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Editorial

Educação para a saúde: reorganizar recursos
Health education: reorganizing resources

Marisa Santos, Cláudia Melo, Daniel Ventura, Teresa Botelho Patrício 
Corpo Editorial 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Edu-
cação para a Saúde (EpS) como uma “combinação de expe-
riências de aprendizagem destinadas a ajudar os indivíduos 
e as comunidades a melhorar a sua saúde, através do au-
mento dos conhecimentos ou influenciando as suas atitu-
des”.1 A EpS é um componente importante da Promoção 
da Saúde, definida na Carta de Ottawa como um “processo 
de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior parti-
cipação no controlo deste processo.2 Assim, a promoção da 
saúde combina não só a EpS, mas também as políticas pú-
blicas de saúde, não sendo uma responsabilidade exclusiva 
dos serviços de saúde. 

Em Portugal, vários setores “aderiram” aos princípios 
da Carta de Ottawa, nomeadamente o setor da Educação. 
Nesse sentido, surgiu o conceito de Escola Promotora da 
Saúde, uma escola que “fortalece sistematicamente a sua 
capacidade de criar um ambiente saudável para a apren-
dizagem”.3

São quatro as áreas de atuação nestas escolas: Saúde 
Mental e Prevenção da Violência, Educação Alimentar e 
Atividade Física, Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias e Afetos e Educação para a Sexualidade.4 Segundo o 
relatório de 2015-2016 do Programa de apoio à promoção 
e educação para a saúde5 os Centros de Saúde/Unidades 
de Saúde são os principais parceiros imprescindíveis (89%) 
nestes projetos, contudo, há uma escassa participação das 
famílias nos mesmos (aproximadamente 27%, avalia a par-
ticipação das famílias na vida escolar como reduzida). 

Pensando no setor da Saúde, o médico de família, na 
sua abordagem abrangente e orientada para comunidade 
é, por excelência, o médico promotor de saúde e  bem estar. 
São vários os momentos que temos para o realizar desde o 
cumprimento de normas/orientações técnicas, à utilização 
do espaço de consulta, passando pela disponibilização de 
panfletos e realização de sessões de EpS. Este último tópico, 
talvez seja aquele onde sentimos mais dificuldades, devido à 
fraca adesão dos utentes, ausências laborais que possam im-
plicar, resistência à mudança de comportamentos. De que 
forma podemos contornar estas dificuldades? Poder-nos-á 
uma entrevista motivacional prévia ajudar na identificação 
dos utentes dispostos a mudanças comportamentais? Será a 
ausência laboral um fator determinante na fraca adesão às 
sessões de EpS nos Centros de Saúde e inclusive na comu-
nidade escolar? 

Considerando como fundamentais na mudança de 
mentalidades/comportamentos sessões que tragam o aces-
so fácil a informação correta e atualizada e tendo em conta 
o poder que alterações na legislação podem ter (tendo em 
consideração a lei do tabaco e a restrição de alimentos e 
bebidas açucarados ou a quantidade de sal nos alimentos), 
estaremos desta forma a reconhecer nas políticas de saúde o 
aliado mais forte na promoção de saúde?

Se assim é, talvez a criação de uma tipologia de consulta 
para a realização de sessões de EpS, com dispensa de taxa 
moderada para que o utente possa justificar a sua ausência 
laboral, possa ser uma solução, alargando desta forma o le-
que de utentes abrangidos nestas sessões. 

É necessário um maior investimento nesta questão da 
educação do utente e do seu empowerment, no sentido de 
uma melhor utilização dos recursos de saúde disponíveis.
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Artigo de Opinião

Exercício físico: um investimento a longo prazo
Physical exercise: a long-term investment

Rui Castro Coelho1

1 Médico Interno de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Valbom, ACeS de Gondomar

A atividade física define-se como qualquer mo-
vimento associado à contração muscular que faz au-
mentar o gasto de energia acima dos níveis de repou-
so.1 O exercício físico, por sua vez, é uma sequência 
sistematizada de movimentos realizados de maneira 
planeada e com um objetivo específico. Está provado 
que um estilo de vida sedentário constitui um fator 
de risco para o desenvolvimento de doenças crónicas, 
nomeadamente doenças cardiovasculares. A nível 
mundial, estima-se que perto de 3,2 milhões de mor-
tes anuais estejam relacionadas com a falta de exercí-
cio e outros comportamentos de risco.2 A promoção 
da atividade física torna-se uma estratégia terapêutica 
fundamental, perspetivando o exercício como medi-
camento.3 São vários os benefícios, sociais e psicoló-
gicos, existindo uma ligação direta entre a atividade 
física e a esperança de vida.1

A prevalência da obesidade está a aumentar em 
todo o Mundo, justificando a designação de epidemia 
global atribuída pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Se não forem adotadas medidas concretas, 
em 2025 mais de 50% da população mundial será 
obesa. Dados publicados pelo Instituto do Desporto 
de Portugal identificaram prevalências de excesso de 
peso e obesidade entre os adultos de cerca de 51,5% 
e de 75% entre os idosos, sendo o país da União Eu-
ropeia com maior nível de inatividade física, atin-
gindo cada vez mais o escalão juvenil. Em Portugal, 
o excesso de peso e obesidade infantil têm crescido 
muito à custa da mudança nos hábitos alimentares, 
com a perda dos valores tradicionais da alimentação 
mediterrânica por parte dos pais, refletindo-se nos 
comportamentos alimentares das crianças, com me-
nor consumo de sopa, fruta, hortaliças e legumes e 
preferência por produtos de reduzido valor nutricio-
nal e elevada densidade calórica.4 Por outro lado, os 
hábitos diários têm vindo a ser alterados devido a no-
vos padrões de entretenimento (TV, internet, jogos de 
vídeo) introduzidos precocemente na vida das crian-
ças e, porventura, devido ao período ainda vigente de 
crise económica em que a alimentação mais barata 
não é necessariamente a mais saudável. Acresce que 
o cérebro é o órgão que mais energia gasta (cerca de 
25%) e pesa apenas 3% do peso corporal, pelo que a 
tendência é poupar energia.

É hoje bem clara a importância e influência dos 
pais na participação das crianças e jovens em ativida-
des lúdicas e desportivas. Para tal, é fundamental ado-
tar diferentes estratégias, desde logo o tipo de brin-
quedos oferecidos às crianças, o encorajamento na 
integração de uma equipa ou clube desportivos, limi-
tar o tempo dedicado à televisão e equipamentos ele-
trónicos, promover formas de mobilidade ecológicas e 
físicas e fomentar atividades desportivas nas escolas e 
no seio da família. Os efeitos positivos do desporto no 
rendimento escolar e académico estão evidenciados 
em vários estudos científicos internacionais e descri-
tos na Carta Internacional da Educação Física e do 
Desporto da UNESCO. Com efeito, aprendem me-
lhor e mais rápido, estão mais integrados e ativos e 
têm mais comportamentos saudáveis.

Neste sentido, a prática regular de atividade des-
portiva permite redução da incidência de doenças as-
sociadas ao sedentarismo, entre as quais obesidade, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças men-
tais e alguns tipos de cancros. Por outro lado, estão 
descritos efeitos benéficos como maior mineralização 
óssea, regulação do trânsito intestinal, melhoria das 
funções motoras com aumento da independência 
funcional, qualidade do sono e estado psicológico. 
Paralelamente, permite a diminuição de custos com a 
saúde, contribuindo para uma sociedade mais saudá-
vel, produtiva e solidária e torna possível a melhoria 
dos indicadores de saúde pública, incluindo da po-
pulação idosa, pelo combate à solidão e isolamento 
e melhoria das funções cognitivas com menor risco 
de quedas.

As orientações da OMS aconselham a prática, 
por parte das crianças e adolescentes, de pelo menos 
60 minutos acumulados de atividade física diária, 
essencialmente aeróbia, de intensidade moderada 
a vigorosa, sendo, pelo menos 3 vezes por semana, 
constituída por exercícios de fortalecimento muscular 
e ósseo (jogos variados, corrida, saltos). A partir dos 
18 anos preconiza-se 150 a 300 minutos semanais de 
atividade física aeróbia, de intensidade moderada a 
vigorosa ou 75 a 150 minutos semanais de atividade 
aeróbia vigorosa ou combinação de ambos, consti-
tuída por exercícios de força muscular pelo menos 2 
vezes por semana.5
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Numa era caracterizada por horários preenchidos 
e assoberbados de trabalho, o desporto pode ser vis-
to como uma ferramenta para o desenvolvimento e 
incremento de uma cultura saudável e um estilo de 
vida mais ativo no seio profissional das empresas e 
unidades de serviço público.1,2 O desporto para tra-
balhadores alinha-se na responsabilidade social das 
empresas e tem impacto positivo nas condições de 
trabalho, conduzindo a um aumento da produtivida-
de. É já prática de muitas empresas a existência de 
um espaço no próprio local de trabalho no qual os 
trabalhadores, voluntariamente, exercem diferentes 
atividades desportivas.

Existem, presentemente, várias plataformas como 
a “Plataforma Nacional Desporto para Todos”, “Pla-
taforma Estatística do Desporto da União Europeia” 
e “Plataforma de Luta contra a Obesidade da OMS”, 
que trabalham em colaboração intersectorial com vis-
ta à melhoria dos atuais registos de atividade física. 
Na escola, o investimento recente no desporto escolar 
foi uma grande mais-valia. O programa FITescola® é 
uma plataforma online, gratuita, constituída por fer-
ramentas de apoio com objetivo de promoção de es-
tilos de vida saudáveis. Permite também a avaliação 
da aptidão física de crianças e adolescentes através da 
aplicação de uma bateria de testes selecionados para 
o efeito que, em geral, é realizada no início e fim do 
ano pelas escolas aderentes ou, por outro lado, pelos 
próprios alunos ao fazerem as suas avaliações regula-
res e introduzindo depois os resultados na plataforma. 

A nível governamental, será necessário o desenvol-
vimento de políticas e infraestruturas que permitam 
uma deslocação ativa, visando a promoção do uso de 
meios de transporte não poluentes, questões que têm 
ainda de ser trabalhadas na ótica do planeamento ur-
bano e segurança pública. Localmente, a atuação das 
câmaras municipais é crucial para fomentar e investir 
no desporto local. Tendo em conta a influência dos 
media hoje em dia e dos sistemas de marketing muito 
direcionados para o consumismo e hábitos alimenta-
res menos saudáveis, terá de existir uma intervenção 
apropriada, sobretudo na informação que chega ao 
escalão etário mais jovem.

No âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, o 
sentimento de falta de adesão, algum desconheci-
mento e o escasso tempo de consulta podem levar 
ao não investimento nesta área pelos médicos e en-
fermeiros. Porém, a criação e fomentação de grupos 
de utentes para prática semanal de atividade física 
é já uma realidade em alguns pontos do país. Por 
outro lado, existem evidências de que é mais eficaz 
o aconselhamento sobre atividade física por quem a 
pratica, pelo que é importante promovê-la também 

entre os profissionais de saúde.3 O aumento recente 
do número de adeptos da corrida e praticantes de 
exercício na população cuja faixa etária se encon-
tra entre os 30 e 50 anos e o uso crescente de su-
plementos, nomeadamente proteicos, aumenta não 
só a necessidade da comunidade médica de estar 
ciente da relevância da “prescrição” de exercício fí-
sico na prevenção de um vasto conjunto de doenças, 
mas também do grau de preparação imprescindível 
para prestar aconselhamento adequado e aumen-
tar a compliance do utente. Nessa ótica, por exemplo, 
parece existir evidência que o treino propriocetivo 
e neuromuscular pode prevenir ou diminuir o apa-
recimento de lesões. O objetivo passa pela melhoria 
da habilidade do sistema nervoso para criar padrões 
de resposta muscular rápidos e ideais e aumento da 
estabilidade articular. Está descrito que este treino 
traz benefícios do ponto de vista preventivo de le-
sões, especialmente como prevenção primária, e 
pode ser aconselhado a toda a população, incluindo 
a mais idosa, no intuito de prevenção de quedas e 
aumento da autonomia. Recentemente, foram esta-
belecidos projetos piloto em unidades funcionais de 
Agrupamentos de Centros de Saúde e hospitais que 
aderiram voluntariamente no sentido de procederem 
à avaliação sistemática e padronizada da atividade 
física dos utentes e ainda do tempo dispendido em 
comportamentos sedentários. Estão disponibilizados 
no SClínico e na PEM (Prescrição Eletrónica Mé-
dica) funcionalidades dedicadas à avaliação, aconse-
lhamento breve e prescrição de atividade física, com 
conteúdos técnico-científicos elaborados pela Dire-
ção Geral da Saúde. Foi, também, lançada uma App 
“MySNS Carteira” para os utentes.

Tendo em conta o envelhecimento da população 
e a evidência crescente dos efeitos benéficos da ati-
vidade física no estado geral, saúde mental e na pre-
venção de quedas é de crucial relevância haver um 
maior enfoque nesta população. Numa perspetiva 
nacional, é prioritário consciencializar a população 
para a importância da atividade física na saúde e a 
implementação de políticas transectoriais e multidis-
ciplinares que visem a diminuição do sedentarismo e 
o aumento dos níveis de atividade física. O desporto 
é uma ferramenta essencial para um envelhecimento 
ativo e este conceito deve servir de mote à sensibili-
zação e motivação da população para estilos de vida 
saudáveis.
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Doutora, já agora...
Doctor, if  I may...

Paula Mosa1

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar na USF Villa Longa – ACeS Estuário do Tejo

São incontáveis as consultas “dois em um” com 
que nos deparamos ao longo da nossa prática clíni-
ca. 

No início do ano deparei-me com um desses ca-
sos, em que numa consulta programada a uma uten-
te de outra lista que não a do meu orientador de for-
mação, me foi pedido no final da consulta, se podia 
“dar uma vista de olhos” a exames complementares 
de diagnóstico (MCDT’s) do marido, a pedido do 
mesmo. No sentido de “facilitar”, acedi ao pedido. 
Verifico que o rastreio do cancro colo-rectal (através 
da pesquisa de sangue oculto nas fezes) foi positivo, 
pelo que discuti com a utente a pertinência de soli-
citar MCDT’s para investigação. A utente recusou 
de imediato, dizendo que o marido estaria bem, as-
sintomático. Questionei as razões da recusa, tendo 
constatado que se relacionavam com evento traumá-
tico de morte de uma filha por doença neoplásica 
e com questões religiosas. Da análise do processo 
clínico foi possível constatar que estes exames já te-
riam sido solicitados em duas ocasiões prévias, não 
tendo sido realizados por opção do utente (estando 
sempre descrito também a recusa por insistência da 
esposa e por motivos religiosos). Informei a esposa 
que a decisão teria que ser do próprio, e que, em-
bora renitente, pareceu compreender a importância 
de investigação complementar perante estes resulta-
dos persistentemente alterados, aceitando transmitir 
a informação. Emiti as credenciais necessárias para 
realização de MCDT’s, tendo no dia seguinte comu-
nicado o sucedido à sua médica de família no sentido 
de discutir a pertinência de convocar o utente para 
explicar ao próprio o resultado do exame e discutir 
as opções possíveis. Algumas semanas depois tentei 
perceber a evolução deste caso, sendo que após falar 
com a sua médica de família e através de consulta do 
processo do utente verifiquei que efetuou o exame 
por mim solicitado, tendo sido diagnosticada uma 
neoplasia do cólon, sem evidência de metastização. 
O utente foi submetido a tratamento cirúrgico cerca 
de dois meses após a minha consulta, e encontra-se 
atualmente estável.

Este caso, desde o momento da visualização dos 
MCDT’s com resultados alterados até ao dia de hoje 
levanta-me várias questões, éticas e morais.

A medicina preventiva, até há poucos anos efe-
tuada essencialmente ao nível da Saúde Pública, é 
atualmente uma das principais áreas de atuação ao 
nível dos Cuidados de Saúde Primários.1

Os rastreios, enquanto prevenção secundária, 
têm como objetivo a deteção de doença numa fase 
precoce, na ausência de sinais ou sintomas.1 Os ras-
treios, não sendo isentos de dano (questão dos falsos 
positivos ou falsos negativos) são, maioritariamente, 
algo que surge por iniciativa do médico. As Normas 
de Orientação Clínica bem como o atingimento de 
metas contratualizadas (medidas através de indica-
dores de realização), incluem procedimentos pre-
ventivos. O atingimento desses objetivos permite 
nalguns modelos organizacionais obter incentivos 
financeiros, no entanto pode conduzir a que seja 
exercida uma pressão sobre o utente para alcançar 
as metas, por vezes sem que sejam explicados os be-
nefícios e desvantagens dos rastreios.1

Aplicar programas de rastreio tem vantagens e 
desvantagens. Não são universalmente benéficos. 
Todas as pessoas são diferentes, têm crenças diferen-
tes. Rastrear pode conduzir a ansiedade e interven-
ções desnecessárias. É ainda colocada em causa a 
justiça e a equidade. O rastreio começa com a sua 
aplicação à população elegível, terminando no tra-
tamento das pessoas que efetivamente têm a doença 
e o seu seguimento. Ao longo de todo este processo 
existem assimetrias, basta relembrar a disponibilida-
de de recursos: o ainda significativo número de uten-
tes sem médico, questões relacionadas com análise 
padronizada dos testes de rastreio e acessibilidade 
em tempo útil a tratamento.1, 2

Deveríamos, atendendo aos princípios da não-
-maleficiência, autonomia, justiça e beneficiência, 
submeter um utente a um rastreio que no passado foi 
positivo e o mesmo se recusou a avançar com o pro-
cesso diagnóstico?1, 2

Deparei-me com o facto de, ainda que a pedido 
do marido, estar a fornecer informações confidenciais 
à sua esposa, bem como nela delegar a responsabili-
dade de lhe transmitir o resultado dos exames efetua-
dos e suas implicações. De acordo com o artigo 29º do 
Código Deontológico, “o segredo médico é condição 
essencial ao relacionamento médico-doente, assenta 
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no interesse moral, social, profissional e ético, que 
pressupõe e permite uma base de verdade e de mútua 
confiança”. De acordo com o artigo 30º, relativo ao 
âmbito do segredo médico, este “impõe-se em todas 
as circunstâncias (…); compreende os factos revelados 
diretamente pela pessoa, por outrem a seu pedido ou 
por terceiro com quem tenha contactado durante a 
prestação de cuidados ou por causa dela”.3 O segre-
do médico aplica-se quando foi o utente a solicitar 
que terceiros forneçam e recolham informações? Esse 
pedido deverá ser formalizado por escrito? A autori-
zação dada pelo utente à sua médica de família pode 
ser extensível a alguém que, embora médica, era des-
conhecida do doente?4

O foco assistencial de um médico de família é 
o utente, integrado na sua família – esta como sede 
de crenças e comportamentos. Este caso espelha a 
influência dos fatores e experiências vivenciadas no 
seio da família e a sua influência no binómio saúde/
doença.5

O que aconteceu de diferente para, desta vez, o 
utente ter efetuado os MCDT’s e ter prosseguido com 
a investigação que já tinha sido solicitada em duas 
ocasiões anteriores?

Ao achar que facilitamos ao aceder aos pedidos 
decorrentes do “já agora”, não estaremos a condicio-
nar a nossa prática, a negligenciar algo por questões 
óbvias de tempo de consulta e, portanto, a complicar?

Devemos repensar a nossa prática diária, condi-
cionada pelo reduzido tempo de consulta. O doente 
deve ser o centro da nossa prática, e deve ser o foco 
da nossa atenção, não os alertas dos sistemas informá-
ticos em relação com o cumprimento de indicadores 
e a necessidade de fazer o registo da consulta durante 
a mesma, que nos pode fazer perder o contacto vi-
sual com o doente, tão importante na relação médi-
co-doente.

Doutora, já agora… consegue “ver-me”?
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RESUMO

Introdução: O Aleitamento Materno (AM) possui qualidades e vantagens indiscutíveis, em exclusividade até aos 6 
meses e associado à diversificação alimentar. Segundo o Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, os Açores eram 
a região do país com a mais baixa taxa de AM. O presente estudo pretende determinar a prevalência e identificar 
fatores condicionantes do AM nos Cuidados de Saúde Primários na ilha de São Miguel.
Material e métodos: Estudo observacional, analítico, transversal baseado num questionário.
Resultados: Foram obtidos 62 questionários válidos. A proporção do AM aos 3 meses foi de 32.3% [IC 95%: 
20.3%-44.2%] e de 17.7% [IC 95%: 7.9-27.5%] aos 6 meses. A principal razão da cessação foi a escassa produção 
de leite. Objetivou-se uma associação estatisticamente significativa entre uma maior taxa de AM aos 6 meses e a 
relação em casal (p=0.025), a escolaridade da mãe ser superior ao 9º ano (p=0.045), a mãe estar empregada (p= 
0.020), o rendimento familiar ser superior a 1.000€/mês (p=0.009), o AM prévio ter duração superior a 3 meses nas 
multíparas (p=0.037), a vigilância médica pelo Pediatra (p=0.021) e o AM exclusivo durante o 1º mês (p=0.010).
Discussão: Embora a amostra seja reduzida, este é um estudo pioneiro nesta região.
Conclusões: A proporção de AM aos 3 e 6 meses é superior à reportada anteriormente, sendo maior a taxa de 
AM nas mães empregadas. O facto do AM exclusivo ao 1º mês ser preditor de AM aos 6 meses reforça a importân-
cia do apoio às puérperas e aos recém-nascidos neste período.
Palavras-chave: Aleitamento materno; cuidados de saúde primários; leite materno

ABSTRACT

Introduction: Breastfeeding has indisputable virtues and advantages. According to 2005/2006 data, Azores 
Archipelago’s breastfeeding rate (BFR) was the country’s lowest. The goals of  this study were to determine the 
current prevalence and to identify factors related to breastfeeding on primary care in São Miguel Island.
Methods: An observational, analytical, cross-sectional study was conducted with prospective data collection 
using a questionnaire.
Results: A total of  62 valid questionnaires were obtained. At 3 months, 32.3% [IC 95%: 20.3%-44.2%] of  
mothers were breastfeeding, and 17.7% [IC 95%: 7.9-27.5%] at 6 months. The main reason for early breast-
feeding abandonment was scarce milk production. There was a statistically significant association between a 
higher BFR at 6 months and couple relationship (p= 0.025), mother’s educational level above the 9th grade (p= 
0.045), the mother being employed (p=0.020), family income above 1.000€/month (p=0.009), previous breast-
feeding for more than 3 months in multiparous women (p=0.037), a Pediatrician medical follow-up (p=0.021) 
and exclusive breastfeeding for the 1st month (p=0.010).
Discussion: Though the sample was small, this is the first study of  its kind in this region. 
Conclusions: The BFR at 3 and 6 months was higher than what was previously reported. The data analysis re-
vealed that working mothers breastfeed longer, revealing new data on this matter. The fact that exclusive breast-
feeding at 1 month is a predictor of  breastfeeding at 6 months reinforces the importance of  the medical team 
supporting mothers, specially in the first month post-partum, so both mother and child benefit from this practice.
Keywords: Breastfeeding; primary health care; breast milk
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INTRODUÇÃO

O aleitamento materno (AM) é a forma mais 
benéfica, natural e correta de alimentar um recém-
-nascido, dadas as propriedades nutricionais únicas 
do leite materno (LM), um verdadeiro simbiótico,1-8 

resultado de milhões de anos de evolução.4 A impor-
tância do vínculo criado entre a mãe e o filho durante 
o AM torna-o num processo híbrido entre o que é 
natural e o que é social.2

O LM é um fluido dinâmico cuja composição 
varia consoante a fase da lactação.9 O facto de ser 
espécie-específico torna-o muito superior a qualquer 
outro alimento que possa ser utilizado na nutrição do 
lactente até aos 6 meses de vida, sendo o modelo nor-
mativo para comparação com qualquer outra forma 
de alimentação nesta fase da vida.6, 10 Os benefícios 
do AM são evidentes, tanto a curto prazo (redução do 
risco de infeções respiratórias e gastrointestinais, de 
otite média, de síndrome da morte súbita do lactente 
e de enterocolite necrotizante entre outros),1, 11 como 
a longo prazo (redução do risco de dermatite atópi-
ca, de diabetes mellitus tipos 1 e 2, de obesidade, de 
asma, de leucemias infantis, de hipertensão arterial, 
redução dos níveis de colesterol total; melhor desen-
volvimento cognitivo, melhor performance cognitiva e 
académica, que poderão traduzir-se em rendimento 
mensal mais elevado na sua vida adulta).1, 12 ,15. Estas 
características do LM são reconhecidas pelas entida-
des internacionais que reforçam a importância deste 
tipo de alimentação, como a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF).5, 7

Recentemente, a OMS reportou que apenas 38% 
das crianças são alimentadas sob um regime de AM 
exclusivo, podendo este nível sub-ótimo ter contri-
buído para 800.000 mortes infantis. Perante este pro-
blema mundial, a OMS definiu como objetivo para 
2025 aumentar em pelo menos 50% a proporção de 
AM exclusivo aos 6 meses, tendo desenvolvido estra-
tégias para atingir este objetivo.13 

A OMS e a UNICEF recomendam o AM exclu-
sivo durante os primeiros seis meses de vida e o AM 
associado à diversificação alimentar até aos 2 anos 
ou durante um período de tempo mais longo se este 
se mantiver positivo para a mãe e para a criança14 de 
acordo com as recomendações incluídas na Decla-
ração de Innocenti que foram adotadas pela maioria 
dos países europeus.15 Em Portugal, o Programa Na-
cional de Saúde Infantil e Juvenil de 2013 enfatiza 
a promoção da manutenção do AM, assim como a 
conciliação do AM com a atividade profissional.16

Não obstante as características inimitáveis do 
LM, em Portugal a proporção de abandono do AM 
nos primeiros meses de vida é elevada, sendo que 
para este facto contribuem vários fatores pessoais, 
culturais, sociais, profissionais e o nível de informa-
ção dado pelos profissionais de saúde.17, 18 As baixas 
taxas de AM e a cessação precoce comportam uma 
série de implicações sociais e na saúde da comunida-
de que se traduzem num aumento das despesas do 
Serviço Nacional de Saúde e das desigualdades em 
saúde.19

O sucesso do AM tem também relação com a his-
tória de vida da mãe e com o contexto sociocultural 
no qual esta se insere, influenciada pelas suas cren-
ças, mas é a intenção desta amamentar o fator mais 
importante para a sua decisão de iniciar e manter 
esta prática.20

Segundo dados recolhidos do Inquérito Nacional 
de Saúde 2005/2006, os Açores são a região do País 
com a mais baixa taxa de AM, com valores que ron-
dam os 25% aos 3 meses (em oposição a 60% em 
Portugal Continental) e inferiores a 10% aos 6 meses 
(30% em Portugal Continental).21

Pretende-se com o presente estudo determinar a 
prevalência atual do aleitamento materno nos pri-
meiros 6 meses de vida nos cuidados de saúde pri-
mários na Ilha de São Miguel e identificar fatores 
condicionantes do AM (tanto de abandono como de 
continuidade da prática). Foram definidos como ob-
jetivos secundários (a) estimar a proporção de AM 
nos primeiros 6 meses de vida, (b) comparar as taxas 
de AM à saída da maternidade, no 1º, 3º e 6º meses 
de vida e (c) estimar a taxa de AM de acordo com a 
idade materna, paridade, tipo de parto, status socioe-
conómico, estado civil, ocupação profissional e grau 
de escolaridade maternos, vigilância da gravidez, 
experiência de AM anterior, nível de informação e 
aconselhamento dos profissionais de saúde.

