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Editorial

Cuidemos de nós, para melhor cuidarmos do próximo
Take care of  ourselves, to take better care of  others

Daniel Ventura, Cláudia Santos Melo, Inês Conde, André Santiago
Corpo Editorial 

Ao longo dos anos, todos damos por nós a aconse-
lhar os nossos utentes a adotar um determinado com-
portamento, que depois nós médicos não fazemos, 
ou, ainda pior, fazemos exatamente o contrário.

 “Por causa dos seus pulmões devia deixar de fu-
mar”, mas já vi o doutor a “aliviar o stress” com um 
cigarro à porta do Centro de Saúde. “Deve comer 
de modo mais saudável para controlar a sua diabe-
tes”, mas ontem o doutor comeu o seu croissant misto. 
“O senhor está obeso devia fazer exercício e perder 
peso”, mas o doutor já se viu ao espelho? “Vai levar 
esta medicação para tratar a sua ansiedade e depres-
são”, e o doutor, que anda a refilar e maldisposto que 
ninguém o aguenta, já procurou ajuda?

Quantos de nós somos culpados destes “pecados”? 
Quantos de nós sentimos que estamos prestes a che-
gar a um ponto de rotura, que já não conseguimos 
continuar a dar tanto de nós? Mas, quantos de nós 
já procurámos ajuda ou arranjámos mecanismos de 
defesa?

O endgame da nossa profissão é termos os nossos 
utentes o mais controlados possível, com recurso à 
medicação estritamente necessária e sem intercorrên-
cias agudas. Mas será possível cuidar de alguém, que 
nos confia a sua vida, quando estamos física e men-
talmente esgotados? Que sensação se transmite a um 
utente que olha para o médico à procura de respostas 
e nele encontra tristeza?

Saindo da esfera médico-doente, qual é o estado 
das nossas relações familiares e de amizade? E da 
nossa relação connosco? Sabem dizer quando foi a 
última vez que foram ao cinema? E a última vez que 
se sentiram tão bem que realmente se abstraíram de 
tudo?

Nunca ninguém disse que a vida de médico (espe-
cialmente médico interno) era fácil. Contudo, há um 
momento na vida em que nos deparamos com uma 
decisão: ou continuamos numa espiral descendente 
de autodestruição, ou começamos a cuidar de nós 
próprios. Pois ninguém o poderá fazer por nós.

Sejamos honestos. Não é possível “vender” uma 
ideia a alguém ou fazê-lo mudar de hábitos se não 
acreditarmos no que estamos a dizer. Quer queira-
mos quer não, damos sempre o exemplo pelas ati-
tudes, palavras não bastam para levar os utentes a 

seguir os nossos conselhos. É importante, e tantas 
vezes descurado, o nosso bem-estar, quer físico, quer 
mental. Não somos todos iguais, por isso cada um tem 
necessidades diferentes, só o próprio saberá a melhor 
maneira de atingir o seu ideal de bem-estar. Cabe a 
cada um a busca pelo seu ponto de equilíbrio.

Numa época em que tanto se fala sobre burnout dos 
profissionais de saúde, sejamos um pouco egoístas. 
Pensemos primeiro em nós e no nosso bem-estar, para 
podermos oferecer a nossa melhor versão a quem nos 
procura. Cuidemos de nós, para melhor cuidarmos 
do próximo.
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Cuidados Paliativos e Medicina Geral e Familiar
Paliative Care and Primary Care

Raquel Lisboa1, Manuela Araújo2

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Monte Crasto, ACeS Grande Porto II - Gondomar
2 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Pró-Saúde, ACeS Cavado II - Gerês/Cabreira

O termo paliativo provém do étimo latino palliare, 
cujo significado remete para os conceitos de acolher, 
abrigar, proteger. A Paliação define-se pelo alívio do 
sofrimento do doente e daquele com quem o mesmo 
mantém relações de proximidade afetiva.1 A Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) estima que, anual-
mente, mais de 40 milhões de pessoas necessitam de 
Cuidados Paliativos (CP) em todo o mundo, sendo 
bem reconhecida a eficiência e custo-efetividade deste 
tipo de cuidados no alívio do sofrimento do doente e 
respetivas famílias.2 Em Portugal, com base nos dados 
do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2001, 
anualmente, carecem de cuidados paliativos 250000 
pessoas.

Com o aumento do envelhecimento, das doenças 
crónicas incapacitantes e dos índices de dependência, 
as necessidades de CP têm vindo a aumentar em Por-
tugal. Estima-se, segundo dados emanados pelo INE 
para o ano de 2014, que 69 a 82% dos falecidos em 
Portugal necessitavam de CP.3

Sabe-se hoje que, quando aplicados numa fase 
mais precoce da doença, os CP permitem um melhor 
controlo sintomático do doente e uma diminuição da 
sobrecarga familiar. Assim, é possível reduzir os tem-
pos de internamento hospitalar, o recurso aos serviços 
de saúde, nomeadamente serviços de urgência, e em 
consequência, diminuir os custos em saúde.2 A OMS 
define os CP como uma abordagem que visa melho-
rar a qualidade de vida dos doentes que enfrentam 
problemas decorrentes de uma doença incurável, com 
prognóstico limitado e/ou doença grave que ameaça 
a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, 
com recurso à identificação precoce, avaliação e con-
trolo da dor e outros problemas físicos, psicológicos, 
sociais e espirituais. Atualmente existe, ainda, uma 
ideia profundamente enraizada na sociedade em ge-
ral e na própria classe médica de que o recurso aos 
CP, deve apenas ser feito em situação de “fim de li-
nha”, quando “já não há nada a fazer”, quando estão 
esgotadas as estratégias terapêuticas/curativas ou se 
vê por terminado o período de “investimento”. As-
sumindo o significativo impacto dos CP na qualidade 
de vida do doente, torna-se prioritário o seu envolvi-

