800mg (cotrimoxazol), e referenciação imediata à 
consulta de Gastrenterologia. 
Após dois meses de tratamento antibiótico verificou-se 
resolução completa do quadro clínico e os exames la-
boratoriais eram normais. Nunca foram manifestados 
sinais ou sintomas neurológicos. A doente manteve o 
tratamento instituído por um período de um ano e meio 
(até abril de 2013), o qual foi suspenso por permanecer 
assintomática. Nesta fase, o estudo analítico não eviden-
ciava atividade inflamatória ou parâmetros de má absor-
ção; no entanto, no estudo endoscópico persistia a po-
sitividade para o PAS, apesar da ausência de alterações 
macroscópicas.

A doente mantém seguimento em consulta hospitalar 
dado o risco de recidiva da doença, permanecendo até 
à data assintomática do ponto de vista clínico e labora-
torial.
 
COMENTÁRIO
Por se tratar de uma patologia rara e ter uma apresen-
tação clínica variada – “uma doença com várias faces” 

Figura 1. 
Genograma e psicofigu-
ra de Mitchell (Póvoa de 
Varzim, 9 de março de 
2015)

Legenda: 
DM2 – Diabetes melli-
tus tipo 2; 
HTA – Hipertensão ar-
terial; 
N – Nascimento; 
† – Morte
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APENAS ELIQUIS®

ASSOCIA AMBAS
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Escolha Eliquis®, o inibidor do fator Xa que
apresentou superioridade na redução do
risco de AVC/embolismo sistémico com
menos hemorragias major vs. varfarina

em doentes com FA não valvular2

FA = fibrilhação auricular TVP = trombose venosa profunda EP = embolia pulmonar ES = embolismo sistémico
Referências: 1. ELIQUIS® (apixabano) Resumo das Características do Medicamento. Agosto de 2015.
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* ELIQUIS® (apixaban): an oral, direct factor XA inhibitor indicated
for the treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary
embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults.
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Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas.

Nome do medicamento Eliquis (apixabano) 2,5 mg ou 5 mg comprimidos revestidos por película. Indicações terapêuticas: Prevenção de acontecimentos tromboembólicos venosos (TEV) em doentes adultos que foram submetidos a artroplastia eletiva da anca ou joelho; Prevenção de
acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes adultos com fibrilhação auricular não valvular com um ou mais fatores de risco tais como acidente vascular cerebral ou acidente isquémico transitório prévios; idade ≥ 75 anos; hipertensão; diabetes mellitus; insuficiência
cardíaca sintomática (Classe NYHA ≥ II). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), e prevenção de TVP recorrente e EP em adultos. Posologia e modo de administração: Para prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho a dose recomendada
é de 2,5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia. A dose inicial deverá ser tomada 12 a 24 horas após a cirurgia. Duração recomendada do tratamento: 32 a 38 dias (artroplastia eletiva da anca) e 10 a 14 dias (artroplastia eletiva do joelho). Para prevenção de acidente vascular cerebral
e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular a dose recomendada é de 5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia; nestes doentes com, pelo menos, duas das seguintes características idade ≥ 80 anos, peso corporal ≤ 60 kg, ou creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL
(133 micromol/L) a dose recomendada é de 2,5 mg, duas vezes por dia. A terapia deverá ser continuada a longo prazo. A dose recomendada para o tratamento de TVP aguda e tratamento da EP é 10 mg via oral duas vezes por dia durante os primeiros 7 dias, seguido de 5 mg via oral
duas vezes por dia. Segundo as normas de orientação clínica, a terapêutica de curta duração (pelo menos 3 meses) deve basear-se em fatores de risco transitórios (por exemplo, cirurgia recente, trauma, imobilização). A dose recomendada de Eliquis para a prevenção de TVP recorrente
e EP é 2,5 mg via oral duas vezes por dia. Quando a prevenção de TVP recorrente e EP está indicada, deve ser iniciada a dose de 2,5 mg duas vezes por dia, após completar 6 meses de tratamento com Eliquis 5 mg duas vezes por dia ou com outro anticoagulante. A duração da terapêutica
completa deve ser individualizada após avaliação cuidadosa do benefício do tratamento em relação ao risco de hemorragia. Se for esquecida uma dose, o doente deverá tomar Eliquis imediatamente e depois continuar a tomar duas vezes por dia, como anteriormente. A alteração do
tratamento de anticoagulantes por via parentérica para Eliquis (e vice versa) pode ser efetuada na dose seguinte programada. Estes fármacos não devem ser administrados em simultâneo. Quando se alterar a terapia a doentes de antagonistas da vitamina K para Eliquis, interromper
varfarina ou outro antagonista da vitamina K e iniciar Eliquis quando o international normalized ratio (INR) for < 2,0. Quando se alterar a terapia a doentes de Eliquis para antagonistas da vitamina K, continuar a administração de Eliquis durante pelo menos 2 dias após o início da terapia
com antagonistas da vitamina K. Após 2 dias de coadministração de terapia de Eliquis com antagonistas da vitamina K, obter um INR antes da dose seguinte programada de Eliquis. Continuar a coadministração da terapia de Eliquis e antagonistas da vitamina K até o INR ser ≥ 2,0.
Compromisso renal: Não é necessário efetuar ajuste da dose em doentes com compromisso renal ligeiro ou moderado. Em doentes com compromisso renal grave (depuração da creatinina 15-29 ml/min): apixabano deve ser utilizado com precaução para a prevenção de TEV após
artroplastia eletiva da anca ou joelho (TEVp), para o tratamento de TVP, tratamento de EP e prevenção de TVP recorrente e EP (TEVt); para a prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular, os doentes devem receber
a dose mais baixa de apixabano, 2,5 mg, duas vezes por dia. Os doentes com creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL (133 micromol/L) associada com idade ≥ 80 anos ou peso corporal ≤ 60 kg devem também receber a dose mais baixa de apixabano, 2,5 mg, duas vezes por dia. Em doentes com
depuração de creatinina < 15 mL/min, ou em doentes a realizar diálise, não existe experiência clínica, logo apixabano não é recomendado. Compromisso hepático: Não é recomendado em doentes com afeção hepática grave. Deve ser utilizado com precaução em doentes com afeção
hepática ligeira a moderada (Child Pugh A ou B). Em doentes com afeção hepática ligeira a moderada não é necessário efetuar ajuste da dose. Nos doentes com transaminases elevadas (ALT/AST > 2 x acima do valor normal) ou bilirrubina total ≥1,5 do valor normal deve ser utilizado com
precaução. Antes de iniciar Eliquis devem ser efetuados testes à função hepática. Sexo: Não é necessário efetuar ajuste da dose. Peso corporal, , idosos: prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho e tratamento de TEV: não é necessário efetuar ajuste da dose; prevenção
de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular: não é necessário efetuar ajuste da dose, a não ser que existam critérios para redução da dose. Cardioversão (Fibrilhação auricular não valvular): Os doentes podem continuar a tomar
apixabano durante a cardioversão. População pediátrica: A segurança e eficácia não foram estabelecidas em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. Modo de administração: Via oral; tomar com água, com ou sem alimentos. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância
ativa ou a qualquer um dos excipientes; hemorragia clinicamente significativa ativa; doença hepática associada a coagulopatia e risco de hemorragia clinicamente relevante; lesão ou condição se considerada um fator de risco para hemorragia major; tratamento com qualquer outro agente
anticoagulante, exceto em caso de circunstâncias específicas de alteração da terapia anticoagulante ou quando a heparina não fraccionada for administrada em doses necessárias para manter um catéter central venoso ou arterial aberto. Efeitos indesejáveis: Hemorragia, contusão,
epistaxe e hematoma foram reações adversas frequentes. Nos estudos de prevenção de TEV, no total, 11% dos doentes tratados com apixabano 2,5 mg duas vezes por dia tiveram reações adversas. A incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano
foi de 10% nos estudos apixabano vs enoxaparina. Nos estudos de fibrilhação auricular não valvular, a incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 24,3% no estudo apixabano vs varfarina e 9,6% no estudo apixabano vs aspirina. No estudo
apixabano vs varfarina, a incidência de hemorragia gastrointestinal major definida pelos critérios da ISTH (incluindo gastrointestinal superior, gastrointestinal baixa e hemorragia retal) com o apixabano foi de 0,76 %/ano. A incidência de hemorragia intraocular major definida pelos critérios
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MAJOR

vs. varfarina2

APENAS ELIQUIS®

ASSOCIA AMBAS
AS VANTAGENS2

Escolha Eliquis®, o inibidor do fator Xa que
apresentou superioridade na redução do
risco de AVC/embolismo sistémico com
menos hemorragias major vs. varfarina

em doentes com FA não valvular2

FA = fibrilhação auricular TVP = trombose venosa profunda EP = embolia pulmonar ES = embolismo sistémico
Referências: 1. ELIQUIS® (apixabano) Resumo das Características do Medicamento. Agosto de 2015.
Disponível em: http://www.ema.europa.eu. Último acesso a 14 de julho de 2015. 2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
Data de elaboração: outubro de 2015 Código: EUAPI724   0APIX1412008  432PT15PR07227 www.eliquisglobal.com

* ELIQUIS® (apixaban): an oral, direct factor XA inhibitor indicated
for the treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary
embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults.
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Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas.

Nome do medicamento Eliquis (apixabano) 2,5 mg ou 5 mg comprimidos revestidos por película. Indicações terapêuticas: Prevenção de acontecimentos tromboembólicos venosos (TEV) em doentes adultos que foram submetidos a artroplastia eletiva da anca ou joelho; Prevenção de
acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes adultos com fibrilhação auricular não valvular com um ou mais fatores de risco tais como acidente vascular cerebral ou acidente isquémico transitório prévios; idade ≥ 75 anos; hipertensão; diabetes mellitus; insuficiência
cardíaca sintomática (Classe NYHA ≥ II). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), e prevenção de TVP recorrente e EP em adultos. Posologia e modo de administração: Para prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho a dose recomendada
é de 2,5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia. A dose inicial deverá ser tomada 12 a 24 horas após a cirurgia. Duração recomendada do tratamento: 32 a 38 dias (artroplastia eletiva da anca) e 10 a 14 dias (artroplastia eletiva do joelho). Para prevenção de acidente vascular cerebral
e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular a dose recomendada é de 5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia; nestes doentes com, pelo menos, duas das seguintes características idade ≥ 80 anos, peso corporal ≤ 60 kg, ou creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL
(133 micromol/L) a dose recomendada é de 2,5 mg, duas vezes por dia. A terapia deverá ser continuada a longo prazo. A dose recomendada para o tratamento de TVP aguda e tratamento da EP é 10 mg via oral duas vezes por dia durante os primeiros 7 dias, seguido de 5 mg via oral
duas vezes por dia. Segundo as normas de orientação clínica, a terapêutica de curta duração (pelo menos 3 meses) deve basear-se em fatores de risco transitórios (por exemplo, cirurgia recente, trauma, imobilização). A dose recomendada de Eliquis para a prevenção de TVP recorrente
e EP é 2,5 mg via oral duas vezes por dia. Quando a prevenção de TVP recorrente e EP está indicada, deve ser iniciada a dose de 2,5 mg duas vezes por dia, após completar 6 meses de tratamento com Eliquis 5 mg duas vezes por dia ou com outro anticoagulante. A duração da terapêutica
completa deve ser individualizada após avaliação cuidadosa do benefício do tratamento em relação ao risco de hemorragia. Se for esquecida uma dose, o doente deverá tomar Eliquis imediatamente e depois continuar a tomar duas vezes por dia, como anteriormente. A alteração do
tratamento de anticoagulantes por via parentérica para Eliquis (e vice versa) pode ser efetuada na dose seguinte programada. Estes fármacos não devem ser administrados em simultâneo. Quando se alterar a terapia a doentes de antagonistas da vitamina K para Eliquis, interromper
varfarina ou outro antagonista da vitamina K e iniciar Eliquis quando o international normalized ratio (INR) for < 2,0. Quando se alterar a terapia a doentes de Eliquis para antagonistas da vitamina K, continuar a administração de Eliquis durante pelo menos 2 dias após o início da terapia
com antagonistas da vitamina K. Após 2 dias de coadministração de terapia de Eliquis com antagonistas da vitamina K, obter um INR antes da dose seguinte programada de Eliquis. Continuar a coadministração da terapia de Eliquis e antagonistas da vitamina K até o INR ser ≥ 2,0.
Compromisso renal: Não é necessário efetuar ajuste da dose em doentes com compromisso renal ligeiro ou moderado. Em doentes com compromisso renal grave (depuração da creatinina 15-29 ml/min): apixabano deve ser utilizado com precaução para a prevenção de TEV após
artroplastia eletiva da anca ou joelho (TEVp), para o tratamento de TVP, tratamento de EP e prevenção de TVP recorrente e EP (TEVt); para a prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular, os doentes devem receber
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precaução. Antes de iniciar Eliquis devem ser efetuados testes à função hepática. Sexo: Não é necessário efetuar ajuste da dose. Peso corporal, , idosos: prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho e tratamento de TEV: não é necessário efetuar ajuste da dose; prevenção
de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular: não é necessário efetuar ajuste da dose, a não ser que existam critérios para redução da dose. Cardioversão (Fibrilhação auricular não valvular): Os doentes podem continuar a tomar
apixabano durante a cardioversão. População pediátrica: A segurança e eficácia não foram estabelecidas em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. Modo de administração: Via oral; tomar com água, com ou sem alimentos. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância
ativa ou a qualquer um dos excipientes; hemorragia clinicamente significativa ativa; doença hepática associada a coagulopatia e risco de hemorragia clinicamente relevante; lesão ou condição se considerada um fator de risco para hemorragia major; tratamento com qualquer outro agente
anticoagulante, exceto em caso de circunstâncias específicas de alteração da terapia anticoagulante ou quando a heparina não fraccionada for administrada em doses necessárias para manter um catéter central venoso ou arterial aberto. Efeitos indesejáveis: Hemorragia, contusão,
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foi de 10% nos estudos apixabano vs enoxaparina. Nos estudos de fibrilhação auricular não valvular, a incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 24,3% no estudo apixabano vs varfarina e 9,6% no estudo apixabano vs aspirina. No estudo
apixabano vs varfarina, a incidência de hemorragia gastrointestinal major definida pelos critérios da ISTH (incluindo gastrointestinal superior, gastrointestinal baixa e hemorragia retal) com o apixabano foi de 0,76 %/ano. A incidência de hemorragia intraocular major definida pelos critérios
da ISTH com o apixabano foi de 0,18 %/ano. Nos estudos de tratamento de TEV, a incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 15,6% no estudo apixabano vs enoxaparina/varfarina e de 13,3% no estudo apixabano vs placebo (consultar
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concomitante com fármacos antiplaquetários aumenta o risco de hemorragia. Deve-se ter precaução em caso de tratamento concomitante com AINEs, incluindo o ácido acetilsalicílico. Após cirurgia não são recomendados outros inibidores da agregação plaquetária concomitantemente
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ou dos procedimentos invasivos com risco de hemorragia moderado ou grave; e pelo menos 24 horas se o risco de hemorragia for baixo. Se a cirurgia e procedimentos invasivos não
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possível. Os catéteres intravenosos epidurais ou intratecais têm de ser removidos, pelo menos, 5 horas antes da primeira dose de Eliquis. O risco também pode ser aumentado pela
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- a DW nem sempre é diagnosticada ou é identificada 
tardiamente, com manifesto prejuízo para a sobrevida 
dos doentes. É, por isso, importante considerá-la como 
um possível diagnóstico perante quadros clínicos insi-
diosos e inespecíficos de sintomatologia multissistémi-
ca, incluindo a gastrointestinal. Mesmo quando dete-
tada e adequadamente tratada, a evolução clínica deve 
ser monitorizada durante a terapêutica, para confirmar 
a resposta ao tratamento, e vários anos depois do seu 
término, de modo a evitar recidivas tardias.1,6

Este caso em particular refere-se a uma doente jovem, 
contrariando os dados epidemiológicos relatados na li-
teratura. Além disso, a sintomatologia inicial dirigiu o 
estudo a uma causa do foro reumatológico, ilustrando 
a sua expressão comum a outras doenças prevalentes, o 
que atrasou o diagnóstico. O diagnóstico diferencial ini-
cial com artrite reativa foi ponderado pelo acometimen-
to oligopoliarticular assimétrico, embora as articulações 
envolvidas não obedecessem ao padrão típico (mem-
bros inferiores) e fosse inexistente qualquer infeção bac-
teriana prévia (genito-urinária ou gastrointestinal) ou 
sintomatologia extra-articular concomitante.7 Porém, 
logo após o parto a doente apresentou sintomatologia 
gastrointestinal, tendo ampliado as hipóteses de diag-
nóstico inicialmente consideradas. O estudo endoscópi-
co, ainda que incongruente (DW/DII), foi fundamental 
para a orientação diagnóstica e terapêutica. A Médica de 
Família optou por iniciar uma prova terapêutica, com 
antibiótico dirigido à DW, na tentativa de excluir esta pa-
tologia como uma causa potencialmente reversível para 
os sintomas apresentados. A antibioterapia utilizada foi 
o cotrimoxazol, por se tratar do fármaco de primeira li-
nha no tratamento desta doença e pela sua eficácia na 
prevenção da recidiva no sistema nervoso central.2

Como expectável, a doente teve melhoria clínica e analí-
tica nas primeiras semanas após o início da terapêutica. 
Embora haja falta de consenso na literatura, a duração 
do tratamento habitualmente proposta é superior a um 
ano. A suspensão do mesmo depende da remissão clí-
nica e laboratorial e da diminuição da quantidade de 
macrófagos PAS positivos. Atualmente sabe-se que sua 
persistência no exame histológico duodenal pode veri-
ficar-se vários anos após a remissão clínica (correspon-
dendo a material bacteriano degradado), pelo que a po-
sitividade do PAS após o tratamento pode corresponder 
a um falso positivo e não a recidiva ou manutenção da 
doença.  Nesses casos, uma PCR de Tropheryma whi-
pplei  negativa exclui a recidiva da doença; nesta doente 
foi ponderada a sua realização aquando da suspensão 
do tratamento embora posteriormente não tivesse sido 
concretizada.1,6

O Médico de Família, pela sua relação privilegiada e 
continuada com o doente pode ser uma peça funda-
mental neste desafio diagnóstico. Na verdade, a progres-
siva melhoria da acessibilidade aos CSP permite que as 
queixas do doente sejam mais eficazmente abordadas, 

de forma precoce, numa perspetiva longitudinal e, si-
multaneamente, global. Isto traduz-se numa melhoria 
qualitativa dos cuidados de saúde prestados, facilitando 
uma correta identificação, resolução atempada e acom-
panhamento do quadro clínico. Ao Médico de Família 
cabe, ainda, a gestão psicossocial da doença e da dolên-
cia, como fatores perturbadores da dinâmica familiar e 
laboral, e vice-versa. 
Neste caso em particular, ao quadro orgânico da doente 
somaram-se duas fases críticas: baby blues e perturba-
ção psicológica no contexto da separação. Neste âmbito, 
poderiam ter sido colocadas como hipóteses diagnósti-
cas, naquele momento, a perturbação depressiva vs. so-
matização. Contudo, o quadro de somatização deve ser 
sempre um diagnóstico de exclusão e não deve limitar a 
investigação etiológica.8,9 