MÉTODOS

Desenho e população
Foi realizado um estudo observacional, analítico, 

transversal, com colheita de dados entre setembro de 
2014 e março de 2015. O estudo decorreu em 4 dos 5 
Centros de Saúde da Unidade de Saúde de Ilha de São 
Miguel (USISM): Centro de Saúde de Ponta Delgada, 
Centro de Saúde da Ribeira Grande, Centro de Saúde 
do Nordeste e Centro de Saúde da Povoação.

Foram incluídas mães de crianças com idades entre 
os 6 e 12 meses (nascidas entre 15 de Setembro 2013 
a 15 de Março de 2014), que tenham recorrido aos 
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Centros de Saúde participantes no estudo para con-
sulta de saúde infantil, vacinação ou outras situações 
relacionadas com a criança ou com a mãe durante o 
período do estudo. Foram excluídas mães com condi-
ções associadas a maiores taxas de abandono do AM 
nomeadamente internamento no período neonatal, 
com lactente com peso ao nascimento inferior a 2000 
gramas, prematuridade ou gemelaridade, ou outras 
condições que representassem contraindicações para o 
AM (do lactente, como galactosémia; da mãe, como: 
mãe portadora de HIV, tuberculose ou brucelose ati-
vas, infeção ativa da mama por herpes simplex, doenças 
neoplásicas ou crónicas consumptivas, ou uso de me-
dicamentos contraindicados durante a amamentação).

O presente estudo foi autorizado e aprovado pelo 
Conselho de Administração da Unidade de Saúde da 
Ilha de São Miguel (INT-USISM/2014/5550) e pela 
Comissão de Ética do Hospital Divino Espírito Santo 
(processo nº 555/CES/2014). Todas as participantes 
assinaram consentimento informado previamente à 
participação no estudo.

O cálculo da amostra foi realizado através do sof-
tware EPIINFO™. Admitindo uma população de 692 
utentes (número estimado de nascimentos na ilha de 
São Miguel no período do estudo, com base no site 
PORDATA), para uma prevalência esperada de 10% 
e um erro de 5%, com um intervalo de confiança (IC) 
de 95%, a amostra seria de 115 utentes.

Recolha de dados
Os dados foram recolhidos pelos investigadores, to-

dos médicos na USISM, nas unidades de saúde onde 
os investigadores trabalham. As mães foram convida-
das a participar no estudo no final da consulta, tendo 
a recolha decorrido após a consulta da mãe ou do lac-
tente na unidade de saúde da sua área de residência. 
Após assinatura do consentimento informado escrito, 
procedeu-se à recolha de dados através de entrevista 
presencial pelos investigadores às mães, com recurso 
a um questionário especificamente desenhado pelos 
investigadores, aplicado em sala reservada com garan-
tia de confidencialidade.  Os investigadores uniformi-
zaram os critérios de preenchimento do questionário 
através de formação conjunta e de um guião de preen-
chimento. Na consulta foram recolhidos dados sobre a 
gestação (seguimento da gravidez, tempo de gestação, 
número de consultas de seguimento da gravidez, tipo 
de parto), sobre a criança (idade, sexo, peso ao nascer, 
vigilância e idade da criança na 1ª consulta médica), a 
mãe e a família (idade da mãe aquando do nascimento 
da criança, estado civil e escolaridade da mãe, situa-
ção profissional e sector profissional dos pais, tempo de 
licença de maternidade, horas diárias de ausência da 

mãe por motivos laborais, rendimento familiar men-
sal, paridade) e sobre o AM (amamentação anterior e 
sua duração, grau de informação da mãe a respeito do 
aleitamento materno, momento e figura do aconselha-
mento, data de início, motivo para iniciar, motivo da 
cessação ou de não iniciação do aleitamento materno).

Análise estatística
Os dados colhidos foram informatizados numa 

base de dados anonimizada no programa Microsoft® 
Excel™ e analisados no programa IBM® SPSS™ versão 
23. A análise estatística descritiva consistiu no cálcu-
lo de frequências para variáveis categóricas e média, 
desvio padrão (DP), mínimo e máximo para variáveis 
contínuas. A taxa de AM foi ainda descrita através do  
IC a 95%. A variação da taxa de AM ao longo dos 6 
meses foi analisada através do teste de Cochran.

A associação entre variáveis categóricas foi realiza-
da através do teste de qui-quadrado ou teste exato de 
Fisher.

A comparação de médias entre grupos indepen-
dente foi conduzida através do teste-t para amostras 
independentes ou teste de Mann-Whitney, para variá-
veis com distribuição assimétrica. 

Realizou-se uma análise multivariada, através de 
regressão logística binária, considerando como variá-
veis explicativas as que demonstraram uma associação 
estatisticamente significativa com o AM aos 6 meses, 
na análise exploratória. Foram calculados os odds ratio 
(OR) e os respetivos IC 95%. Todos os testes estatísti-
cos realizados são bicaudados, com um nível de signi-
ficância de 0,05.

 
RESULTADOS

Características da amostra
Foram convidadas a participar no estudo 70 mães. 

Foram excluídas do estudo 8 mães (2 por gravidez ge-
melar, 1 por internamento neonatal do lactente, 3 por 
parto pré-termo, 1 por doença materna e 1 por medi-
cação materna), perfazendo um total de 62 mães par-
ticipantes, todas com questionários válidos. As caracte-
rísticas das mães e dos lactentes encontram-se descritas 
na Tabela 1. 

O peso ao nascimento variou entre 2020 e 4130 g, 
com uma média de 3313 g. A idade materna variou 
entre 15 e 46 anos, a que corresponde uma idade mé-
dia de 29.3 anos (DP=6.9). Metade das mulheres era 
primípara. O número de filhos das participantes va-
riou entre 1 e 5, sendo a média de 1.8 filho por mulher.

A maioria das mães tinha um nível de escolaridade 
igual ou inferior ao 3º ciclo, sendo que apenas 9.7% 
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concluíram um curso superior. Em metade dos casos, o 
rendimento familiar mensal oscilava entre 501 e 1.000 
€, e em 14.5% dos casos era inferior a 500 €.

A gravidez foi vigiada em 96.8% dos casos, mais de 
metade pelo médico de família. Mais de metade dos 
partos foram distócicos, sendo de salientar uma per-
centagem considerável (48.4%) de cesarianas.

Em termos profissionais, 48.4% das mães estavam 
empregadas. O tempo de licença de maternidade os-
cilou entre 0 e 6 meses, sendo a média de 4.3 meses.

A primeira consulta de vigilância de saúde infantil 
e juvenil decorreu até aos 15 dias de vida em 54.8% 
dos casos. A vigilância foi da responsabilidade do mé-
dico de família em 74.2% dos lactentes. Entre as mul-
típaras, 77.4% referiu ter amamentado anteriormente.

Caracterização do aleitamento
A prevalência de AM encontrada no fim do 1º 

mês foi de 53.2% [IC 95%: 40.4%-66.0%], aos 3 
meses foi de 32.3% [IC 95%: 20.3%-44.2%] e aos 
6 meses foi de 17.7% [IC 95%: 7.9%-27.5%]. A 
taxa de AM à saída da maternidade foi de 74.2% 
[IC 95%: 63.0%-85.4%], tendo vindo a diminuir 
progressivamente. O declínio na taxa de AM ao 
longo dos 6 meses foi estatisticamente significativo 
(p<0,001). De acordo com a Figura 1, a maior redu-
ção na taxa de AM ocorreu ao final do primeiro mês 
(observando-se uma redução de 21%).

Os dois motivos mais frequentemente apontados 
para a cessação do AM foram a noção de escassa 
produção de LM (71.7%) e a mãe não gostar de 
amamentar (26.1%). Os restantes motivos podem 
ser consultados na Tabela 2. O abandono do AM 
por reinício da atividade laboral materna foi apon-
tado por uma minoria das mães (6.5%). À data da 
aplicação do questionário, apenas 4.3% das mães 
que iniciaram AM ainda o mantinham em algumas 
refeições.

O AM teve início em 74.2% dos casos na mater-
nidade, sendo que um terço destes correspondia a 
aleitamento misto. A introdução do leite de fórmula 
decorreu por iniciativa da própria mãe em 33.9% 
dos casos. Enfermeiros, pediatras e médicos de fa-
mília promoveram a sua introdução, respetivamente 
em 35,5%, 12,9% e 11,3% dos casos.

A introdução do leite de vaca ocorreu antes dos 
12 meses em 37.1% dos casos, sendo que em 9.7% 

n %
Idade materna

<18 anos 2 3.2

18-25 anos 16 25.8

26-35 anos 30 48.4

>35 anos 14 22.6

Paridade

Primípara 31 50

2 filhos 20 32.3

 3 filhos 6 9.7

>3 filhos 5 8.1

Escolaridade materna

1º Ciclo 5 8.1

2º Ciclo 11 17.7

3º Ciclo 23 37.1

Secundário 17 27.4

Superior 6 9.7

Rendimento familiar

Missing values 4 6.4

< 500 € 9 14.5

501-1.000 € 31 50

1.001-2.000 € 13 21

>2.000 € 5 8.1

Seguimento da gravidez

Não vigiada 2 3.2

Médico de família 35 56.5

Consulta de recurso 2 3.2

Obstetra privado 18 29

Hospital 5 8.1

Tipo de parto

Eutócico 25 40.3

Ceseriana 30 48.4

Ventosa 6 9.7

Forceps 1 1.6

Amamentação prévia

Sim 24 38.7

Não 7 11.3

Não aplicável 31 50

Tabela 1 - Caracterização da amostra

Cont. Tabela 1 -  Caracterização da amostra
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destes ocorreu antes dos 6 meses de vida. Esta in-
trodução deu-se por iniciativa materna em 37.1% 
dos casos. Os conselhos de enfermeiros, médicos de 
família, pediatras e familiares condicionaram esta 
decisão 30.6%, 14.5%, 11.3% e 11.3% dos casos, 
respetivamente.

Informação e aconselhamento
A maioria das entrevistadas (74.2%) referiu ter ini-

ciado o AM. A principal razão que motivou o início 
do AM foi o papel deste na proteção contra infeções 
(80.4%). As restantes razões encontram-se descritas na 
Tabela 2.

Com base no self-report das mães, cerca de meta-
de (55,7%) considerava-se suficientemente informada 
acerca dos benefícios do AM; 26,2% considerava-se 
muito informada e 18% pouco informada. Todas as 
inquiridas referiram ter recebido algum tipo de infor-
mação sobre o AM (Tabela 2).

A quase totalidade das mães (95,2%) foi aconselha-
da a amamentar durante a gravidez, tendo 51,6% refe-
rido aconselhamento no bloco de partos/maternidade. 
Em apenas 58,1% dos casos houve aconselhamento 
nas consultas no Centro de Saúde no período pós-par-
to. No que se refere aos agentes ou meios de informa-
ção/incentivo ao AM, destacam-se como mais impor-
tantes por ordem decrescente, o enfermeiro (80.6%), o 
médico de família (50%) e o médico obstetra (35.5%). 
Referiam também que os familiares foram importantes 
nesta decisão em 19.3% dos casos e os meios audiovi-
suais em 8.1% dos casos (Tabela 2).

Fatores associados ao AM aos 6 meses
Relativamente às variáveis estudadas no âmbito da 

família, observou-se uma associação estatisticamente 
significativa entre a taxa de AM aos seis meses e o es-
tado civil (p=0,025), a escolaridade da mãe (p=0,045), 
a situação profissional da mãe (p=0,020), o rendimento 
familiar (p=0,009), experiência anterior de amamen-
tação (p=0,037), a vigilância da criança pelo Pediatra 
(p=0,021) e o AM exclusivo durante o 1º mês (p=0,010) 
– Tabela 3.

Não foi encontrada associação estatisticamente sig-
nificativa entre a taxa de AM aos 6 meses e as restantes 

Tabela 2 - Dados sobre grau de informação so-
bre aleitamento materno, momento de acon-
selhamento e razões que motivaram o início 
ou a sua cessação

Cont. Tabela 2 - Dados sobre grau de infor-
mação sobre aleitamento materno, momento 
de aconselhamento e razões que motivaram o 
início ou a sua cessação

n
Grau de informação sobre o AM

Muito 16 (25.8)

Suficiente 34 (54.8%)

Pouco 11 (17.7%)

Missing values 1 (1.6%)

Momento do aconselhamento sobre AM

Decurso da Gravidez 59 (95.2%)

Bloco de partos/maternidade 32 (51.6%)

Consultas CS após nascimento 36 (58.1%)

Razões que motivaram o AM

Proteção do bebé contra infeções 37 (80.4%)

Maior adequação para o bebé 23 (50.0%)

Vínculo afetivo 15 (32.6%)

Menor probabilidade de doença alérgica 14 (30.4%)

Mais económico 14 (30.4%)

Aconselhamento 13 (28.3%)

Mais prático 13 (28.3%)

“Mãe tinha leite” 12 (26.1%)

Benefício para a saúde materna 11 (23.9%)

Razões que motivaram a cessação do AM

Produção insuficiente de leite 33 (71.7%)

Mãe não gostava de amamentar 12 (26.1%)

Bebé chorava com fome 8 (17.4%)

Bebé não fazia boa pega à mama 7 (15.2%)

Problemas com a mama 6 (13.0%)

Questões estéticas 5 (10.9%)

Doença materna 4 (8.7%)

Noção de má progressão ponderal 3 (6.5%)

Atividade laboral materna 3 (6.5%)

Medicação materna 3 (6.5%)

Leite “fraco” 2 (4.3%)

Indisponibilidade materna 1 (2.2%)

Falta de apoio do profissional de saúde 0 (0.0%)

Doença do bebé 0 (0.0%)

Outros 4 (8.7%)
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Tabela 3 - Relação entre as características da mãe/criança e a duração do aleitamento materno 
<6 meses ≥6 meses

variáveis listadas na Tabela 3.
Verifica-se uma associação estatisticamente signi-

ficativa entre uma maior taxa de AM aos 6 meses e 
a relação em casal, o facto de as mães terem um em-
prego fora de casa, um rendimento familiar superior a 
1.000€/mês, o aleitamento prévio por um mínimo de 

três meses no caso das multíparas e AM exclusivo por 
um período mínimo de 1 mês. Quanto à gestação e à 
criança, nenhuma das variáveis estudadas demonstrou 
associação estatisticamente significativa com a taxa de 
AM aos 6 meses.

AM <6 meses
(n=51)

AM ≥6 meses
(n=11) Valor p

Idade materna, anos

Média (DP) 28,9 (7,0) 31,2 (6,2) 0,318

Min-Máx 15-46 19-40

Idade materna por categorias, n (%)

<18 2 (100%) 0 (0.0%) 0,196

18-25 15 (93.8%) 1 (6.3%)

26-35 23 (76.7%) 7 (23.3%)

>35 11 (78.6%) 3 (21.4%)

Tempo de gestação (sem)

Média (DP) 39,3 (1,1) 39,6 (1,2) 0,426

Min-Máx 37-41 38-42

Peso ao nascimento (gr)

Média (DP) 3283 (447) 3449 (318) 0,249

Min-Máx 2020-4130 2900-3800

Estado civil da mãe

Sozinha 17 (100%) 0 (0.0%) 0,025

Relação de casal 34 (75.6%) 11 (24.4%)

Escolaridade da mãe

<=9º Ano 35 (89.7%) 4 (10.3%) 0,045

>9º Ano 16 (69.6%) 7 (30.4%)

Situação profissional da mãe

Empregada 22 (71.0%) 9 (29.0%)  0,020

Em casa 29 (93.5%) 2 (6.5%)

Situação profissional do pai

Empregado 35 (77.8%) 10 (22.2%) 0,239

Em casa 12 (92.3%) 1 (7.7%)

Rendimento familiar

<= 1000 € 36 (90.0%) 4 (10.0%) 0,009

> 1000 € 11 (61.1%) 7 (38.9%)

Sexo da criança

Masculino 28 (80.0%) 7 (20.0%) 0,596

Feminino 23 (85.2%) 4 (14.8%)
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Cont. Tabela 3 - Relação entre as características da mãe/criança e a duração do aleitamento 
materno <6 meses ≥6 meses

AM <6 meses
(n=51)

AM ≥6 meses
(n=11) Valor p

Paridade

Primípara 28 (90.3%) 3 (9.7%) 0,096

Multípara 23 (74.2%) 8 (25.8%)

Tipo de Parto

Cesariana 26 (86.7%) 4 (13.3%) 0,379

Vaginal 25 (78.1%) 7 (21.9%)

Tempo de amamentação prévia

Não amamentou 29 (90.6%) 3 (9.4%)  0,037*

1-2 meses 8 (100%) 0 (0.0%)

3-4 meses 7 (50.0%) 7 (50.0%)

Nível de informação relativa a amamentação

Mau 10 (90.9%) 1 (9.1%) 0,394

Bom 40 (80.0%) 10 (20.0%)

Vigilância da gravidez

Obstetra 16 (69.6%) 7 (30.4%) 0,056

Médico de Família 33 (89.2%) 4 (10.8%)

Cumpriu plano de vigilância da gravidez

Não 5 (83.3%) 1 (16.7%) >0,999

Sim 46 (82.1%) 10 (17.9%)

Vigilância da criança

Pediatra 3 (50.0%) 3 (50.0%) 0,021

Médico de Família 47 (87.0%) 7 (13.0%)

Tempo até 1ª consulta da criança

<=15 dias 28 (82.4%) 6 (17.6%) 0,629

16-30 dias 9 (100,0%) 0 (0.0%) 0,983**

>30 dias 14 (73.7%) 5 (26.3%)

AM exclusivo durante o 1º mês

Não 31 (93.9%) 2 (6.1%) 0,010

Sim 20 (69.0%) 9 (31.0%)

*não amamentou versus amamentou      **<=15 dias versus >15 dias
Nota: AM – aleitamento materno

O modelo de regressão logística ajustado (Ta-
bela 4), considerando como variável dependente o 
aleitamento materno aos 6 meses demonstrou uma 
associação estatisticamente significativa com o ren-
dimento familiar mensal OR =4.57 IC 95% [1,03-
20,23] e o aleitamento materno exclusivo durante o 
primeiro mês OR =6.56 IC 95% [1,20-35,79] (R2= 
0,301). Os resultados mostram que o facto de a mãe 

ter amamentado até ao fim do primeiro mês em 
exclusivo aumenta, sensivelmente, em seis vezes e 
meia a odd de AM aos 6 meses, face às mães que não 
iniciam AM ou realizam o aleitamento misto antes 
de terminar o primeiro mês. O rendimento familiar 
mensal ser superior a 1000 € aumenta em quatro 
vezes e meia a odd de AM aos 6 meses comparativa-
mente a uma família com rendimento inferior.
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Modelo ajustado por rendimento familiar mensal e aleitamento 
materno exclusivo no 1º mês (Nagelkerke R Square=0,30)

Nota: AM: aleitamento materno. OR: odds ratio. OR (IC 95%): in-
tervalo de confiança de 95% para o odds ratio

Tabela 4 - Análise multivariável segundo o mo-
delo de regressão logística para o aleitamento 
materno aos 6 meses

Figura 1 - Evolução da taxa de aleitamento 
materno

Variável OR (IC 95%) p

Rendimento 
familiar mensal

4,57 (1,03-20,23) 0,045

AM exclusivo 
durante o 1º mês

6,56 (1,20-35,79) 0,03

DISCUSSÃO

O resultado da prevalência do AM aos 3 e 6 meses 
neste estudo foi de 32.3% e 17.7% respetivamente, va-
lores superiores aos registados em 2005/2006. Embora 
estes valores sejam superiores aos reportados anterior-
mente, dada a grande amplitude do intervalo de con-
fiança os valores de 2005/2006 encontram-se incluídos 
neste intervalo.

Denota-se um decréscimo gradual da taxa de alei-
tamento materno que se inicia nos 74.2% [IC 95%: 
63.0%-85.4%] à saída da maternidade e atinge os 
17.7% [IC 95%: 7.9%-27.5%] aos 6 meses. Este re-
sultado está de acordo com a literatura existente, assim 
como o decréscimo do AM durante o primeiro mês.17

De acordo com estudos nacionais e internacio-
nais,2, 17, 22 o facto de as mães acharem que produzem 
leite em quantidade insuficiente é uma das razões mais 
comuns para o abandono precoce do AM, resultado 
este também encontrado neste estudo, sendo esta a ra-
zão principal para o abandono da prática.

Ao nível da análise bivariada encontrou-se uma 
associação estatisticamente significativa entre algumas 
variáveis e a taxa de AM aos 6 meses, tendo-se cons-
tatado nomeadamente que são as mulheres que traba-
lham fora de casa quem amamenta até mais tarde. Este 
dado contraria a literatura sobre o AM em Portugal, 
onde consta que o regresso ao trabalho constitui um 
obstáculo para a manutenção do AM17, 23, colocando-
-se a hipótese de se estar a observar algum efeito das 
políticas desenvolvidas a nível regional e nacional.

As limitações deste estudo prendem-se essencial-
mente com o tamanho da amostra que poderá ter tido 
influência na grande amplitude do intervalo de con-
fiança. Segundo os dados do PORDATA, o número 
estimado de nados vivos na Ilha de São Miguel no pe-
ríodo do estudo foi de 692 crianças, o que significa que 
a amostra de mães participantes corresponderá a sen-
sivelmente 10% da população. Esta proporção pode 
justificar-se por nem todas as mães serem utilizadoras 
dos cuidados de saúde primários, nem todas terem mé-
dico de família e por não estarem representados todos 
os centros de saúde da Ilha. Outras limitações do estu-
do prendem-se com um viés de informação devido ao 
facto da taxa de amamentação ser calculada com base 
no self-report das mães (não existe evidência clínica ou 
registo que comprove), com um viés de memória e com 
o facto de ter sido usado um questionário não validado. 
Este trabalho não focou quantitativamente os esforços 
dos profissionais de saúde na promoção do AM após 
o parto.

Os pontos fortes desta investigação estão relacio-
nados com o facto de este ser um estudo pioneiro na 
Região Autónoma dos Açores, podendo os resultados 
contribuir para a estatística nacional (mantendo pre-
sentes as suas limitações). O viés de registo foi diminuí-
do pela elaboração de um guião de preenchimento que 
os investigadores utilizaram para preencher o questio-
nário desenhado especificamente para este estudo.

Estando a manutenção do AM no 1º mês associada 
ao sucesso do AM até aos 6 meses, os investigadores 
julgam que este estudo vem reforçar a importância de 
auxiliar a mãe no AM especialmente durante o 1º mês 
de pós-parto e alertar para a necessidade urgente de 
se implementarem ajudas eficazes para que se possam 
atingir as metas preconizadas pela OMS.

REFERÊNCIAS

1. Hoddinott, Pat; Tappin, David;  Wright, 
Charlotte. “Breast Feeding.” BMJ Vol. 336. 
No. 7649 (2008): Pp. 881-87.

2. Caldeira, Teresa; Moreira, Paula;  Pinto, Elvira. 



72 MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018 

Artigo Original

“Aleitamento Materno: Estudo Dos Factores 
Relacionados Com O Seu Abandono.” Vol. 
23, No. 6 (2007): Pp. 585.

3. Neto, Maria Teresa. “Aleitamento Materno E 
Infecção Ou Da Importância Do Mesmo Na 
Sua Prevenção.” Acta pediátrica Vol. 37.No. 1 
(2006): Pp. 23-26. 

4. Andreas, Nicholas J.; Kampmann, Beate; Le-
Doare, Kirsty Mehring. “Human Breast Milk: 
A Review on Its Composition and Bioactivity.” 
Early Human Development Vol. 91. No. 11 (2015) 
Pp.629-35.

5. Levy, Leonor; Bértolo, Helena. Manual De 
Aleitamento Materno. Ed. Comité Português 
para a UNICEF, Comissão Nacional Iniciativa 
Hospitais Amigos dos Bebés. 2012. Disponível 
em <https://unicef.pt/media/1581/6-
manual-do-aleitamento-materno.pdf>.

6. Eidelman, Arthur e Schanler, Richard. 
“Breastfeeding and the Use of  Human Milk.” 
Pediatrics Vol. 129 No.3 (2012) Pp. e827-e41.

7. Saúde, Organização Mudial de. Planning 
Guide for National Implementation of  the Global 
Strategy for Infant and Young Child Feeding. 2007. 
Disponível em <http://apps.who.int/iris/bits
tream/10665/43619/1/9789241595193_eng.
pdf ?ua=1&ua=1>.

8. Centro de Pesquisa Innocenti da UNICEF. 
“Innocenti Declaration on the Protection, 
Promotion and Support of  Breastfeeding.”  
(1990)..

9. Ballard, Olivia e Morrow, Ardythe L.. “Human 
Milk Composition: Nutrients and Bioactive 
Factors.” Pediatric Clinics of  North America Vol. 
60, No.1 (2013) Pp. 49-74.

10. American Academy of  Pediatrics. 
“Breastfeeding and the Use of  Human Milk.” 
Pediatrics Vol. 115.No. 2 (2005): Pp. 496-506.

11. Organização Mundial de Saúde e UNICEF. 
Global Nutrition Targets 2025. 2014. Breastfeeding 
policy brief. Disponível em <http://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/149022/
WHO_NMH_NHD_14.7_eng.pdf ?ua=1>.

12. Organização Mundial de Saúde. Information 
Concerning the Use and Marketing of  Follow-up 
Formula. 2013. Disponível em <http://www.
who. int/nutr i t ion/topics/WHO_brie f_
fufandcode_post_17July.pdf>.

13. Yngve, Agneta e Sjöström, Michael. 
“Breastfeeding in Countries of  the European 
Union and Efta: Current and Proposed 
Recommendations, Rationale, Prevalence, 
Duration and Trends.” Public Health Nutrition 

Vol. 4. No. 2b (2001) Pp. 631-45.
14. Direção Geral da Saúde. “Programa Nacional 

De Saúde Infantil E Juvenil.” Norma 010/2013 
(2013). 

15. Organização Mundial da Saúde; Horta, 
Bernardo L; et al. Evidence on the Long-Term 
Effects of  Breastfeeding. 2007. Systematic reviews 
and meta-analysis. 

16. Victora, Cesar G.; et al. “Association between 
Breastfeeding and Intelligence, Educational 
Attainment, and Income at 30 Years of  Age: A 
Prospective Birth Cohort Study from Brazil.” 
The Lancet Global Health Vol. 3, No.4 (2015) Pp. 
e199-e205.

17. Sandes, AR, et al. “Aleitamento Materno, 
Prevalência E Fatores Condicionantes.” Acta 
Médica Portuguesa Vol. 20. No. 3 (2007): Pp. 193-
200.

18. Caldeira, Teresa; Moreira, Paula e Pinto, Elvira. 
“Aleitamento Materno: Estudo Dos Factores 
Relacionados Com O Seu Abandono.” Revista 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar  Vol. 23, 
No.6 (2007):  Pp. 585.

19. Espada, Ana. Porque Não Amamento. As Crenças 
Na Decisão Das Mães Em Não Amamentar – Um 
Contributo Para a Compreensão Da Ausência Da 
Amamentação. Edições Vieira da Silva, 2012.

20. Direção Geral de Saúde. Registo Do Aleitamento 
Materno. Relatório Janeiro a Dezembro 2013. 
2014. Disponível em <https://www.dgs.pt/
documentos-e-publicacoes/iv-relatorio-com-
os-dados-do-registo-do-aleitamento-materno-
2013-pdf.aspx>

21. Escola Nacional de Saúde Pública. 
“Amamentar - O sítio do Aleitamento Materno 
para Cidadãos e Profissionais” Disponível em 
http://amamentar.medicineone.net/

22. Branco, Ana Sofia, et al. “Aleitamento Materno: 
A Prática Hospitalar E O Sucesso Das Medidas 
De Implementação Do Aleitamento Materno 
Até Aos 6 Meses De Vida.” Vol. 35 (2004): Pp. 
441-45. Web.

23. Volpini, Cíntia Cristina de Almeida, e Moura, 
Erly Catarina. “Determinantes Do Desmame 
Precoce No Distrito Noroeste De Campinas.” 
Revista de Nutrição Vol. 18. No. 3 (2005): Pp.  
311-19. 

CONFLITOS DE INTERESSES
Os autores declaram a ausência de conflitos de in-
teresse.



73MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018

Prevalência e fatores condicionantes do aleitamento materno nos cuidados de 
saúde primários da ilha de São Miguel

CORRESPONDÊNCIA
Tânia Bairos
Unidade de Saúde de Água de Pau – Centro Co-
munitário João Bosco Mota Amaral; Rua Professor 
João Ferreira da Silva s/n; 9560-239 Água de Pau
E-mail: taniabairos@gmail.com
Telefone: 296 913555



74 MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018 

Artigo Original

RESUMO

Introdução: A diabetes mellitus (DM) constitui um importante fator de risco para a disfunção erétil (DE) e 
sabe-se que o mau controlo glicémico conduz a complicações micro e macrovasculares. Porém, ainda não está 
esclarecida a associação entre o controlo glicémico e o grau de DE. Os objetivos deste trabalho são estimar a 
prevalência de DE em homens com DM tipo 2 e avaliar a relação entre o controlo glicémico e o grau de DE.
Materiais e métodos: Foi aplicado o Índice Internacional Função Erétil-5 (IIFE-5) a 172 homens com DM 
tipo 2 e a prevalência de DE foi dicotomizada em ausente/leve vs. moderada/grave. O controlo glicémico foi 
avaliado pela hemoglobina glicosilada.
Resultados: Dos 172 homens, 37.8% apresentavam descontrolo glicémico e a prevalência de DE foi de 82% 
[IC95% (76.2;87.7)], sendo superior nos homens com descontrolo glicémico (36.9% vs. 30.8%). A proporção 
de utentes com descontrolo glicémico foi superior naqueles que apresentam DE moderada/grave (42.1%) rela-
tivamente aos restantes (35.7%), apesar de não ter sido estatisticamente significativo (p=0,411). No grupo dos 
homens com descontrolo glicémico o odds ratio de ter DE moderada/grave foi de 1.612 [IC95% (0.795;3.271)]. 
Discussão e conclusão: A associação entre DE e DM está estabelecida, porém, subsistem dúvidas sobre o 
papel do controlo glicémico como influenciador do grau de DE. Este estudo demonstra uma elevada prevalên-
cia de DE nos homens com DM tipo 2. Porém não se verificou uma associação estatisticamente significativa 
entre o controlo glicémico e o grau de DE, pelo que serão necessários mais estudos que avaliem esta relação.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2; Disfunção eréctil; Hemoglobina glicosilada

ABSTRACT

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is an important risk factor for erectile dysfunction (ED) and it’s known that 
poor glycemic control leads to micro and macrovascular complications. However, the association between glyce-
mic control and the degree of  ED remains unclear. The objectives of  this study are to estimate the prevalence of  
ED in men with type 2 DM and to evaluate the relationship between glycemic control and degree of  ED.
Materials and methods: The International Erectile Function Index-5 (IEFI-5) was applied to 172 men with 
type 2 DM and the prevalence of  ED was dichotomized in absent/light vs. moderate/severe. Glycemic control 
was assessed by glycated hemoglobin.
Results: Of  the 172 men, 37.8% had uncontrolled glycemic levels. The prevalence of  ED was 82% (95% CI: 
76.2, 87.7), and higher in men with uncontrolled glycemic levels (36.9% vs. 30.8%). The proportion of  patients 
with uncontrolled glycemic levels was higher in those with moderate to severe ED (42.1%) compared to the rest 
(35.7%), although it was not statistically significant (p = 0.411). In the group of  men with uncontrolled glycemic 
levels the Odds ratio of  having moderate / severe ED was 1,612 [95% CI (0.795; 3.271)].
Discussion and conclusion: The association between ED and DM is established but doubts remain about 
the role of  glycemic control as an influence of  the degree of  ED. This study shows a high prevalence of  ED in 
men with type 2 DM but there was no statistically significant association between glycemic control and the degree 
of  ED, so further studies are needed to assess this relationship.
Keywords: Type 2 diabetes mellitus; Erectile dysfunction; Glycated hemoglobin
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INTRODUÇÃO

A disfunção erétil (DE) é definida como a inca-
pacidade persistente de obter ou manter a ereção 
peniana necessária a uma relação sexual satisfató-
ria. Representa um problema de saúde pública à 
escala global, interferindo na qualidade de vida de 
milhões de homens.1 Está relacionada com a idade 
avançada e com um número crescente de fatores de 
risco clássicos para doença cardiovascular: obesida-
de, sedentarismo, diabetes mellitus (DM), hiperten-
são arterial, dislipidemia e tabagismo.2-5

Sendo a ereção um processo neuro-hemodinâ-
mico e que envolve mecanismos neurológicos, psi-
cológicos, hormonais, vasculares e endoteliais, a 
etiologia da DE surge como multifatorial.4 No en-
tanto, é consensual considerar a disfunção endote-
lial como o fator etiológico central. Esta representa 
um processo patológico, latente e progressivo do 
endotélio vascular e resulta principalmente da dis-
rupção das vias do óxido nítrico,4, 6 surgindo como 
denominador comum entre a DE e a doença car-
diovascular.7

A DM tipo 2 é uma das principais causas de 
doença terminal e morte, e um conhecido fator 
de risco para doença cardiovascular. Representa 
também um dos principais fatores de risco para 
DE, sendo que esta ocorre mais frequente e preco-
cemente em pessoas com diabetes.2, 3, 5, 8 Nestas, a 
etiologia da DE é multifatorial e inclui a presença 
de comorbilidades e de complicações específicas da 
DM. Ainda assim, a hiperglicemia crónica, caracte-
rística da diabetes e resultante do mau controlo gli-
cémico, representa um marcador bioquímico major 
no doente diabético e promove a disfunção endote-
lial e disrupção estrutural vascular. Por conseguinte, 
intervém ativamente na génese de ambas as com-
plicações micro e macrovasculares, nomeadamente 
da DE.9-13 Apesar de alguns estudos relatarem que 
doentes diabéticos com pior controlo glicémico, de-
finido por valores mais altos de hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c), apresentam um risco superior 
de desenvolverem DE e de apresentarem patologia 
mais grave,2, 5, 8, 11, 12, 14-18 o papel do controlo glicé-
mico como fator influenciador para DE nos doentes 
diabéticos ainda não está totalmente esclarecido.5, 

19, 20

Este estudo visa estimar a prevalência de DE em 
homens com DM tipo 2 e avaliar a relação entre o 
controlo glicémico e o grau de DE

.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional analítico 
transversal, baseado na recolha de informação em 
consultas de rotina de diabetes durante o ano de 
2016 e na aplicação de um questionário validado 
para a avaliação de DE. 

Foram incluídos no estudo utentes do sexo mas-
culino inscritos nas unidades de saúde dos médicos 
de família e orientadores de formação dos investi-
gadores do presente estudo (7 listas de utentes), com 
idades compreendidas entre os 55 e 75 anos. Os 
utentes com diagnóstico de DM tipo 2 após 31 de 
dezembro de 2015 e com DM tipo 1 foram excluí-
dos. Estes dados foram obtidos através da platafor-
ma de dados MIM@UF e do programa SClínico.

O tamanho amostral foi estimado em 180 diabé-
ticos, assumindo um odds ratio (OR) para a associa-
ção entre mau controlo glicémico e DE de 3,7412, 
um poder estatístico de 90%, uma percentagem de 
indivíduos com descontrolo glicémico e sem DE de 
30% e uma razão de pacientes diabéticos com DE 
vs. sem DE de 1:5. A este número, adicionaram-se 
mais 36 indivíduos correspondentes a 20% de pos-
síveis perdas ou não aderentes ao estudo. Assim a 
amostra perfaz um total de 216 diabéticos.21

O recrutamento dos participantes foi efetuado 
através das consultas com o enfermeiro de família 
dos respetivos utentes, ao longo de 2016, para que o 
utente não se sentisse coagido a participar no estu-
do. Sendo esta uma amostra competitiva e de con-
veniência, englobou todos os indivíduos pré-selecio-
nados que aceitassem participar no estudo. Após a 
obtenção do consentimento informado os utentes 
preenchiam o questionário referente ao Índice In-
ternacional Função Erétil-5 (IIFE-5), validado em 
2011 por Pechorro P.22 para a população masculina 
portuguesa. Este índice é uma versão simplificada 
do Índice Internacional Função Erétil-15, um índi-
ce validado em 32 línguas e que foi utilizado como 
objetivo primário em mais de 50 estudos clínicos, 
sendo aceite como um instrumento válido e fiável 
da função sexual masculina.23

Durante a consulta foram também recolhidos 
dados relativos ao uso de tabaco, consumo de ál-
cool, duração da diabetes, existência de hiperten-
são arterial e dislipidemia, idade e último registo 
de HbA1c.

A variável resultado no estudo é a DE, diagnosti-
cada através do questionário IIEF-5. Os cinco itens 
que constituem o índice simplificado são itens tipo 
Likert de cinco pontos que se focam na função erétil 
e na satisfação com a relação sexual. A pontuação 
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total da escala varia entre 5 e 25 valores. Pontua-
ção baixa reflete um fraco funcionamento sexual e 
pontuação alta um forte funcionamento sexual. No 
final, a pontuação categoriza os participantes em 5 
graus de disfunção erétil: grave (5 a 7 pontos), mo-
derado (8 a 11 pontos), moderado a leve (12 a 16 
pontos), leve (17 a 21) e sem disfunção erétil (22 a 
25 pontos). 

A variável exposição é o descontrolo glicémico, 
definido pelos investigadores e com base na pesqui-
sa bibliográfica16, como um valor de HbA1c > 7%.24

As variáveis relativas ao consumo de tabaco e 
álcool, à existência de hipertensão arterial e dislipi-
demia, e a idade são tidas como variáveis confun-
didoras.

Análise estatística
A prevalência de DE foi estimada para os dife-

rentes graus através de proporções com os respeti-
vos intervalos de confiança a 95% (IC 95%). A DE 
foi dicotomizada como ausente/leve (pontuação do 
IIEF-5 ≥ 12) versus moderada/grave (pontuação do 
IIEF-5 ≤ 11) para a análise dos seus determinantes. 
As variáveis categóricas foram descritas, também, 
através de proporções e comparadas usando o teste 
de qui-quadrado. A normalidade das variáveis con-
tínuas foi avaliada por inspeção visual de histogra-
ma e boxplot. As variáveis com distribuição normal 
foram descritas através de média e desvio-padrão 
e as variáveis com distribuição não-normal foram 
descritas através de mediana e percentis 25 e 75 
(P25-P75). As comparações de variáveis contínuas 
entre os grupos, para duas amostras independentes, 
foram feitas usando o teste t e teste de Mann-Whit-
ney, respetivamente. 

Testou-se a correlação entre as variáveis da pon-
tuação do IIEF-5 para a DE e do valor da HbA1c em 
percentagem, utilizando o coeficiente de correlação 

de Spearman, quando pelo menos uma das variáveis 
não apresentava distribuição normal. A associação 
entre o controlo glicémico e a DE moderada ou gra-
ve foi estimada através de OR e respetivos IC 95%, 
usando modelos de regressão logística binária, com 
ajuste para idade. 

RESULTADOS

Neste estudo foram incluídos 172 utentes do 
sexo masculino com DM tipo 2 e idade compreen-
dida entre os 55 e 75 anos (inclusivamente), com 
média de 66,0 ± 6,2 anos (Tabela 1). Destes, 79,7% 
tinham hipertensão arterial, 70,3% tinham disli-
pidemia, 63,4% consumiam álcool, 15,1% eram 
fumadores e 37,8% apresentavam descontrolo gli-
cémico. A prevalência de DE, para qualquer grau, 
foi de 82,0% [IC 95% (76,2;87,7)] distribuída pe-
las seguintes categorias: 14,5% grave [IC 95% 
(9,3;19,8)]; 18,6% moderada [IC 95% (12,8;24,4)]; 
27,9% leve a moderada [IC 95% (21,2;34,6)]; e 
20,9% leve [IC 95% (14,9;27,0)].

As características dos doentes de acordo com a 
DE encontram-se descritas na Tabela 1. Os uten-
tes com DE moderada ou grave apresentavam, em 
média, idade significativamente superior aos restan-
tes (média=69,1 anos ± 5,1 anos vs. média=64,5 
anos ± 6,2 anos, p<0,001). A proporção de utentes 
com descontrolo glicémico foi ligeiramente superior 
naqueles que apresentam DE moderada ou grave 
(42,1%) relativamente aos restantes (35,7%), apesar 
de não existirem diferenças estatisticamente signi-
ficativas (p=0,411). Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas entre a DE e as res-
tantes variáveis (número de anos com DM, HTA, 
dislipidemia, consumo de álcool e tabagismo).

Tabela 1 - Características dos participantes de acordo com a presença de disfunção eréctil

Total
n=172

DE não/leve
n=115 (66,9)

DE moderada/ grave
n=57 (33,1) Valor p

Idade (anos) 66,0 (6,2) 64,5 (6,2) 69,1 (5,1) <0,001*

Duração DM† (anos) 8,0 (5,0–12,0) 8,0 (5,0–11,0) 9,0 (5,0–13,0) 0,177***

Hipertensão Arterial

Não 35 (20,3) 24 (20,9) 11 (19,3)
0,810**

Sim 137 (79,7) 91 (79,1) 46 (80,7)
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Cont. Tabela 1 - Características dos participantes de acordo com a presença de disfunção eréctil

Total
n=172

DE não/leve
n=115 (66,9)

DE moderada/ grave
n=57 (33,1) Valor p

Dislipidemia

Não 51 (29,7) 30 (26,1) 21 (36,8)
0,146**

Sim 121 (70,3) 85 (73,9) 36 (63,2)

Consumo de álcool

Não 63 (36,6) 39 (33,9) 24 (42,1)
0,294**

Sim 109 (63,4) 76 (66,1) 33 (57,9)

Tabagismo

Não 146 (84,9) 95 (82,6) 51 (89,5)
0,237**

Sim 26 (15,1) 20 (17,4) 6 (10,5)

HbA1c

Controlado 107 (62,2) 74 (64,3) 33 (57,9)
0,411**

Não controlado 65 (37,8) 41 (35,7) 24 (42,1)

DE: disfunção eréctil, DM: diabetes mellitus. “DE não/leve” corresponde a uma pontuação do IIEF-5 maior ou igual a 12. “DE mode-
rada/grave” corresponde a uma pontuação do IIEF-5 menor ou igual a 11. 
As variáveis contínuas encontram-se descritas por média e desvio padrão, excepto quando referido, e as variáveis categóricas por núme-
ro e proporção. Os resultados com significado estatístico encontram-se destacados a negrito.
†Os resultados são apresentados na forma de mediana (P25–P75); *Teste de t-student para duas amostras independentes; **Teste de 
qui-quadrado; ***Teste de Mann-Whitney.

A correlação de Spearman revelou uma relação ne-
gativa próxima de zero (rs=-0,068) e não significativa 
(p=0,374) entre as variáveis da pontuação do IIEF-5 
para a DE e do valor da HbA1c.

Os resultados relativos à prevalência e associação en-
tre o controlo glicémico e a DE moderada ou grave en-
contram-se descritos na Tabela 2. Não se verificou uma 
associação estatisticamente significativa entre o controlo 
glicémico e DE moderada ou grave, quando ajustado 
para o confundimento da variável idade. A prevalência 
de DE moderada ou grave foi ligeiramente superior nos 
utentes com descontrolo glicémico (36,9% vs. 30,8%). 
No grupo dos homens com descontrolo glicémico, inde-
pendentemente da idade, o OR de ter DE moderada ou 
grave foi de 1,612 [IC 95% (0,795; 3,271)]. A idade está 
associada com a DE moderada ou grave [OR bruto = 
1,147; IC 95% (1,078; 1,220)].

DISCUSSÃO

A associação entre DM e DE está bem estabelecida 
e existem vários mecanismos, muitas vezes sobrepostos, 

que explicam o desenvolvimento de DE no contexto da 
DM tipo 28,12,14,16,19. A resistência à insulina, a hiperglice-
mia e vários distúrbios metabólicos associados parecem 
contribuir para a cascata fisiopatológica responsável 
pela disfunção endotelial presente na DE. Através do 
défice na síntese de óxido nítrico vascular, a vasodilata-
ção peniana fica prejudicada e são causados danos teci-
duais através de processos inflamatórios (“ateroscleróti-
cos”) e do aumento do stress oxidativo11,12,14.

A prevalência crescente de DM tipo 2 e síndrome 
metabólica na população portuguesa tem sido consi-
derada uma das maiores problemáticas para a saúde 
pública do século XXI. Está recomendada a deteção 
precoce da DE de forma regular, a nível dos cuidados 
de saúde primários (CSP), tendo em consideração o im-
pacto que tem na saúde individual, familiar e social8,16. 
A deteção precoce de DE nos doentes com DM tipo 2 é 
considerada vantajosa, face à prevenção secundária de 
uma complicação resultante da patologia crónica.16 
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Tabela 2 - Prevalência e associação entre o controlo glicémico e a disfunção erétil moderada ou 
grave, em utentes com diabetes mellitus tipo 2

Amostra Casos Prev. %
Modelo bruto Modelo ajustado*

OR IC 95% OR IC 95%

Idade (anos) 172 57 33,1 1,147 (1,078;1,220) 1,153 (1,082;1,228)

HbA1c

Controlado 107 33 30,8 1 Ref 1 Ref

Não controlado 65 24 36,9 1,313 (0,685;2,514) 1,612 (0,795;3,271)

Foi usada como categoria de referência ter a hemoglobina A1c controlada.
*Modelo ajustado para idade.
HbA1c: hemoglobina glicosilada; OR: odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança a 95%; Prev.: prevalência.