O diagnóstico definitivo confirmou tratar-se de uma 
doença orgânica com tratamento médico bem estabele-
cido, mas com necessidade de vigilância médica a longo 
prazo. O acompanhamento desta fase vulnerável deve 
ser uma prioridade; para isso, o médico deve capacitar 
a doente de estratégias, disponibilizar recursos para a 
gestão e controlo das necessidades ou anseios que pos-
sam ser entendidos como fontes de conflito, geradores 
de sofrimento, stress ou sobrecarga, e garantir suporte 
contínuo, centrado na pessoa.
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RESUMO
Introdução: A incidência de tuberculose (TB) em Por-
tugal tem vindo a diminuir de forma consistente. No 
entanto, nos casos detetados tem-se verificado um au-
mento do tempo entre o início da sintomatologia e o 
diagnóstico de TB, o que pode resultar em agravamento 
do estado clínico do doente e em transmissão a outros 
indivíduos. O objetivo deste artigo é alertar para o pa-
pel do Médico de Família no diagnóstico precoce da TB 
pulmonar, contribuindo para reduzir a sua morbimor-
talidade.
Descrição do caso: Jovem, 18 anos, género feminino, 
11º ano de escolaridade. Antecedentes de rinite alérgica. 
História de episódios recorrentes de astenia e anorexia 
autolimitados.
Recorreu três vezes à USF, no intervalo de um mês e 
meio, por astenia e anorexia com dois meses de evolu-
ção, dispneia (de gravidade progressiva), tosse (que evo-
luiu de seca para produtiva) e, posteriormente, febre. Foi 
medicada com mometasona nasal, bilastina e montelu-
caste, com melhoria transitória e, posteriormente, com 
amoxicilina e ácido clavulânico.
Regressou 15 dias após instituição de antibioterapia, 
apresentando astenia, tosse produtiva, dispneia para pe-
quenos esforços e febre. Pediu-se radiografia torácica, 
que revelou infiltrados biapicais com imagens cavitadas. 
Por suspeita de TB pulmonar, foi enviada ao Centro de 
Diagnóstico Pneumológico (CDP), onde se confirmou 
o diagnóstico. Devido aos critérios de gravidade, foi in-
ternada para iniciar terapêutica. Após rastreio de con-
tactos, 21 pessoas iniciaram tratamento para TB latente. 
A paciente está a cumprir o 12º mês de tratamento, com 
evolução favorável.
Comentário: Estima-se que o período de infeciosidade 
teve início sete meses antes da instituição de tratamento. 
O atraso no diagnóstico contribuiu para o agravamento 
clínico da doente e transmissão da infeção a 21 pessoas. 
O Médico de Família pode contribuir para o diagnós-
tico precoce da TB pulmonar. Perante sintomatologia 
compatível, deve suspeitar desta patologia e referenciar 
o paciente ao CDP.

Palavras-chave: tuberculose, diagnóstico, transmissão, 
morbilidade

INTRODUÇÃO 
A tuberculose (TB) é a segunda causa de morte no mun-
do por um único agente infecioso, a seguir ao VIH.1

Segundo a DGS, o número de doentes com TB em Por-
tugal tem vindo a diminuir de forma constante.2 Recen-
temente registou-se o valor mais próximo de sempre do 
limiar da baixa incidência (21,1/100.000 habitantes).2 
Não obstante, este é um problema de saúde no nos-
so país, sobretudo em determinados grupos de risco, 
como pacientes a fazer tratamento imunossupressor, e 
em algumas áreas urbanas, como Lisboa e Porto, onde 
se registam valores de média incidência e a existência de 
estirpes multirresistentes.2,3

O diagnóstico precoce da TB e início atempado do tra-
tamento é a estratégia mais adequada para prevenir a 
sua transmissão na comunidade e reduzir a sua morbi-
mortalidade.4,5 Verifica-se que o tempo entre o início de 
sintomas de TB e o seu diagnóstico tem vindo a aumen-
tar ao longo dos anos, apesar de uma maior rapidez dos 
meios laboratoriais de diagnóstico.2 O atraso na identi-
ficação da TB promove o agravamento do estado clínico 
da pessoa doente e a transmissão a outros indivíduos. 
O objetivo deste artigo é alertar para o papel do Médi-
co de Família no diagnóstico precoce da TB pulmonar, 
contribuindo, assim, para reduzir a sua morbimortalida-
de no doente e comunidade.
 
DESCRIÇÃO DO CASO
Jovem do género feminino, com 18 anos de idade, estu-
dante no 11º ano. Pertence a uma família alargada (vive 
com os pais e uma avó), de classe social média de Graf-
far. Tem antecedentes pessoais de rinite alérgica. Apre-
senta registo de episódios recorrentes de astenia e ano-
rexia autolimitados, coincidentes com acontecimentos 
de vida importantes, nos últimos seis anos. Tem o Plano 
Nacional de Vacinação atualizado, incluindo a vacina 
BCG. Não toma medicação habitualmente. 
A jovem recorreu à Consulta Aberta por astenia e ano-
rexia com dois meses de evolução, e, mais recentemente, 
dispneia para grandes esforços (prova de corrida na aula 
de educação física) autolimitada, sem pieira, associada 
a tosse seca, espirros e congestão nasal. Negava febre. 
Apresentava evolução ponderal positiva ao exame ob-
jetivo, de 42Kg quatro meses antes para 43,5 Kg na pre-
sente consulta. Apresentava apirexia, auscultação pul-
monar normal, hiperemia da orofaringe com rinorreia 
posterior e otite seromucosa na otoscopia. Foi medica-
da com mometasona nasal 50µg/dose (duas pulveriza-
ções em cada narina por dia), bilastina 20mg ao deitar 
e montelucaste 10mg ao deitar. Pela queixa de astenia, 
pediu-se hemograma completo, glicose e velocidade de 
sedimentação.



O resultado do estudo analítico foi trazido pela doente 
10 dias depois. Demonstrava: anemia microcítica hipo-
crómica (11,6 g/dL de hemoglobina, 74,5fL de volume 
globular médio, e 23,9pg de hemoglobina globular mé-
dia), leucocitose (11,47x103/L) com neutrofilia (77,6%) 
e linfopenia (14,5%) e velocidade de sedimentação de 
98mm/h, sem outras alterações. A utente referia melho-
ria significativa das queixas. O exame objetivo foi nor-
mal, incluindo temperatura axilar, observação da orofa-
ringe, otoscopia e auscultação pulmonar. Considerando 
o intervalo de 10 dias entre a realização das análises e a 
presente consulta, optou-se por vigilância e possível re-
petição de estudo analítico após estabilização do quadro 
clínico.
Recorreu novamente à USF após 1 mês, com queixas de 
odinofagia, tosse com expetoração esverdeada e febre. 
Ao exame objetivo, apresentava: mal-estar geral, ava-
liação ponderal de 42Kg, temperatura axilar de 39,6ºC, 
auscultação pulmonar normal, orofaringe hiperemiada, 
sem exsudados. Medicou-se com amoxicilina + ácido 
clavulânico (875mg + 125mg), de 12 em 12 horas, e ibu-
profeno 400mg de oito em oito horas.
A utente recorreu a nova consulta após 15 dias. Refe-
riu melhoria transitória após antibioterapia, mas rea-
parecimento de astenia, tosse produtiva, dispneia para 
pequenos esforços e febre. Foi pedida uma radiografia 
torácica, trazida no dia seguinte, que revelou infiltrados 
biapicais com imagens cavitadas (Figura 1).

Figura 1. Radiografia torácica

Pela suspeita de TB pulmonar foi imediatamente envia-
da ao CDP. 
Fez colheita imediata de expetoração, para realização de 

baciloscopia e exame cultural. O exame direto foi po-
sitivo. Considerando o comprometimento respiratório, 
extensão das lesões pulmonares e atingimento do estado 
geral da doente, decidiu-se por internamento hospitalar 
para instituição de terapêutica. Foi prescrito o esquema 
de fase intensiva com isoniazida 300mg/dia, rifampici-
na 600mg/dia, pirazinamida 1500mg/dia, e etambutol 
1200mg/dia. Como efeitos secundários surgiram náu-
seas e vómitos sem comprometimento hemodinâmico. 
Teve alta hospitalar ao sétimo dia de internamento. Pos-
teriormente, o exame cultural de expetoração revelou 
Micobacterium tuberculosis (MT), sensível a todos os 
fármacos de primeira linha. A baciloscopia demorou 
três meses a negativar.
Dos 41 contactos rastreados pela Unidade de Saúde Pú-
blica, 20 pessoas apresentaram critérios para TB latente 
e iniciaram tratamento com isoniazida durante seis me-
ses. Este número corresponde a quase 50% de rastreios 
positivos. Consequentemente, o rastreio foi alargado a 
mais 169 pessoas, tendo sido detetado mais um caso de 
TB latente que iniciou terapêutica.
Em junho de 2015, um ano após o diagnóstico, a pacien-
te mantém-se em tratamento, por manutenção de ima-
gem sugestiva de doença ativa na tomografia computo-
rizada torácica. Apresenta, no entanto, evolução clínica 
favorável.
 
COMENTÁRIO
A TB transmite-se entre indivíduos, por via área, através 
de aerossóis contaminados pelo MT, transmitidos por 
fala, espirro, tosse ou canto.6 Cerca de 90% dos indiví-
duos adultos que contactam com a bactéria pela primei-
ra vez têm uma resposta imunitária que leva à quiescên-
cia do bacilo e desenvolvimento de TB latente (Figura 
2). Há determinados fatores de risco, como a idade e 
estados de imunossupressão, que promovem a reativa-
ção da doença ao longo da vida.7 A maioria dos casos de 
TB pulmonar em adultos surge por este mecanismo. É 
comum haver lesões nos lobos pulmonares superiores, 
devido à reativação de bacilos que migraram para esta 
localização durante a infeção primária. Menos frequen-
temente, a doença no adulto pode resultar de uma nova 
inoculação de aerossóis contaminados, em indivíduos 
já sensibilizados por infeção prévia (reinfeção exóge-
na). Nas crianças com menos de seis anos, pressupõe-se 
que a TB resulte de infeção primária, sendo fundamen-
tal rastrear entre os contactos o caso índice responsável 
pela transmissão.5

A maioria dos casos de TB é pulmonar (65%-70%).8 A 
bactéria pode disseminar-se por via linfática ou sanguí-
nea, podendo causar TB extrapulmonar em virtualmen-
te qualquer parte do corpo.6 Os locais mais comuns são 
o sistema osteoarticular, sistema genito-urinário, gân-
glios linfáticos e sistema nervoso central.
Pela idade da doente e achados radiográficos, a hipótese 
mais provável é que este caso corresponda a uma reati-
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vação de infeção primária pelo MT. Não é conhecido o 
momento em que ocorreu a infeção primária. A doente 
e a família desconhecem contacto com outros casos de 
TB. Na altura do diagnóstico, a avó da jovem (perten-
cente ao agregado familiar) estava internada por sus-
peita de pneumonia, havendo registo de uma imagem 
cavitada no lobo inferior do pulmão esquerdo. A avó 
realizou exame cultural em amostra de secreções colhi-
da por broncoscopia, que foi negativo para MT. Também 
não foram identificados fatores de risco para reativação 
da doença. No momento da primeira consulta, a jovem 
encontrava-se a estudar para os exames escolares nacio-
nais. Referiu ansiedade e perturbação do sono há várias 
semanas, o que poderia aumentar a sua suscetibilidade.

Figura 2. Transmissão da tuberculose e desenvolvi-
mento de doença
Legenda: VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana; 
IRC – Insuficiência Renal Crónica. *Nas pessoas imu-
nocompetentes, o risco de desenvolver doença é 10% 
a 15% ao longo da vida, enquanto nas pessoas imuno-
comprometidas é 10% a 15% por ano. Baseado em Lee 
W. Riley.7

O diagnóstico de TB pulmonar pode ser complexo. 
Esta doença tem uma evolução indolente e apresenta-
se, frequentemente, de forma inespecífica.4 Os sintomas 
incluem febre baixa, cansaço, anorexia, perda ponderal 
e suores noturnos. Na maioria das vezes, mas não ne-
cessariamente, pode verificar-se tosse com mais de três 
semanas de evolução, com ou sem hemoptise. Embora 
quase todos os casos de TB pulmonar se associem a al-
terações radiológicas, os achados são muito diversifi-
cados.4 A radiografia e auscultação pulmonar podem 
ser normais.4 Para diagnóstico presuntivo, utiliza-se a 
baciloscopia com método de coloração de Ziehl-Neel-
sen, que confirma a presença de bactérias álcool-ácido 
resistentes. O gold-standard continua a ser o isolamento 
cultural do agente, o que pode demorar várias semanas.4 

Neste caso, as queixas inicialmente apresentadas pela 
jovem foram atribuídas a outras causas etiológicas. O 
Médico de Família seguiu um processo de decisão ba-
seado na prevalência das doenças na comunidade e evi-
dência do exame objetivo, enquadrado nos antecedentes 
pessoais da doente. A persistência da sintomatologia e 
ausência de resposta à terapêutica instituída levaram à 
suspeição de TB pulmonar. Todavia, os sintomas consti-
tucionais e a duração das queixas poderiam sugerir este 
diagnóstico numa fase mais precoce da história clínica. 
As alterações analíticas podem ser justificadas pela TB. 
Está descrito que, em cerca de 10% dos casos, esta doen-
ça se associa a anemia (normalmente, normocítica nor-
mocrómica) e leucocitose (mais frequentemente com 

linfocitose e monocitose).9 Por outro lado, 
a anemia microcítica hipocrómica observa-
da poderia não ter significado patológico, 
estando associada aos ciclos menstruais. Na 
TB, pode haver aumento ligeiro a modera-
do dos marcadores bioquímicos de infeção, 
incluindo a velocidade de sedimentação.9

No caso apresentado, estima-se que o pe-
ríodo de infeciosidade5 teve início três me-
ses antes dos primeiros sintomas de astenia, 
ou seja, sete meses antes do diagnóstico e 
início de tratamento. As consequências ne-
gativas deste atraso manifestaram-se pelo 
agravamento clínico da doente, com ne-
cessidade de internamento para institui-
ção de terapêutica, manutenção de estado 
bacilífero durante três meses e duração de 
tratamento superior a 12 meses. Por outro 

lado, houve transmissão da infeção a 21 pessoas, com 
necessidade de introdução de terapêutica hepatotóxica, 
controlo analítico e realização de consultas periodica-
mente. Deve ainda ser considerado o custo económico 
para o Serviço Nacional de Saúde, resultante do inter-
namento hospitalar, consultas, exames e medicação dis-
pensada no CDP, e rastreio realizado pela Unidade de 
Saúde Pública.

O Médico de Família pode contribuir para o diagnóstico 
precoce da TB pulmonar e redução do seu impacto no 
indivíduo e comunidade. Perante sintomatologia com-
patível, sobretudo de duração prolongada, deve colocar 
esta hipótese diagnóstica. É importante reforçar que a 
TB pulmonar tem frequentemente uma apresentação 
inespecífica e evolução insidiosa. Sintomas de astenia, 
anorexia, febre baixa, suores noturnos, com duração su-
perior a um mês, sem outra etiologia identificada, exi-
gem que se considere este diagnóstico diferencial. A au-
sência de contacto com outras pessoas com TB não deve 
excluir esta hipótese, pois a maioria dos casos de TB em 
adultos ocorre por reativação da doença, sendo frequen-
temente difícil identificar o momento de primo-infeção. 
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 Figura 3. Abordagem nos CSP do doente com suspei-
ta de TB pulmonar ativa ou TB pulmonar latente
Legenda: CDP – Centro de Diagnóstico Pneumológi-
co. Área a tracejado – árvore de decisão na suspeita de 
TB ativa (aplica-se ao caso apresentado). (1) História 
prolongada (superior a 1 mês) de astenia, anorexia, 
febre baixa, suores noturnos e tosse há mais de três se-
manas com ou sem hemoptise. (2) Deve considerar-se: 
i) infeciosidade da pessoa doente (estado bacilífero); 
ii) concentração da bactéria no ar inspirado (condi-
ções de ventilação e exposição solar do local de con-
tacto); iii) duração do contacto (pelo menos oito horas 
cumulativas em ambiente contaminado); iv) susceti-
bilidade imunológica do indivíduo exposto.4,6,7,9 

A Figura 3 é uma proposta dos autores de abordagem 
do Médico de Família ao doente com suspeita de TB 
pulmonar ativa ou TB pulmonar latente, incluindo a re-
ferenciação ao CDP. Qualquer médico a exercer no Ser-
viço Nacional de Saúde ou em regime privado pode e 
deve referenciar um paciente ao CDP, acompanhado de 
carta informativa. Um contacto telefónico prévio é útil 
na orientação do caso. Na suspeita de TB pulmonar e 
inexistência de apoio radiológico no CDP local, o médi-
co pode requisitar uma radiografia torácica a realizar no 
próprio dia, que o doente deve levar consigo, de forma a 
acelerar o processo diagnóstico. Na presença de história 
sugestiva de TB pulmonar ativa, deve ser aconselhado o 
uso de máscara e evicção de contacto com crianças até 
se excluir a presença de Mycobacterium no exame direto 
da expetoração.
Concluindo, o Médico de Família é o profissional de 
saúde de excelência na abordagem ao indivíduo e comu-

nidade. Pode ter um papel ati-
vo na interrupção precoce da 
cadeia de transmissão de TB 
e das consequências negati-
vas de um diagnóstico tardio, 
mantendo um nível adequado 
de suspeição clínica e orien-
tação em conformidade, re-
ferenciando o mais precoce-
mente possível ao CDP.
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Relato de caso
Síndrome do Coração Sensível – 
Quando a Angina de Peito se torna 
inorgânica
por Sílvia Castro Alves, Adriana Meneses
Médicas internas de formação específica de MGF na USF 
Nova Salus, ACeS Gaia

RESUMO
Introdução: A Angina de Peito pode representar uma de-
sestabilização emocional designada de Síndrome do Cora-
ção Sensível, um mecanismo responsável pelo Síndrome X 
Cardíaco. Este caso clínico representa um exemplo desta 
condição e pretende alertar para a importância da aborda-
gem biopsicossocial do utente, independentemente do seu 
motivo de consulta.
Descrição do caso: L.P.M.F., sexo feminino, caucasiana, 
59 anos, natural e residente em Gaia. Entre março e julho 
de 2014 recorre diversas vezes à sua USF com queixas de 
desconforto torácico para médios e grandes esforços, com 
duração de 10-15 minutos e desaparecimento em repouso. 
Perante eletrocardiograma com prova de esforço positiva 
para isquemia do miocárdio, é encaminhada para consulta 
de Cardiologia no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho. Contudo, dado o desenvolvimento de clínica de 
Angina Instável, em julho é encaminhada ao Serviço de 
Urgência. Pela ausência de doença coronária ateroscleró-
tica comprovada, teve 
alta medicada com 
atorvastatina 20mg. 
Em agosto recorre 
novamente à USF, 
por queixas ansiosas 
e depressivas, conse-
quentes a alterações 
profundas no ambien-
te de trabalho, com 
8 meses de evolução. 
Foi medicada com 
escitalopram 10mg, 
apresentando melho-
ria significativa da 
sintomatologia e desa-
parecimento das quei-
xas de desconforto 
torácico. Em outubro, 
perante a ausência de 
novas manifestações 
clínicas e a suspeita de 
Síndrome X Cardíaco, 
teve alta da consulta 
de Cardiologia, medi-
cada com bisoprolol 5 mg id. 
Comentário: O Síndrome do Coração Sensível é mais fre-
quente em utentes ansiosos e/ou deprimidos, sendo um 

exemplo da importância da integração da componente 
psíquica em qualquer manifestação clínica, por mais “or-
gânica” que esta aparente ser. Em MGF, a proximidade 
médico-utente, facilita a interpretação do utente enquanto 
ser biopsicossocial e a inclusão da componente emocional 
na prática clínica diária, atitude que pode significar uma 
intervenção e resolução precoce das queixas dos utentes, 
com ganhos consideráveis em termos de qualidade de vida.