O presente estudo demonstra uma elevada pre-
valência de DE (82,0% para qualquer grau) nos ho-
mens com DM tipo 2. Esta prevalência é consistente 
com os resultados de Lu et al.11 (83,6%) porém supe-
riores aos de Lopez et al.16 (55%) e de Cho et al.18. A 
idade está frequentemente associada à DE pelo que 
os últimos estudos encontram prevalências menores 
visto que utilizaram populações mais jovens (21-50 
e 40-65 anos, respetivamente).

Tal como no estudo de Weinberg et al.12, em 
que a prevalência de DE foi maior em doentes com 
HbA1c > 7,5%, encontramos no nosso estudo uma 
maior prevalência de DE moderada ou grave nos 
utentes com pior controlo glicémico relativamente 
aos restantes, apesar da diferença não ser estatisti-
camente significativa. Ainda assim, este facto vai de 
encontro aos restantes estudos que revelam que o 
controlo glicémico, avaliado pela HbA1c, está as-
sociado inversamente ao grau de DE8, 12,14,16, 18. No 
entanto, ao contrário do estudo López et al. (rs=-
0,517; p=0,001)16, no nosso estudo verificou-se uma 
correlação negativa muito fraca e não significativa 
entre as variáveis da pontuação do IIEF-5 para a DE 
e o valor da HbA1c (rs=-0,068; p=0,374). Apesar da 
correlação quase nula existente na nossa amostra, 
havendo evidência da mesma noutros estudos14,16,20, 
estes resultados podem revelar a complexidade sub-
jacente a uma correlação deste tipo. Além dos fa-
tores biológicos e fisiopatológicos inerentes, há que 
ter em linha de conta, por exemplo, as limitações 
no preenchimento do IIEF-5 e, por conseguinte, o 
seu valor.

Não foi encontrada associação entre o tabagis-
mo e nenhum grau de DE, tal como tem sido des-
crito noutros estudos já realizados18.

Nenhum dos fatores estudados apresentou um 
papel protetor. No entanto, o exercício físico já foi 
descrito como tendo esse efeito, sendo que a sua 

prática regular se associa a uma redução de 30% da 
probabilidade de referir DE18. Também o consumo 
de álcool já foi referido como sendo um fator prote-
tor18. No entanto, os efeitos fisiológicos e psicológi-
cos do consumo de álcool na DE ainda não foram 
esclarecidos.

O estudo de Lu et al.11 demonstrou que nos ho-
mens com DM tipo 2, o controlo glicémico estava 
associado ao risco e à gravidade de DE nos grupos 
mais jovens, mas não no grupo mais velho. Uma 
vez que a nossa amostra não inclui participantes de 
idade jovem, não é possível tirar conclusões acerca 
do risco de DE em homens com menor idade. Tal 
como referido anteriormente, o envelhecimento é 
considerado um determinante crucial para o apa-
recimento de DE, assim como da sua gravidade11, 

18. No nosso estudo, os utentes com DE moderada 
ou grave apresentam, em média, idade significativa-
mente superior aos restantes.

Este estudo apresenta alguns pontos positivos 
dos quais se destaca a utilização de um questionário 
constituído apenas por 5 questões e, como tal fácil 
de aplicar, previamente validado, específico para a 
deteção de DE e já utilizado em estudos anteriores8, 

14, 16. Além disso, este estudo incentiva o reconheci-
mento da DE nos doentes com DM tipo 2, aumenta 
a sua deteção e consequentemente o seu tratamento 
a nível dos CSP. 

Como principais limitações do estudo destaca-
mos o viés de registo no preenchimento dos ques-
tionários pelos participantes e a subvalorização da 
existência da doença pelos doentes, tendo em conta 
a sensibilidade do tópico abordado. Uma outra li-
mitação é o não atingimento do número de partici-
pantes previamente calculados para a amostra (172 
de 216), na maioria devido à recusa/desistência dos 
utentes em participar, mas também ao preenchi-
mento incompleto do questionário.
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Outro aspeto importante é o facto de a variável de 
não controlo glicémico ter sido definida no nosso estudo 
como um valor de HbA1c > 7%, o que não aconte-
ce em vários estudos comparados em que o valor de 
HbA1c é superior 8%12. Por último, a análise de asso-
ciação das variáveis numéricas (por exemplo, nível de 
HbA1c, idade e duração da diabetes) com o risco de 
DE foi baseada no pressuposto da presença de uma re-
lação linear entre elas e tal facto não é necessariamente 
verdadeiro11.

CONCLUSÃO

Apesar de não se ter verificado nenhuma correla-
ção estatisticamente significativa entre a DE e contro-
lo glicémico em homens com DM tipo 2, à luz do co-
nhecimento atual, e tendo em conta o potencial efeito 
sinérgico que existe entre os vários fatores avaliados e 
a DM tipo 2 no aumento do risco de DE, reconhece-
mos que é imperativo que os doentes com DM tipo 2 
sejam monitorizados de perto, com um controlo gli-
cémico adequado e mantido ao longo do tempo. São 
necessários mais estudos nesta área em Portugal, não 
só que incluam um maior número de participantes e de 
maior duração de acompanhamento, mas que estudem 
também a relação com outros fatores que poderão ser 
importantes, tal como o exercício físico e a existência de 
complicações macro e microvasculares, para confirmar 
estes resultados.

 
REFERÊNCIAS

1. NIH Consensus Conference. “Impotence.”, Jama, 
vol. 270, no. 1, 1993, pp. 83-90.

2. Cho, SY. et al. “Investigation of  the effects 
of  the level of  glycemic control on erectile 
function and pathophysiological mechanisms in 
diabetic rats.” The journal of  sexual medicine, vol. 
9, no. 6, 2012, pp.1550-8, doi: 10.1111/j.1743-
6109.2012.02720.x.

3. Feldman, HA. et al. “Impotence and its medical 
and psychosocial correlates: results of  the 
Massachusetts Male Aging Study.” The Journal of  
urology, vol. 151, no. 1, 1994, pp. 54-61.

4. Bivalacqua, TJ. et al. “Endothelial dysfunction 
in erectile dysfunction: role of  the endothelium 
in erectile physiology and disease.” Journal of  
andrology, vol. 24, no. 6, 2003, pp. 17-37. 

5. Malavige, LS. Levy, JC. “Erectile dysfunction in 
diabetes mellitus.” The journal of  sexual medicine, no. 
6, vol 5, 20091, pp. 232-47, doi: 10.1111/j.1743-

6109.2008.01168.x.
6. Burnett, AL. “The role of  nitric oxide in erectile 

dysfunction: implications for medical therapy.” 
Journal of  clinical hypertension, vol. 8, no. 12, 2006, 
pp. 53-62.

7. Solomon, H. Man, JW. Jackson, G. “Erectile 
dysfunction and the cardiovascular patient: 
endothelial dysfunction is the common 
denominator.” Heart, vol. 89, vol. 3, 2003, pp. 
251-3.

8. Awad, H. et al. “Erectile function in men with 
diabetes type 2: correlation with glycemic 
control.” International journal of  impotence research, 
vol. 22, no. 1, 2010, pp. 36-9, doi: 10.1038/
ijir.2009.39.

9. Hink, U. et al. “Mechanisms underlying 
endothelial dysfunction in diabetes mellitus.” 
Circulation research, vol. 88, no. 2, 2001, pp. 14-22.

10. Zhang, H. Dellsperger, KC. Zhang, C. “c.” Basic 
research in cardiology, vol. 107, no. 1, 2012, p.237.

11. Lu, CC. et al. “Association of  glycemic control 
with risk of  erectile dysfunction in men with type 
2 diabetes. The journal of  sexual medicine, vol. 6, 
no. 6, 2009, pp. 1719-28, doi: 10.1111/j.1743-
6109.2009.01219.x.

12. Weinberg, AE. et al. “Diabetes severity, metabolic 
syndrome, and the risk of  erectile dysfunction.” 
The journal of  sexual medicine, vol. 10, no. 12, 2013, 
pp. 3102-9, doi: 10.1111/jsm.12318.

13. Hamdan, FB. Al-Matubsi, HY. “Assessment 
of  erectile dysfunction in diabetic patients.” 
International journal of  andrology, vol. 32, no. 2, 2009, 
pp. 176-85, doi: 10.1038/ijir.2017.25.

14. De Angelis, L. et al. “Erectile and endothelial 
dysfunction in Type II diabetes: a possible link.” 
Diabetologia, vol. 44, no. 9, 2001, pp. 1155-60, doi: 
10.1007/s001250100616.

15. Derosa, G. Romano, D. Tinelli, C. D’Angelo, 
A. Maffioli, P. “Prevalence and associations of  
erectile dysfunction in a sample of  Italian males 
with type 2 diabetes.” Diabetes research and clinical 
practice, vol. 108, no. 2, 2015, pp.329-35, doi:  
10.1016/j.diabres.2015.01.037.

16. Lopez, MC. et al. “Erectile dysfunction among 
diabetic patients.” Revista medica de Chile, vol.141, 
no.12, 2013, pp.1555-9.

17. Ahmed, I. et al. “Erectile dysfunction and type 
2 diabetes mellitus in northern Pakistan.” The 
Journal of  the Pakistan Medical Association, vol. 63, 
no. 12, 2013, pp. 1486-90. 

18. Cho, NH. et al. “Prevalence of  erectile 
dysfunction in Korean men with Type 2 diabetes 
mellitus.” Diabetic medicine: a journal of  the British 



80 MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018 

Artigo Original

Diabetic Association, vol. 23, no. 2, 2006, pp. 198-
203, doi: 10.1111/j.1464-5491.2005.01789.x.

19. Yaman, O. Akand, M. Gursoy, A. Erdogan, MF. 
Anafarta, K. “The effect of  diabetes mellitus 
treatment and good glycemic control on the 
erectile function in men with diabetes mellitus-
induced erectile dysfunction: a pilot study.” The 
journal of  sexual medicine, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 
344-8, doi: 10.1111/j.1743-6109.2006.00221.x.

20. Derosa, G. et al. “Glyco-metabolic profile among 
type 2 diabetic patients with erectile dysfunction.” 
Endocrine journal, vol. 59, no. 7, 2012, pp. 611-9. 

21. “Sourceforge. SampSize.” Disponível em: 
http://sampsize.sourceforge.net/iface/s3.html. 
Consultado a: 1 de Maio de 2018.

22. Pechorro, P. Calvinho, A. Pereira, N. & Vieira. 
“Validação de uma versão portuguesa do Índice 
Internacional de Função Eréctil-5 (IIEF-5).” 
Revista Internacional de Andrología, vol. 9, no. 1, 2011.

23. Graça, B. “Índice Internacional da Função 
Eréctil, Protagonista na Disfunção Eréctil.” Acta 
Urológica, vol. 25, no. 3, 2008, pp. 45-7.

24. Association AD. “Standards of  Medical Care in 
Diabetes - 2015.” Diabetes Care. Vol. 38, no. 1, 
2015.

 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram a ausência de conflitos de interesse 
e financiamentos.

CORRESPONDÊNCIA
Autor correspondente: Bruno Reis
Morada: Rua da Arroteia, 324 B323; 4425-622 Pedrou-
ços, Maia
E-mail: brunofdsreis@gmail.com

 



81MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018

 “Tenho uma dor insuportável na mão! O que se passa comigo?” – O 
papel do médico de família num caso de síndrome de dor regional 
complexa (SDRC)
“I have an unbearable pain in my hand! What is the matter with me? “- The role of  
the family doctor in a complex regional pain syndrome (CRPS)

Tânia Marques1, Rita Gomes2
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RESUMO

Introdução: A síndrome de dor regional complexa (SDRC), constitui uma entidade dolorosa crónica rara e frequente-
mente subdiagnosticada, caracterizada por alodínia, hiperalgesia e alterações da cor e temperatura da pele. O tipo 1 é o 
mais frequente, decorrente de um traumatismo ou imobilização prolongada, sendo a suspeita diagnóstica clínica, embora 
o diagnóstico seja de exclusão.
Descrição do Caso: Utente do sexo feminino de 53 anos com antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e excesso 
de peso recorre à consulta referindo dificuldade na extensão do quarto dedo da mão esquerda. Foi referenciada à consul-
ta de Ortopedia, onde foi estabelecido o diagnóstico de Contratura de Dupuytren, com indicação para cirurgia. Após a 
cirurgia foi dada a indicação para imobilização da mão através de tala gessada durante 2 meses. Após a remoção iniciou 
queixas de alodínia e hiperalgesia da mão. A investigação demonstrou o diagnóstico de SDRC 1 decorrente do tempo pro-
longado de imobilização. A terapêutica incidiu na Medicina Física e Reabilitação (MFR), anti-inflamatórios não esteróides, 
analgésicos opióides e adjuvantes. Pela persistência das queixas foi realizado bloqueio neuromuscular com melhoria franca. 
A evolução tem sido lenta e frequentemente manifestou vontade em desistir da MFR tendo sido essencial o acompanha-
mento regular pela médica de família, apesar das melhorias mais significativas ocorrerem após o bloqueio neuromuscular. 
Discussão: Ao diagnóstico apresentava-se no estadio 1 do tipo 1 do SDRC, que apresenta uma maior probabilidade de 
resolução. A abordagem terapêutica deve ser precoce e promover a utilização da extremidade afetada, reduzindo o risco 
de cronicidade da dor.
Palavras-chave: Síndrome de dor regional complexa, SDRC, médico de família, gestão da doença, prevenção quater-
nária

ABSTRACT

Introduction: Complex regional pain syndrome (CRPS) is a relatively rare but often underdiagnosed chronic pain entity, 
characterized by allodynia, hyperalgesia, and changes in skin color and temperature. Type 1 is the most frequent, due to 
trauma or prolonged immobilization, and its diagnosis depends on clinical suspicion although the diagnosis requires exclu-
sion of  other causes.
Case Description: A 53-year-old female patient, presenting hypertension, dyslipidemia and excess of  weight, required 
consultation because of  difficulties on the extension of  the fourth finger of  her left hand. She was referred to an Orthope-
dics consultation and surgical treatment for Dupuytren´s contracture, after which she was advised to immobilization of  the 
hand through casting for 2 months. After removal she started with complaints of  allodynia and hyperalgesia of  the hand. 
The diagnosis of  CRPS 1, due to the prolonged immobilization time after surgery, was established. Therapy focused on 
Physical Medicine and Rehabilitation (PMR), non-steroidal anti-inflammatory drugs, opioid analgesics and adjuvants. Due 
to persistence of  complaints a neuromuscular block was performed, with frank improvement being achieved.
The evolution has been slow and she often expressed a desire to give up PMR and frequent follow-up by the family doctor 
was essential, although the most significant improvements occurred after neuromuscular blockage.
Discussion: The patient was diagnosed with stage 1 of  type 1 CRPS, which presents a higher probability of  resolution. 
The therapeutic approach should be early and promote the use of  the affected extremity, reducing the risk of  chronicity 
of  pain.
Keywords: Complex regional pain syndrome, CRPS, family doctor, disease management, quaternary prevention

Relato de Caso
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INTRODUÇÃO

A síndrome de dor regional complexa (SDRC), 
previamente denominada algodistrofia, constitui uma 
entidade dolorosa crónica rara mas frequentemente 
subdiagnosticada1. É mais frequente no sexo feminino 
(numa relação até 4:1) e entre os 40 e os 60 anos de ida-
de.1, 2, 3, 4 

Esta síndrome apresenta uma fisiopatologia com-
plexa e como tal, o seu tratamento é habitualmente 
difícil.2, 4 

Esta patologia cursa com queixas álgicas (presentes 
em cerca de 90% dos doentes), descritas como um ardor 
ou choque elétrico, características da dor de origem neu-
ropática, que podem ser contínuas, assim como queixas 
de alodínia (sensação dolorosa a um estímulo habitual-
mente não doloroso), hiperestesia (exagero da sensação 
de dor a um estímulo habitualmente doloroso mas em 
menor grau), e disestesia (alteração da sensibilidade 
percebida pelo doente como dor). Com a sua evolução 
surgem alterações da vascularização, alterações da co-
loração e temperatura cutânea.1,2,3,5,6 Pode ainda surgir 
edema e alteração da atividade sudorética nessa locali-
zação.1,2,3,5 Devido às queixas álgicas, estes doentes ten-
dem a evitar a mobilização do segmento afetado, condi-
cionando perda de massa muscular e rigidez articular, 
culminando em impotência funcional, originando um 
ciclo vicioso.1,2 

A evolução clínica e temporal são extremamente va-
riáveis. Os sinais e sintomas, inicialmente localizados a 

uma extremidade, podem evoluir para localização mais 
difusa.2

O SDRC apresenta dois subtipos: 1 e 2.1,2,3,5 O 
SDRC tipo 1 é o mais frequente e, embora os dados es-
tatísticos ainda sejam escassos, nos EUA estima-se uma 
prevalência de 20.57/100000 habitantes/ano.2 Este 
subtipo decorre, na maior parte dos casos, de um trau-
matismo, cirurgia ou imobilização prolongada, embora 
o mecanismo causal não esteja completamente esclare-
cido, acabando por não ser evidenciada qualquer lesão 
nervosa após a investigação.1,2,3,4,5 Como exemplo temos 
dados americanos que apontam para um risco de 5% a 
40% de desenvolvimento da SDRC após uma fascieto-
mia para tratamento da contratura de Dupuytren.4 

Por outro lado, o SDRC tipo 2 é caracterizado pela 
evidência de lesão nervosa.1,2,3,6

Os critérios de diagnóstico clínico de SDRC encon-
tram-se descritos na Tabela 1.1,2,3 Embora a sensibili-
dade destes critérios seja considerada satisfatória, a sua 
especificidade é baixa, verificando-se uma taxa elevada 
de falsos positivos.2

É importante ter um elevado grau de suspeição para 
fazer um diagnóstico precoce que permita uma inter-
venção atempada. Na maior parte dos casos, os doentes 
são observados por vários médicos antes de o diagnós-
tico correto ser obtido e são submetidos a vários trata-
mentos sem melhoria das suas queixas.2

Em qualquer um dos subtipos, a suspeita diagnóstica 
de SDRC é clínica, porém o diagnóstico definitivo de-
pende da exclusão de outras causas.1, 3

Tabela 1 - Critérios de diagnóstico clínico de SDRC 1, 2, 3

Sintomas Sinais

Dor contínua desproporcional +  pelo menos 3 dos 
seguintes critérios:

Um sinal em pelo menos duas das categorias

1.Sensitivos - hiperestesia, alodínia, disestesia 1.Sensitivos - hiperestesia ou alodínia (ex. pinprick test)

2.Vasomotores - assimetria da temperatura ou coloração cutânea
2.Vasomotores - assimetria da temperatura ou coloração cutânea 
(assimetria da temperatura >1ºC)

3.Edema/alterações ou assimetria na sudação (hiperhidrose ou 
anidrose)

4.Motores/tróficos:
• diminuição do arco articular;
• fraqueza muscular;
• tremor ou distonia;
• alterações tróficas da pele, unhas ou cabelo (mais frequentes 

em fases mais avançadas da doença)

Diagnóstico é excluído se existe outra causa compatível como causa da dor/impotência
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DESCRIÇÃO DO CASO

Este caso refere-se a uma utente do sexo feminino de 
53 anos, bibliotecária de profissão e casada, que integra 
uma família nuclear na fase VII do ciclo de Duvall. 

Previamente à história da doença atual, a utente 
apresentava como antecendentes patológicos de relevo 
hipertensão arterial, dislipidemia e excesso de peso.

Em dezembro de 2016 recorreu à consulta de Saú-
de de Adultos da sua médica de família referindo difi-
culdade na mobilização do 4º dedo da mão esquerda, 
com incapacidade na extensão, com algumas semanas 
de evolução. Negava outras queixas, nomeadamente ál-
gicas. Negava ainda traumatismos ou esforços prévios ao 
início das queixas. 

Ao exame objetivo evidenciou-se dificuldade na ex-
tensão do quarto dedo da mão esquerda, levantando a 
suspeita de contratura de Dupuytren. Foi explicado à 
utente que deveria ser observada em Consulta de Or-
topedia, sendo que a utente optou por consulta privada.

Figura 1 - Exame objetivo após a remoção da tala gessada (incapacidade funcional, coloração 
cianótica e atrofia muscular)

Em janeiro de 2017 foi observada por médico or-
topedista que propôs tratamento cirúrgico, que decor-
reu nesse mesmo mês, sem referência a complicações. 
A utente teve então alta com indicação do ortopedista 
para imobilização com tala gessada durante 2 meses, 
que cumpriu.

Em março de 2017 recorre novamente à consulta de 
Saúde de Adultos referindo queixas de alodínia, hiperal-
gesia e edema da mão esquerda desde a remoção da tala 
gessada. Referia ainda diminuição da força muscular da 
mão e incapacidade de flexão dos dedos.

À observação da mão esquerda apresentava edema 
ligeiro, uma coloração ligeiramente cianosada e uma 
assimetria na temperatura cutânea quando comparada 
com a contralateral (ligeiramente mais fria à esquerda) 
(Figura 1). Não tolerou o toque durante a observação 
referindo queixas álgicas intensas. Estas alterações fo-
ram interpretadas como status pós cirúrgico e a utente 
foi aconselhada a ser novamente observada pelo médico 
ortopedista.

Regressa à consulta com a sua médica de família 
em abril de 2017 acompanhada de parecer do mé-
dico ortopedista. Refere ter sido diagnosticada com 
Síndrome de Dor Regional Complexa, tendo sido 
instituída terapêutica farmacológica (Fentanil 50 
ug/h 3-3d + fentanil 25 ug/h 3-3d; Indometacina 
75 mg; Pregabalina 150mg 2 id; Deflazacorte 6mg 
id e Naproxeno, 100 mg/g, Gel) e Medicina Física e 
Reabilitação (MFR), 3 a 5 vezes por semana.

De abril a maio manteve o tratamento prescri-
to, com melhoria da coloração cutânea (inicialmente 
cianosada e atualmente corada) porém mantendo 
incapacidade funcional e queixas álgicas intensas (Fi-
gura 2). A utente relata grande dificuldade em cum-
prir com os tratamentos de MFR dada a intensidade 
da dor e refere frequentemente vontade de desistir da 
fisioterapia. Por esse motivo começou a frequentar 
consultas de Psicologia no sentido de lidar com a sua 
patologia e o sofrimento físico e psicológico que dela 
advém. 
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Figura 2 - Exame objetivo durante a realização de tratamentos de Medicina Física e Reabilitação 
(melhoria da coloração cutânea mas mantendo incapacidade funcional)

Por indicação da médica de família procurou uma 
segunda opinião de um médico ortopedista que su-
geriu a realização de um bloqueio neuromuscular, 
que decorreu no mês de junho de 2017. De imediato 

Figura 3 - Exame objetivo após o bloqueio neuromuscular (melhoria da incapacidade funcional 
com capacidade de extensão dos dedos)

readquiriu alguma funcionalidade da mão apesar de 
manter a necessidade de toda a terapêutica analgésica 
(Figura 3).
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Para além de toda a terapêutica realizada, a doen-
te considera que o acompanhamento regular semanal 
com a sua médica de família constituiu um dos pilares 
na gestão da doença, sendo discutidas as dificuldades 
e relembrada a importância da adesão terapêutica à 
fisioterapia. 