Palavras-chave: Angina de Peito, arteriografia coronária 
normal

INTRODUÇÃO
A Angina de Peito resulta, frequentemente, da obstrução 
das artérias coronárias por deposição de placas de ateroma. 
Existem, contudo, situações em que este sintoma é pro-
vocado por alterações orgânicas não ateroscleróticas das 
artérias coronárias, ou mesmo situações em que não está 
presente qualquer alteração estrutural das mesmas, condi-
ção denominada por Angina de Peito com coronariografia 
normal.1,2,3 

Esta última designação justifica cerca de 10 a 20% de todas 
as Anginas de Peito e, uma das etiologias subjacentes, é o 
Síndrome X Cardíaco, que reúne um vasto conjunto de me-
canismos patogénicos, tais como o Síndrome do Coração 
Sensível.1 Este caso clínico pretende ser um exemplo deste 
último mecanismo patogénico, alertando para a necessida-
de de, na prática clínica diária de um Médico de Família, 
existir uma avaliação sistemática do doente enquanto ser 
biopsicossocial. 

Figura 1. Genograma familiar e psicofigura de Mitchell
Legenda: DM – diabetes mellitus
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DESCRIÇÃO DO CASO
1. Identificação e caracterização familiar

L.P.M.F., sexo feminino, raça caucasiana, com 59 anos de 
idade, natural e residente em Vila Nova de Gaia, casada, 
auxiliar de ação educativa com o quarto ano de escolarida-
de. Pertence a uma família nuclear, no estadio VII do ciclo 
de Duvall, classe III de Graffar (classe média) e com um 
APGAR familiar de 8 (família altamente funcional).
O agregado familiar é constituído pela utente e pelo seu 
marido de 65 anos de idade, hipertenso, reformado e com 
o qual refere ter uma excelente relação, assim como com a 
restante família. 

É a terceira de cinco filhos, tendo um dos seus irmãos mais 
velhos falecido aos 48 anos de idade por neoplasia do es-
tômago. A irmã mais velha dos cinco irmãos tem diabetes 
mellitus de tipo 2 e o irmão mais novo apresenta diabetes 
mellitus de tipo 1. Tem um filho de 36 anos, saudável, que 
vive em união de facto com a sua companheira de 30 anos, 
e dois netos, de 2 e 11 anos.
A psicofigura de Mitchell revela uma relação muito próxi-
ma com toda a sua família. No círculo de Thrower a utente 
colocou na parte exterior deste o “ambiente de trabalho”, 
porque considera que a degradação progressiva do mesmo, 
desde o início de 2014, fez dele o único fator desestabiliza-
dor na sua vida, o que a deixou mais ansiosa e relutante em 
relação ao futuro, apesar de manter o gosto pela sua profis-
são. Na Figura 1 encontra-se a representação do genogra-
ma e da psicofigura de Mitchell e na Figura 2 o círculo de 
Thrower.

Figura 2. Círculo de Thrower

2. Antecedentes pessoais 
2.1. Antecedentes pessoais patológicos (médicos e cirúr-

gicos), antecedentes ginecológicos/obstétricos e hábitos

Sem antecedentes pessoais patológicos e ginecológicos/
obstétricos de relevo. Nega alergias medicamentosas ou 
outras, bem como hábitos tabágicos e alcoólicos. Sem me-
dicação crónica. Plano nacional de vacinação e rastreios 
oncológicos atualizados. 

2.2. Descrição dos acontecimentos 

Consulta de março de 2014
A utente recorre a uma consulta de “doença aguda” na sua 
USF por queixas de desconforto torácico, para médios e 
grandes esforços, com cerca de 10-15 minutos de duração 
e com desaparecimento em repouso. Estes sintomas ter-
se-ão iniciado em janeiro de 2014 mantendo-se estáveis 
desde então. Perante estas queixas e um exame físico sem 
alterações, foi requisitado um eletrocardiograma (ECG) 
com prova de esforço e agendada nova consulta para rea-
valiação.

Consulta de maio de 2014
A utente regressa à USF para uma consulta programada de 
Saúde de Adultos, com o objetivo de apresentar o resultado 
do estudo pedido. Perante a sua estabilidade sintomática e 
um ECG com prova de esforço sugestiva de isquemia do 
miocárdio, opta-se pela referenciação à consulta externa de 
Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E). 

Consulta de junho de 2014
A utente dirige-se de novo à USF por agravamento da 
sintomatologia, com seis dias de evolução. Referia agora 
dois episódios, em dias consecutivos, de dor e aperto re-
troesternal, com irradiação para o pescoço e região dorsal, 
acompanhados de náuseas, tonturas, cefaleias e sudorese, 
ambos com uma duração de cerca de 10-15 minutos e com 
desaparecimento em repouso. Estas queixas tinham surgi-
do durante uma caminhada em plano inclinado (subida de 
uma rampa) que outrora não despoletava qualquer queixa. 
Dois dias antes de recorrer a esta consulta, teve as mesmas 
queixas durante a realização de tarefas domésticas. Perante 
um exame físico sem qualquer alteração e dado o agrava-
mento e aumento da frequência dos sintomas, foi decidido 
encaminhar a utente para o Serviço de Urgência (SU) do 
CHVNG/E, com o diagnóstico de Angina Instável, para ser 
observada por Cardiologia. 

SU do CHVNG/E – junho de 2014
Numa primeira abordagem foi pedido estudo analítico 
(hemograma completo, glicemia, estudo da função renal, 
ionograma e proteína C reativa) com marcadores de necro-
se miocárdica, bem como ECG. Todos estes exames com-
plementares de diagnóstico não apresentaram qualquer 
alteração. Foi ainda realizado um cateterismo cardíaco, 
que excluiu a presença de doença coronária. Foi decidido 
internar a utente na Unidade de Cuidados Intermédios de 
Cardiologia (UCIC), para manutenção de cuidados e vigi-
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lância. 

UCIC – junho de 2014
Um dia após o seu internamento nesta unidade, a utente 
foi submetida a um ecocardiograma transtorácico que não 
mostrou alterações relevantes. Dois dias após ter sido in-
ternada na UCIC e dada a ausência de critérios de doença 
coronária, a utente teve alta, tendo sido encaminhada para 
consulta externa de Cardiologia, medicada com atorvas-
tatina 20mg. Foi ainda agendado um holter para a semana 
seguinte.

Consulta de agosto de 2014
A utente desloca-se à USF para uma consulta programada 
de Saúde de Adultos. Não voltou a manifestar clínica an-
ginosa desde o seu internamento na UCIC. Nesta altura 
refere, pela primeira vez, noção de agravamento progres-
sivo, com cerca de 8 meses de evolução, de sintomatolo-
gia ansiosa e depressiva. Considerava não ter capacidade 
de ir trabalhar e/ou de interagir com os seus pares, além 
de apresentar maior desinteresse pelo meio que a rodeava 
e pelas suas tarefas diárias. Sentia uma tensão constante e 
maiores dificuldades em adormecer e em manter um sono 
reparador. Relacionava o início deste quadro clínico com 
as profundas alterações decorridas no seu posto de traba-
lho, que a afetaram a nível físico (maior sobrecarga) e psí-
quico (degradação do ambiente entre colegas). Perante as 
suas queixas foi decidido adicionar escitalopram 10mg à 
atorvastatina 20mg e agendar nova consulta de vigilância 
dentro um mês. 

Consulta de setembro de 2014
A utente tolerou bem a introdução da nova medicação. En-
contrava-se bastante mais animada e com melhorias signi-
ficativas do seu quadro ansioso e da sua higiene do sono. 
Foi agendada nova consulta para janeiro de 2015.

Consulta externa de Cardiologia – outubro de 2014
Cerca de quatro meses após o episódio de urgência, a uten-
te encontrava-se bem, não tendo voltado a sentir qualquer 
desconforto torácico, nem qualquer outro tipo de sinal ou 
sintoma relevante. O holter não apresentava nenhuma al-
teração. Perante esta aparente estabilização do quadro clí-
nico, a exclusão de praticamente toda a patologia orgânica 
passível de justificar o mesmo e na possibilidade de se es-
tar perante um Síndrome X Cardíaco, a utente teve alta da 
consulta, mantendo a terapêutica com atorvastatina 20mg 
e escitalopram 10mg aos quais se associou bisoprolol 5mg 
id.

Consulta de janeiro de 2015
A utente mantinha-se muito bem, sem qualquer tipo de 
queixas. Associava a progressiva recuperação do seu qua-
dro ansioso e depressivo à terapêutica antidepressiva ins-
tituída em agosto de 2014, mas também à melhoria pro-
gressiva e significativa das condições de trabalho decorrida 
desde então, após contratação de mais empregados, com 
consequente redução da carga horária e melhoria do am-

biente de trabalho. Perante esta situação foi decidido man-
ter a terapêutica de ambulatório prévia, bem como retomar 
as consultas periódicas de vigilância. 

COMENTÁRIO
O Síndrome X Cardíaco é um diagnóstico de exclusão, es-
tabelecido perante uma clínica típica de dor anginosa, na 
ausência de obstrução aterosclerótica das artérias coroná-
rias e/ou na ausência de outras alterações orgânicas que 
possam cursar com obstrução coronária ou ainda com An-
gina de Peito com arteriografia coronária normal (Quadro 
I). Necessita também da evidência objetiva (em prova de 
esforço e/ou cintigrafia miocárdica com tálio, por exem-
plo) de isquemia do miocárdio.1,4 Esta designação abrange 
inúmeros mecanismos patogénicos, isquémicos e não is-
quémicos (Quadro II), cujo diagnóstico detalhado rara-
mente é estabelecido, dada a inespecificidade da terapêu-
tica instituída nestas circunstâncias.1

É possível que os mecanismos patogénicos variem de pes-
soa para pessoa e que não se excluam mutuamente. Pelo 
contrário, estes podem interagir ou mesmo coexistir no 
mesmo indivíduo.1,4 Por esta razão, seja qual for a causa 
subjacente, considera-se que, globalmente, o doente nes-
tas condições, apresenta um Síndrome X Cardíaco. Este é 
mais frequente em mulheres na pré-menopausa ou meno-
pausa.1 Um dos vários mecanismos patogénicos passível de 
explicar o desenvolvimento deste síndrome é o aumento 
anormal da perceção à dor, com consequente “conscien-
cialização” desta em resposta a vários estímulos, tais como 
o aumento da frequência, do ritmo ou da contractilidade 
cardíacas.1 A esta condição é dado o nome de Síndrome do 
Coração Sensível que é mais frequente em doentes ansio-
sos e/ou deprimidos.1 

Se se analisar em detalhe o círculo de Thrower da utente 
apresentada, bem como o registo da sua consulta na USF 
em agosto de 2014, verifica-se que a mesma se encontrava, 
há já alguns meses, numa situação laboral pouco favorável, 
que lhe condicionava sintomatologia ansiosa e depressiva, 
que justificou a introdução de terapêutica apropriada com 
escitalopram 10mg. Esta sintomatologia depressiva, por 
sua vez, poderia por si só induzir uma redução do limiar à 
dor. Além deste facto, verificou-se ainda que, na consulta 
de Cardiologia em outubro do mesmo ano, após a exclusão 
da quase totalidade das patologias orgânicas, foi conside-
rado como plausível o diagnóstico de Síndrome X Cardía-
co e introduzida terapêutica com betabloqueante. Nestas 
circunstâncias torna-se plausível pensar num possível Sín-
drome do Coração Sensível, como mecanismo patogénico 
responsável pelo Síndrome X Cardíaco, uma vez que este 
justificaria toda a clínica apresentada, numa utente que 
preenche as características típicas para o seu desenvolvi-
mento (mulher na menopausa, ansiosa e/ou deprimida).
No Síndrome X Cardíaco, além dos betabloqueantes, po-
dem-se utilizar outros fármacos, tais como os inibidores 
da enzima de conversão da angiotensina, os bloqueadores 
de canais de cálcio ou os nitratos sublinguais. Contudo, 
os resultados dos estudos relativos à sua eficácia são ain-
da inconsistentes.1 O principal objetivo destes fármacos é 
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reduzir o número de episódios anginosos, com melhoria 
consequente da qualidade de vida.1,4

O papel do Médico de Família perante o diagnóstico de 
Síndrome X Cardíaco deve ser o de tranquilizar o utente, 
desdramatizando a situação. É sempre necessário esclare-
cer que, o excelente prognóstico deste síndrome1,4 (sobre-
vivência de 96% aos sete anos) aliado à inespecificidade da 
terapêutica recomendada, justificam a não realização de 
uma investigação etiológica mais detalhada. Desta forma, 
evita-se uma das complicações mais frequentemente ob-
servadas nestes doentes: o aumento considerável da procu-
ra dos cuidados de saúde. Este aumento é consequente ao 
despoletar de novos episódios anginosos, na dependência 
de um maior estado de ansiedade inerente à inexistência de 
um diagnóstico etiológico específico, o que é interpretado 
pelo utente, como um sinal de patologia grave e/ou com-
plicações latentes.1

Quadro I. Alterações orgânicas não ateroscleróticas das 
artérias coronárias e causas clássicas de Angina de Peito 
com arteriografia coronária normal

Alterações orgânicas 
não ateroscleróticas 
das artérias coronárias

Causas clássicas de 
Angina de Peito com 
arteriografia coronária 
normal

Anomalias congénitas: 
fístulas arteriovenosas 
entre a artéria descen-
dente anterior e pul-
monar, etc.

Valvulopatias aórticas

Coronarite ostial sifilíti-
ca

Espasmo coronário

Coronarite ostial 
pós-cirurgia cardíaca

Hipertrofia ventricular

Embolias coronárias Pontes Miocárdicas
Distrofia do tecido 
elástico: doença de 
Marfan

Hipertensão arterial 
pulmonar primitiva

Arterites coronárias: 
doença de Kawasaki; 
doença de Takayasu; 
lúpus eritematoso dis-
seminado, etc.

Miocardiopatia hiper-
trófica

Compressão coronária: 
tumores, aneurismas, 
etc.

Miocardiopatia dilatada

Síndrome do prolapso 
da válvula mitral
Arritmias
Anemia acentuada
Síndrome X Cardíaco

Fonte: Soares Costa JTS, Teresa JJB Soares A. Síndrome X 
Cardíaca. Rev Port Cardiol. 2006; 25(10): 933-942

Quadro II. Mecanismos patogénicos propostos para o 
Síndrome X Cardíaco

Isquemia do miocárdio
Disfunção microvascular:
- Hiperreatividade das artérias coronárias 
(espasmo microvascular)
- Disfunção endotelial
- Deficiência em estrogénios
- Aumento do tónus simpático
- Constrição pré-arteriolar
- Libertação de péptidos endógenos (neuropépti-
do Y, endotelina – I)
- Alterações estruturais dos microvasos coro-
nários
- Constrição coronária difusa, epicárdica e mi-
crovascular

Mecanismos não-isquémicos 
- Libertação anormal de potássio no interstício
- Libertação de adenosina
- Cardiomiopatia em fase precoce
- Aumento da perceção à dor (Síndrome do 
Coração Sensível)
- Resistência à insulina
- Alteração metabólica do miocárdio

Fonte: Soares Costa JTS, Teresa JJB Soares A. Síndrome X 
Cardíaca. Rev Port Cardiol. 2006; 25(10): 933-942
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Relato de caso
Quisto do úraco – a propósito de 
um caso clínico
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RESUMO
Introdução: O úraco é um remanescente embrioná-
rio da cloaca e da alantoide. Se a obliteração do úraco 
não decorrer normalmente após o nascimento, o úra-
co persiste, podendo resultar em diversos problemas 
clínicos. Os quistos do úraco são patologias raras e 
quase sempre assintomáticas, pelo que o seu diagnós-
tico é feito na maioria dos casos acidentalmente, no 
decurso de um exame físico cuidadoso e atento.
Descrição do caso: Apresenta-se o caso de uma mu-
lher de 57 anos, raça caucasiana.
Recorreu ao Médico de Família a 25 de novembro de 
2013 por surgimento de tumefação umbilical, pola-
quiúria, urina espumosa e sensação de aumento do 
volume abdominal desde há algumas semanas. A eco-
grafia realizada revelou volumoso quisto a esclarecer 
por tomografia computorizada abdominal, que mos-
trou “volumosa massa de conteúdo líquido…provável 
que corresponda a um quisto do úraco”.
A utente foi referenciada à consulta de Urologia. Foi 
submetida a tratamento cirúrgico. 
Comentário: Trata-se de uma patologia rara, mas por 
se apresentar muitas vezes com complicações seve-
ras, deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
de dor abdominal e queixas urinárias. A valorização 
de queixas inespecíficas, um exame físico atento e a 
realização de exames complementares de diagnóstico 
dirigidos foram essenciais na orientação deste caso.