DISCUSSÃO

Ainda não existem protocolos de tratamento 
consensuais, mas dois conceitos parecem ser pacifi-
camente aceites na comunidade médica: a importân-
cia do seu início precoce, particularmente no que se 
refere à MFR, de modo a promover a utilização da 
extremidade afetada e reduzir o risco de cronificação 
da dor e a necessidade de uma abordagem multidis-
ciplinar, particularmente nos casos de dor crónica 
instituída.2,4,5 O não reconhecimento desta entidade 
e consequente atraso no início do tratamento pode 
acarretar graves prejuízos funcionais.2

Os principais objetivos do tratamento são a in-
formação do utente relativamente à sua doença, pro-
mover a utilização do membro afetado e minimizar a 
dor/evitar cronificação.2,4,5,6

As modalidades de tratamento incluem o trata-
mento farmacológico, MFR (fisioterapia, hidrotera-
pia, terapia ocupacional, agentes físicos), bloqueios 
neuromusculares/neuromodulação e a terapia cogni-
tivo-comportamental.2,3

São muitos os fármacos utilizados na abordagem 
do SDRC tipo 1.2,3,5 Para a maioria não há estudos 
científicos devidamente controlados e randomiza-
dos que provem o seu benefício 2. Na fase inicial do 
SDRC predominam os fenómenos inflamatórios pe-
riféricos pelo que os anti-inflamatórios não esteróides 
parecem ser mais eficazes. Alguns estudos mostraram 
a utilidade de corticoesteróides nesta fase, justificada 
pelos efeitos anti-inflamatórios, mas o seu benefício é 
controverso.2,3,5

Podem ser usados analgésicos não opióides, opiói-
des nos casos mais graves e alguns fármacos adjuvan-
tes, nomeadamente os antidepressivos tricíclicos e os 
anticonvulsivantes com indicação na dor neuropáti-
ca.2,3,4 Em casos refratários podem ser considerados 
procedimentos cirúrgicos tais como o bloqueio neuro-
muscular ou métodos de estimulação nervosa.3

Na altura do diagnóstico, a utente apresentava-
-se no estadio 1 do tipo 1 do SDRC, cuja causa foi a 
imobilização prolongada após a cirurgia. Este estadio 
apresenta o melhor prognóstico, com uma maior pro-
babilidade de resolução espontânea ou resposta satis-
fatória ao tratamento, sendo que algumas estimativas 

apontam para que cerca de 70% dos casos tenham 
evolução favorável, evoluindo os restantes para a cro-
nificação.2 

Neste caso em concreto, observou-se uma melho-
ria discreta com a terapêutica farmacológica e MFR 
mas a recuperação funcional ocorreu principalmente 
após o bloqueio neuromuscular.  

Tal como referido previamente, a abordagem te-
rapêutica desta entidade deve ser então o mais preco-
ce possível, promovendo a utilização da extremidade 
afetada, com o objetivo de reduzir o risco de cronici-
dade da dor, através da MFR e da utilização de an-
ti-inflamatórios, analgésicos e adjuvantes no sentido 
de controlar as queixas álgicas, frequentemente inca-
pacitantes. Em casos mais graves há necessidade de 
avançar com terapêutica invasiva como foi o caso da 
nossa utente. 

O papel do Médico de Família prende-se sobretu-
do com a gestão da doença e da sua medicação, com 
especial atenção para o potencial desenvolvimento de 
um síndrome depressivo. Outra complicação a que 
devemos estar atentos prende-se com o surgimento 
de dor miofascial, relacionado pelo desuso de deter-
minados segmentos e a sobrecarga de outros grupos 
musculares por compensação.2
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Resultados de hemoglobina A1c inesperados – um caso clínico de 
hemoglobinopatia
Unexpected hemoglobin A1c results – a case report of  hemoglobinopathy
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RESUMO

Introdução: O risco de complicações da diabetes é inversamente proporcional ao controlo glicémico dos 
doentes. A hemoglobina A1c é usada nos doentes diabéticos como marcador de controlo deste risco. Algumas 
variantes da hemoglobina podem falsear os resultados da hemoglobina A1c. Este trabalho descreve o caso de 
uma diabética com valores discrepantes de glicémia e hemoglobina A1c devido à presença da variante hemo-
globínica D.
Descrição do caso: Mulher de 70 anos com diabetes tipo 2 há 6 anos, recorre ao médico de família para 
consulta de vigilância. Trata-se de uma viúva, analfabeta e reformada que vive sozinha. Não apresentava quei-
xas de hipoglicemia ou hiperglicemia nem alterações ao exame objetivo. O valor da glicémia pós-prandial era 
de 213 mg/dL e da hemoglobina A1c era de 4,6%. Os restantes resultados analíticos eram normais. A análise 
do processo clínico dos últimos 6 anos mostrou uma discrepância constante entre os valores de glicémia plas-
mática e os de hemoglobina A1c. O estudo das hemoglobinas revelou a presença da variante hemoglobínica 
D em 36,7%.
Discussão: O médico de família deve estar alerta para os fatores que podem alterar o resultado da hemoglobi-
na A1c. Deve suspeitar-se da presença de variantes de hemoglobina quando: o valor da hemoglobina A1c está 
15% acima ou abaixo dos limites do intervalo de referência; este resultado varia significativamente com diferen-
tes métodos de medição; e há uma fraca correlação entre o valor da glicémia plasmática e da hemoglobina A1c.
Palavras-chave: Diabetes mellitus; hemoglobina A1c; hemoglobina D.

ABSTRACT

Introduction: The risk of  diabetes complications is inversely proportional to the glycemic control. Hemoglo-
bin A1c is used in diabetic patients to evaluate that risk. Some hemoglobin variants are reported to falsely lower 
hemoglobin A1c test results. This case report shows a patient with diabetes with discrepancy between fasting 
plasma glucose and hemoglobin A1c values due to the presence of  hemoglobin D.
Case description: A 70-year-old white woman, with type 2 diabetes for 6 years, presented to her family 
physician. She is a widow, illiterate and reformed woman, that lived alone. She had no history or symptoms of  
hypoglycemia or hyperglycemia, and her physical examination was unremarkable. A review of  her laboratory 
data showed fasting plasma glucose of  213 mg/dL and a hemoglobin A1c of  4,6%. The remaining blood test 
results were clinically insignificant. A further review of  her laboratory data over the past 6 years revealed a 
permanent discrepancy between fasting plasma glucose and hemoglobin A1c values. A study of  hemoglobins 
revealed 36,7% of  abnormal hemoglobin D.
Discussion: The GP should be alert for factors that may alter the hemoglobin A1c results. We should suspect 
the existence of  hemoglobin variants when: the hemoglobin A1c value is 15% above or below the lower limit of  
its reference interval; there is a significant modification in its result coinciding with a change in assay methods; 
and there is a low correlation between plasma glucose and hemoglobin A1c. 
Keywords: Diabetes mellitus; hemoglobin A1c; hemoglobin D;
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INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença 
crónica com elevada prevalência e elevada morta-
lidade causada pelas complicações micro e macro-
vasculares resultantes do estado hiperglicémico.1 Os 
estudos Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 
e o United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
concluíram que o risco de complicações em pacientes 
diabéticos é inversamente proporcional ao seu con-
trolo glicémico.1, 2 Por essa razão, muitos esforços têm 
sido feitos para implementar métodos de monitoriza-
ção das glicémias e desenvolver terapias efetivas para 
o seu controlo. 

Uma das estratégias de monitorização da glicémia 
consiste no uso da hemoglobina A1c no doente dia-
bético como marcador de controlo glicémico,2 tendo 
em conta que esta reflete a glicémia média dos 120 
dias anteriores à sua medição. Esta utilização é possí-
vel porque a hemoglobina A1c resulta de uma reação 
não enzimática (glicosilação) entre a hemoglobina A 
dos eritrócitos e a glicose sérica, de forma contínua, 
lenta e irreversível. Nesse sentido, a percentagem de 
hemoglobina A1c vai depender da concentração de 
glicose no sangue, do tempo de exposição da hemo-
globina à glicose e do tempo de semivida dos eritró-
citos. Assim, quanto maior a concentração de glico-
se no sangue, maior é a formação de hemoglobina 
A1c.2 Por outro lado, são vários os fatores que podem 
interferir na glicosilação da hemoglobina, entre eles 

destacam-se as anemias hemolíticas, a doença renal 
crónica, a hemodiálise e a gravidez, por diminuírem 
o tempo de semivida dos eritrócitos, e as hemoglobi-
nopatias, por apresentarem outras variantes da hemo-
globina com diminuição da quantidade de hemoglo-
bina A e aumento do turnover eritrocitário.3, 4

Este trabalho descreve o caso de uma utente dia-
bética com valores discrepantes de glicémia plasmáti-
ca e hemoglobina A1c devido à presença da variante 
hemoglobínica D (HbD). Com ele, pretende-se ilus-
trar a importância de se correlacionarem os diferen-
tes métodos de monitorização da glicémia quando se 
avalia o utente com diabetes e alertar para o conheci-
mento dos fatores que interferem com o resultado da 
hemoglobina glicada.

DESCRIÇÃO DO CASO

O caso clínico retrata uma utente (MF) do sexo 
feminino, raça caucasiana, com 70 anos de idade, 
viúva, analfabeta e reformada. A utente vive sozinha, 
desde que os filhos emigraram, há mais de 10 anos, e 
recebe apoio de uma sobrinha que a visita uma vez 
por semana. Trata-se de uma família unitária, de 
classe média-baixa. Na figura 1 estão representados 
o genograma e a psicofigura de Mitchel desta família 
que ilustram a relação distante que a utente tem com 
os filhos. 

Figura 1 - Genograma familiar e Psicofugura de Mitchel da família de MF
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MF tem como antecedentes pessoais obesidade, 
hipertensão arterial, DM2 e depressão. Encontra-se 
medicada com bisoprolol 2,5 mg id ao pequeno-al-
moço, clonazepam 2 mg id ao deitar, enalapril + ler-
canidipina 20/10 mg id ao pequeno-almoço e com a 
associação glibenclamida + metformina 2,5/500 mg 
bid ao pequeno-almoço e ao jantar e cumpre o regi-
me terapêutico. Não possui alergias conhecidas nem 
hábitos tabágicos ou alcoólicos. Antecedentes familia-
res sem relevância para o caso clínico. 

MF é seguida em consulta de vigilância da DM2, 
desde o seu diagnóstico há 6 anos e não possui com-
plicações micro ou macrovasculares associadas à 
doença.

Na consulta de vigilância da DM2 de 07/01/2015, 
MF negou queixas que fizessem suspeitar de hipogli-
cémia sintomática, como lipotimia, náuseas, tremores 
ou sudorese; ou de hiperglicemia, como polidipsia, 
polifagia, poliúria. Não manifestou sintomas de ou-
tros aparelhos ou sistemas. A auscultação cardiopul-
monar não apresentava alterações. Ao exame do pé, 
a presença de pulsos palpáveis, reflexos patelares e 
aquilianos ativos e sensibilidades mantidas permiti-
ram excluir neuropatia e isquemia. O restante exame

objetivo era normal. Os valores das biometrias eram 
os descritos na tabela 1.

A glicémia pós-prandial, avaliada na consulta, 
era de 213 mg/dL e os resultados analíticos mostra-
vam uma glicémia em jejum de 145 mg/dL e uma 
hemoglobina A1c de 4,6%. Os restantes resultados 
eram normais incluindo hemograma, perfil lipídicos 
e função renal. Quando questionada sobre os valo-
res de glicémia em ambulatório, a utente refere que 
o controlo era feito em jejum, apenas semanalmente, 
pela sobrinha, com valores sempre superiores a 200 
mg/dL, no entanto, apesar de lhe ter sido pedido nas 
várias consultas, nunca trouxe registo das medições 
ambulatoriais da glicémia. 

Perante a discrepância entre os valores apresenta-
dos nos resultados analíticos e os valores da monitori-
zação ambulatorial, optou-se por analisar o processo 
clínico da utente e verificou-se que nos últimos 6 anos 
os valores de glicémia plasmática e os de hemoglobi-
na A1c apresentavam uma disparidade constante (Ta-
bela 2). Os valores de hemoglobina A1c eram persis-
tentemente inferiores aos esperados, face aos valores 
da glicémia plasmática em jejum.

Tabela 1 – Biometrias de MF em 07/01/2015

Peso 
(kg)

Altura
(cm)

IMC
(kg/m2)

PA 
(cm)

TA
(mmHg)

103 170 35.64 101 140/75

Legenda: IMC – Índice da massa corporal; PA – perímetro abdominal; TA – tensão arterial

Tabela 2 – Evolução dos resultados laboratoriais

Data Glicosúria Glicémia plamática jejum
(mg/dL)

HbA1c

7/1/15 145 4.6

7/10/14 139 4.6

23/4/14 ++ 371 6.8

6/11/13 176 4.9

28/1/13 + 235 6.1

3/9/12 154 4.8

26/4/12 154 4.9

19/8/11 175 4.9

9/2/11 135 4.3

Legenda: HbA1c – hemoglobina A1c
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Após exclusão de condições que afetam a deter-
minação da hemoglobina A1c, como anemia, hiper-
trigliceridemia, uremia e alcoolismo crónico, suspei-
tou-se da presença de uma variante da hemoglobina. 
Foi pedida a eletroforese das hemoglobinas que re-
velou que a doente era portadora da variante HbD 
(Tabela 3).

Tabela 3 – Distribuição dos perfis hemoglobí-
nicos na electroforese das hemoglobinas

Perfil hemoglobínico %

A1 57

A2 2.1

F 0.3

S 0

D 36.7

Dado tratar-se de uma doente que vive sozinha, 
tem pouca autonomia na gestão da sua doença e 
fraco apoio familiar, optou-se pela suspensão da gli-
benclamida, pelo risco de hipoglicémias e impacto 
negativo no controlo do peso e pelo aumento da 
metformina para 1000 mg 2id. Fez-se reforço do 
aconselhamento de medidas higieno-dietéticas e 
manteve as medições semanais da glicémia capilar 
em ambulatório, sendo-lhe recomendo que trouxes-
se o seu registo na consulta seguinte. Em consulta 
de reavaliação, por valores de glicémia capilar em 
jejum ainda fora do alvo terapêutico ajustou-se a 
terapêutica antidiabética com vildagliptina + met-
formina 50/1000 mg bid ao pequeno-almoço e ao 
jantar.

DISCUSSÃO 

Os fatores que alteram o resultado da hemoglo-
bina A1c devem ser conhecidos para assegurar um 
correto acompanhamento da diabetes mellitus. Deve 
suspeitar-se da presença de variantes de hemoglobi-
na quando: o valor da hemoglobina A1c está 15% 
acima ou abaixo dos limites do intervalo de referên-
cia; o resultado varia significativamente com dife-
rentes métodos de medição; e quando há uma fraca 
correlação entre o valor da glicémia plasmática e da 
hemoglobina A1c.3, 4

As hemoglobinopatias podem alterar o valor da 
hemoglobina A1c pelo elevado turnover eritrocitário 
existente nestas condições.3 A HbD é a quarta va-

riante de hemoglobina mais comum no mundo.5 Ela 
resulta de uma transversão GAA - CAA no códão 
121 da globina beta e essa mutação condiciona a 
substituição do ácido glutâmico por glutamina na 
proteína.5

A forma heterozigótica da HbD, a mais frequen-
te, é clinicamente silenciosa, mas a forma homozi-
gótica, mais rara, cursa com anemia hemolítica li-
geira a moderada e esplenomegália.5 Em ambas as 
formas a semivida dos eritrócitos está diminuída, o 
que provoca um aumento do turnover eritrocitário.5

Neste caso, são necessárias estratégias alterna-
tivas de monitorização da glicémia e da eficácia te-
rapêutica. Podem ser considerados: o doseamento 
de frutosamina, uma proteína sérica glicosilada que 
reflete o controlo glicémico do doente diabético nas 
duas semanas anteriores à sua medição e que não é 
afetada pelas variantes da hemoglobina;4 a autoava-
liação e registo ambulatorial das glicémias capilares 
em jejum e/ou pós prandial; e a utilização de siste-
mas de monitorização contínua de glicose, através 
de sensores subcutâneos.1 Estas técnicas apresen-
tam, no entanto, como principal limitação, o seu 
elevado custo. 

No caso de MF, que vive sozinha e é analfabeta, 
a utente não consegue fazer a autoavaliação das gli-
cémias e o seu controlo semanal, realizado quando 
a sobrinha a visita, torna-se nesta situação insufi-
ciente. Isto representa um enorme desafio clínico 
para o médico de família na avaliação do controlo 
glicémico e ajuste terapêutico. O sistema de mo-
nitorização contínua de glicose é um método que 
poderia ter interesse neste caso, no entanto acarre-
ta um custo que a utente não consegue comportar. 
Assim, a alternativa encontrada para esta utente, foi 
o apoio domiciliário de um Centro de Dia local que, 
para além de fornecer as refeições à utente, fazia o 
controlo das tomas da medicação e as medições/
registo da glicémia capilar.
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Vacina contra o vírus varicela-zoster na pré-conceção: qual a 
evidência?
Varicella-Zoster Vaccine in preconception: what’s the evidence?
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RESUMO

Introdução: O vírus da varicela-zoster (VVZ) é altamente contagioso sendo um risco para a mulher grávida não imune, 
podendo causar-lhe infeção grave, síndrome da varicela congénita ou varicela neonatal. A vacinação das mulheres na pré-
-conceção é uma medida preventiva que pode evitar a morbimortalidade na gravidez. As Normas de Orientação Clínica 
portuguesas não fazem referência a esta medida. O objetivo foi rever a evidência na diminuição da morbimortalidade após 
vacinação contra a varicela na pré-conceção.
Material e Métodos: Pesquisa de guidelines, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos originais, nas bases de dados 
de medicina baseada na evidência, World Health Organization e Centers for Disease Control and Prevention, publicadas entre 2006 
e 2016, com termos MeSH: “chickenpox vaccine” e “preconception care”, nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Usou-se a 
Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) para atribuir o nível de evidência e força de recomendação.
Resultados: Dos 28 artigos obtidos, cinco foram incluídos: quatro guidelines/consensos e um estudo original. As guidelines 
recomendam a imunização em mulheres na pré-conceção, sem história de doença ou imunidade não confirmada (força de 
recomendação C). O estudo coorte não relaciona a imunização na pré-conceção com a presença de malformações fetais 
ou com casos de doença fetal/neonatal (nível 2). 
Discussão: São necessários mais estudos randomizados, controlados de boa qualidade acerca da segurança e custo-eficá-
cia da vacina na pré-conceção. A sua recomendação está limitada por incluir apenas um estudo original, sendo as restantes 
guidelines/consensos. 
Conclusão: A vacinação contra o VVZ na mulher não imune na pré-conceção é recomendada (SORT C). 
Palavras-chave: Vacina contra varicela, pré-conceção.

ABSTRACT

Introduction: Varicella Zoster virus is a risk factor for pregnant women with no immunization since it is highly contagious. It 
can cause a serious infection, congenital varicella syndrome and neonatal varicella. Women vaccination in preconception is a pre-
ventive attitude which can avoid morbimortality in pregnancy. In Portugal, there are no guidelines mentioning this measure. This 
paper aims to review the evidence of  vaccination in preconception on lowering the morbimortality for mothers and newborns.
Material and methods: The research included guidelines, meta-analyses, systematic reviews and original studies from evi-
dence database of  medicine, World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention, published between 
2006 and 2016, using the MeSH terms: “chickenpox vaccine” and “preconception care”, in English, Portuguese and Spanish. 
The Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) was used to determine the evidence and recommendation strength.
Results: From the 28 eligible articles, five were included: four guidelines and one original study. The selected guidelines recom-
mended immunization for women in preconception who have negative history of  disease or unconfirmed immunity (strength of  
recommendation C). The cohort study did not correlate immunization in preconception with the presence of  fetus malformation 
and did not register any case of  fetal/neonatal disease (level 2).
Discussion: It is necessary to do more randomized, good quality studies with the aim to review the safety and cost-efficacy of  this 
vaccine in preconception. Its recommendation is limited by the fact that this revision only includes an original study.
Conclusion: The vaccination against Varicella Zoster virus in non-immune women in preconception is recommended (SORT 
C). 
Keywords: Varicella vaccine, preconception
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INTRODUÇÃO

O vírus da varicela-zoster (VVZ) é responsável 
pela varicela e pelo herpes-zoster, sendo transmitido 
por secreções respiratórias ou aerossolização de fluidos 
das lesões vesiculares. A varicela é uma patologia re-
lativamente benigna em crianças e adultos saudáveis. 
No entanto, e apesar de ter uma prevalência baixa em 
mulheres grávidas, pode associar-se a morbimortali-
dade materna e fetal significativa. Quando contraída 
durante a gravidez, esta doença pode ser complicada 
por pneumonia viral. Na primeira metade da gravi-
dez, a varicela aumenta o risco de síndrome da vari-
cela congénita que resulta de infeção intrauterina por 
VVZ1. Esta, embora rara, é caracterizada por hipo-
plasia dos membros, anomalias oculares e neurológi-
cas, associando-se a mortalidade nos primeiros meses 
de vida.1,2 Quando a infeção surge na segunda metade 
da gravidez pode ocorrer varicela neonatal ou herpes-
-zoster na infância precoce. Apesar destes casos esta-
rem associados a alguma mortalidade, a gravidade é 
menor do que quando a infeção ocorre durante os pri-
meiros dias de vida. Já a ocorrência de herpes-zoster 
na gravidez não tem consequências graves nem para a 
mãe ou para o feto, pela imunidade materna pré-exis-
tente que limita a viremia e protege o feto.1

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), os países onde a varicela é um importante pro-
blema de saúde pública devem considerar introduzir 
a vacina contra a varicela por rotina no programa de 
vacinação.3 Em alguns países, como nos EUA ou no 
Canadá, a implementação da imunização contra a va-
ricela no programa nacional de vacinação diminuiu o 
número de casos da doença, aumentando, contudo, a 
proporção de casos em adolescentes e adultos.1,2,4 Na 
União Europeia, apenas cinco países recomendam a 
vacinação universal contra a varicela.5 Nestes cinco 
países a imunização nos adultos suscetíveis não é uma 
prática estabelecida, ainda assim existe uma diminui-
ção da incidência da varicela na idade adulta, o que 
poderá dever-se ao efeito de imunidade de grupo. No 
entanto, continua a existir risco de desenvolvimento 
de varicela nesta faixa etária, estando esta associada 
a maior morbilidade e mortalidade. Assim, em alguns 
países está recomendada a vacinação de indivíduos 
adultos suscetíveis.1 Pelo facto de existirem doenças 
evitáveis através da vacinação e que têm consequên-
cias graves para a grávida e para o feto se contraídas 
durante a gravidez, o estado de imunização da mulher 
em idade reprodutiva é um importante componente 
dos cuidados pré-concecionais.6 Em Portugal, a vacina 
contra a varicela não está implementada no Programa 
Nacional de Vacinação, pelo que não existe imunidade 

de grupo.7 Por este motivo, se a mulher não tiver con-
traído a doença durante a infância, torna-se suscetível 
à doença durante a gravidez.

A Varivax® é atualmente a única vacina comer-
cializada contra a varicela e é constituída pelo vírus 
vivo atenuado.2 Este facto faz com que esteja contrain-
dicada a sua inoculação durante a gravidez, já que 
vários estudos realizados mostraram o aumento de 
morbimortalidade materna e fetal se realizada nessa 
fase.2,3 Contudo, a vacinação das mulheres suscetíveis 
em idade reprodutiva ou durante a pré-conceção é 
uma medida de prevenção primária que poderá evi-
tar a morbilidade e mortalidade associada ao VVZ na 
gravidez. Uma vacinação em esquema de duas doses 
tem uma eficácia de 98% na prevenção de aquisição 
da infeção.8

Este trabalho tem como objetivo rever a evidência 
científica do efeito da vacinação contra a varicela du-
rante a pré-conceção, na diminuição da morbimortali-
dade materna, fetal e neonatal.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de gui-
delines, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos 
originais, nas bases de dados National Guideline Clea-
ringhouse, NICE, NHS, Cochrane, DARE, Tripdatabase e 
PUBMED e nas referências bibliográficas de artigos 
selecionados. Foi também efetuada pesquisa manual 
para completar o estudo no domínio online da OMS 
e Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Foram 
pesquisadas publicações desde janeiro de 2006 até 
novembro de 2016 nas línguas inglesa, portuguesa e 
espanhola, utilizando os termos MeSH: “chickenpox vac-
cine” e “preconception care”.