Palavras-chave: quisto do úraco, hérnia umbilical

INTRODUÇÃO
O úraco é um remanescente embrionário da cloaca 
e da alantoide que está presente após o nascimento 
como uma estrutura tubular fibrótica, que se estende 
da cúpula anterior da bexiga ao umbigo constituindo 
o ligamento medial.1,2

Se a obliteração do úraco não decorrer normalmente 
após o nascimento, o úraco persiste, podendo resul-
tar em diversos problemas clínicos, tais como: úraco 
patente (persistência completa), quisto do úraco, seio 

externo do úraco e divertículo do úraco.3

Os quistos do úraco são patologias raras e quase sem-
pre assintomáticas, pelo que o seu diagnóstico é feito 
na maioria dos casos acidentalmente, no decurso de 
um exame físico cuidadoso e atento ou quando sur-
gem complicações como a rotura e a infeção. 
Apresenta-se um caso clínico de um quisto do úraco. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Apresenta-se o caso de uma mulher de 57 anos, sol-
teira, raça caucasiana, natural e residente de Gueifães. 
Professora de espanhol, desempregada, atualmente a 
frequentar o mestrado de Psicologia. O seu agregado 
familiar é constituído pelo pai e pelo filho. Está inse-
rida numa família alargada, funcional e classe III de 
Graffar. Como principais antecedentes familiares tem 
o pai com diabetes mellitus do tipo 2. A mãe faleceu 
aos 65 anos, mas desconhece a causa da morte.
Apresenta como antecedentes pessoais relevantes uma 
colecistite aguda não complicada em 2000 em que 
foi submetida a colecistectomia. No ano de 2002 por 
uma apendicite aguda não complicada foi submetida 
a uma apendicectomia laparoscópica. Antecedentes 
ginecológicos: menarca aos 12 anos, interlúnios de 28 
dias, cataménios de 4/5 dias. Teve uma gestação e um 
parto eutócico. Menopausa aos 51 anos, sem terapêu-
tica hormonal de substituição.

Figura 1. Inspeção abdominal: aumento do volume 
abdominal e hérnia umbilical
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Recorreu a uma consulta não programada do Médico 
de Família a 25 de novembro de 2013 por surgimento 
de tumefação umbilical, polaquiúria, urina espumosa 
e sensação de aumento do volume abdominal desde 
há algumas semanas. Ao exame físico destacava-se 
uma hérnia umbilical, com cerca de 30mm, de cor 
violácea, sem sinais de estrangulamento (Figura 1).

À palpação abdominal constatou-se uma massa ocu-
pante dos quadrantes direitos e região umbilical, 
maciço à percussão e sem ruídos hidroaéreos na lo-
calização descrita. Foi solicitado um estudo analítico 
(hemograma com plaquetas, creatinina, glicose, fun-
ção hepática e sedimento urinário) e uma ecografia 
abdominal.
A 23 de janeiro de 2014, na consulta programada, a 
utente apresentava manutenção das queixas prévias. 
O estudo analítico e sedimento urinário não apresen-
taram alterações. A ecografia abdominal revelou volu-
moso quisto de aproximadamente 60mm a esclarecer 
por tomografia computorizada abdominal. 
A 20 de fevereiro de 2014 recorreu à consulta com re-
sultado da tomografia computorizada abdominal que 
revelava “volumosa massa de conteúdo líquido ocu-
pando grande parte do abdómen de configuração es-
feroide e tendo aproximadamente 67mm de diâmetro, 
pela localização em relação à bexiga é provável que 
corresponda a um quisto do úraco” (Figura 2).

Figura 2. Tomografia computorizada abdominal 
com volumosa massa correspondendo a um quisto 
do úraco

A utente foi referenciada à consulta de Urologia do 
hospital de referência. Nesta, a utente foi avaliada e 
orientada para excisão do quisto.
A utente recorreu a consulta do Médico de Família 
com carta de alta do Serviço de internamento de Uro-
logia com programação de consulta externa. Encon-

trava-se assintomática e ao exame físico apresentava 
cicatriz com evolução favorável, diminuição do volu-
me abdominal e palpação abdominal sem alterações.

COMENTÁRIO
As anomalias congénitas do úraco são raras, com uma 
incidência na população adulta de 1:5.000.4 Os rema-
nescentes do úraco podem ser um dilema diagnóstico 
e terapêutico. 
Os quistos do úraco são habitualmente assintomáti-
cos. A infeção constitui a complicação mais frequen-
te. As complicações mais frequentes de um quisto do 
úraco infetado são a rotura para tecidos e áreas envol-
ventes, a formação de fístulas entéricas e, como com-
plicação tardia, o adenocarcinoma.1 O diagnóstico do 
quisto do úraco é confirmado por ecografia, tomogra-
fia computorizada ou por cistoscopia.5,6

Deste modo, o quisto do úraco trata-se de uma pa-
tologia rara, mas por se apresentar muitas vezes com 
complicações severas, deve ser considerada no diag-
nóstico diferencial de dor abdominal e queixas uriná-
rias. A valorização de queixas inespecíficas, um exame 
físico atento e a realização de exames complementares 
de diagnóstico dirigidos foram essenciais na orienta-
ção deste caso.
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A consequência da inconsequên-
cia…
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Médicas internas de formação específica de MGF 
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RESUMO
Introdução: O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia 
linfoide rara que afeta mais frequentemente o sexo 
masculino. Apresenta-se sob a forma de adenopatias 
não dolorosas, frequentemente a nível cervical. O 
prognóstico da mesma é feito com base em caracte-
rísticas clínicas e analíticas do doente, tendo por base 
a classificação do índice prognóstico internacional. O 
especialista de MGF deve ter em consideração, na sua 
prática clínica, todos os níveis de prevenção. A pre-
venção quaternária constitui-se de extrema importân-
cia nos casos em que o excesso de intervencionismo 
médico e a falta de capacitação do utente podem con-
dicionar o diagnóstico e prognóstico
Descrição do caso: O caso descrito refere-se a um 
adulto de 20 anos, previamente saudável, que recorre 
à Consulta Aberta por dor na região cervical. Apesar 
de já estar a ser acompanhado nos Cuidados de Saúde 
Secundários, e após anamnese e exame físicos detalha-
dos, optou-se pela realização de análises laboratoriais 
que nunca tinha efetuado até à data, que sugeriram 
tratar-se de um linfoma de Hodgkin, que posterior-
mente se confirmou. Atualmente o utente encontra-se 
sob quimioterapia, apresentando até à data, uma boa 
resposta ao tratamento.
Comentário: Trata-se de um adulto jovem, familiari-
zado com uma dor cervical constante durante mais de 
12 meses, à qual não atribuía importância por já ter 
um diagnóstico provável. O presente caso demonstra 
que, por detrás de uma sintomatologia arrastada e não 
valorizada, poderá estar uma patologia grave. Salien-
ta-se a importância da atitude do Médico de Família 
na consciencialização do utente para um seguimento 
adequado. A Medicina Centrada no Paciente é cada 
vez mais considerada como paradigma para cuidados 
de alta qualidade interpessoal constituindo uma fer-
ramenta para uma prevenção quaternária através da 
análise das decisões clínicas de modo a aumentar a 
qualidade do ato médico e a utilização eficiente dos 
métodos diagnósticos e terapêuticos.

Palavras-chave: doença de Hodgkin, dor cervical, nó-
dulos linfáticos, prevenção quaternária

INTRODUÇÃO
O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia linfoide rara 
que corresponde a 1% de todas as neoplasias. É mais 
frequente no sexo masculino, tem dois picos de inci-
dência (aos 20-30 anos e 60 anos)1,2 e a sua etiologia 
permanece desconhecida apesar de alguns estudos 
apontarem uma relação com o vírus Epstein-Barr.3 A 
sua disseminação ocorre habitualmente por via linfá-
tica. A clínica é inespecífica, cursando com sintomas 
B em cerca de 40% dos doentes (febre e hipersudore-
se)2 e presença de adenopatias periféricas, não dolo-
rosas e por vezes com flutuação. Segundo a literatura 
estas apresentam a característica patognomónica de 
se tornarem dolorosas com a ingestão de álcool.1 Na 
avaliação analítica verifica-se anemia de doenças cró-
nicas e nas fases iniciais ocorre leucocitose, eosinofilia 
e aumento da velocidade de sedimentação (VS).4 O 
diagnóstico é histopatológico após biópsia do gânglio 
e o tratamento é feito em função do estadio da doen-
ça e normalmente inclui quimioterapia e radioterapia. 
O prognóstico é feito com base em características clí-
nicas e analíticas do doente, tendo por base a classi-
ficação do índice prognóstico internacional. Existe 
um risco de 1% de desenvolver uma leucemia aguda 
mieloblástica ou síndrome mielodisplásico cinco anos 
após o tratamento.4

O Médico de Família constitui, maioritariamente, a 
primeira linha de abordagem do doente cabendo-lhe 
a responsabilidade de efetuar uma medicina preven-
tiva em todos os seus níveis, da prevenção primária 
à quaternária.5 Esta última visa evitar ou atenuar o 
excesso de intervencionismo médico associado a atos 
médicos desnecessários ou injustificados; por outro 
lado, pretende-se capacitar os utentes ao fornecer-lhes 
a informação necessária e suficiente para poderem to-
mar decisões autónomas, sem falsas expectativas, co-
nhecendo as vantagens e os inconvenientes dos méto-
dos diagnósticos ou terapêuticos propostos.6

Neste caso, este último patamar de intervenção reve-
lou-se de extrema importância para um desfecho fa-
vorável, realçando assim a importância de uma Medi-
cina Centrada no Paciente que promove a qualidade 
das relações pessoais, profissionais e organizacionais 
e contribui para a participação ativa dos pacientes na 
consulta.7 

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo masculino, com 20 anos de idade, cau-
casiano, estudante. Pertencente a uma família nuclear, 
na fase I do ciclo familiar de Duvall, altamente funcio-
nal de acordo com o APGAR familiar de Smilkstein, 
classe média-baixa de Graffar, residente em habitação 
alugada com boas condições. 



Sem antecedentes pessoais de relevo. Referia como há-
bitos de vida uma dieta saudável, consumo esporádico 
de álcool, hábitos tabágicos de 5 unidades maço-ano 
e sedentarismo. Não fazia medicação habitual e não 
referia alergia a fármacos. Apresentava plano nacional 
de vacinação atualizado. O genograma da família en-
contra-se representado na Figura 1.

Figura 1. Genograma familiar
Legenda: AVC – acidente vascular cerebral; DM – 
diabetes mellitus; EAM – enfarte agudo do miocár-
dio; neo – neoplasia maligna

O utente recorreu à Consulta Aberta do seu Médico 
de Família a 23/02/2015 por quadro de cervicalgia. 
Esta dor localizava-se na região laterocervical direi-
ta, era contínua, tipo moinha, com picos esporádicos 
de intensidade, cedia ligeiramente com terapêutica 
analgésica e piorava quando em posição de decúbi-
to ventral ou esquerdo e com a ingestão de bebidas 
alcoólicas. Após aprofundar a sintomatologia do 
utente, confirmou-se a presença desta queixa desde 
novembro de 2013, associando-se em janeiro de 2014 
a omalgia direita e limitação da mobilidade. Referia 
ainda sensação de dispneia quando a dor era mais 
intensa, astenia marcada desde há 6 meses, sudorese 
noturna aumentada nos últimos dois meses, em asso-
ciação com perda ponderal de 16Kg desde o início do 
quadro clínico. Negava outra sintomatologia ou febre. 
Sem queixas do foro digestivo ou urinário. Sem tosse 
ou expetoração. Sem dor torácica. Sem dispneia de es-
forço ou ortopneia. 
Salienta-se que desde o início do quadro clínico, em 
novembro de 2013, fora múltiplas vezes ao SU, sendo 
seguido em consulta de Ortopedia desde janeiro de 
2014, sendo um utente muito pouco frequentador dos 
CSP. À data da Consulta Aberta no Centro de Saúde, 

além de outros exames auxiliares de diagnóstico, ti-
nha efetuado tomografia computorizada e ressonância 
magnética cervical que revelaram discopatia e nódu-
lo cervical e realizara imobilização com colar cervical 
durante 2 meses, fisioterapia e terapêutica analgésica.
Ao exame físico, na Consulta Aberta, objetivou-se 
pele e mucosas coradas, hidratadas e anictéricas, nor-

motenso (112/78mmHg), frequência cardíaca 
de 80bpm, com pulsos simétricos, rítmicos e de 
amplitude normal, frequência respiratória de 18 
respirações por minuto. Restante exame objetivo 
sem alterações, exceto observação de tumefação 
cervical direita que à palpação revelou múltiplas 
adenopatias: adenopatia laterocervical esquerda 
com 1cm, adenopatia no triângulo anterocervical 
direito com 1cm, conglomerado adenopático no 
grupo médio, no triângulo posterior direito, com 
2x4cm, e conglomerado supraclavicular com 
5x4cm. Estas adenopatias eram duras, de consis-
tência elástica, indolores á palpação e aderentes 
aos planos profundos (Figura 2). Quando ques-
tionado, o utente revelou que esta tumefação teve 
início em novembro de 2013 com crescimento 
progressivo até fevereiro de 2014, data em que 

estabilizou. Segundo o próprio, este sinal nunca foi 
considerado de alerta pelo médico assistente dos Cui-
dados de Saúde Secundários e era indolor pelo que 
nunca foi valorizado. 

Figura 2. Tumefação cervical direita vista anterior-
mente

Tendo em conta o presente quadro, foi proposto ao 
doente referenciação para o SU, que este recusou. 
Desta forma, requisitou-se estudo analítico urgente, 
o qual o utente não realizou. Após duas tentativas de 
contacto por parte da equipa, a reforçar a importância 
da realização dos meios complementares de diagnós-
tico para o diagnóstico diferencial dada a suspeição 
decorrente da clínica, no dia 02/03/2015 de 2015 re-
correu à Consulta Aberta para mostrar resultados que 
apresentaram anemia normocítica normocrómica, 
com hemoglobina de 12,6g/dl, leucocitose de 19.720/L 

50   | AIMGF Magazine | Outubro 2015



com neutrofilia de 77% e eosinofilia de 8,8%, trombo-
citose com 436.000/L plaquetas e VS de 54mm/hora. 
Urina tipo 2, marcadores víricos de VIH e hepatites 
normais, β2 microglobulina negativa, vírus Epstein
-Barr IgM- e IgG+. Após explicação da gravidade do 
quadro ao doente, este aceitou a referenciação para o 
Instituto Português de Oncologia, com o qual se con-
tactou imediatamente.
Segundo o registo da consulta externa de Onco-he-
matologia, o exame objetivo era sobreponível pelo 
que se efetuou estudo de doença linfoproliferativa 
com avaliação analítica com manutenção das alte-
rações, eletrocardiograma com taquicardia sinusal e 
radiografia torácica com alargamento do mediastino, 
traqueia sem desvio e adenopatia justa-hilar direita. 
Realizou tomografia por emissão de positrões (PET) 
a 17/03/2015 que indicou patologia maligna (provável 
linfoma) com envolvimento ganglionar supradiafrag-
mático. Efetuou ainda biópsia ganglionar a 18/03/2015 
que confirmou linfoma de Hodgkin. A biópsia óssea 
foi negativa.
Após análise cuidada do quadro clínico, exames labo-
ratoriais e resultado da biópsia classificou-se a patolo-
gia como estando no estadio II B tendo sido proposto 
4 ciclos de quimioterapia seguidos de radioterapia.

COMENTÁRIO
O linfoma de Hodgkin não é um diagnóstico fre-
quente na nossa prática clínica, no entanto deve ser 
considerado na presença de adenopatias duras, elásti-
cas, aderidas a planos profundos e que não cedem ao 
tratamento habitual e que se tornam mais dolorosas 
com a ingestão de álcool. A estratificação da doença 
efetua-se sob os critérios Ann-Arbor-Cotswolds, se-
gundo as áreas afetadas e a presença ou não de sinto-
mas B (febre tumoral, transpiração noturna e perda 
de peso). O prognóstico é adverso quando o sexo é 
masculino, idade é maior que 45 anos, estadio IV, he-
moglobina inferior a 10,5g/dl, leucocitose superior a 
15.000/L, linfocitopenia menor que 600/L e albumina 
sérica menor que 4g/dl.
Neste caso, perante um jovem com uma clínica ar-
rastada de cervicalgia associada a tumefação cervical, 
que ao exame objetivo se apresenta como um conglo-
merado adenopático, e com alterações analíticas su-
gestivas de doença linfoproliferativa, há que ter uma 
atuação rápida. 
Como o utente já tinha obtido, através de diferentes 
setores do sistema de saúde, resposta para as suas 
queixas, supostamente secundárias a uma discopatia 
cervical, desvalorizava a manutenção e agravamen-
to das mesmas. Foi necessário um grande esforço no 
aprimoramento da tarefa comunicacional, utilizando 

uma abordagem centrada no paciente que o incluiu e 
responsabilizou no processo de decisão. 
Apesar da demora no diagnóstico, o prognóstico é fa-
vorável dada a idade do utente, presença apenas de in-
vasão supradiafragmática (estadio II B) e parâmetros 
analíticos pouco desviados da média.
Para além de realçar a importância do diagnóstico 
atempado de uma patologia que pode ser potencial-
mente fatal, este caso clínico vem levantar a questão 
do exercício de uma Medicina Centrada no Pacien-
te como ferramenta para uma prevenção quaternária 
uma vez que esta passa pela análise das decisões clí-
nicas de modo a aumentar a qualidade do ato médi-
co e a utilização eficiente dos métodos diagnósticos e 
terapêuticos. Este nível de prevenção implica o evitar 
do risco de excesso de realização de exames comple-
mentares, que devem ser solicitados tendo em conta 
as características da especificidade e sensibilidade, de 
modo a que não acarretem mais prejuízos que bene-
fícios, tais como achados casuais, situações limítrofes 
ou desvios do raciocínio clínico.
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no tratamento de sintomas com-
portamentais na demência?
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RESUMO
Introdução: Os sintomas neuropsiquiátricos obser-
vam-se em 61-92% dos doentes com demência. In-
cluem agitação, agressividade, deambulação, delírios, 
alucinações, depressão e perturbação do sono. A mu-
sicoterapia (MT) destaca-se como um tratamento não 
farmacológico promissor. Neste contexto, os autores 
consideraram pertinente elaborar uma revisão basea-
da na evidência para avaliar a eficácia da MT no tra-
tamento de sintomas comportamentais na demência. 
Métodos: Pesquisa de artigos científicos, publicados 
entre 01/2006 e 05/2014, nas bases de dados de medi-
cina baseada na evidência. As palavras-chave utiliza-
das foram “music therapy” e “dementia”. A Strength Of 
Recommendation (SOR) Taxonomy da American Aca-
demy of Family Physicians foi usada para classificar o 
nível de evidência (NE) e atribuir a força da recomen-
dação (FR).
Resultados: Foram selecionados seis revisões siste-
máticas (RS’s), três ensaios clínicos aleatorizados e 
controlados (ECAC’s) e duas normas de orientação 
clínica (NOC’s). Quatro RS’s (NE 2) e os ECAC’s (NE 
2) demonstraram benefício ao nível de alterações 
comportamentais a curto prazo. Duas RS’s (NE 3) não 
encontraram evidência sobre o outcome avaliado. As 
NOC’s (FR C) recomendam o uso terapêutico da MT 
nos doentes com demência. 
Conclusões: Parece existir benefício do uso da MT no 
tratamento de alterações comportamentais na demên-
cia (SOR B). Porém, a maioria dos estudos apresenta 
limitações metodológicas, sendo necessária investi-
gação adicional, sobretudo sobre a eficácia da MT a 
longo prazo.

Palavras-chave: musicoterapia, demência

INTRODUÇÃO
O “Manual de Diagnóstico e Estatística de Pertur-
bações Mentais” (DSM), publicado pela Associação 

Americana de Psiquiatria, é utilizado para o diagnós-
tico da patologia mental. Em 2013, foi lançada a quin-
ta versão deste manual (DSM-5), a qual introduziu 
algumas mudanças. O capítulo da “demência” passou 
a intitular-se de “Perturbações Neurocognitivas” em 
vez de “Delirium, Demência, Amnésia e outras Per-
turbações Cognitivas”. O termo “demência” foi tam-
bém substituído pela expressão “Perturbações Neuro-
cognitivas Major ou Minor”.1,2

O diagnóstico de Perturbação Neurocognitiva Major 
pressupõe a existência de, pelo menos, dois dos se-
guintes critérios:
1) Défice cognitivo num ou mais dos seguintes domí-
nios: memória, linguagem (afasia), orientação, perce-
ção; 
2) Os défices cognitivos interferem com a indepen-
dência do doente;
3) Os défices não ocorrem exclusivamente no curso 
de delirium;
4) A perturbação não é melhor explicada por outra 
perturbação mental (p.e. Perturbação Depressiva Ma-
jor).1,2 

Apesar desta nova classificação, dado que a maior par-
te da literatura pesquisada está de acordo com a clas-
sificação usada na quarta versão do DSM (DSM-IV), 
os autores decidiram utilizá-la, sendo que ao longo 
do artigo quando é referido o termo “demência” este 
refere-se ao conceito mais abrangente de Perturbação 
Neurocognitiva Major.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o núme-
ro de pessoas que viviam com demência em 2011 foi 
estimado em 35,6 milhões.3 Estudos epidemiológicos 
prevêem o alarmante crescimento deste número, esti-
mando a sua duplicação a cada 20 anos: 65,7 milhões 
em 2030 e 115,4 milhões em 2050.3

A demência é uma patologia progressiva, irreversí-
vel, caracterizada pelos défices acima mencionados. 
Cursa em cerca de 61-92% dos doentes com sintomas 
neuropsiquiátricos.4 Estes incluem agitação, agressivi-
dade, deambulação, delírios, alucinações, depressão e 
perturbação do sono.4 São causa de elevados níveis de 
stress e má qualidade de vida nos doentes e seus cui-
dadores. A sua prevalência aumenta com a evolução 
da doença. 
A terapêutica farmacológica nem sempre é eficaz, po-
dendo estar associada a um declínio cognitivo mais 
acelerado e aumento da mortalidade. As abordagens 
não farmacológicas têm como objetivo contribuir 
para um melhor funcionamento cognitivo, bem-estar 
e melhor adaptação do doente a este processo. Des-
taca-se a musicoterapia (MT) como um tratamento 
promissor. 
De acordo com a Federação Mundial de Musicotera-
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pia, a MT corresponde ao uso profissional da música e 
seus elementos como intervenção em contextos médi-
cos, educativos e sociais.5 As intervenções destinam-
se a indivíduos isoladamente, grupos, famílias ou 
comunidades, com vista a melhorar o seu bem-estar 
biopsicossocial e a sua qualidade de vida.5 A investi-
gação, a prática, a educação e formação clínica em MT 
baseiam-se em critérios profissionais estruturados 
conforme os contextos políticos, sociais e culturais.5

Neste contexto, os autores consideraram pertinente 
elaborar uma revisão baseada na evidência para ava-
liar a eficácia da MT no tratamento de sintomas com-
portamentais na demência. 

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Pu-
bmed, The Cochrane Library, National Guideline 
Clearinghouse, Canadian Medical Association Prac-
tice Guidelines Infobase, Guidelines Finder, Bandolier, 
DARE e TRIP database, utilizando as palavras-chave: 
“music therapy” e “dementia”. Limitou-se a pesquisa a 
metanálises, revisões sistemáticas (RS’s), ensaios clíni-
cos aleatorizados e controlados (ECAC’s), estudos de 
coorte e caso-controlo e normas de orientação clínica 
(NOC’s), publicados entre 01/2006 e 05/2014, nas lín-
guas portuguesa, inglesa, espanhola e francesa.
Incluíram-se estudos referentes a indivíduos com de-
mência submetidos a intervenções de MT em com-
paração com qualquer outra terapêutica (ou ausência 
desta) dirigida a sintomas comportamentais, anali-
sando como outcome a frequência/intensidade de sin-
tomas comportamentais associados à demência.
Foram excluídos os artigos repetidos ou que não cum-
priam os critérios de inclusão.
Foi utilizada a Strength of Recommendation (SOR) Ta-
xonomy da American Academy of Family Physicians 
para avaliação da qualidade dos estudos e posterior 
atribuição de níveis de evidência (NE) e forças de re-
comendação (FR).6

RESULTADOS
Dos 120 artigos encontrados, 94 foram excluídos pelo 
título e pela leitura do resumo e 15 foram excluídos 
após leitura integral do artigo. Deste modo foram ob-
tidas 11 publicações que foram agrupadas de acordo 
com o tipo de artigo: seis RS’s, três ECAC’s e duas 
NOC’s.

Revisões sistemáticas (Quadro I)
Hermans et al (2007)7 realizaram uma RS com o in-
tuito de avaliar a eficácia e segurança de estratégias 
não farmacológicas, incluindo MT, na redução de 
comportamentos de deambulação em indivíduos com 

demência, em contexto domiciliário. Constataram a 
inexistência de qualquer ensaio clínico randomizado 
nesta área pelo que concluíram não haver informação 
disponível sobre a eficácia das abordagens não farma-
cológicas na deambulação. Foi-lhe atribuído um NE 
3.
Na RS de Witzke et al (2008)8 foram incluídos 10 estu-
dos controlados não randomizados (n=214) nos quais 
a intervenção consistia numa seleção de músicas vs. 
ausência das mesmas, pretendendo avaliar o impacto 
na agitação de doentes com demência de Alzheimer. 
Os estudos incluídos apresentavam n <40 e interven-
ções distintas respeitantes à seleção das músicas (clás-
sica, de relaxamento, nostálgica, individualizada), du-
ração das mesmas (15 minutos, 30 minutos, hora da 
refeição, 1 dia inteiro), horário (refeição, ao acaso, ao 
fim da tarde) e período de intervenção (variando de 
duas a seis semanas). Apenas um estudo discriminava 
o grau demencial dos doentes incluídos. Também fo-
ram usados diferentes instrumentos de avaliação. Em 
9 dos 10 estudos verificou-se diminuição da agitação 
(na incidência ou frequência), mais significativa com 
a utilização de música individualizada. No estudo que 
discriminava a gravidade da demência, o efeito da MT 
foi mínimo nos doentes com demência severa. Atri-
buiu-se a esta RS um NE 2.
Warner et al (2010)9 publicaram uma revisão que in-
cluiu 33 estudos, dos quais uma RS abordava o efeito 
de intervenções não farmacológicas, incluindo MT, 
no tratamento de sintomas comportamentais em in-
divíduos com demência. A revisão incluída não en-
controu nenhum ensaio clínico randomizado de qua-
lidade, pelo que se concluiu não existir informação 
disponível acerca da eficácia da MT no controlo de 
sintomas comportamentais na demência. Atribuiu-se 
a este estudo um NE 3.
Raglio et al (2012),10 publicaram uma RS que tinha 
como objetivo analisar ensaios clínicos controlados 
(ECC’s) e ECAC’s que estudaram o uso de ativida-
des musicais (criar ou ouvir música, sem orientação 
de profissional treinado) e da MT no contexto da 
demência. Esta revisão incluiu 32 estudos, dos quais 
15 (n=702) avaliaram os efeitos nos sintomas psico-
comportamentais (SPC) associados à demência. Des-
tes, 13 apresentavam n≤60, 1 apresentava n=75 e ou-
tro n=100. As intervenções avaliadas eram distintas 
quanto às atividades musicais (ouvir ou cantar músi-
ca, individualmente ou em grupo, tocar instrumentos 
de percussão, escrever canções), tipo de música (clás-
sica, barroca, sons da natureza e música preferida), 
duração (30 ou 40 minutos, 3 horas) ou frequência 
das sessões (1, 2 ou 3 vezes/semana) e período de in-
tervenção (variando de 4 a 16 semanas). Apenas dois 
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estudos referiam horário das sessões (um durante o 
lanche e outro após o lanche). Sete estudos incluíram 
doentes com demência moderada a severa, não sendo 
mencionada a gravidade da demência nos restantes. 
Quatro foram efetuados em doentes institucionaliza-
dos. Os instrumentos de avaliação utilizados diferem 
entre estudos ou não são descritos. Apesar das limita-
ções, os resultados são consistentes quanto à evidên-
cia de benefício da MT nos SPC associados à demên-
cia. Em relação ao efeito das atividades musicais, os 
resultados são controversos. Atribuiu-se a esta RS um 
NE 2.

Quadro I. Revisões sistemáticas

Referên-
cia

Objetivos/Metodologia Resultados NE

Hermans 
et al 
(2007)7

Avaliar eficácia e se-
gurança de estratégias 
não farmacológicas, in-
cluindo MT, na redução 
de comportamentos de 
deambulação associa-
dos à demência

Sem informação 
disponível acerca 
da eficácia da 
MT no outcome 
avaliado

3

Witzke et 
al (2008)8

Analisar efeito da MT 
na agitação de doentes 
com demência de Alz-
heimer
10 estudos controlados 
não randomizados 
(n=214) 
Intervenção: músicas 
selecionadas vs. ausên-
cia de música

Em 9 estudos: 
diminuição da 
agitação, mais sig-
nificativa quando 
utilizada música 
individualizada

2

Warner et 
al (2010)9

Avaliar efeito de inter-
venções não farma-
cológicas, incluindo 
MT, no tratamento de 
sintomas comporta-
mentais associados à 
demência

Sem informação 
disponível acerca 
da eficácia da 
MT no outcome 
avaliado

3

Raglio et 
al (2012)10

Analisar ECC’s e ECAC’s 
que estudaram o uso 
da música e da MT no 
contexto da demência 
15 estudos (n=702) 
avaliaram os efeitos nos 
SPC 
Intervenção: atividades 
musicais (criar ou ouvir 
música) vs. MT

Resultados con-
troversos sobre o 
efeito das ativi-
dades musicais na 
redução dos SPC 
Evidência consis-
tente de benefício 
da MT nos SPC

2

McDer-
mott et al 
(2013)11

Determinar eficácia da 
MT em pessoas com 
demência
8 estudos (n=328) 
avaliaram efeitos nos 
sintomas comporta-
mentais: 4 ECAC’s, 2 
estudos controlados 
não randomizados, 2 
estudos “antes-depois”
Intervenção: MT

Melhoria con-
sistente a curto 
prazo no humor e 
redução de distúr-
bios comporta-
mentais

2

Referên-
cia

Objetivos/Metodologia Resultados NE

Ueda et al 
(2013)12

Avaliar eficácia da MT 
nos SPC, funções cog-
nitivas e atividades de 
vida diária em indivídu-
os com demência
11 estudos (n=397) 
avaliaram efeitos nos 
SPC: 5 ECC’s e 6 ECAC’s
Intervenção: MT

Benefícios na 
abordagem dos 
SPC associados à 
demência

2

Legenda: ECAC – ensaio clínico aleatorizado e con-
trolado; ECC – ensaio clínico controlado; MT – mu-
sicoterapia; NE – Nível de evidência; SPC - sintomas 
psicocomportamentais

McDermott et al (2013)11 publicaram uma RS que 
visava determinar a eficácia da MT em pessoas com 
demência de qualquer tipo, idade e género, vivendo 
tanto em comunidade como em contexto de cuidados 
continuados. Foram incluídos estudos que avaliassem 
intervenção, individual ou em grupo, sob a forma de 
MT ativa (doentes participam na criação de música) 
e sob a forma de MT recetiva (doentes ouvem música 
gravada ou ao vivo, selecionada para satisfazer neces-
sidades clínicas individuais). Esta revisão incluiu 18 
estudos. Oito (n=328) avaliaram os efeitos nos sinto-
mas comportamentais associados à demência. Quatro 
são ECAC’s, dois são estudos controlados não ran-
domizados e dois são tipo “antes-depois”, todos com 
n ≤60. As intervenções avaliadas eram semelhantes 
quanto à duração das sessões (30 minutos), diferin-
do quanto à frequência (1, 2 ou 3 vezes/semana), tipo 
de atividades (improvisação, cantar com acompanha-
mento de guitarra, ouvir música ao vivo, pedidos de 
música e discussão) e período de intervenção (varian-
do de 12 dias até 16 semanas). Os instrumentos de 
avaliação utilizados diferem entre estudos. Apesar das 
limitações, verificou-se evidência consistente de me-
lhoria a curto prazo no humor e redução de distúrbios 
comportamentais, não tendo sido encontrados estu-
dos longitudinais de qualidade que demonstrassem 
benefícios da MT a longo prazo. Atribuiu-se a esta RS 
um NE 2.
Ueda et al (2013)12 publicaram uma RS com metanáli-
se que pretendia determinar a eficácia da MT nos SPC, 
funções cognitivas e atividades de vida diária em pes-
soas com demência. Foram incluídos 20 ensaios clíni-
cos, dos quais 11 avaliaram os efeitos da MT nos SPC 
associados à demência (n=397): 5 ECC’s e 6 ECAC’s, 
todos com n <70. As intervenções avaliadas variaram 
desde uma única experiência relacionada com música 
a uma combinação de múltiplas experiências, como 
cantar, ouvir, atuar, dançar ou improvisar. Os outco-
mes foram medidos antes e após o tratamento. Esta 
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RS sugere que a MT é eficaz na abordagem dos SPC 
associados à demência. Especificamente, revela efeitos 
benéficos moderados no controlo da ansiedade e de-
pressão, mas efeitos mais modestos nas alterações de 
comportamento associadas à demência. As principais 
limitações relacionam-se com a heterogeneidade en-
tre estudos relativamente às características dos parti-
cipantes, utilização de diferentes instrumentos de ava-
liação e metodologias utilizadas (desenho, ocultação, 
qualidade). Atribuiu-se a esta RS um NE 2.

Ensaios clínicos aleatorizados e controlados (Qua-
dro II)
Vink et al (2012)13 publicaram um ECAC que com-
parava os efeitos da MT com atividades recreativas 
diárias gerais na redução da agitação em pessoas com 
demência. Incluíram 77 residentes de 6 lares de idosos 
holandeses com demência: 43 constituíram o grupo 
experimental (MT) e 34 o grupo controlo (atividades 
recreativas). Participaram em intervenções de grupo 
(5 residentes por grupo no máximo) durante 4 meses. 
No grupo experimental, cada sessão durou 40 minu-
tos (total de 235 sessões) consistindo em atividades 
como ouvir música selecionada, cantada ou tocada 
(clássica e popular), cantar, dançar ou tocar instru-
mento musical. No grupo controlo, cada sessão durou 
40 minutos (total de 180 sessões) consistindo em tra-
balhos manuais, jogos tradicionais, cozinhar e jogos 
quebra-cabeça/puzzles. A avaliação foi feita através da 
escala CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory) 
modificada, em cada sessão: (1º) uma hora antes da 
sessão, (2º) uma hora após, (3º) duas horas após e (4º) 
quatro horas após a sessão. Nos dois grupos, a inter-
venção reduziu comportamentos agitados 1 hora an-
tes e 4 horas depois de cada sessão. O estudo conclui 
que tanto a MT como atividades recreativas gerais di-
minuíram a agitação a curto prazo, não demonstran-
do efeito benéfico adicional da MT sobre as atividades 
recreativas. Os resultados podem ter sido afetados por 
viéses, nomeadamente: os doentes incluídos no grupo 
controlo apresentavam tendencialmente comprome-
timento cognitivo mais grave; não pode garantir-se 
que o ensaio tenha sito totalmente “cego”; 9 doentes 
do grupo controlo contra apenas 1 do grupo expe-
rimental foram excluídos pela falta de dados; e falha 
esporádica na aplicação da CMAI modificada. Atri-
buiu-se a este ECAC um NE 2.
Sakamoto et al (2013)14 publicaram um ECAC que 
pretendia avaliar o efeito da MT nos SPC associados 
à demência. Incluíram 39 indivíduos com demência 
de Alzheimer severa, com 65 ou mais anos. Estes in-
divíduos constituíram três grupos de intervenção, 
cada um com n=13: MT passiva (ouvir música sele-

cionada gravada), MT interativa (ouvir música sele-
cionada gravada juntamente com atividades como ba-
ter palmas, cantar ou dançar) e grupo controlo (não 
submetidos a MT). A MT (passiva ou interativa) foi 
realizada durante 30 minutos, semanalmente, durante 
10 semanas (entre as 10h e as 11h). Os efeitos a cur-
to e longo prazo foram avaliados através de diversas 
escalas. Concluiu-se que tanto a MT passiva como a 
interativa podem reduzir o stress e relaxar indivíduos 
com demência severa. Adicionalmente, verificou-se 
redução dos SPC duas semanas após o período de in-
tervenção de MT interativa ou passiva, ao contrário 
do verificado no grupo controlo. Esta redução foi su-
perior no grupo interativo comparativamente ao gru-
po passivo. Contudo, a redução dos SPC em ambos 
os grupos desapareceu 3 semanas após o período de 
intervenção. Como limitações, salienta-se que não foi 
testada a duração ótima das intervenções, o follow-up 
foi de curta duração, a amostra é de pequena dimen-
são e apenas foram testados doentes com demência 
severa. Foi atribuído um NE 2.

Quadro II. Ensaios clínicos aleatorizados e contro-
lados

Referên-
cia

Objetivos/Metodologia Resultados NE

Vink et al 
(2013)13

Comparar os efeitos 
da MT com atividades 
recreativas gerais na 
redução da agitação 
n=77 residentes de 6 
lares de idosos holande-
ses com demência
Intervenção: MT (n=43) 
vs. atividades recre-
ativas gerais (n=34), 4 
meses

Diminuição da 
agitação a curto 
prazo em ambos 
os grupos
Sem efeito 
benéfico adicional 
da MT sobre as 
atividades gerais

2

Sakamo-
to et al 
(2013)14

Avaliar o efeito da MT 
nos SPC
n=39 indivíduos com 
doença de Alzheimer 
severa
Intervenção: MT passiva 
vs. MT interativa vs. gru-
po controlo, 10 semanas

Redução dos SPC 
duas semanas 
após MT passiva 
ou interativa 
(maior benefício 
no grupo inter-
ativo)

2

Ridder et 
al (2013)15

Avaliar o efeito da MT 
na agitação, uso de 
fármacos psicotrópicos 
e qualidade de vida
n=42 indivíduos com 
demência moderada a 
severa 
Intervenção: MT vs. trat-
amento convencional, 6 
semanas

Aumento da 
agitação com 
tratamento con-
vencional
Diminuição 
da agitação e 
menor prescrição 
de fármacos 
psicotrópicos no 
grupo submetido 
a MT

2

Legenda: MT – musicoterapia; NE – nível de evi-
dência; SPC – sintomas psicocomportamentais
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Ridder et al (2013)15 publicaram um ECAC que ava-
liou o efeito da MT na agitação, no uso de fármacos 
psicotrópicos e na qualidade de vida em pessoas com 
demência. Este estudo compreendeu 42 residentes em 
lares de idosos, com demência moderada a severa e 
com sintomas de agitação, que foram divididos de 
forma aleatorizada em 2 grupos, cada um com n=21. 
Um dos grupos foi submetido a MT individualizada, 
duas vezes por semana, durante 6 semanas, e o outro 
a tratamento convencional durante o mesmo período 
de tempo. Verificou-se um aumento da agitação nos 
indivíduos submetidos ao tratamento convencional, 
contrariamente aos efeitos benéficos que se verifica-
ram a este nível no grupo submetido a MT. A prescri-
ção de fármacos psicotrópicos foi significativamente 
maior no grupo submetido ao tratamento convencio-
nal. As principais limitações deste estudo prendem-se 
com o reduzido tamanho amostral e com a sua meto-
dologia, uma vez que não foi duplamente cego. Foi-
lhe atribuído um NE 2.