Os critérios para inclusão dos artigos nesta revisão 
foram definidos segundo o modelo PICO: Popula-
ção - Mulheres em idade reprodutiva, durante a pré-
-conceção; Intervenção - Vacinação contra a varicela; 
Comparação - Não vacinação; Outcome – diminuição 
da morbimortalidade materna, fetal e neonatal. Foram 
usados como critérios de exclusão: artigos duplicados, 
artigos de opinião, artigos de revisão clássica, ensaios 
clínicos incluídos em revisões sistemáticas mais recen-
tes, sumários de sítios da internet e artigos cujas meto-
dologias não se enquadravam no objetivo da revisão. 

Para atribuir o nível de evidência e a força de reco-
mendação dos estudos foi utilizada a escala de Strength 
of  Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family 
Physician, da American Family Phisician.9
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RESULTADOS

Da pesquisa bibliográfica efetuada foram obtidos 
28 resultados. Destes, foram incluídas cinco publica-
ções: um estudo original e quatro normas de orien-
tação clínica (NOC). As restantes publicações foram 
excluídas por divergirem do objetivo do trabalho, por 
não cumprirem os critérios de inclusão, por incluírem 
ensaios de publicações mais recentes ou por estarem 
repetidas. O processo de seleção dos artigos incluídos 
está representado na figura 1.

Figura 1 - Esquema de seleção de artigos

	
28 artigos encontrados 

na pesquisa inicial 

Triagem efetuada pela 
leitura de título e resumo 

20 foram excluídos: 
- Divergência dos objetivos do trabalho 
- Incumprimento dos critérios de inclusão 
- Artigos repetidos 

8 artigos selecionados 
para leitura integral 

Triagem por 
Leitura integral 

4 foram excluídos: 
1. Artigos que não NOC, EAC, RS ou MA 
2. Ensaios incluídos em revisões mais recentes 
3. Após leitura integral, 1 artigo incluído da 

bibliografia destes 

5 artigos incluídos 

Legenda: EAC- Estudos aleatorizados controlados; MA - meta-análises; NOC - Normas de Orientação Clínica; RS - revisões sistemáticas. 

Normas De Orientação Clínica
A NOC da National Guideline Clearinghouse,10 de 

2010, recomenda a imunização e quimioprofilaxia da 
varicela-zoster na pré-conceção, após o rastreio do es-
tado imunológico. Contraindica ainda o uso da vacina 
da varicela na gravidez. Esta guideline é referente aos 
cuidados pré-concecionais de rotina e utiliza a escala 
GRADE (Grading of  Recommendations, Assessment, Deve-
lopment and Evaluation) para avaliação da consistência 
do artigo, tendo como base para a sua recomendação 

três artigos, um de consensos e dois classificados com 
evidência de baixa qualidade.11-13 Por outro lado, não 
é definido um intervalo mínimo entre a vacinação e a 
conceção.

A NOC do The Royal Australian College of  General 
Practitioners,14 de 2012, refere que existindo uma histó-
ria incerta de vacinação ou infeção de varicela, deve 
ser determinada a imunidade na pré-conceção. Se não 
imune, aconselha vacinação da mulher, devendo ser 
evitada a conceção no mínimo 28 dias após vacinação. 

O CDC5,15 em 2014 recomenda a vacinação, com 

duas doses, de todas as mulheres em idade fértil na 
pré-conceção que não tenham evidência de imuni-
dade à varicela. Este rastreio de imunidade deve ser 
determinado na consulta pré-concecional através da 
história de vacinação prévia, antecedentes de varicela 
documentada por profissional de saúde ou evidência 
laboratorial de imunidade. Esta orientação baseia-se 
na publicação do American Journal of  Obstetrics and Gi-
necology de 2008,15 que atribui, de acordo com a US 
Preventive Services Task Force Guide of  Clinical Preventive 



95MGF & Ciência Volume 2|Nº2|novembro, 2018

Vacina contra o vírus varicela-zoster na pré-conceção: qual a evidência?

Estudo Coorte
O estudo coorte de Wilson et al2 2008 decorreu 

num período de 10 anos, entre março de 1995 e 
março de 2005. Este incluiu registos de mulheres 
que foram expostas à vacina da varicela três meses 
antes da conceção ou durante a gravidez. De um to-
tal de 944 mulheres registadas, foram incluídos cerca 
de 79 registos de mulheres, seronegativas, vacinadas 
na pré-conceção ou imediatamente após a data da 
última menstruação, submetidos a uma análise pros-
petiva. 

Este estudo não relaciona a imunização na pré-
-conceção com a presença posterior de malforma-
ções fetais e não registou nenhum caso de varicela 
neonatal nem síndrome de varicela congénita após 

Services, uma força de recomendação B-III. Esta reco-
mendação foi baseada na opinião de peritos. A me-
todologia adotada na guideline não é mencionada, tal 
como o tempo que se deve aguardar para a conceção 
após a vacinação. 

A OMS em 2016 recomenda que a vacinação de 
adolescentes e adultos sem evidência de imunidade 
contra a varicela deve ser considerada nos países com 
uma média de idade alta (≥ 15 anos) de aquisição de 
infeção3. Nestes países, deve haver um esforço para a 
vacinação das mulheres na pré-conceção ou imedia-
tamente após o parto, caso não haja registo prévio de 
imunização. Para além disso, recomenda que se deva 
evitar a gravidez num período de 4 semanas após vaci-
nação. Estas recomendações são baseadas em opinião 
de peritos, não estando disponível nenhuma bibliogra-
fia de suporte.

Pelos motivos expostos, as autoras atribuíram uma 
força de recomendação C a todas as normas de orien-
tação clínica (Tabela 1).

Tabela 1 - Normas de Orientação Clínica

Estudo (ano) Resultados Força de 
recomendação

National Guideline Clearing-
house (2010)

Recomenda a imunização e quimioprofilaxia da varicela-zoster na pré-conce-
ção, após o seu rastreio. C

The Royal Australian 
College of  General Practice 

(2012)

Recomenda a vacinação na pré-conceção nas mulheres sem história clara de 
varicela ou não imunes após rastreio, no mínimo 28 dias antes da conceção. C

Center for disease Control 
and Prevention (2014)

Recomenda a vacinação na pré-conceção se não houver história de varicela do-
cumentada, de vacinação ou de imunidade comprovada por rastreio laboratorial. C

Organização Mundial 
de Saúde (2016)

Recomenda que a vacinação de adolescentes e adultos sem evidência de 
imunidade contra a varicela deve ser considerada nos países com uma média 

de idade alta (≥ 15 anos) de aquisição de infeção, com um esquema de 2 doses, 
com espaçamento no mínimo de 4 semanas. Recomenda um intervalo mínimo 

de 4 semanas antes da conceção.

C

imunização. Contudo, recomenda que as mulheres 
em idade fértil evitem a gravidez num período de 
um a três meses após vacinação.

No entanto, este estudo tem como limitação o 
número reduzido de mulheres seronegativas para 
o VVZ o que limita a obtenção de recomendações 
precisas, com um intervalo de 95% de confiança. 
Para além disso, o facto de depender de registos que 
requerem uma notificação voluntária, pode incorrer 
numa subnotificação dos casos e num viés. Assim, 
dadas estas limitações, atribuiu-se um nível de evi-
dência de 2 (Tabela 2).

DISCUSSÃO

A maioria das guidelines apresentadas recomenda 
a vacinação na pré-conceção das mulheres que não 
tenham evidência de imunidade à varicela. Por ou-
tro lado, a maioria faz advertência para um intervalo 

de tempo, que vai desde quatro semanas a três me-
ses, desde a vacinação até à conceção. No entanto, 
estas recomendações estão limitadas pelo facto de se 
basearem apenas em consenso de peritos, não ha-
vendo ainda evidência científica de boa qualidade 
que avalie os benefícios comparativamente aos ris-
cos da vacinação.

O único estudo original existente foi realizado 
com um pequeno número de utentes, não sendo 
capaz de mostrar um benefício claramente superior 
ao risco em relação à vacinação contra a varicela 
na pré-conceção. Nenhum dos estudos apresentados 
aborda a questão de custo-eficácia da implemen-
tação generalizada da vacinação das mulheres em 
idade reprodutiva. Existe um estudo que aborda 
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CONCLUSÃO

Concluímos, com base na bibliografia encontra-
da, que a vacinação contra o VVZ na mulher não 
imune na pré-conceção é recomendada com uma 
força de recomendação SORT C. Esta recomenda-
ção está limitada pelo facto de se basear apenas num 
estudo original, sendo que as restantes referências 
são guidelines/consensos. Assim, verificamos que 
não existe evidência científica clara e de boa quali-
dade que recomende a vacinação contra o VVZ na 
mulher não imune na pré-conceção, uma vez que 
nenhum dos estudos apresentados demonstra cla-
ramente se poderá haver uma diminuição da mor-
bimortalidade materna, fetal e neonatal com a va-
cinação. Este facto poderá estar relacionado com a 
dificuldade em realizar estudos controlados e rando-
mizados sobre esta temática em mulheres grávidas. 
Consequentemente são necessários mais estudos de 
boa qualidade acerca da segurança, custo-eficácia e 
redução da morbimortalidade da vacina na pré-con-
ceção. 
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RESUMO

Introdução: A rinite alérgica é uma patologia crónica que afeta a qualidade de vida dos doentes. O tratamento 
recomendado passa pela evicção de alergénios e recurso a corticóide nasal e anti-histamínico oral. Recentemente, 
têm surgido vários estudos relacionados com o benefício da acupunctura no tratamento desta patologia. Assim, o 
objetivo desta revisão é determinar, à luz da evidência atual, qual a eficácia desta técnica no tratamento da rinite 
alérgica.
Material e Métodos: Pesquisa de artigos científicos, publicados entre 01/2006 e 07/2016, nas bases de dados de 
medicina baseada na evidência, utilizando os termos MeSH “Acupuncture therapy” e "Rhinitis, allergic”. A população 
estudada compreendeu indivíduos com diagnóstico de rinite alérgica, sem limite de idade. Foram excluídos estudos 
com indivíduos com outras patologias respiratórias ou alérgicas, recurso a medicação de alívio ou outras formas de 
acupuntura.Foi utilizada a Strength Of  Recommendation Taxonomy da American Academy of  Family Physicians para atribuir o 
nível de evidência (NE) e a força da recomendação.
Resultados: Dos 138 artigos encontrados, três preencheram os critérios de inclusão: uma metanálise (NE 2), um 
estudo controlado aleatorizado (NE 2) e uma norma de orientação clínica (NE 3). 
Discussão: A escassez de estudos analisados assim como a heterogeneidade dos mesmos, relativamente à 
metodologia utilizada e aos outcomes avaliados, são fatores que tornam a evidência limitada.
Conclusão: A evidência disponível não permite recomendar a acupuntura como um tratamento eficaz na 
diminuição dos sintomas de rinite e na melhoria da qualidade de vida destes doentes (Força de recomendação B).
Palavra-Chave: Rinite alérgica, acupuntura.

ABSTRACT

Introduction: Allergic rhinitis is a chronic disease that affects the quality of  life of  patients. The recommended 
treatment involves the avoidance of  allergens and the use of  nasal corticosteroids and oral antihistamines. Several 
studies have recently appeared relating the benefit of  acupuncture in the treatment of  this disease. Thus, the purpose 
of  this review is to determine, in the light of  current evidence, how effective is this technique in the treatment of  
allergic rhinitis.
Material and Methods: Research of  scientific articles published between 01/2006 and 07/2016 in the databases 
of  evidence-based medicine using the terms MeSH “Acupuncture therapy” and “Rhinitis, allergic”. The studied 
population included individuals diagnosed with allergic rhinitis, without limitation of  age. Studies with individuals 
with other respiratory or allergic conditions, use of  relief  medication or other forms of  acupuncture were excluded. 
The Strength of  Recommendation Taxonomy of  the American Academy of  Family Physicians was used to assign 
the level of  evidence (NE) and strength of  recommendation.
Results: Of  the 138 articles found, three met the inclusion criteria: a meta-analysis (NE 2), a randomized controlled 
study (NE 2) and a clinical guideline (NE 3).
Discussion: The lack of  studies analyzed, as well as their heterogeneity, regarding the methodology used and the 
outcomes evaluated, are factors that make the evidence limited.
Conclusion: The available evidence does not allow us to recommend acupuncture as an effective treatment in re-
ducing the symptoms of  rhinitis and improving the quality of  life of  these patients (Strength of  recommendation B).
Keywords: Allergic rhinitis, acupuncture.
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INTRODUÇÃO

A rinite alérgica é uma patologia inflamatória 
crónica, resultante de uma reação imunológica 
IgE-mediada após a exposição a alergénios. É 
considerada uma das patologias mais frequentes, 
particularmente nos países ocidentais, estimando-
se que cerca de 1% a 40% da população mundial 
esteja afetada.1-4 De acordo com o relatório Allergic 
Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) a prevalência 
de rinite alérgica na Europa é de 17% a 28,5%.4 
Os fatores de risco para a rinite alérgica incluem 
a exposição a alergénios ambientais e a agentes 
ocupacionais.4 Os principais sintomas da rinite 
alérgica são: rinorreia, esternutos, congestão e 
prurido nasal.1,2,5,6,7,8,9,10 Quando não controlada, 
a rinite alérgica pode condicionar cansaço, 
perturbação do sono, dificuldade de concentração 
no trabalho, dificuldade de aprendizagem, com 
consequente diminuição do rendimento laboral/
escolar, diminuição da qualidade de vida e elevado 
impacto económico e social.2,5,6,7 Além disso, esta 
doença encontra-se muitas vezes associada a outras 
patologias alérgicas como a asma e a conjuntivite.3

No que concerne ao tratamento da rinite 
alérgica, a American Academy of  Otolaryngology—Head 
and Neck Surgery Foundation e a World Health Organization 
(WHO) recomendam, como tratamento de primeira 
linha, para além da educação dos pacientes e da 
evicção de alergénios, o recurso ao corticoide nasal 
e anti-histamínico oral.4,7,9,11 

No entanto, estas medidas nem sempre são 
eficazes no alívio da sintomatologia, não estando 
isentas de efeitos secundários, o que se traduz 
num pobre controlo da patologia e abandono da 
terapêutica.5,6,9,8

São cada vez mais frequentes os utentes 
que recorrem a terapêuticas alternativas para o 
alívio dos sintomas da rinite alérgica ou como 
coadjuvante do tratamento farmacológico.2,3,8,9 

Uma técnica, considerada segura, no tratamento de 
diversas patologias, incluindo a rinite alérgica, é a 
acupuntura.5,8,10 

A acupuntura é uma técnica de medicina 
tradicional oriental, que consiste na inserção de 
agulhas em pontos definidos do corpo denominados 
“pontos de acupuntura” e que são posteriormente 
manipuladas.5 Existem diversas variantes da técnica 
tradicional de acupuntura, como a utilização de 
agulhas aquecidas, eletroacupuntura, acupuntura 
com moxibustão e laser, sendo a aplicabilidade de 
cada técnica diferente de acordo com a patologia.

A acupuntura é descrita como uma terapia 

imunomoduladora, tendo sido estudada e verificada 
a sua ação nos componentes humorais e celulares 
do sistema imune12-14, assim como em estudos em 
animais.12 A acupuntura parece exercer influência 
no influxo celular e não celular, na ativação da 
proliferação celular e na regulação das células 
envolvidas, o que resulta num complexo mecanismo 
de transporte, ação e clearance dos diversos 
mediadores bioativos.15 A base para a utilização da 
acupuntura no tratamento da rinite alérgica inclui a 
modulação de citocinas resultando numa ação anti-
inflamatória.2,5,6

São vários os autores que estudaram a eficácia 
das diferentes formas de acupuntura no tratamento 
da rinite alérgica, com resultados variados e 
inconclusivos.16,17,18,19,20 Xue e colaboradores6 e 
Ng e colaboradores21 demonstraram a eficácia da 
acupunctura na redução dos sintomas subjetivos 
da rinite alérgica; por outro lado, Magnusson e 
colaboradores22 não encontraram superioridade da 
acupuntura relativamente à acupunctura simulada 
no alívio da sintomatologia. 

Assim perante a procura de terapêuticas 
alternativas, nomeadamente as diferentes formas de 
acupuntura, para o tratamento da rinite alérgica, 
torna-se essencial o conhecimento da sua eficácia.

O objetivo desta revisão é determinar, à luz da 
evidência atual, qual o benefício da acupuntura 
tradicional no tratamento da rinite alérgica.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa de metanálises, revisões 
sistemáticas, estudos controlados aleatorizados 
(ECA) e normas de orientação clínica, nas bases de 
dados PUBMED, Cochrane, NICE, National Guideline 
Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice 
Guidelines Infobasem, DARE, Bandolier, Trip database e 
SumSearch, utilizando os termos MeSH “Acupuncture 
therapy” e “Rhinitis, allergic” e publicados entre janeiro 
de 2006 a julho de 2016, nas línguas portuguesa, 
espanhola, francesa e inglesa.

Os critérios definidos para inclusão de artigos 
tiveram por base a metodologia PICO. A população 
(P) foi constituída pelos indivíduos com rinite 
alérgica, sem limite de idade, cuja intervenção (I) 
envolveu o tratamento com a técnica tradicional de 
acupuntura em comparação (C) com o placebo ou 
tratamento farmacológico. Os outcomes (O) avaliados 
foram a melhoria clínica, através do registo de 
sintomas, e consequente melhoria da qualidade de 
vida.
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Foram excluídos os artigos que incluíam 
indivíduos com outras patologias respiratórias ou 
alérgicas associadas, recurso a medicação de alívio 
ou outras formas de acupuntura.

Para estratificar o nível de evidência (NE) dos 
estudos e a força de recomendação, foi utilizada a 
escala “Strengh of  Recommendation Taxonomy” (SORT) 
da American Academy of  Family Physicians.

alérgica. Foram incluídos 13 ECA, com um total de 
2365 participantes e comparados o grupo tratamento 
(acupuntura, n=1126) com o grupo controlo (ausência 
de atitude, medicação ou acupuntura simulada, 
n=1239). Os estudos incluídos nesta metanálise 
apresentavam diferentes metodologias na duração de 
tratamento (1 dia a 3 meses) e no número de sessões 
realizadas (1 a 30). Os outcomes avaliados foram, entre 

RESULTADOS

Na pesquisa bibliográfica obtiveram-se 138 artigos, 
tendo sido excluídos 135: 25 por repetição; 93 pelo 
título, 12 após a leitura do resumo e 5 após a leitura 
do artigo completo. 

Como resultado final, foram incluídos nesta revisão 
uma metanálise, um ECA (Tabela 1) e uma norma de 
orientação clínica (Tabela 2).

A Tabela 1 resume os dados obtidos com a pesquisa 
quanto ao tipo de estudo, população, metodologia e 
conclusão dos artigos selecionados, assim como o nível 
de evidência atribuído.

Feng et al8 realizaram uma metanálise com o objetivo 
de investigar a eficácia e segurança da acupuntura na 

Tabela 1 – Metanálise e Estudo Controlado Aleatorizado

Tipo de estudo/ 
Autor, ano

População/ Inter-
venção Resultados NE

Metanálise
(13 ECA)

Feng et al
(2015)

n=2365

Grupo acupuntura 
(n=1126)

vs
Grupo controlo 

(n=1239)

- Sintomas nasais (5 ECA): Efeito superior da acu-
puntura relativamente ao grupo controlo (DMP= 

-4.42; IC95% -8.42, -0.43, p=0.03).

- Questionário Qualidade de Vida na Rinite (3 
ECA): Melhoria não significativa e com elevada 

heterogeneidade (DMP= -0.23; IC95% -0.89, 0.43, 
p=0.5).

- Questionário SF-36 (2 ECA): Melhoria da 
qualidade de vida com significância estatística e 

moderada heterogeneidade (componente físico do 
SF-36: DMP= 3.17; IC95% 1.45, 4.86, p=0.0003; 

componente mental do SF-36: DMP= 2.64; IC95% 
0.38, 4.9, p=0.02).

2

ECA

Hauswald et al (2014)

n=24

Acupuntura 12 sessões, 
2x/semana (n=15)

vs.
Loratadina 10 mg, 21 

dias (n=9)

t1: antes do tratamento;
t2: dia seguinte após o 

tratamento;
t3: follow-up 10 semana

- No grupo acupuntura, 87% dos pacientes relata-
ram melhoria sintomática em t2 comparativamente 

com t1 e 80% mantiveram essa opinião em t3.
- No grupo loratadina, 67% referiram melhoria em 
t2 e nenhum indivíduo relatou qualquer melhoria 

em t3.

Não houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos.

2

outros, a pontuação de sintomas nasais, a qualidade de 
vida (utilizando o Questionário de Qualidade de Vida 
na Rinite e o Questionário de Qualidade de Vida SF-
36) e a ocorrência de eventos adversos.

Para avaliar o risco de vieses dos estudos incluídos 
foi utilizada a ferramenta da Cochrane Collaboration. 
Todos os ensaios mencionaram aleatorização, mas 
apenas oito descreveram adequadamente essa 
metodologia, assim como relataram em detalhe as 
razões e a quantidade de indivíduos que abandonaram 
o ensaio. A ocultação e a cegueira foram claramente 
afirmados em nove estudos, mantendo-se a cegueira 
pela utilização de acupuntura simulada. No entanto, 
quatro estudos não utilizaram ocultação na alocação, 
nem foram cegos, pelo que a maioria dos resultados 
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deste estudo poderá ser influenciada pela falta de 
cegueira. Por fim, não parece ter havido viés de 
publicação nestes estudos.

Relativamente aos outcomes estudados, cinco estudos 
foram incluídos na metanálise para avaliação dos 
sintomas nasais, demonstrando-se que a acupuntura 
tem um efeito superior na redução dos sintomas de 
rinite relativamente ao grupo controlo (Diferença média 
ponderada (DMP)) = -4.42; Intervalo de Confiança (IC) 
95% -8.42, -0.43, p=0.03). Na avaliação da qualidade 
de vida, através do Questionário de Qualidade de Vida 
na Rinite, foram incluídos três ECA que apontaram 
para uma melhoria não significativa, com elevada 
heterogeneidade, da qualidade de vida no grupo de 
acupuntura (DMP= -0.23; IC95% -0.89, 0.43, p=0.5). 
Com o Questionário SF-36, foram incluídos dois 
ECA que apontaram também para uma melhoria 
da qualidade de vida no grupo tratamento, com 
significância estatística e moderada heterogeneidade 
(componente físico do SF-36: DMP= 3.17; IC95% 
1.45, 4.86, p=0.0003; componente mental do SF-36: 
DMP= 2.64; IC95% 0.38, 4.9, p=0.02). Nenhum 
evento fatal ou reação grave foi descrito nos estudos 
incluídos. Alguns estudos relataram efeitos adversos 
leves, tais como dor, pápulas, prurido, hemorragia, 
tontura, dormência e dor de cabeça, que ocorreram 
com frequência semelhante entre os indivíduos tratados 
com acupuntura real e acupuntura simulada. 

Pelo descrito, foi atribuído a esta metanálise um NE 
2.

Hauswald et al3 realizaram um ECA com o objetivo 
de comprovar a eficácia da acupuntura, como terapia 
complementar, no tratamento da rinite alérgica 
persistente, comparando-a com a utilização do anti-
histamínico loratadina.

Completaram o ensaio 24 indivíduos com o 
diagnóstico de rinite alérgica persistente, tendo sido 
aleatoriamente distribuídos pelo grupo acupuntura 
(n=15) e grupo loratadina (n=9). O grupo acupuntura 
foi submetido a duas sessões de acupuntura semanais, 
durante 12 semanas, tendo sido utilizado o mesmo 
protocolo de acupuntura em todos os participantes 
deste grupo. Ao grupo comparação foi administrada, 
diariamente, uma dose de 10 mg de loratadina, de 
manhã, durante um período de 21 dias. O outcome 
analisado foi a pontuação de sintomas objetivos 
(avaliação da mucosa e cornetos nasais, através de 
rinoscopia anterior), subjetivos (obstrução nasal, 
rinorreira e esternutos) e o score total, avaliados em três 
tempos do estudo: t1 – antes do tratamento; t2 – no 
dia seguinte ao final do tratamento; e t3 – 10 semanas 
após o tratamento.

A avaliação dos sintomas objetivos não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos em nenhum dos tempos. Na avaliação dos 
sintomas subjetivos, isoladamente, apuraram-se 
melhorias sintomáticas nos dois grupos em t2 (grupo 
acupuntura em 87% vs grupo loratadina em 67%), 
e melhoria sintomática no grupo acupuntura em 
t3 (80% vs 0% do grupo loratadina), ambas sem 
significado estatístico. 

No que se refere à análise da pontuação total, os 
autores mencionam uma melhoria significativa em 
ambos os grupos em t2. Em t3, a análise da pontuação 
total, detetou uma deterioração sintomática no grupo 
loratadina e uma manutenção de melhoria sintomática 
no grupo acupuntura, sem significância estatística. 

As principais limitações deste estudo aleatorizado 
relacionam-se com o reduzido tamanho amostral e 
ausência de dupla ocultação, pelo que foi atribuído 
um NE 2. 

Nesta revisão foi ainda incluída uma norma 
de orientação clínica (Tabela 2) elaborada pela 
American Academy of  Otolaryngology - Head and Neck 
Surgery Foundation,11 que estabelece a utilização da 
acupuntura como opção terapêutica na rinite alérgica 
em pacientes que estão interessados em terapêuticas 
não farmacológicas. Por se tratar de uma norma de 
orientação clínica, elaborada a partir de um consenso 
de peritos, foi atribuída um NE 3.

Tabela 2 – Norma de Orientação Clínica

Referência Resultados NE

American Academy 
of  Otolaryngology — 

Head and Neck
Surgery Foundation

(2015)

Acupuntura como 
opção de tratamen-
to na rinite alérgica, 

em pacientes que 
estão interessados 

em terapêuticas não 
farmacológicas.

3

DISCUSSÃO

Os estudos incluídos na presente revisão 
apresentam elevada heterogeneidade no que diz 
respeito à metodologia utilizada. 

A metanálise de Feng et al8 demonstrou que a 
acupuntura tem um efeito superior na redução dos 
sintomas de rinite relativamente ao grupo controlo. 
No entanto, este resultado teve por base a inclusão 
de apenas cinco estudos, em que o grupo controlo 
resultou da combinação, em diferentes proporções, 
de três subgrupos (ausência de atitude, acupuntura 
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simulada e medicação específica), tornando esta 
evidência limitada. Na avaliação da qualidade de 
vida, com o Questionário de Qualidade de Vida na 
Rinite, a metanálise incluiu apenas três estudos, não 
se verificando melhoria significativa. A avaliação 
com o Questionário SF-36 incluiu dois ECA que 
apontaram para melhoria da qualidade de vida no 
grupo tratamento, com significância estatística, mas 
moderada heterogeneidade. Ainda neste estudo, a 
análise de subgrupos não foi realizada pelo número 
limitado de ECA. Assim, apesar de esta metanálise 
apresentar resultados mais consistentes quando 
comparados com revisões sistemáticas anteriores, 
mantém-se a diversidade de populações (no que 
respeita ao sexo, etnia e origem geográfica), as 
diferenças nos protocolos de intervenção (número 
de sessões e duração de tratamento díspares) e os 
diferentes sistemas utilizados para avaliar os outcomes, 
que potenciam o viés e a heterogeneidade dos 
resultados.

No ensaio clínico de Hauswald et al3, apesar de 
descrita uma melhoria significativa na pontuação 
total dos sintomas (objetivos e subjetivos) em ambos 
os grupos (tratados com acupuntura e loratadina), 
não se verificaram diferenças entre os grupos, 
em nenhum dos tempos. Além disso, não são 
apresentados os intervalos de confiança para as 
proporções encontradas, inviabilizando o significado 
estatístico das conclusões.

Por fim, a norma de orientação clínica incluída 
é da autoria de peritos que pertencem à Academia 
Americana de Otorrinolaringologia e apresenta a 
acupuntura como uma alternativa à terapêutica 
farmacológica na rinite alérgica.

Relativamente às limitações desta revisão 
baseada na evidência, é de referir a escassez de 
estudos avaliados. Apesar da inclusão de uma 
metanálise com 13 ECA, a avaliação de cada outcome 
individualmente baseou-se num número de ECA 
limitado, reduzindo o seu poder amostral. Outro 
aspeto a ressalvar prende-se com a heterogeneidade 
dos estudos analisados relativamente à metodologia 
utilizada e aos outcomes avaliados.

CONCLUSÃO

A evidência disponível não permite comprovar a 
eficácia da acupuntura na diminuição dos sintomas 
e na melhoria da qualidade de vida dos doentes com 
rinite alérgica (Força de recomendação B).

São necessários estudos futuros que ultrapassem 
as limitações suprarreferidas, nomeadamente estudos 

mais homogéneos e com períodos de follow-up mais 
longos, de forma a ser possível uma avaliação da 
duração do efeito do tratamento com acupuntura.

Por fim, os autores desta revisão salientam a 
orientação da mesma para um POEM (Patient Oriented 
Evidence that Matters). Para além disso consideram que 
os resultados obtidos na medida em que colocam à 
discussão terapêuticas alternativas e cada vez mais 
procuradas, são um ponto importante na abordagem 
do doente com rinite alérgica. 
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The use of  oral ginger on primary dysmenorrhea: an evidence-based review
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RESUMO

Introdução: Como queixa ginecológica mais frequente em mulheres jovens, a dismenorreia primária tem enorme 
impacto na qualidade de vida. Apesar dos anti-inflamatórios não esteroides constituírem a primeira linha de trata-
mento, não são sempre eficazes, acarretando diversos efeitos adversos. Este trabalho objetiva rever a evidência atual 
sobre a eficácia do gengibre oral no alívio da dismenorreia primária.
Material e métodos: Pesquisa nas bases de dados de Medicina Baseada na Evidência com os termos MeSH 
“ginger” AND “dysmenorrhea”. Incluíram-se os artigos publicados até julho de 2017 nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola. Para atribuição dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação (FR) utilizou-se a Strength of  Recom-
mendation Taxonomy (SORT).
Resultados: Obtiveram-se 39 artigos, 4 cumpriam os critérios de inclusão: 3 revisões sistemáticas e 1 ensaio clínico. 
Verificou-se uma melhoria estatisticamente significativa da dismenorreia no grupo com administração de gengibre 
em relação ao placebo. Quando comparado com o ibuprofeno, ácido mefenâmico e sulfato de zinco revelou-se igual-
mente eficaz e com menos efeitos adversos. Comparativamente ao exercício físico houve discrepância nos resultados.
Discussão: Constituem limitações o reduzido tamanho amostral, o uso de diferentes posologias de gengibre e a 
heterogeneidade entre a metodologia dos estudos. A relevância desta temática na prática clínica justifica a realização 
de mais estudos com metodologias adequadas.
Conclusão: A evidência disponível favorece o uso de gengibre oral no alívio da dismenorreia primária (NE 2). 
Contudo, por ser muito limitada, não há recomendações estabelecidas quanto ao seu uso nesta patologia (FR B).
Palavras-chave: Dismenorreia primária; gengibre; dor; ginecologia; medicina baseada na evidência. 

ABSTRACT

Introduction: Being the most frequent gynecological complaint in young women, primary dysmenorrhea has a 
huge impact in quality of  life. Despite representing the first line of  treatment, nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
are not completely effective and have numerous side effects. This paper aims to review the current evidence concern-
ing the efficacy of  oral ginger in primary dysmenorrhea.
Materials and Methods: Research on Evidence-Based Medicine databases, using the MeSH terms “ginger” 
AND “dysmenorrhea”. The articles published until July 2017 and written in portuguese, english and Spanish were 
included. The Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) was used to evaluate the assigned level of  evidence 
(LE) and strength of  recommendation (SOR). 
Results: A total of  39 articles were found, 4 of  which met the inclusion criteria: 3 systematic reviews and 1 random-
ized controlled trial. A statistically significant improvement in dysmenorrhea was found in the intervention group 
compared to the placebo group. When compared against ibuprofen, mefenamic acid and zinc sulfate, oral ginger 
revealed equal efficacy with fewer side effects. Regarding exercise, there were discrepancies between the findings.
Discussion: The main limitations found were the small sample size, the use of  different ginger doses and the het-
erogeneity among the studies. The relevance of  this subject in the clinical practice justifies the need for further studies, 
with appropriate methodologies.
Conclusion: The current evidence favours the use of  oral ginger in the relief  of  primary dysmenorrhea (LE 2). 
However, due to the limited amount of  evidence, there are no established recommendations concerning its use in 
this pathology (SOR B).
Keywords: Primary dysmenorrhea; ginger; pain; gynecology; evidence-based medicine.
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INTRODUÇÃO

O termo dismenorreia define a dor associada 
ao cataménio e é classificada como primária, na 
ausência de patologia orgânica subjacente, ou se-
cundária a alguma condição específica.1 Apesar da 
sua tendência em melhorar com a idade, a disme-
norreia primária é extremamente comum em ado-
lescentes e mulheres jovens ovulatórias.2-4 Até 90% 
das adolescentes e mais de 50% das mulheres em 
idade reprodutiva em todo o mundo relatam sofrer 
de dismenorreia, sendo que 10-20% descrevem a 
dor como severa e angustiante.5-7

O principal mecanismo fisiológico subjacente 
à dismenorreia relaciona-se com a vasoconstrição 
e hipercontratilidade do miométrio devidas ao ex-
cesso de prostaglandinas e outros mediadores infla-
matórios libertados pelo endométrio durante o ciclo 
ovulatório. 8-10

Geralmente, a dor tem início 6 a 12 meses após 
a menarca e é caraterizada por dor pélvica ou hi-
pogástrica do tipo cólica, podendo irradiar para a 
região lombar ou raiz das coxas.1 Habitualmente, 
a dor começa poucas horas após o primeiro dia do 
ciclo menstrual, sendo inicialmente mais intensa e 
diminuindo gradualmente em 2 a 3 dias. Pode ser 
acompanhada de náuseas, vómitos, diarreia, cefa-
leias, cansaço e tonturas.11,12 Ao contrário da dor 
associada à irritação peritoneal, a dismenorreia é 
aliviada, frequentemente, por pressão abdominal, 
alteração da posição corporal e/ou movimento, e 
ainda pela aplicação de calor no hipogastro. Quan-
do persiste por mais de 6 meses passa a considerar-
-se como crónica.2,13 O diagnóstico, é fundamental-
mente baseado na clínica, após exclusão de causas 
orgânicas.

Muitas vezes a severidade dos sintomas causa 
limitação nas atividades de vida diária, sendo por 
isso uma causa importante de absentismo escolar 
ou laboral,7,14 afetando negativamente a qualidade 
de vida das mulheres e, consequentemente, a socie-
dade.15

Perante esta situação, diversos estudos têm 
sugerido novos tratamentos para o alívio da dis-
menorreia. Convencionalmente é tratada com 
anti-inflamatórios não esteróides (AINE’s) e/ou 
contracetivos orais.12 Os AINE’s mantêm-se como 
os fármacos com maior eficácia nesta patologia.16 

No entanto, nem todas as mulheres são candidatas 
a tomar esta medicação, dada a possibilidade de in-
tolerância ou contraindicação. Para além disso, não 
são totalmente eficazes, sendo reportadas taxas de 
falência de 20-25% com o seu uso frequente.17,18 É 

importante a pesquisa de tratamentos alternativos 
que reduzam os sintomas, sem os efeitos adversos 
dos tratamentos convencionais.19 A atividade física 
aumenta a libertação de endorfinas que têm uma 
função analgésica, reduzindo a frequência e a seve-
ridade da dismenorreia.20

O gengibre oral tem surgido como uma tera-
pêutica alternativa eficaz no alívio da dismenor-
reia. Trata-se de uma planta medicinal pertencente 
à família Zingiberaceae, cuja denominação latina é 
Zingiber officinale.21,22 Têm sido relatados benefícios 
associados às suas propriedades anti-inflamatórias, 
relacionadas com a sua interferência na ativação da 
ciclooxigenase (COX) e 5-Lipoxigenase (5-LO) ao 
impedir a libertação de prostaglandinas. O consu-
mo de gengibre está, ainda, associado a um menor 
número de efeitos colaterais, oferecendo um melhor 
perfil de segurança.23,24 

Esta revisão baseada na evidência tem como 
objetivo rever a evidência científica atual sobre a 
eficácia do uso de gengibre oral no alívio da disme-
norreia primária.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de 
metanálises (MA), revisões sistemáticas (RS), en-
saios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) 
e normas de orientação clínica (NOC), nas bases 
de dados da National Guideline Clearinghouse, National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) Guidelines 
Finder, Canadian Medical Association Practice Guidelines 
Infobase, The Cochrane Library, Database of  Abstracts of  
Reviews of  Effectiveness (DARE), Bandolier, Evidence Ba-
sed Medicine Online e MEDLINE. Foram utilizados 
os termos MeSH “ginger” AND “dysmenorrhea” e os 
termos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 
correspondentes: Gengibre e Dismenorreia. Incluí-
ram-se os artigos publicados até julho de 2017 nas 
línguas portuguesa, inglesa e espanhola. A seleção 
dos artigos foi realizada por duas autoras indepen-
dentes e de forma oculta. Em caso de discordância 
quanto à inclusão de um artigo, obtinha-se um con-
senso após argumentação das duas partes com os 
restantes autores. A atribuição do nível de evidência 
(NE) dos artigos foi realizada em conjunto. 

Foram incluídos os artigos cuja população fosse 
constituída por indivíduos do sexo feminino com 
dismenorreia primária, sendo a intervenção o uso 
de gengibre em formulação oral comparativamente 
com placebo, exercício ou outras terapêuticas orais. 
Como outcome primário foi definido o alívio dos sin-
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tomas de dismenorreia.
Definiram-se como critérios de exclusão: artigos 

duplicados, utilização de gengibre em formulação 
não oral ou uso combinado de outras substâncias 
com efeito potencial na dismenorreia.

Foi utilizada a Strength of   Recommendation Taxo-
nomy (SORT) da American Family Physician, para ava-
liação dos NE e atribuição de forças de recomenda-
ção (FR).25 

RESULTADOS

Da pesquisa efetuada foram encontrados 39 ar-
tigos, 4 dos quais cumpriam os critérios de inclu-
são: 3 RS e 1 ECAC. O fluxograma do processo 
de seleção dos estudos encontra-se representado na 
figura 1. Nas tabelas 1 e 2 encontram-se resumidas 
as características dos estudos selecionados.

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos

Legenda: RS – revisão sistemática; ECAC – ensaio clínico aleato-
rizado e controlado.

1.Gengibre versus placebo
A RS de Daily e colaboradores (2015)26 incluiu 7 

ECAC, 3 deles compararam o uso de gengibre com o 
placebo e foram incluídos na MA. Os indivíduos ava-
liados tinham idade compreendida entre 13 e 30 anos. 
Embora os critérios de exclusão variem entre os estu-
dos, a maioria excluía mulheres com ciclos menstruais 
irregulares, medicadas com contracetivos orais, sistemas 
intrauterinos, com antecedentes de gravidez ou mulhe-
res com hábitos de exercício físico intenso. No grupo in-
tervenção foram administradas cápsulas de gengibre du-
rante os primeiros três dias do ciclo menstrual, em doses 
de 750 a 2000 mg diários. Os outcomes avaliados foram a 

gravidade e duração da dor em dois ciclos menstruais. 
A gravidade da dor foi avaliada com recurso à Escala 
Visual Analógica (EVA) antes e após a intervenção. A 
duração da dor foi questionada a cada participante, in-
dicando o número de horas que experienciou dor du-
rante os primeiros três dias do cataménio. A classificação 
da intensidade da dor pela EVA foi significativamente 
menor no grupo que tomou gengibre quando compa-
rado com o placebo em ambos os ciclos (DM= -2,56; 
IC 95% [-3,94; -1,18], p<0,001 e DM= -2,29; IC 95% 
[-3,46 ‒ -1,12], p<0,001 no primeiro e segundo catamé-
nio, respetivamente). Nesta MA foram incluídos ECAC 
de alta a moderada qualidade, apresentando uma boa 
descrição da metodologia utilizada e, por isso, foi-lhe 
atribuído NE 1.

Pattanittum P e colaboradores numa RS publicada 
na Cochrane (2016)28 pretenderam comparar o uso de 
gengibre com o placebo no alívio da intensidade da dor 
na dismenorreia primária. Foram incluídas 3 ECAC, 
com um total de 266 indivíduos. Em 2 ECAC foram 
utilizadas cápsulas contendo 500 mg de gengibre admi-
nistradas três vezes por dia durante os primeiros três dias 
do ciclo menstrual. No outro ECAC incluído foram for-
necidas cápsulas de 250 mg de gengibre, três vezes por 
dia, durante quatro dias com início no dia precedente ao 
cataménio. Foi relatada uma diminuição da intensidade 
da dor pela EVA de -1,55 com IC de 95% [-2,43;-0,68]. 
Não foi realizado estudo metanalítico pela elevada hete-
rogeneidade dos estudos envolvidos. Foi atribuído a este 
trabalho NE 2 pela parca informação sobre a metodo-
logia, pelo que não é possível aferir acerca da qualidade 
dos estudos incluídos.

2.Gengibre versus Sulfato de Zinco
A RS publicada na Cochrane28 incluiu um estudo 

que comparava o uso de gengibre ao sulfato de zinco. 
No grupo medicado com gengibre foram usadas cáp-
sulas de 250 mg. No outro grupo foram administradas 
cápsulas contendo 220 mg de sulfato de zinco. Em 
ambos os grupos foi realizada uma posologia de três 
tomas diárias a ter início no dia anterior ao cataménio 
e a manter durante os primeiros três dias do mesmo. 
Foram incluídos 101 indivíduos e avaliados dois ciclos 
menstruais. A percentagem de melhoria da dor na EVA 
foi semelhante nos dois cataménios, e por isso, não se 
verificou uma diferença estatisticamente significativa en-
tre os grupos (DM= 0,02; IC 95% [-0,58; 0,62] e DM= 
-0,04; IC 95% [-0,59;0,51]), no primeiro e segundo ciclo 
menstrual, respetivamente. O trabalho cumpre critérios 
de boa qualidade, no entanto, dado o tamanho amostral 
reduzido, foi atribuído NE 2.
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3.Gengibre versus Ácido Mefenâmico
A RS com MA de Chen e colaboradores (2016)27 

incluiu 2 ECAC em que foi comparado o uso de gengi-
bre oral ao ácido mefenâmico. Foi calculada a percen-
tagem de melhoria da dismenorreia após tratamento. 
Um estudo usou o ácido mefenâmico na posologia de 
250 mg em cápsulas, quatro vezes por dia e outro a mes-
ma dose, três vezes por dia. Demonstrou-se que o ácido 
mefenâmico se revelou igualmente eficaz ao uso de 250 
mg de gengibre em cápsulas, quatro vezes por dia. Os 
tratamentos foram instituídos nos primeiros três dias do 
cataménio. Foram excluídos ensaios clínicos com uso de 
formulações não orais de gengibre e com uso combina-
do de outras substâncias. Num dos ECAC, o outcome pri-
mário foi avaliado através da EVA. No outro, foi usada 
uma escala verbal com quatro opções para avaliação da 
gravidade da dor.

Não foi demonstrada diferença estatisticamente sig-
nificativa na gravidade da dor entre os grupos (DM= 0; 
IC 95% [-0,40;0,41], p=0,98). Assim, o uso de gengibre 
oral revelou-se tão efetivo como o ácido mefenâmico 
no alívio da dismenorreia primária. Embora os estudos 
incluídos apresentem boa qualidade, com metodologias 
bem descritas, foi atribuído um NE 2 pela divergência 

de escalas usadas para avaliação da dor e as diferentes 
posologias no grupo que realizou terapêutica com ácido 
mefenâmico.

4.Gengibre versus Ibuprofeno
Um estudo incluído na RS de Daily26 comparou o 

uso de gengibre com o ibuprofeno, numa população de 
100 indivíduos. Trata-se de um ensaio clínico duplamen-
te cego numa população adulta universitária com dis-
menorreia primária. A população foi dividida de forma 
aleatória em dois grupos de 50 indivíduos cada. A um 
grupo foram administradas cápsulas de 250 mg de gen-
gibre três vezes por dia e ao outro 400 mg de ibuprofeno 
três vezes por dia. O tratamento teve lugar nos primeiros 
três dias do ciclo menstrual. Foi avaliada a gravidade da 
dismenorreia antes e após intervenção e o alívio da dor 
através de uma escala de 5 pontos (consideravelmente 
aliviado, aliviado, inalterado, pior ou consideravelmente 
pior). Mostraram que não se verificou diferença entre os 
dois grupos na melhoria da dismenorreia (p> 0,05). Pelo 
número reduzido de participantes e pelo recurso a uma 
escala menos objetiva na avaliação da dor foi atribuído 
NE 2 a este trabalho.

Referência Intervenção População Resultados NE

Daily e colaboradores, 
2015.26

EUA 

Gengibre vs. Placebo

3 ECAC

n=261

1º cataménio: 
Redução na EVA no gru-
po intervenção: DM= 
-2,56; IC 95% [-3,94;-
1,18], p<0,001.
Com estudo metanalíti-
co. 1

n=366

2º cataménio:
Redução na EVA no gru-
po intervenção: DM= 
-2,29; IC 95% [-3,46;-
1,12], p<0,001.
Com estudo metanalítico.

Gengibre vs. Ibuprofeno

1 ECAC
n=100

Percentagem de melhoria 
na EVA semelhante entre 
os dois grupos (p> 0,05).

2

Gengibre + Exercício vs. 
Exercício

1 ECAC

n=64

1º cataménio:
Redução na EVA semel-
hante entre os dois gru-
pos (p=0,304).
2º cataménio:
Redução na EVA no 
grupo intervenção: 2,91 
± 2,45 vs. 4,13 ± 2,12, 
p=0,039.

2
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Referência Intervenção População Resultados NE

Pattanittum P e colaboradores, 
2016.28

(Cochrane)

Gengibre vs. Placebo

3 ECAC
n=266

Diminuição da intensida-
de da dor pela EVA no 
grupo intervenção: DM= 
-1,55; IC 95% [-2,43;-
0,68]

2

Gengibre vs.
Sulfato de Zinco

1 ECAC

n=101

1º cataménio:
Intensidade da dor pela 
EVA semelhante nos dois 
grupos: DM= 0,02; IC 
95% [-0,58; 0,62].
2º cataménio:
Intensidade da dor pela 
EVA semelhante nos dois 
grupos: DM= -0,04; IC 
95% [-0,59;0,51].

2

Chen CX e colaboradores, 
2016.27

EUA

Gengibre vs. Ácido 
mefenâmico

2 ECAC

n=222

Redução da dismenorreia 
semelhante entre os dois 
grupos: DM= 0; IC 95% 
[-0,40;0,41], p=0,98.
Com estudo metanalítico.

2

Legenda: DM – diferença média; ECAC – ensaio clínico aleatorizado e controlado; EVA – escala visual analógica; EUA – Estados Unidos 
da América; IC – intervalo de confiança; NE – nível de evidência; RR – risco relativo

5.Gengibre versus Exercícios de alonga-
mento

Um ECAC elaborado por Shirvani e colabora-
dores (2017) 29 pretendeu avaliar o efeito do gengibre 
oral quando comparado à realização de exercícios 
de alongamento no alívio da dismenorreia primá-
ria. A população era constituída por estudantes de 
uma Universidade do Irão. Os critérios de inclusão 
foram história de dismenorreia primária com limi-
tação das atividades de vida diárias em pelo menos 
50% dos ciclos menstruais nos últimos 6 meses e in-
tensidade da dor superior a 4 na EVA da dor. Foram 
excluídas mulheres com ciclos menstruais irregula-
res, uso de dispositivos intrauterinos ou contraceti-
vos orais, hábitos de exercício físico regular (supe-
riores a três sessões de 30 a 45 minutos semanais), 
antecedentes de patologia do trato genito-urinário e 
dismenorreia secundária. A intensidade da dor foi 
avaliada com recurso à EVA. O estudo incluiu 122 
indivíduos, divididos em dois grupos equivalentes de 
forma aleatória. A um dos grupos foram fornecidas, 
desde o início do cataménio, cápsulas de 250 mg de 
gengibre a cada 6 horas até alívio da dor. O outro 
grupo foi incluído num programa de treino de exer-
cícios de alongamento elaborado por dois instruto-
res especializados em Ciências do Desporto. Foram 
realizadas várias sessões para ensino dos exercícios 
até os participantes serem capazes de os executar 

corretamente e de forma autónoma. Foram forneci-
dos panfletos com imagens e instruções relativas ao 
plano de treino a cada um dos participantes. O pla-
no incluiu exercícios de aquecimento iniciais duran-
te 5 minutos seguidos de exercícios de alongamen-
tos abdominais e pélvicos durante 10 minutos, três 
vezes por semana, durante dois ciclos menstruais 
consecutivos. Os exercícios não foram realizados 
durante o período menstrual. Os instrutores envol-
vidos contactaram os participantes semanalmente 
para verificação do cumprimento dos exercícios e 
esclarecimento de dúvidas. Verificou-se que a reali-
zação de exercícios de alongamento foi mais eficaz 
que o uso de gengibre no alívio da dor (31.57 mm ± 
16.03 vs. 38.19 mm ± 20.47, p = 0.02), na gravidade 
da dismenorreia (63.9% vs. 44.3%, p = 0.02) e na 
diminuição da duração do ciclo menstrual (6.08 dias 
± 1.22 vs. 6.67 dias ± 1.24, p = 0.006). Deste modo, 
o estudo sugere a realização de exercícios de alonga-
mento como uma abordagem segura, de baixo custo 
e mais efetiva que o uso de gengibre na redução da 
intensidade e da duração da dismenorreia. 