Normas de orientação clínica (Quadro III)
O National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE), na norma de orientação Dementia - Suppor-
ting people with dementia and their carers in health 
and social care (2006),16 sugere que o uso terapêutico 
da música deve ser considerado nos indivíduos com 
qualquer tipo e estadio de demência, de acordo com 
as preferências e capacidades do doente. Tratando-se 
de uma NOC foi atribuída a esta evidência uma força 
de recomendação C.

Quadro III. Normas de orientação clínica

Referência Resultados FR
NICE (2006)16 A MT deve considerar-se nos 

indivíduos com qualquer tipo e 
estadio de demência, atendendo 
às preferências e capacidades do 
doente

C

NHS / SIGN 
(2006)17

A MT adaptada ao gosto do in-
divíduo pode ter efeitos benéficos na 
agitação, mas não na agressividade, 
em pessoas com demência

C

Legenda: FR – Força de recomendação; MT – mu-
sicoterapia

O National Health Service (NHS), na norma de orien-
tação Management of patients with dementia (2006) 
do grupo Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN),17 sugere que a MT adaptada ao gosto do indi-
víduo pode ter efeitos benéficos na agitação, mas não 
na agressividade, em pessoas com demência, não sen-

do possível determinar se esses benefícios resultam 
apenas da MT ou da combinação de outros fatores, 
tais como a presença de investigador. Foi atribuída a 
esta NOC uma força de recomendação C.

CONCLUSÕES
A evidência disponível aponta para a existência de 
benefício no uso da MT no tratamento de alterações 
comportamentais associadas à demência (SOR B). 
Esta conclusão apoia-se no facto de em 9 dos 11 ar-
tigos incluídos nesta revisão (4 RS’s, 3 ECAC’s e duas 
NOC’s) ter sido encontrada evidência de efeitos bené-
ficos da MT no outcome avaliado.
A investigação nesta área tem aumentado nos últi-
mos anos, quantitativa e qualitativamente. A partir de 
2012 verificou-se um aumento de publicações, como 
se pode verificar pelo ano de publicação da maioria 
dos artigos incluídos nesta revisão.
Salientam-se, contudo, as diferenças e limitações me-
todológicas exibidas pelos estudos incluídos, as quais 
condicionam a interpretação dos resultados: inter-
venções distintas entre os estudos (atividades musi-
cais, tipo de música, frequência, duração das sessões e 
período de intervenção); tipo e gravidade da demên-
cia dos indivíduos incluídos; doentes institucionaliza-
dos vs. não institucionalizados; utilização de diferen-
tes instrumentos de avaliação; a avaliação do efeito da 
MT nos SPC em conjunto e não nos sintomas psíqui-
cos e comportamentais em separado.
Esta diversidade metodológica dificulta a definição 
dos componentes específicos da MT que mais contri-
buem para os efeitos benéficos nos sintomas compor-
tamentais associados à demência.
Na RS de Raglio et al (2012)10 fica evidente a impor-
tância do papel do musicoterapeuta no sucesso da 
intervenção (benefício da MT vs. resultados contro-
versos das atividades musicais não orientadas por 
qualquer profissional treinado na redução dos SPC). 
Isto demonstra que atividades quotidianas como 
ouvir ou criar música, efetuadas sem critério pelos 
doentes, podem não ter benefício nos sintomas em 
questão, residindo o “segredo” do sucesso na seleção 
e aplicação da atividade musical e/ou tipo de música 
por um profissional treinado de acordo com as neces-
sidades individuais ou do grupo.
No ECAC de Sakamato et al (2013)14 verificou-se 
uma maior redução de SPC associados à demência 
no grupo submetido a MT interativa do que no grupo 
da MT passiva. Este resultado é a favor da realização 
preferencial de outras atividades musicais para além 
de ouvir música selecionada na abordagem dos SPC 
associados à demência. 
Relativamente à comparação da eficácia da MT com 
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outras abordagens não farmacológicas na redução de 
sintomas comportamentais associados à demência, 
Vink et al (2013)13 não encontraram benefício adicio-
nal da MT sobre a realização de atividades recreativas 
gerais. A avaliação da eficácia da MT vs. tratamento 
convencional na redução da agitação em pessoas com 
demência é feita apenas num dos estudos (Ridder et 
al, 2013),15 tendo sido encontrados resultados benéfi-
cos apenas para o uso da MT. Isto revela a necessida-
de de mais estudos sobre a eficácia da MT vs. outras 
abordagens não farmacológicas e vs. terapêutica con-
vencional, conhecimento que se revelará fundamental 
na optimização da(s) escolha(s) terapêutica(s).
Com esta revisão, verifica-se evidência consistente 
de eficácia do uso da MT na diminuição dos sinto-
mas comportamentais associados à demência a curto 
prazo. No entanto, não foram encontrados estudos 
longitudinais de alta qualidade que demonstrassem 
benefício da MT a longo prazo no outcome avaliado. 
É, portanto, necessária investigação adicional, com 
recurso a metodologias estandardizadas, outcomes e 
instrumentos de avaliação apropriados e uniformiza-
dos, sendo especialmente importante o investimento 
no estudo dos efeitos da MT a longo prazo.

BIBLIOGRAFIA
1. Siberski J. Dementia and DSM-5: Changes, Cost, 
and Confusion. Today’s Geriatric Medicine [revista 
em linha]. 2012 [citado a 3 de maio de 2014]; 5(6):12. 
Disponível em: http://www.todaysgeriatricmedicine.
com/archive/110612p12.shtml.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arling-
ton: American Psychiatric Publishing; 2013.
3. World Health Organization and Alzheimer’s Disea-
se International. Dementia: A Public Health Priority. 
Geneva: World Health Organization; 2012 [citado 
a 3 de maio de 2014]. Disponível em: http://www.
who.int/mental_health/publications/dementia_re-
port_2012/en/.
4. Press D, Alexander M. Management of neurop-
sychiatric symptoms of dementia. UpToDate® [revista 
em linha]. 2014 [citado a 3 de maio de 2014]. 
5. Associação Portuguesa de Musicoterapia. Musi-
coterapia [página da internet]. Lisboa: APMT; 2011 
[atualizado em 2014; citado a 3 de maio de 2014]. Dis-
ponível em: http://www.apmtmusicoterapia.com/#/
musicoterapia2.
6. Ebell MH, Siwek J, Weiss BD. Strength of recom-
mendation taxonomy (SORT): a patient-centered 
approach to grading evidence in the medical literatu-
re. J Am Board Fam Pract. 2004; 17(1):59-67.
7. Hermans DG, Htay UH, McShane R. Non-pharma-

cological interventions for wandering of people with 
dementia in the domestic setting. Cochrane Database 
of Systematic Reviews [revista em linha]. 2007 [citado 
a 3 de maio de 2014]; (1). Disponível em: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17253573.
8. Witzke J, Rhone RA, Backhaus D, Shaver NA. How 
sweet the sound: research evidence for the use of mu-
sic in Alzheimer’s dementia. J Gerontol Nurs. 2008; 
34(10):45-52.
9. Warner J, Butler R, Gupta S. Dementia. BMJ Clin 
Evid [revista em linha]. 2010 [citado a 3 de maio de 
2014]; 04(1001). Disponível em: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907611/.
10. Raglio A, Bellelli G, Mazzola P, Bellandi D, Gio-
vagnoli AR, Farina E, et al. Music, music therapy and 
dementia: A review of literature and the recommen-
dations of the Italian Psychogeriatric Association. 
Maturitas. 2012; 72:305-310.
11. McDermott O, Crellin N, Ridder HM, Orrell M. 
Music therapy in dementia: a narrative synthesis sys-
tematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2013; 28:781-
794.
12. Ueda T, Suzukamo Y, Sato M, Izumi S. Effects of 
music therapy on behavioral and psychological symp-
toms of dementia: a systematic review and meta-a-
nalysis. Aging Res Rev. 2013; 12:628-641. 
13. Vink AC, Zuidersma M, Boersma F, de Jonge P, 
Zuidema SU, Slaets JP. The effect of music therapy 
compared with general recreational activities in re-
ducing agitation in people with dementia: a rando-
mized controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry. 2013; 
28:1031-1038.
14. Sakamoto M, Ando H, Tsutou A. Comparing the 
effects of different individualized music interven-
tions for elderly individuals with severe dementia. Int 
Psychogeriat. 2013; 25(5):775-784.
15. Ridder H, Stige B, Qvale L, Gold C Individual 
music therapy for agitation in dementia: an explora-
tory randomized controlled trial. Aging Ment Health. 
2013; 17(6);667-678.
16. National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE). Dementia: Supporting people with dementia 
and their carers in health and social care. NICE Clini-
cal Guideline [revista em linha]. 2006 [citado a 3 de 
maio de 2014]; 42. Disponível em: https://www.nice.
org.uk/guidance/cg42.
17. National Health Service (NHS) / Scottish Intercol-
legiate Guidelines Network (SIGN). Management of 
patient with dementia: a national clinical guideline. 
SIGN [revista em linha]. 2006 [citado a 3 de maio de 
2014]; 86. Disponível em: http://www.sign.ac.uk/gui-
delines/fulltext/86/index.html.

Outubro 2015 | AIMGF Magazine | 57



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUB_PREV13_A4_cAF.pdf   1   10/1/15   11:50 AM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUB_PREV13_A4_cAF.pdf   1   10/1/15   11:50 AM



60   | AIMGF Magazine | Outubro 2015

Revisão baseada na evidência
Uso de benzodiazepinas e os efei-
tos nos diferentes domínios da 
cognição
por Liliana Coelho1, Maria Filipa Almeida2, Maria 
João Pitta F. Silva3, Sara Anjo3

1. Médica interna de formação específica de MGF na 
USF Santo André de Canidelo, ACeS Gaia
2. Médica interna de formação específica de MGF na 
USF de Espinho, ACeS Espinho/Gaia
3. Médica interna de formação específica de MGF na 
UCSP Barão do Corvo, ACeS Gaia

RESUMO
Introdução: As benzodiazepinas (BZD) são dos me-
dicamentos mais prescritos mundialmente. Portugal 
apresenta um consumo de ansiolíticos, sedativos e 
hipnóticos muito superior ao de outros países da Eu-
ropa. É consensual que estes causam dependência físi-
ca, psicológica e síndrome de privação. No entanto, o 
efeito na função cognitiva e a sua reversibilidade gera 
controvérsia, o que suscitou a realização deste traba-
lho. O objetivo deste trabalho foi rever a evidência 
científica disponível sobre a associação entre o uso 
de BZD e a deterioração cognitiva e a reversibilidade 
desta.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica de metanálises 
(MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos 
controlados e normas de orientação clínica em sites 
de medicina baseada na evidência, publicados entre 
janeiro de 2004 e junho de 2014, utilizando os termos 
MeSH: “cognition disorders” e “benzodiazepines”. Fo-
ram selecionados os artigos nas línguas inglesa, fran-
cesa, espanhola, portuguesa e italiana. Para atribuição 
do nível de evidência foi utilizada a escala Strength Of 
Recommendation (SOR) Taxonomy da American Aca-
demy of Family Physicians.
Resultados: Obtiveram-se 194 artigos. Dez satisfi-
zeram os critérios de elegibilidade: 2 MA, 2 estudos 
experimentais (EE), 5 estudos de coorte e 1 estudo 
caso-controlo. Associações estatisticamente significa-
tivas entre o uso de BZD e alterações em domínios 
cognitivos foram descritas nas MA, nos EE e em 2 es-
tudos de coorte: memória verbal e não-verbal, aten-
ção/concentração, velocidade psicomotora, memória 
de trabalho e controlo motor. Em dois dos estudos 
demonstrou-se que após interrupção da terapêutica 
houve recuperação parcial da função cognitiva.
Conclusões: A evidência atual disponível indica que o 
uso de BZD tem um impacto negativo nos vários do-

mínios cognitivos (SOR B). Os dados suportam que 
os défices podem ser de médio/longo prazo, apoiando 
o benefício da interrupção desta terapêutica (SOR A). 
A heterogeneidade verificada na metodologia dos es-
tudos dificulta a comparação de resultados, pelo que 
são necessários mais estudos nesta área com maior 
uniformidade metodológica. 

Palavras-chave: perturbações cognitivas, benzodia-
zepinas

INTRODUÇÃO
As benzodiazepinas (BZD) foram introduzidas em 
1960, estando atualmente entre os medicamentos 
mais prescritos mundialmente, principalmente na 
população idosa.1 Portugal apresenta um consumo 
de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos muito superior 
ao de outros países da Europa. Este consumo mante-
ve níveis elevados no período entre 2000 e 2012 com 
uma taxa de crescimento de 6% relativamente ao ano 
2000.2 
Apesar das recomendações sugerirem um tratamento 
de curta duração, as BZD são muitas vezes utilizadas 
por longos períodos de tempo. Estudos britânicos 
demonstraram que em 76% dos casos são utilizadas 
mais que três vezes por semana e em 61% dos casos 
durante pelo menos um ano.3

Algumas das razões para a sua ampla utilização são o 
seu perfil de tolerância, relativa segurança e rapidez 
de ação.4 
É consensual que estes fármacos causam dependência 
física e psicológica, bem como síndrome de privação.5 
Também foram associados à ocorrência de quedas 
e humor depressivo.3 No entanto, o efeito na função 
cognitiva e a sua reversibilidade geram controvérsia. 
Este estudo pretende rever a evidência científica dis-
ponível sobre a associação entre o uso de BZD e a 
deterioração cognitiva, assim como a reversibilidade 
desta após suspensão da terapêutica.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de metaná-
lises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios clíni-
cos controlados (ECC) e normas de orientação clínica 
nas fontes de dados National Guideline Clearinghou-
se, British Medical Journal Clinical Evidence, Cana-
dian Medical Association Practice Guidelines Infobase, 
TRIP database, Cochrane, DARE, Bandolier e Medline, 
utilizando os termos MeSH: “cognition disorders” e 
“benzodiazepines”. A pesquisa foi limitada aos artigos 
publicados entre janeiro de 2004 e junho de 2014, nas 
línguas inglesa, francesa, espanhola, portuguesa e ita-
liana. Para atribuição do nível de evidência (NE) foi 
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utilizada a escala Strength of Recommendation Taxo-
nomy (SOR) da American Academy of Family Physi-
cians.
Foram selecionados os artigos que incluíam indiví-
duos adultos sob terapêutica com BZD comparati-
vamente à sua não utilização. Os outcomes avaliados 
foram: os efeitos das BZD na função cognitiva e a re-
versibilidade dos mesmos após suspensão destes fár-
macos. 
Foram excluídos os artigos repetidos ou que não cum-
priam os critérios de inclusão no que se refere à popu-
lação, comparação ou outcomes.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos
 
RESULTADOS
A pesquisa por termos MeSH resultou num total de 
193 artigos, tendo sido acrescentado um artigo após 
leitura bibliográfica dos anteriores, sendo que 10 ar-
tigos satisfizeram os critérios de elegibilidade (Figura 
1). Obtiveram-se duas MA, dois estudos experimen-
tais (EE), cinco estudos de coorte e um estudo caso-
controlo. O Quadro I sintetiza os diferentes estudos 
analisados.
Apenas em seis estudos são descritas as BZD utiliza-
das, sendo as mais frequentes o diazepam, alprazolam 
e lorazepam. Os motivos de prescrição mais comuns 
foram a ansiedade generalizada, perturbações depres-
sivas, insónia e perturbação de pânico.
No Quadro II estão representados os vários domínios 
cognitivos analisados nos diferentes estudos. Como 
função cognitiva global foram considerados os resul-
tados de aplicação de escalas de avaliação mais gene-
ralistas, como por exemplo o Mini Mental State Exa-
mination (MMSE), que não avaliam nenhuma função 
cognitiva em particular.

Associações estatisticamente significativas entre o 
uso de BZD e alterações em alguns dos domínios da 
cognição foram descritas nas MA, nos EE e em dois 
estudos de coorte, nomeadamente: memória verbal e 
não-verbal, atenção/concentração, velocidade psico-
motora, memória de trabalho e controlo motor. Os 
restantes estudos não encontraram associação entre o 
uso de BZD e deterioração cognitiva.