Outro estudo incluído na RS de Daily26 com-
parou o uso de gengibre oral associado a exercícios 
de fortalecimento muscular e alongamentos com a 
realização isolada de exercícios numa população de 
64 mulheres. Foram divididas em dois grupos, o gru-
po controlo (n=30) e o grupo intervenção (n=34). 
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Referência Intervenção População Resultados NE

Shirvani e colaboradores,
2017.29

Irão

Gengibre vs. Exercício de 
alongamento n=122

EVA grupo exercício 
vs. grupo gengibre: 
31.57 mm ± 16.03 vs. 
38.19 mm ± 20.47, p = 
0,02.

2

Legenda: NE: nível de evidência; EVA – escala visual analógica.

6.Efeitos secundários
Nem todos os trabalhos se manifestaram quanto 

aos efeitos secundários. Na RS de Pattanittum P e 
colaboradores (2016)28 os efeitos adversos do uso de 
gengibre quando comparado com o sulfato de zinco 
não revelaram diferença estatisticamente significati-
va (OR= 1,16; IC 95% [0,16;8,54] e OR= 0,88; IC 
95% [0,19; 4,13], no primeiro e segundo ciclo mens-
trual, respetivamente). No mesmo estudo, quando 
comparado com o placebo também não houve dife-
rença estatisticamente significativa relativa ao apare-
cimento de efeitos secundários (OR= 0,96; IC 95% 
[0,13- 7,09]).

Na RS elaborada por Daily e colaboradores 
(2015)26, em 6 ECAC não foram reportadas reações 
adversas relativas ao uso de gengibre nesta popula-
ção. Um ECAC relatou como efeitos secundários pi-
rose, cefaleias e diarreia. Contudo, os sintomas não 
se limitaram ao grupo intervenção, com gengibre. 
Não se demonstrou diferença estatisticamente signi-
ficativa nesses sintomas entre os diferentes grupos (p 
> 0,05). 

Foram avaliados os resultados em dois cataménios. 
A posologia administrada foi de 500 mg, em duas 
tomas diárias, e o programa de exercícios realiza-
do duas vezes por dia durante 20 minutos. Ambas 
as intervenções foram realizadas nos primeiros três 
dias do ciclo menstrual. No primeiro cataménio a 
redução da intensidade da dor segundo a EVA foi 
semelhante entre os dois grupos (p=0,304). Na ava-
liação do segundo cataménio constatou-se uma re-
dução na EVA no grupo intervenção (2,91 ± 2,45 
vs. 4,13 ± 2,12, p=0,039). O estudo apresenta ele-
vada qualidade metodológica, no entanto dado o 
número reduzido de participantes envolvidos que 
pode ter conduzido a vieses importantes, justifica-se 
a atribuição de NE 2.

Tabela 2 - Ensaio clínico aleatorizado e controlado

DISCUSSÃO

A evidência disponível favorece o uso de gengi-
bre oral no alívio da dismenorreia primária. As revi-
sões sistemáticas foram consistentes em demonstrar 
um benefício no grupo intervenção em comparação 
com o placebo. Quando comparado com outras 
sustâncias como o ácido mefenâmico, o ibuprofeno 
e o sulfato de zinco, o uso de gengibre mostrou ter 
eficácia semelhante a esses tratamentos. Compara-
tivamente à realização de exercício houve discre-
pância nos resultados entre os dois ensaios clínicos 
incluídos. Relativamente aos efeitos adversos, o uso 
de gengibre oral não resultou no seu aumento em 
comparação ao placebo ou outras terapêuticas orais. 

Embora este parâmetro não tenha sido alvo de ava-
liação em todos os estudos incluídos.

Constituem importantes limitações o reduzido 
tamanho amostral dos estudos e o uso de diferentes 
posologias de gengibre. As doses usadas divergiram 
entre 750 e 2000 mg, sendo que não foi demonstra-
da diferença na melhoria da intensidade da dor com 
doses diferentes de gengibre. Assume-se, por isso, 
que o tratamento deva ser iniciado com 750 mg por 
dia, aumentando a dose se necessário. O momento 
da intervenção e a sua duração foram semelhantes 
entre todos os trabalhos, no entanto, as populações-
-alvo tinham características diferentes e os grupos 
controlo usados divergiram entre si. Salienta-se ain-
da que os estudos incluídos não foram realizados na 
população portuguesa. 

Em relação à qualidade das revisões sistemáticas 
verificou-se heterogeneidade entre a metodologia 
dos estudos incluídos, principalmente no que diz 
respeito à escala usada para avaliação da gravida-
de da dor. Considerando a EVA como referência na 
avaliação da dor, é consensual o seu uso neste tipo 
de trabalhos.

A relevância desta temática na prática clínica 
justifica a realização de mais estudos, com metodo-
logias adequadas.
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De salientar também que a pergunta de revisão 
foi orientada para um POEM (Patient Oriented Eviden-
ce that Matters). Igualmente importante está ainda a 
pertinência do trabalho no sentido de revelar alter-
nativas terapêuticas para uma situação frequente na 
prática clínica do médico de família.  

CONCLUSÃO

Conclui-se que parece haver alguma evidência 
que aponta para o benefício do gengibre oral no 
alívio sintomático da dismenorreia primária (NE 2) 
quando comparado com o placebo. O uso de gengi-
bre mostrou ser tão efetivo como outras substâncias 
como o ibuprofeno, o sulfato de zinco e o ácido me-
fenâmico, pelo que pode ser considerada uma alter-
nativa segura ao seu uso (FR B). Contudo, não há 
recomendações específicas estabelecidas quanto ao 
seu uso nesta patologia.
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RESUMO

Introdução: O Internato Médico de Medicina Geral e Familiar (MGF) atualmente em vigor em Portugal prevê a 
realização de estágios de curta duração, destinados à aquisição de competências em procedimentos e áreas específi-
cas. Neste sentido, decidimos realizar um estágio curto em Cuidados de Saúde Primários (CSP) na Ilha de Santiago, 
Cabo Verde, de 15 a 26 de maio de 2017. Tivemos como principais objetivos: conhecer a estrutura e organização 
do sistema de saúde cabo-verdiano, em particular os CSP; perceber a influência dos fatores socioculturais desta co-
munidade nos cuidados de saúde; identificar os motivos mais frequentes de consulta e/ou urgência e participar em 
atividades de educação para a saúde na comunidade.
Métodos: Fomos divididos em dois grupos e distribuídos por duas unidades de prestação de CSP (Centro de Saúde 
da Achadinha e Centro de Saúde Reprodutiva da Fazenda), onde realizámos atividades em semanas alternadas. Par-
ticipámos em consultas de triagem de crianças e adultos, doença aguda, vigilância de doença crónica, saúde infantil/ 
juvenil, planeamento familiar, saúde materna, nutrição e em domicílios. 
Resultados/Discussão: O estágio permitiu-nos conhecer outro sistema de saúde. Contactámos com uma orga-
nização logística diferente, nomeadamente naquilo que respeita ao modelo de financiamento dos centros de saúde, 
agendamento e tipos de consultas disponíveis e critérios de prescrição de exames complementares de diagnóstico. 
Conclusões: Numa especialidade tão abrangente como a de MGF, consideramos que os conhecimentos adquiri-
dos neste tipo de partilha de experiência facilitam a visão global da saúde, tornando-se relevantes para a progressão 
e aperfeiçoamento da prática profissional de cada um.
Palavras-chave: Medicina geral e familiar; estágio curto; cuidados de saúde primários; Cabo Verde.

ABSTRACT

Introduction: Family Medicine Residency Program in Portugal allows doctors to take a short internship in order to 
acquire knowledge and experience in specific areas. We decided to take an internship in Primary Health Care in San-
tiago, Cape Verde, between the 15th and 26th of  May. Our main purposes were: to learn about the organization of  
Cape Verde Health System, mainly the Primary Care; to acknowledge the sociocultural features that influence health 
care; to know the main reasons for medical consultation and participate in community health education activities.
Methods: We were divided into two groups and allocated to two Primary Health Care unities: “Centro de Saúde da 
Achadinha” and “Centro de Saúde Reprodutiva da Fazenda”, where each group remained one week. We engaged 
in child and adults consultations, acute and chronic diseases consultations, family planning and maternal health con-
sultations, nutrition consultations and home health consultations.
Results/Discussion: This internship allowed us to know another health system. We learned about another health 
care organization, especially in what concerns the financial model of  primary care facilities, the consultations sched-
uling and the type of  medical consultations available and the prescription criteria of  medical exams. 
Conclusions: We consider that the acquired knowledge in this kind of  experience empowers medical doctors to 
have a global perspective of  the health care which allows them to grow and improve their health practice.
Keywords: Family medicine; primary health care; internship; Cape Verde.
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INTRODUÇÃO

O Internato Médico de Medicina Geral e Familiar 
(MGF) atualmente em vigor em Portugal prevê a reali-
zação de estágios de curta duração, destinados à aqui-
sição de competências em áreas específicas de interes-
se. Neste sentido, decidimos realizar um estágio curto 
em Cuidados de Saúde Primários (CSP) na Cidade da 
Praia, na Ilha de Santiago, Cabo Verde, de 15 a 26 de 
maio de 2017.

Optámos por este estágio pelo interesse em co-
nhecer a estrutura e organização do sistema de saúde 
cabo-verdiano, particularmente os CSP; perceber a 
influência dos fatores socioculturais desta comunida-
de nos cuidados de saúde; acompanhar a atividade 
médica diária dos profissionais de CSP; identificar os 
motivos mais frequentes de consulta e/ou urgência; e 
participar em atividades de educação para a saúde na 
comunidade.

A República de Cabo Verde é um arquipélago com-
posto por dez ilhas, cuja capital é a Cidade da Praia, na 
ilha de Santiago. Tem como língua oficial o português, 
embora no quotidiano a maioria da população utilize o 
crioulo cabo-verdiano. 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Cabo 
Verde

Na África Ocidental, Cabo Verde encontra-se entre 
os países com melhores indicadores de estado de saúde 
da população, graças a um esforço perseverante desde 
a sua independência, com criação de infraestruturas, 
formação de profissionais, organização de serviços, dis-
ponibilização criteriosa de recursos e implementação 
de uma legislação que suporta a institucionalização do 
sistema de saúde.1

Num país insular, pequeno e com parcos recursos fi-
nanceiros, não é fácil alcançar tais indicadores de saúde. 
O caráter montanhoso da maioria das ilhas, a exiguida-
de da população e a dispersão das comunidades rurais 
em localidades isoladas, acrescida da inadequação dos 
meios de transporte públicos, constituem dificuldades à 
resolução dos problemas de saúde da população.1,2

A política e a administração de saúde são da res-
ponsabilidade do Ministro da Saúde, de acordo com 
o pressuposto na Lei de Bases do Serviço Nacional 
de Saúde de Cabo Verde (Lei nº 41/VI/2004, de 5 de 
Abril.2,3)

O SNS tem por base as estruturas dependentes das 
delegacias de saúde e dois hospitais centrais dotados de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A 
delegacia de saúde é uma estrutura orgânica dirigida 
por um médico, o Delegado de Saúde, e tem como 
infraestruturas sanitárias: unidades sanitárias de base 

- estabelecimentos de saúde de nível básico, sob a res-
ponsabilidade de um agente sanitário, que desenvolve 
predominantemente atividades de primeiros socorros e 
de seguimento de doentes em tratamento prolongado; 
postos sanitários - estabelecimentos de saúde a cargo de 
um enfermeiro, que desenvolve atividades de promo-
ção da saúde e prevenção da doença e também presta 
cuidados curativos no âmbito da enfermagem ambula-
tória e comunitária; centros de saúde - estabelecimen-
tos de saúde dirigidos por um médico, que faz a presta-
ção de cuidados de saúde de acordo com a capacidade 
técnica instalada, e implementa os programas de CSP; 
hospitais regionais – centros de saúde integrados, com 
unidade de internamento diferenciada, prestando cui-
dados médicos especializados nas áreas de pediatria, 
cirurgia, estomatologia e ginecologia-obstetrícia.3

Aos doentes com carências financeiras é atribuído 
um atestado de pobreza que lhes confere isenção de ta-
xas moderadoras e acesso gratuito a medicação forne-
cida pelo próprio centro de saúde.

MÉTODOS

De forma a otimizar a nossa aprendizagem e par-
tilha de experiências, fomos divididos em dois grupos 
e distribuídos por duas unidades de prestação de cui-
dados de saúde, o Centro de Saúde da Achadinha e o 
Centro de Saúde Reprodutiva (Planeamento Materno 
Infantil) da Fazenda, onde realizámos atividades em se-
manas alternadas. 

Centro de Saúde da Achadinha
A estrutura desta unidade (Figura 1) inclui: secre-

taria, sala de espera, consultórios, sala com ecógrafo, 
farmácia, sala de fisioterapia, laboratório de análises, 
laboratório de virologia e espaço de respostas integra-
das às dependências.

O horário de funcionamento é das 8 às 15 horas, 
ocorrendo diariamente consultas de triagem de adul-
tos e crianças, consultas do dia (demanda espontânea) 
e consultas programadas. Existem também disponíveis 
consultas de pediatria (bissemanalmente), dermatologia 
(semanalmente), medicina dentária (diariamente), nu-
trição e psicologia (ambas mensalmente).

A equipa é constituída por seis médicos (três clínicos 
gerais, um médico de família, uma pediatra e um der-
matologista), cinco enfermeiros, dentista, nutricionista, 
psicóloga, assistente social, fisioterapeuta e técnicos de 
laboratório.

Tivemos oportunidade de acompanhar a equipa de 
enfermagem e a equipa médica nas diversas tipologias 
de consulta, excetuando as de dermatologia, medicina 
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Figura 1 - Centro de Saúde da Achadinha

Figura 2 - Farmácia do Centro de Saúde da 
Achadinha

dentária, psicologia e nutrição, devido à curta duração 
do estágio.

Nas consultas de triagem de adultos verificámos 
que é a equipa de enfermagem que efetua grande parte 
da vigilância dos grupos de risco (diabéticos, hiperten-
sos), uma vez que a consulta médica é preenchida so-
bretudo com consultas do dia, dificultando a resposta 
aos grupos referidos anteriormente. São encaminhados 
para consulta médica apenas os casos de mau controlo. 
O mesmo acontece com as admissões extra-agenda de 
doença aguda, em que a enfermagem avalia a neces-
sidade de consulta médica. Nas consultas de triagem 
pediátrica, geralmente, é efetuada a parametrização de 
sinais vitais e administração de medicação aguda, após 
avaliação pela pediatra. 

Relativamente às consultas médicas, acompanhá-
mos os clínicos gerais em consultas maioritariamente 
de demanda espontânea, uma vez que os utentes com-
preendem muito pouco o conceito de consulta progra-
mada. Observámos patologia aguda e crónica, prin-
cipalmente do foro cardiovascular, endocrinológico, 
osteoarticular, ginecológico e dermatológico. Acompa-
nhámos a pediatra, efetuando consultas de vigilância 
de saúde infantil e de avaliação de patologia aguda, 
principalmente do foro respiratório, gastroenterológico 
e dermatológico. Nesta unidade apenas a pediatra e o 
médico de família realizam consultas de saúde infantil.

Participámos também em visitas domiciliárias com 
a enfermeira e a assistente social, uma vez que o mé-
dico não as realiza por falta de recursos humanos. Por 
este motivo, e também pela falta de transportes, per-
cebemos que se realizam apenas esporadicamente. 
Ajudaram-nos a conhecer a comunidade e pudemos 
constatar que consistem essencialmente em conversas 
informais com alguns utentes acerca da vida familiar e 
estado de saúde atual.

Apesar de não termos participado, esta unidade dis-
ponibiliza também, no âmbito da consulta programa-
da, o seguimento de doenças infectocontagiosas, como 

tuberculose e infeção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (VIH), sendo a medicação disponibilizada 
pelo próprio centro de saúde (Figura 2). 

O espaço de respostas integradas às dependências 
recebe doentes com dependência do álcool e de drogas. 
É dirigido por um clínico geral e pela psicóloga e articu-

la-se com o Hospital de Saúde Mental. Não assistimos 
a estas consultas para não comprometer a relação de 
confiança entre o doente e o profissional de saúde.

Centro de Saúde Reprodutiva da Fazenda
Esta unidade (Figura 3) está estruturada em três 

setores: infantil, adolescentes e adultos. As consul-
tas no setor infantil incluem a consulta de puericul-
tura e a de nutrição; os setores de adolescentes e 
adultos incluem consultas de planeamento familiar, 
pré-natal, pós-parto, ginecologia, nutrição e psico-
logia.

O horário de funcionamento é também das 8 
às 15 horas. 

Figura 3 - Centro de Saúde Reprodutiva da 
Fazenda
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Figura 4 - Avaliação ponderal na consulta de 
enfermagem

A equipa é constituída por quatro médicos (três 
clínicos gerais e uma ginecologista/obstetra), três 
enfermeiros, seis auxiliares de saúde reprodutiva, 
duas psicólogas, neuropsicólogo, assistente social, 
nutricionista e fisioterapeuta.

No setor infantil acompanhámos a equipa de 
enfermagem na parametrização de sinais vitais, da-
dos antropométricos e vacinação infantil. A avalia-
ção estato-ponderal (Figura 4) é realizada a partir 
da primeira semana com controlo mensal posterior. 
Caso exista alguma alteração na avaliação ou a 
criança apresente sintomatologia aguda, é encami-
nhada para observação médica.

A consulta médica está a cargo de uma colega de 
clínica geral que realiza consultas a crianças com ida-
des entre os 0 e 5 anos. É efetuada a vigilância pe-
riódica e a vacinação, com intervalos de dois meses, e 
também são observadas crianças com sintomatologia 
aguda. Pudemos participar na realização do exame 
objetivo e no aconselhamento às mães.

Nos setores de adolescentes e adultos, acompa-
nhámos médicas de clínica geral em consultas de pla-
neamento familiar/ginecologia, de vigilância ou de 

avaliação de situações agudas, como infeções vaginais. 
Constatámos que não existe um rastreio organizado 
do cancro da mama nem do colo do útero, sendo que, 
quando indicada citologia cervico-vaginal, esta é pres-
crita para ser realizada no exterior. Também pudemos 
observar e/ou efetuar a colocação de implantes anti-
concepcionais subcutâneos como o Jadelle®, procedi-
mento habitualmente realizado pelos enfermeiros. 

Nas consultas pré-natais participámos na vigilân-
cia das grávidas em diferentes trimestres, praticando o 
exame ginecológico e a audição do foco fetal. Também 
faz parte das competências do médico a vigilância da 
grávida VIH positiva, sendo a medicação antirretrovi-
ral fornecida pelo centro de saúde. 

Através da participação nas consultas destes setores, 
constatámos que a proporção de grávidas adolescentes 
na população cabo-verdiana é superior à portuguesa, 
em relação com a indiferença das utentes quanto à im-
portância dos métodos contracetivos. Além disto, tanto 
as consultas pré-natais como as consultas do pós-parto 
ocorrem em baixo número relativamente ao esperado, 
pois a maioria das mulheres desvaloriza a importância 
de um seguimento gestacional/puerperal adequado. 

Ainda nesta unidade foi possível assistir a consultas 
de nutrição facultadas às mulheres grávidas, nas quais 
é feito o ensino de hábitos alimentares saudáveis e a 
promoção da técnica da amamentação, com discussão 
de benefícios e dificuldades. Estas consultas também 
são direcionadas às crianças em idade de diversifica-
ção alimentar, realizando-se o ensino dos alimentos a 
introduzir em cada período e fornecendo-se alterna-
tivas às mães que apresentam parcos recursos econó-
micos.

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Embora sejam dois países de língua oficial portu-
guesa, existem muitas diferenças na organização dos 
CSP entre Cabo Verde e Portugal.

Em Cabo Verde a implementação dos CSP encon-
tra-se numa fase inicial, com dificuldades na gestão 
dos recursos disponíveis, baixa acessibilidade aos cui-
dados de saúde (falta de recursos humanos e horário 
de funcionamento reduzido) e falhas organizativas es-
sencialmente no agendamento e planeamento de con-
sultas e na articulação com os cuidados hospitalares. A 
referenciação é efetuada através do preenchimento de 
um papel timbrado que o utente entrega no hospital 
para agendamento de consulta e/ou exames comple-
mentares. Isto causa um grande incómodo e despesa 
para o utente, acrescendo o risco de extravio da refe-
renciação.
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Contudo, a nível das estruturas de CSP do SNS 
cabo-verdiano, a possibilidade de realização de exa-
mes complementares e o apoio semanal de médicos 
especialistas e de outros profissionais de saúde, como 
dentistas e fisioterapeutas, constituem vantagens em 
relação ao nosso SNS. A primeira possibilita um au-
mento da adesão à realização dos exames pela maior 
acessibilidade e maior rapidez na orientação clínica. A 
presença de diferentes especialidades nos CSP permi-
te uma resposta mais rápida aos pedidos de consulta, 
maior acessibilidade ao utente e também o esclare-
cimento de dúvidas clínicas, com resolução de casos 
sem necessidade de referenciação e de duplicação de 
consultas.

O estágio permitiu-nos conhecer outro sistema de 
saúde, inserido numa cultura que diverge da nossa, 
com consequentes desigualdades no funcionamento 
dos CSP. Deparámo-nos com uma organização logís-
tica diferente, nomeadamente no modelo de financia-
mento dos centros de saúde, agendamento e tipos de 
consultas disponíveis e critérios de prescrição de exa-
mes complementares de diagnóstico. Denotámos tam-
bém diferenças na prática clínica, quer ao nível dos 
programas de saúde implementados, quer ao nível da 
epidemiologia das condições clínicas mais prevalentes.

Quanto aos objetivos propostos, foram cumpridos 
na sua generalidade. Não foi possível participar em 
atividades de educação para a saúde na comunidade, 
uma vez que se efetuam esporadicamente. Devido à 
barreira linguística (muitos utentes falam apenas criou-
lo), também não foi possível a sua realização por nossa 
iniciativa.

CONCLUSÕES

A pertinência deste estágio relacionou-se essen-
cialmente com a partilha de experiência entre profis-
sionais de dois países de língua oficial portuguesa de 
diferentes continentes no âmbito dos CSP.

Com esta experiência foi possível acarretar diferen-
tes conceitos e aprendizagens; transmitir informação 
acerca dos CSP em Portugal aos vários médicos com 
que contactámos e contrariamente ao esperado, tra-
zer sugestões que poderiam contribuir para a melhoria 
contínua na organização dos nossos CSP. Destacamos 
a implementação do apoio de outras especialidades 
médicas ou valências clínicas nos CSP do nosso SNS, 
que apesar de associada a custos imediatos, traria van-
tagens ao utente e profissionais de saúde, reduzindo 
as listas de espera de consultas hospitalares e podendo 
conduzir a menores custos para a saúde a longo prazo.

Em suma, numa especialidade tão abrangente 

como a de MGF, consideramos que os conhecimentos 
adquiridos neste tipo de partilha de experiências faci-
litam a visão global da saúde, tornando-se relevantes 
para a progressão e aperfeiçoamento da prática profis-
sional de cada um. 
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