1. Efeitos das BZD nos diferentes domínios cogni-
tivos
Ambos os EE avaliam utilizadores de BZD de curta 
duração (< 1 semana).6,7 Snyder et al7 avaliaram o efei-

to de diferentes doses da mesma BZD comparado 
com placebo um dia após a toma. Concluíram que 
apenas com uma única dose de alprazolam 0,5mg 
e 1mg demonstrou associação significativa com 
menor velocidade psicomotora, atenção/concen-
tração, memória de trabalho e controlo motor. 
Morgan et al6 avaliaram 12 indivíduos em quatro 
noites consecutivas com toma de placebo, zolpi-
dem e triazolam em dias diferentes. Foram apli-
cados testes psicomotores antes e após cada toma, 
tendo-se verificado um pior desempenho motor 
com a toma do triazolam.  
Na MA de Glass J et al8, os autores compararam 
o risco-benefício (melhoria do sono/efeitos adver-
sos) do uso de fármacos a curto prazo no trata-
mento da insónia em doentes com mais de 60 anos. 
Verificaram que em 10 estudos (n=712) os efeitos 

cognitivos (perda de memória, confusão e desorienta-
ção) foram significativamente maiores nos indivíduos 
com uso de sedativos comparativamente ao placebo 
(odds ratio 4,78; IC 95%: 1,47 a 15,47; p<0,01) e que 
a diminuição da performance motora em tarefas na 
manhã seguinte (tempo de reação, coordenação ocu-
lomotora)  foi significativamente mais afetada no gru-
po com uso de sedativos (quatro estudos, 251 partici-
pantes). Também verificaram que nos seis estudos que 
compararam os efeitos dos agonistas dos recetores das 
BZD vs. BZD não encontraram diferença significativa 
no número de efeitos adversos entre as duas classes. 
Na MA de Barker et al5 foi encontrada uma associa-
ção estatisticamente significativa entre a idade e a ca-
tegoria atenção/concentração (p<0,05) sugerindo que 
à medida que a idade aumenta, a recuperação após 
desmame de BZD diminui no domínio da atenção/
concentração. 
No estudo de coorte retrospetivo de Barker et al,1 uti-
lizadores de BZD de longa duração (>1 ano) foram 
emparelhados para várias variáveis com dois grupos 
controlo que nunca utilizaram BZD (um com diag-
nóstico de ansiedade e outro sem). Os resultados in-
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dicam que a utilização de BZD a longo prazo pode 
condicionar alterações nas áreas de memória verbal, 
controlo motor e memória não-verbal. Como o grupo 
ansioso e os utilizadores de BZD tinham os mesmos 
níveis de ansiedade, os resultados inferiores obtidos 
pelos segundos não podem ser atribuídos a ansiedade. 
Contudo, as alterações observadas na área da memó-
ria não-verbal foram semelhantes no grupo com BZD 
e no grupo de doentes com ansiedade, o que sugere 

que a ansiedade influencia este domínio cognitivo. 
O ECC de Van Vliet P et al9 encontrou uma associa-
ção significativa entre a toma diária de BZD por lon-
gos períodos e sintomas depressivos (p=0,002), mas 
não obteve os mesmos resultados quando foi avaliada 
a função cognitiva global. 
Lagnaoui et al10 utilizaram uma população represen-
tativa de mulheres com mais de 65 anos saudáveis e 
outras com diagnóstico de demência ou défice cog-

Tipo de 
estudo Referência Objetivo do estudo População/ Intervenção NE

M
et

an
ál

is
e

Barker et al 
(2004)5

Responder a duas questões: 
- Em utilizadores de longa data de BZD a 
função cognitiva melhora após a inter-
rupção desta terapêutica?
- Os ex-utilizadores de longa data de BZD 
continuam com declínio cognitivo no fol-
low-up em relação ao grupo controlo?

- 10 estudos (1980-2000) agrupados em MA: A (n=297), B (n=284) (idade 
média entre 42-47 anos)
- (A) Utilizadores de BZD de longa duração (mínimo 12 meses)  
- (B) Utilizadores de BZD de longa duração (mínimo 12 meses) que 
suspenderam a terapêutica 
- Dose média das BZD: equivalente diazepam 15,3mg (A) e 16,7mg (B)
- Exclusão do uso de álcool, drogas, sedativos

1

Glass et al 
(2005)8

Quantificar e comparar potenciais 
benefícios e riscos do tratamento a curto 
prazo com sedativos hipnóticos em pessoas 
idosas com insónia

- 24 ensaios clínicos aleatorizados e controlados (1966-2003): 
- n=2417 (idade média ≥60 anos, com insónia)
- Tratados farmacologicamente (BZD e outros hipnóticos) durante pelo 
menos 5 dias consecutivos 
- Não foi avaliado o consumo de álcool

1

Es
tu

do
 e

xp
er

im
en

ta
l Morgan et al

(2009)6
Estudar a possibilidade de possíveis efeitos 
retrógrados das BZD

- n=12 (idade média 39 ± 3 anos)
- Placebo, triazolam 0,38 mg, zolpidem 10 mg em toma única
- A análise teve em conta o uso de álcool, drogas e sedativos

1

Snyder et al
(2005)7

Demonstrar que, por métodos de cálculo do 
tamanho dos efeitos, é possível esclarecer 
e comparar diretamente a magnitude do 
declínio cognitivo relacionado com o alpra-
zolam em diferentes domínios cognitivos 
em várias doses

- n=36 voluntários saudáveis
- Idade média: placebo – 32,4 anos; alprazolam 0,5mg – 31,6 anos; 
alprazolam 1mg – 31 anos
- Alprazolam 0,5mg, alprazolam 1mg, placebo  em toma única
- Exclusão do uso de álcool, drogas, sedativos, demência prévia, etc

2

Co
or

te
 re

tro
sp

et
ivo

Barker et al 
(2005)1

Comparar cognitivamente, através de testes 
neuropsicológicos, ex-utilizadores de BZD 
com grupo controlo, que nunca tomou BZD 
(com e sem diagnóstico de ansiedade)

- n= 20 (idade média 49 anos)
- Utilizadores de BZD de longa duração (≥12 meses) com desmame há 
pelo menos 6 meses 
- Dose média das BZD: equivalente diazepam 33,1mg
- Exclusão do uso de álcool, drogas, sedativos, demência prévia, etc.

1

Van Vliet et al
(2008)9

Estudar a associação entre o uso de BZD e 
o aparecimento de sintomas depressivos e 
declínio da função cognitiva e qual a relação 
temporal desta associação

- n= 599
- Idade média 85 anos, follow-up 5 anos
- Utilizadores de BZD id ≥ 4 meses
- Não foi avaliado o consumo de álcool

2

Lagnaoui et al
(2009)10

Avaliar a associação entre o uso de BZD e a 
ocorrência de disfunção cognitiva, incluindo 
demência

- n= 510 (idade média: caso - 77,9 anos; controlo - 73,2 anos)
- Não foi avaliado o consumo de álcool e sedativos 2

Mura et al
(2013)11

Analisar a associação entre o uso crónico 
de BZD e o nível cognitivo/declínio cognitivo 
em idosos

- n= 5195 (idade média: utilizadores - 74,6 anos; não utilizadores - 73,2 
anos)
- Utilizadores de BZD ≥ 2 anos
- Follow-up – 7 anos
- A análise teve em conta o uso de álcool, drogas, sedativos, demência, 
etc

2

Puustinen et al 
(2011)12

Avaliar se a utilização de um só fármaco 
que afete o SNC ou uma combinação de 
vários fármacos se associa a um declínio 
cognitivo em idosos

- n=565 (idade média: com medicação – 71,9 anos; sem medicação – 
69,9 anos)                               
- BZD, opioides, anticolinérgicos, antiepiléticos, antipsicóticos, antide-
pressivos
- Follow-up – 7,6 anos
- Não foi avaliado o consumo de álcool

2

Ca
so

-c
on

-
tro

lo Puustinen et al
(2007)3

Descrever a associação entre o uso de BZD 
e fármacos relacionados, com a saúde, 
habilidades funcionais e função cognitiva 
nos idosos

- n= 164 (idade média 81,6 ± 6,8 anos)
- Inquérito sobre medicação habitual e realização de MMSE
- A análise teve em conta o uso de álcool, drogas e sedativos 2

Quadro I. Estudos analisados
Legenda: BZD – benzodiazepinas; MMSE - Mini Mental State Examination; NE – Nível de evidência; SNC 
– sistema nervoso central
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nitivo, já anteriormente integradas num estudo sobre 
demência, avaliando a exposição prévia ou atual a 
BZD nos dois grupos. Embora sem significado esta-
tístico, os ex-utilizadores de BZD tiveram um risco 
aumentado de declínio da função cognitiva, incluindo 
demência. 
Num estudo de Puustinen et al3 foram incluídos pa-
cientes com mais de 65 anos, admitidos no SU. Nestes 
averiguaram o uso ou não de BZD, tendo posterior-
mente sido aplicado o MMSE. Os resultados neste tes-
te foram mais baixos no grupo tratado embora esta 
diferença não seja estatisticamente significativa após 
ajuste para variáveis de confundimento. Concluíram 
então que o aparecimento de demência apenas tende 
a ser mais comum no grupo tratado com BZD. 
Mura et al11 realizaram um estudo de coorte retrospe-
tivo sendo a amostra retirada de um estudo prospetivo 
de follow-up de 7 anos, numa população com mais de 
65 anos, com avaliações periódicas aos 2, 4 e 7 anos. 

O uso crónico de BZD foi associado, com significado 
estatístico, a pior desempenho cognitivo nas áreas de 
memória de processamento, atenção e concentração, 
velocidade psicomotora e memória visual imediata. 
Os autores concluíram que o uso crónico de BZD não 
se associa a aceleração do défice cognitivo, apesar de 
piorar a performance cognitiva.
No estudo de coorte retrospetivo de Puustinen et al12 
não se mostrou associação entre o uso isolado de BZD 
e a deterioração cognitiva. 

2. Reversibilidade dos défices cognitivos
A MA de Barker et al5 e um coorte dos mesmos auto-
res1 indicam que comparativamente à avaliação ini-
cial, os ex-utilizadores de BZD melhoram em todos 
os parâmetros avaliados. No entanto, quando compa-
rado com o grupo controlo a performance dos utili-
zadores de BZD é inferior em praticamente todas as 
categorias. Os dados não suportam a completa resti-
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Barker MJ et al 
(2004)5 0 + + + + + + + +

Glass J et al 
(2005)8 ++ ++

Es
tu

do
 e
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en

ta
l

Morgan P et al 
(2010)6 ++

Snyder P et al 
(2005)7 ++ ++ ++ ++

Co
or

te

Barker MJ et al 
(2005)1 ++ 0 ++ ++

Van Vliet P et al 
(2008)9 0 0 0 0 0

Lagnaoui R et al 
(2009)10 +

Mura T et al 
(2013)11 ++ ++ ++ ++

Puustinen J et al 
(2011)12 0

Quadro II. Áreas avaliadas por estudo e sua associação com o uso de BZD
Legenda: (++) associação estatisticamente significativa; (+) tendência; (0) sem associação; (-) placebo mais 
que intervenção
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tuição da função pelo menos nos primeiros seis meses 
após interrupção, sugerindo assim a possibilidade de 
défices permanentes ou recuperação tardia.

CONCLUSÕES
Os resultados foram consistentes e demonstram que o 
uso de BZD tem um impacto negativo nos vários do-
mínios cognitivos (SOR B). Os défices podem ser de 
médio/longo prazo e a reversibilidade, embora par-
cial, verifica-se na maioria dos domínios cognitivos, o 
que apoia o benefício da interrupção desta terapêutica 
(SOR A). 
O facto dos estudos analisados avaliarem os vários 
domínios cognitivos em diferentes grupos etários 
permite uma melhor compreensão da multiplicidade 
dos seus efeitos, principalmente nesta área em que há 
controvérsia e escassa evidência científica. 
As BZD são frequentemente prescritas para a ansie-
dade e depressão sendo ambas condições conhecidas 
por diminuir a função cognitiva. 
As autoras destacam como principal limitação a he-
terogeneidade metodológica dos estudos analisados, 
nomeadamente no recurso a diferentes escalas de 
avaliação da função cognitiva, definições imprecisas 
de utilizador de longa duração, tipo e dosagem de 
BZD, assim como a duração do tratamento. O baixo 
poder amostral de alguns estudos também constitui 
uma limitação. Na maioria dos estudos não é possí-
vel documentar a função cognitiva prévia ao uso de 
BZD, o que dificulta a interpretação dos resultados. 
A existência de pouca informação relativa ao motivo 
que levou à prescrição de BZD constitui um possível 
viés, sendo que nos indivíduos com diferentes patolo-
gias o risco e os efeitos laterais podem ser diferentes. 
Em alguns dos estudos não foi avaliada a presença de 
demência, consumo de álcool e/ou drogas, o que por 
si só pode influenciar os resultados. 
A heterogeneidade verificada na metodologia dos es-
tudos dificulta a comparação de resultados, pelo que 
são necessários mais estudos nesta área com maior 
uniformidade metodológica.
Face a estes resultados é fulcral seguir as recomen-
dações existentes relativamente à prescrição de BZD 
de acordo com a patologia e períodos de tratamento, 
assim como informar o doente dos potenciais efeitos 
secundários e incentivar a descontinuação dos fárma-
cos.
 
BIBLIOGRAFIA
1. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. 
An evaluation of persisting cognitive effects after wi-
thdrawal from long-term benzodiazepine use. J Int 
Neuropsychol Soc. 2005;11(3):281-9.

2. Furtado C. Psicofármacos: evolução do consumo 
em Portugal Continental (2000-2012). INFARMED 
I.P. [Internet]. 2013. Disponível em: http://www.in-
farmed.pt/portal/page/portal/infarmed/monitoriza-
cao_do_mercado/observatorio/estudos_realizados.
3. Puustinen J, Nurminen J, Kukola M, Vahlberg 
T, Laine K, Kivelä SL. Associations between use of 
benzodiazepines or related drugs and health, physi-
cal abilities and cognitive function: a non-randomi-
sed clinical study in the elderly. Drugs Aging. 2007; 
24(12):1045-59.
4. Stevens JC, Pollack MH. Benzodiazepines in clini-
cal practice: consideration of their long-term use and 
alternative agents. J Clin Psychiatry. 2005; 66 Suppl 
2:21-7.
5. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. 
Persistence of cognitive effects after withdrawal from 
long-term benzodiazepine use: a meta-analyses. Arch 
Clin Neuropsychol. 2004; 19(3):437-54.
6. Morgan PT, Kehne JH, Sprenger KJ, Malison RT. 
Retrograde effects of triazolam and zolpidem on 
sleep-dependent motor learning in. J Sleep Res. 2010: 
19(1 Pt 2):157-64. 
7. Snyder PJ, Werth J, Giordani B, Caveney AF, Feltner 
D, Maruff P. A method for determining the magni-
tude of change across different cognitive functions in 
clinical trials: The effects of acute administration of 
two different doses alprazolam. Hum Psychopharma-
col Clin Exp. 2005; 20(4):263-73.
8. Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, 
Busto UE. Sedative Hypnotics in older people with 
insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 
2005; 19;331(7526):1169.
9. van Vliet P, van der Mast RC, van den Broek M, 
Westendorp RG, de Craen AJ. Use of benzodiazepi-
nes, depressive symptoms and cognitive function in 
old age. Int J Geriatr Psychiatry. 2009; 24(5):500-8.
10. Lagnaoui R, Tournier M, Moride Y, Wolfson C, 
Ducruet T, Bégaud B, et al. The risk of cognitive im-
pairment in older community-dwelling women after 
benzodiazepine use. Age Ageing. 2009; 38(2):226-8  
11. Mura T, Proust-Lima C, Akbaraly T, Amieva H, 
Tzourio C, Chevassus H, et al. Chronic use of benzo-
diazepines and latent cognitive decline in the eldery: 
Results from the Three-city study. Eur Neuropsycho-
pharmacol. 2013; 23(3):212-23
12. Puustinen J, Nurminen J, Löppönen M, Vahlberg 
T, Isoaho R, Räihä I, et al. Use of CNS medication and 
cognitive decline in the aged: a longitudinal popula-
tion-based study. BMC Geriatrics. 2011: 1; 11:70.

CONFLITOS DE INTERESSES
As autoras negam quaisquer conflitos de interesses.



Outubro 2015 | AIMGF Magazine | 65

Revisão baseada na evidência
Suplementação com probióticos 
e a sua eficácia na erradicação do 
Helicobacter pylori. Há evidência?
por Joana Andrade Barros1, Lisete Aires Silva1, 
Marta Sousa Santos2, Sabrina Pedone3, Simão Cos-
ta Martins4, Sónia Marcelo3

1. Médica interna de formação específica de MGF 
na USF Terras de Souza, ACeS Tâmega II – Vale do 
Sousa Sul
2. Médica interna de formação específica de MGF 
na UCSP Boticas, ACeS Alto Tâmega e Barroso
3. Médica Assistente de MGF na USF Terras de 
Souza, ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul
4. Médico interno de formação específica de MGF 
na USF Hygeia, ACeS Tâmega III – Vale do Sousa 
Norte

RESUMO
Introdução: O Helicobacter pylori (Hp) é uma bac-
téria gram-negativa que coloniza a mucosa gástrica 
e está associado a algumas patologias, desde gastrite 
crónica a neoplasia gástrica. A sua erradicação pode 
reduzir o risco de desenvolvimento desta neoplasia, 
devendo ser um objetivo primordial. O tratamento 
recomendado pode ter efeitos secundários, contri-
buindo para a sua falência. Estudos referem benefício 
acrescido quando ao tratamento são associados pro-
bióticos, revelando-se uma ferramenta útil na com-
plementaridade do tratamento. O objetivo deste tra-
balho foi reunir toda a evidência existente relativa ao 
aumento da eficácia na eliminação do Hp, quando se 
associa suplementação com probióticos à terapêutica 
de erradicação.
Métodos: Pesquisaram-se normas de orientação clí-
nica (NOC’s), revisões sistemáticas, metanálises e 
ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), 
nos últimos 10 anos, em português e inglês, usando 
termos MeSH. Para avaliação do nível de evidência 
e atribuição de força de recomendação foi utilizada a 
escala Strength Of Recommendation (SOR) Taxonomy 
da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Foram encontrados 236 artigos, tendo 
sido selecionados 19 artigos: 4 metanálises, 14 ECAC 
e uma NOC. As metanálises e a NOC referiram poder 
haver um aumento das taxas de erradicação do Hp 
com o uso de probióticos. Contudo, os ECAC incluí-
dos, genericamente, concluíram que a adição destes 
não aumenta as taxas de erradicação, mas evidencia-
ram maior tolerância aos efeitos adversos. 

Conclusões: A associação de probióticos à terapêu-
tica de erradicação do Hp tem sido alvo de discussão 
na atualidade. Pela heterogeneidade dos resultados 
são necessários mais estudos, para se poder extra-
polar para a população em geral de um modo mais 
sustentado. De uma forma mais consistente, parece 
existir um efeito benéfico na diminuição dos efeitos 
adversos, que pela maior adesão à terapêutica, poderá 
conduzir a um maior sucesso da erradicação (SOR B).

Palavras-chave: Helicobacter pylori, probióticos

INTRODUÇÃO
O Helicobacter pylori (Hp) é uma bactéria gram-ne-
gativa que coloniza a mucosa gástrica, conhecida des-
de a década de 80. A infeção por esta bactéria está 
presente em cerca de 70-90% da população de países 
em desenvolvimento e, por este motivo, constitui um 
problema significativo de saúde pública.1-3 Este agente 
é usualmente adquirido na infância, e está associado 
a algumas patologias, desde gastrite crónica a neopla-
sia gástrica.2 
A erradicação do Hp pode reduzir o risco do desen-
volvimento desta neoplasia e, portanto, deve ser um 
objetivo primordial. A terapêutica comumente usada 
é a tripla (inibidor da bomba de protões, amoxicili-
na e claritromicina) por um período de 10-14 dias, 
atingindo taxas de erradicação de 65-90%.2 Durante 
a erradicação com a terapêutica supracitada, nomea-
damente antibióticos, são descritos vários efeitos se-
cundários como diarreia, náuseas, vómitos, dor ab-
dominal e disgeusia.2,4 Estes efeitos podem conduzir a 
uma diminuição da tolerabilidade e descontinuidade 
do tratamento, conduzindo à falência do mesmo. Pe-
los motivos apresentados, vários são os estudos que 
tentam demonstrar benefício, quando ao tratamento 
recomendado, são adicionados probióticos.2

Os probióticos são microrganismos que sobrevivem 
num ambiente ácido, geralmente permanecem ativos 
ao longo do trato gastrointestinal e podem ser usados 
como suplementos no tratamento de diversas patolo-
gias a este nível. Na prática clínica, as suas principais 
propriedades são a regulação da homeostasia, a inter-
ferência com agentes patogénicos e a modulação da 
resposta imune.2,4,5

De acordo com a literatura, pensa-se que a ação dos 
probióticos está essencialmente relacionada com a 
produção de substâncias antimicrobianas (bacterio-
cinas e ácidos gordos de cadeia curta) que provocam 
uma diminuição do pH, criando um ambiente hostil 
à ação da bactéria, inibindo ainda a urease do Hp, que 
é um importante fator de virulência. Também compe-
tem com a mesma na adesão à parede epitelial e mo-
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dificam a resposta imune, através da secreção de ci-
tocinas anti-inflamatórias, diminuindo a inflamação 
provocada por esta.5 Assim, os probióticos parecem 
ser uma ferramenta útil e, como tal, uma mais-valia 
na complementaridade do tratamento de erradicação 
do Hp.
A pertinência deste tema relaciona-se com uma cons-
tatação da prática clínica e, sendo um problema co-
mum, e as taxas de erradicação insatisfatórias, moti-
vou uma maior investigação nesta área 
para melhoria deste outcome.
O objetivo deste estudo é reunir evi-
dência relativamente à maior eficácia 
na eliminação do Hp, quando se asso-
cia suplementação co m probióticos à 
terapêutica de erradicação.

MÉTODOS
Realizou-se uma pesquisa de revisões 
sistemáticas, metanálises, ensaios clíni-
cos aleatorizados e controlados (ECAC) 
e normas de orientação clínica (NOC’s) 
publicados nas bases de dados: Medline, 
British Medical Journal (BMJ) Clinical 
Evidence, BMJ Evidence Based Medici-
ne, National Guideline Clearinghouse, 
National Library of Guidelines (United 
Kingdom aproved evidence-based clinical guidelines), 
Canadian Medical Association, Infobase, Cochrane 
Library, DARE, Bandolier e Índex de Revistas Mé-
dicas Portuguesas. Foi também consultado o site da 
Direção-Geral da Saúde (DGS), procurando Normas 
e Circulares Normativas ou Orientações e Circulares 
Informativas.
A pesquisa foi efetuada em 27 de junho de 2014, usan-
do as palavras-chave “Helicobacter pylori” e “probió-
ticos”. 
A classificação da evidência foi realizada através da 
classificação Strength Of Recommendation (SOR) Ta-
xonomy da American Academy of Family Physicians.
Quando necessário, a estratégia foi adaptada para 
cada base de dados. Os títulos e resumos disponíveis 
foram lidos por quatro revisores, sendo que em caso 
de discordância foi discutido entre eles até que se che-
gasse a um consenso. 
Foram critérios de inclusão:
• Artigos escritos em inglês ou português, publicados 
nos últimos 10 anos;
• Humanos;
• Idade superior a 18 anos;
• Associação de probióticos à terapêutica de erradica-
ção do Hp e o seu impacto nas taxas de erradicação.

RESULTADOS
Da aplicação dos critérios metodológicos explanados 
anteriormente, obtiveram-se 236 artigos na pesquisa 
inicial. Destes, 217 artigos foram excluídos, visto se-
rem discordantes com o objetivo desta revisão, não 
cumprirem os critérios de inclusão ou serem repeti-
dos de outras fontes. Assim, foram selecionados 19 
artigos, dos quais 4 eram revisões sistemáticas, 14 
ECAC e uma NOC (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos 
artigos
Legenda: ECAC – ensaios clínicos aleatorizados e 
controlados; NOC – norma de orientação clínica

Nos Quadros I, II e III, estão sumarizadas as caracte-
rísticas dos artigos selecionados.

Revisões sistemáticas
As conclusões das quatro revisões sistemáticas1,6-8 in-
cluídas foram similares entre si. Estas foram concor-
dantes ao evidenciarem que as taxas de erradicação 
do Hp possivelmente aumentam com o uso de pro-
bióticos (Quadro I).

Quadro I. Revisões sistemáticas

Autores Ano
Popu-
lação
 (n)

Principais conclusões

Nível 
de 

evidên-
cia

Wang Z 
et al6 2013 1469

- Probióticos com lactobacillus 
e bifidobacterium em adição 
à terapêutica de erradicação 
podem ter efeitos benéficos 
nas taxas de erradicação e na 
incidência de efeitos laterais  

1
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Autores Ano
Popu-
lação
 (n)

Principais conclusões

Nível 
de 

evidên-
cia

Sachdeva 
A et al7 2009 963

- Os probióticos possivelmen-
te aumentam a erradicação
- Existem ainda poucos 
estudos e de qualidade mar-
ginal, sendo necessária mais 
investigação

2

Zou J et 
al8 2009 1372

- A suplementação com 
lactobacillus pode ser efetiva 
em aumentar a taxa de erra-
dicação
- Impacto positivo nos efeitos 
laterais da terapia de erradi-
cação

1

Tong J et 
al1 2007 1671

- A suplementação com 
probióticos pode ser efetiva 
no aumento das taxas de 
erradicação
- Impacto positivo nos efeitos 
laterais relacionados com a 
terapia de erradicação

1

Ensaios clínicos aleatorizados e controlados (Qua-
dro II)

Quadro II. Ensaios clínicos aleatorizados e contro-
lados
Legenda: TE – tratamento de erradicação; NE - ní-
vel de evidência

Autores Ano População
 (n) Principais conclusões NE

Manfredi 
M et al2 2012

- n=227
- Itália
- Três grupos:
Grupo 1: TE + placebo
Grupo 2: TE + probió-
ticos + lactoferrina
Grupo 3: TE + probió-
ticos.
- Avaliação da taxa de 
erradicação e adesão 
ao tratamento

- A adição de probióti-
cos parece aumentar a 
adesão ao tratamento 
e diminuir os sintomas 
de intolerância ao 
mesmo
- Não são observadas 
diferenças nas taxas 
de erradicação nos 
diferentes grupos

1

Cindoruk 
M et al3 2007

- n=124- Turquia
Dois grupos:
Grupo 1: TE + probió-
ticos
Grupo 2: TE + placebo
- Avaliação da taxa de 
erradicação, efeitos 
adversos e tolerabi-
lidade

- O suplemento com 
Saccharomyces 
boulardii mostrou uma 
diminuição dos efeitos 
secundários e aumento 
da tolerância ao TE
- Saccharomyces 
boulardii não teve efeito 
significativo na taxa de 
erradicação

2

Nista E 
et al4

2004

- n=120;
- Itália
- Dois grupos:
Grupo1: TE 7 dias + 
probióticos 14 dias
Grupo 2: TE 7 dias + 
placebo 14 dias
- Avaliação efeitos 
adversos, taxa erradi-
cação e adesão

- A inclusão de Bacillus 
Clausii na erradicação 
do Hp diminuiu a inci-
dência e a intensidade 
dos efeitos secundários 
da antibioterapia
- Não foi verificada di-
ferença significativa na 
adesão ao tratamento, 
nem nas taxas de 
erradicação

2

Autores Ano População
 (n) Principais conclusões NE

Rosania 
R et al5 2012

- n=80
- Itália
- Dois grupos:
Grupo 1: probióticos, 
10 dias
Grupo 2: placebo, 10 
dias
- Avaliação da taxa de 
erradicação.

- Os probióticos reduzi-
ram a carga microbia-
na, apesar deste efeito 
ter pouco impacto no 
sucesso da terapêutica 
tripla

1

Navar-
ro-Ro-

driguez T 
et al9

2013

- n=112
- Brasil
- Dois grupos:
Grupo 1: TE + probió-
ticos
Grupo 2: TE + placebo
- Avaliação de efeitos 
adversos e taxa de 
erradicação

- Associação de 
probiótico ao TE não 
mostrou um aumento 
na eficácia deste

2

Shavakhi 
A et al10 2013

- n=180
- Irão
Dois grupos:
Grupo 1: TE + probió-
ticos
Grupo 2: TE + placebo
- Avaliação da taxa de 
erradicação e tolera-
bilidade ao tratamento

- O composto probiótico 
utilizado não mostrou 
benefício no TE. Este 
resultado pode estar 
associado à baixa dose 
de probiótico utili-
zada e/ou à elevada 
frequência de efeitos 
gastrointestinais

2

Du Y et 
al11 2012

- n=234
- China
- Três grupos:
Grupo 1: TE
Grupo 2: TE precedido 
de probióticos
Grupo 3: TE seguido 
de probióticos
- Avaliação da taxa de 
erradicação. 

- Administração de 
probióticos, antes ou 
após a terapêutica tri-
pla pode aumentar as 
taxas de erradicação

2

Medeiros 
J et al12 2011

- n=62
- Portugal
- Dois grupos:
Grupo 1: 31 pessoas 
TE
Grupo 2: 31 pessoas 
TE + probióticos
- Avaliação da taxa de 
erradicação

- A taxa de erradicação 
foi semelhante em 
ambos os grupos
- São necessários mais 
estudos com dosagens, 
duração de tratamento 
e combinação de dife-
rentes probióticos.

1

Song M et 
al13 2010

- n=991
- Coreia
- Três grupos:
Grupo 1: TE
Grupo 2: TE + probió-
ticos
Grupo 3: TE + 
probióticos e agente 
mucoprotetor
- Avaliação da taxa de 
erradicação e efeitos 
adversos

- Suplementação da 
terapêutica com Sac-
charomyces boulardii é 
efetiva a reduzir efeitos 
adversos, mas não 
aumentou a taxa de 
erradicação

2

Yaşar B et 
al14 2010

- n=76
- Turquia
- Dois grupos:
Grupo 1: TE + probió-
ticos
Grupo 2: TE
- Avaliação da taxa de 
erradicação e efeitos 
adversos

- Adição de probióticos 
à terapêutica não reve-
lou aumentar as taxas 
de erradicação
- Foram reduzidos os 
sintomas como diarreia 
e estomatite

2
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Autores Ano População
 (n) Principais conclusões NE

Kim M et 
al15 2008

- n=347
- Coreia do Sul
- Dois grupos:
Grupo 1: TE + probió-
ticos
Grupo 2: TE
- Avaliação da taxa de 
erradicação, adesão e 
efeitos adversos

- Adição de probióticos 
à terapêutica tripla 
não reduziu os efeitos 
laterais, mas aumentou 
a taxa de erradicação

2

Scac-
cianoce G 

et al16
2008

- n=65
- Itália
- Quatro grupos:
Grupo 1: TE 7 dias
Grupo 2: TE 7 dias + 
probióticos
Grupo 3: TE 14 dias
Grupo 4: TE 14 dias + 
probióticos
- Avaliação da taxa de 
erradicação

- A adição de probió-
ticos não aumentou a 
taxa de erradicação

2

Madden J 
et al17 2005

- n=30
- Reino Unido
- Três grupos:
Grupo 1: placebo 15 
dias + TE
Grupo 2: placebo 7 
dias + probióticos 7 
dias + TE
Grupo 3: probióticos 
15 dias + TE
- Avaliação dos efeitos 
adversos

- O uso de probióticos 
tem um papel impor-
tante na diminuição dos 
efeitos adversos, quan-
do associados ao TE

2

Myllylu-
oma E et 

al18
2005

- n=47
- Finlândia
- Dois grupos:
Grupo 1: TE + pro-
bióticos
Grupo 2: TE + placebo
- Avaliação da sin-
tomatologia associada 
ao tratamento e da 
taxa de erradicação

- A suplementação com 
probióticos não dimi-
nuiu significativamente 
a frequência de apare-
cimento ou intensidade 
dos sintomas durante a 
erradicação
- A taxa de erradicação 
não foi significativa-
mente aumentada pela 
adição de probióticos 
ao TE

2

De acordo com os ECAC avaliados, a maioria não 
refere um aumento nas taxas de erradicação do Hp 
com a associação dos probióticos ao tratamento de 
erradicação (TE). Tendo em consideração os ECAC 
com nível de evidência 1, Manfredi et al2 mostrou que 
a adição de probióticos parece aumentar a adesão ao 
tratamento, contudo não houve um aumento signifi-
cativo na taxa de erradicação nos grupos com adição 
de probióticos ao tratamento. 
Num ensaio realizado por Rosania et al5, os probióti-
cos usados isoladamente parecem ter algum impacto 
na redução da quantidade de Hp, mas o seu uso iso-
lado não mostrou benefício no aumento da erradica-
ção.
O ECAC realizado em Portugal por Medeiros et al12 
mostrou que a taxa de erradicação foi similar em am-

bos os grupos com e sem adição de probióticos ao TE. 
Dois ECAC (NE 2)11,15 mostram um possível aumento 
da taxa de erradicação com adição de probióticos ao 
TE do Hp. Alguns dos ECAC2-4,13,14,17 remetem para 
uma diminuição dos efeitos adversos relacionados 
com o TE, quando a este foram associados probió-
ticos.

Norma de orientação clínica (Quadro III)
A NOC19 mostrou uma possível melhoria da taxa de 
erradicação do Hp e diminuição dos efeitos laterais, 
quando o tratamento foi complementado com pro-
bióticos. 

Quadro III. Norma de orientação clínica

Entidade Autores Ano Recomendações FR

National 
Guide-

line 
Clear-
ing-

house19

Carvalho 
L, Galaviz 
E, Gon-
zalez C, 

Gurney S

2013

- Suplementação 
da terapêutica tripla 
com Saccharomyces 
boulardii pode ser 
considerada, pois 
pode aumentar as 
taxas de erradicação
- Suplementação com 
probióticos diminui 
os efeitos laterais da 
terapêutica

C

Legenda: FR – Força de Recomendação

CONCLUSÕES
Da análise das revisões e NOC estudadas parece exis-
tir um efeito superior na erradicação do Hp quando 
ao tratamento base são adicionados probióticos. No 
entanto, a maioria dos resultados encontrados nos 
ECAC, permitiram concluir não haver evidência que 
suporte esta recomendação na prática clínica por ro-
tina (SOR B).
Da análise dos resultados constata-se que existem di-
ferenças entre as diversas amostras dos vários artigos. 
Estas podem ser explicadas pela heterogeneidade das 
espécies dos probióticos incluídos, da variabilidade 
das dimensões das amostras populacionais em estudo 
e das possíveis especificidades culturais que possam 
ter tido impacto nos resultados obtidos.
A maioria das conclusões encontradas foi unânime 
quanto à utilização dos probióticos como adjuvan-
te na melhoria dos efeitos laterais resultantes do TE 
(SOR C).
Poucos são os artigos que inferem na adesão ao trata-
mento e aumento da tolerabilidade do mesmo, quan-
do ao TE são associados probióticos. Por este motivo, 
seriam importantes mais estudos nesta área para uma 
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maior consistência destes parâmetros.
Pelos resultados obtidos será primordial uma maior 
experiência para avaliar o aumento da taxa de erra-
dicação deste regime terapêutico para se poder extra-
polar para a população de forma mais sustentada.
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OUTUBRO 2015
9as Jornadas de Atualização em Doenças Respiratórias do 
Norte para Medicina Familiar 15 a 16 Porto (Hotel Ipanema)

8as Jornadas de Saúde Mental do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/ Espinho 15 Vila Nova de Gaia (Hotel Holiday Inn 

Gaia)
XXIX Jornadas de Coimbra da Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar (APMGF) 16 a 17 Coimbra (Escola Superior de Enferma-

gem - Pólo B)
XIV Jornadas de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
do Minho 16 a 17 Viana do Castelo (Castelo Santiago da 

Barra)
4º Encontro de Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Geral e 
Familiar (GO MGF) 16 Penafiel (Centro Hospitalar do Tâmega 

e Sousa)
Curso de Cirurgia AIMGF Zona Norte A definir A definir
20th Wonca Europe Conference Istanbul 22 a 25 Istambul, Turquia
Curso de Formação em Dor – 4ª edição 23 outubro a 13 novembro Porto (AC Hotel)
NOVEMBRO 2015
12as Jornadas de Urologia do Norte em Medicina Familiar 05 a 06 Porto (Hotel Ipanema)
IX Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave 06 Vila Nova de Famalicão (Casa das Artes)
15º Congresso Nacional de Dermatologia e Venereologia 06 a 08 Matosinhos (Exponor)
9º Fórum Nacional da Diabetes 07 Estoril (Centro de Congressos)
Curso de Hipocoagulação – 2º edição 7 e 14 A definir

1º Curso de Hematologia em MGF 14 Porto (Auditório Prof. Doutor Alexandre 
Moreira)

19º Congresso Português de Obesidade 20 Lisboa (Altis Grand Hotel)
Escola de Medicina Familiar – Outono 2014 18 a 21 Local: Peniche (Hotel Atlântico Golfe)
V Jornadas de Reumatologia do CHSJ e Faculdade de 
Medicina do Porto 23 a 24 Porto (Centro de Cultura e Congressos da 

Ordem dos Médicos)
JANEIRO 2016
Jantar de receção aos novos Internos de MGF A definir A definir
3as Jornadas do GRESP - Núcleo de Doenças Respiratórias 29 a 30 Lisboa (Hotel Vila Rica)
FEVEREIRO 2016
XX Jornadas Nacionais Patient Care 25 a 26 Lisboa (Centro de Congressos)

Curso de Ginecologia geral 2016 12 a 13 Santarém (Hospital Distrital de e Casa do 
Campino)

12º Congresso Português de Diabetes 17 a 20 Vilamoura (Hotel Tivoli Marina)
10º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardio-
vascular Global 25 a 28 Vilamoura (Hotel Tivoli Marina)

MARÇO 2016
33º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar 03 a 05 Estoril (Centro de Congressos)
Abril 2016
Jornadas Médicas Maia-Valongo 14 e 15 Junta de Freguesia de Águas Santas
MAIO 2016
8ª Conferência Mundial do Grupo Internacional dos Cuida-
dos Primários Respiratórios 25 a 28 Holanda (Amesterdão)

OUTUBRO 2016
21ª Conferência Mundial dos Médicos de Família - WONCA 
Rio 2016 02 a 06 Brasil (Rio de Janeiro)

Fontes: 
www.apmgf.pt, www.tempomedicina.com, www.newsfarma.pt

ROSA DOS VENTOS



ESCALA FRAX
Escala desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde e Centro de Doenças Osteometabólicas da 
Universidade de Sheffield para avaliar o risco de fraturas do doente. É individualizado para cada doente 
e integra os riscos associados aos fatores de risco clínicos com a densidade mineral óssea (DMO) do 
colo do fémur.

Esta escala fornece a probabilidade de fratura a 10 anos. O resultado é a probabilidade de fratura de 
quadril e de fratura major (fratura vertebral clínica, antebraço, quadril e ombro).

Na sua forma mais sofisticada, o instrumento FRAX, direcionado para a população portuguesa, está 
disponível para nesta página:

https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=53

Versões simplificadas, baseadas no número de fatores de risco estão também disponíveis na seguinte 
página:

https://www.shef.ac.uk/FRAX/charts.aspx?lang=pt
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