mento o mais precocemente possível, quando se está 
perante uma doença crónica e/ou grave. Idealmente, 
deverá existir uma interação entre cuidados dirigidos 
à doença e CP, mantendo-se sempre presente a ideia 
de que, mesmo quando a cura não é possível, deverá 
haver um “investimento” na promoção do conforto e 
resposta às necessidades do doente e família, nas di-
mensões física, psicológica e social. Ainda assim, estes 
cuidados não são um direito de todos e apenas alguns 
têm o privilégio de os receber. O cuidado ao doente 
em fim de vida não deveria apresentar-se como uma 
necessidade, mas antes um direito básico e universal. 
A abordagem do sofrimento do doente em fim de 
vida pode, de certa forma, ser um indicador do grau 
de maturidade de uma sociedade. É fundamental des-
tacar que o doente paliativo não é necessariamente 
um doente terminal ou agónico. Da mesma forma, 
os CP dirigem-se não apenas a doentes com doença 
oncológica avançada, mas também a doentes com in-
suficiência avançada de órgão (cardíaca, respiratória, 
hepática, renal), doenças neurológicas degenerativas, 
demências em estadio avançado, doentes com seque-
las graves de Acidente Vascular Cerebral, Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida em estádio terminal, 
entre outros.

Os CP assentam em quatro áreas fundamentais: 
controlo sintomático, comunicação adequada, apoio 
à família e trabalho em equipa. Esta área da Medi-
cina dirige-se mais ao doente, na sua componente 
holística, do que à doença, preocupa-se mais com a 
reconciliação do que com a cura e procura desen-
volver uma aliança entre o doente e prestadores de 
cuidados. Outro pilar fundamental dos CP consiste 
na integração das componentes psicológica, social e 
espiritual nos cuidados prestados. Comunicar eficaz-
mente constitui uma necessidade básica em CP, é a 
chave para atender com dignidade todas as dimen-
sões do doente e família. “Existe mais sofrimento em 
doentes com doença em fase terminal, causado por 
uma comunicação deficitária acerca da doença, do 
que por qualquer outro problema, exceto o da dor 
não controlada”.

Quando um dos elementos da família adoece, o 
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impacto da doença estende-se a todo o universo fa-
miliar desenvolvendo-se uma grande instabilidade e 
o aparecimento de medos, fragilidades, insegurança 
e incapacidade para tratar do doente. A família é o 
núcleo social mais importante, é “o principal redu-
to de suporte em caso de vulnerabilidade, sobretudo 
na doença”.4 Assim se compreende que a integração 
da família na equipa de cuidados multidisciplinares é 
uma tarefa prioritária. Este envolvimento tem como 
principais objetivos: promover a adaptação emocio-
nal; capacitar para a prestação de cuidados; prepa-
rar o processo de luto e prevenir o luto patológico. 
Não menos importante é o trabalho desempenhado 
em equipa aquando da prestação de CP. O doente 
paliativo requer uma abordagem transdisciplinar de 
modo a que possa existir apoio mútuo que ultrapasse 
resistências individuais; garantia de continuidade e 
diferenciação de cuidados; partilha de experiências e 
apoio na tomada de decisões difíceis; possibilidade de 
participar na formação e aperfeiçoamento de com-
petências.

Os CP assentam na visão holística e no cuidado 
não só ao doente, mas também à família, contexto e 
comunidade em que se insere. Os princípios da Me-
dicina Paliativa adequam-se integralmente às carac-
terísticas da Medicina Geral e Familiar (MGF), que 
é uma área abrangente, longitudinal, integrada, onde 
a comunicação e relação médico-doente são compo-
nentes fundamentais. A relação do médico de família 
(MF) com a Medicina Paliativa é uma realidade cada 
vez maior, tendo em conta o peso da doença crónica 
e avançada nos cuidados de saúde primários (CSP). 
Na Rede Nacional de Cuidados Continuados são já 
vários os MF que integram as equipas multidisciplina-
res, nomeadamente, as 21 Equipas Comunitárias de 
Suporte em Cuidados Paliativos existentes de norte a 
sul do País, nas quais são prestados cuidados cada vez 
mais diferenciados.5

Um MF com uma lista de cerca de 2000 utentes 
acompanha em média 20 doentes em situação termi-
nal por ano. Destes 20 doentes, 5 irão morrer de cau-
sa neoplásica, outros 5 por falência de órgão e apenas 
2 a 3 terão uma morte súbita.6 Perante esta realidade, 
é fácil perceber que a intervenção dos MF e dos CSP 
tem um papel fundamental na melhoria dos cuidados 
prestados aos doentes em fim de vida em Portugal. 

É fundamental que o MF preste cuidados paliati-
vos aos doentes em fim de vida que se encontram no 
domicílio, que frequentemente é o local que escolhem 
para passar os últimos dias, rodeados da sua família. 
O MF é o profissional com maior proximidade do 
doente e da sua família, encontrando-se numa posi-
ção privilegiada para assumir este tipo de cuidados. 

Não obstante, o MF é o elo crucial na coordenação 
de cuidados na equipa multidisciplinar, uma vez que 
é o profissional que melhor conhece a história biográ-
fica e clínica do doente, pelo seguimento ao longo do 
seu ciclo de vida. Uma boa coordenação entre ambos 
os níveis assistenciais, para além de facilitar a conti-
nuidade de cuidados e promover a adequada identi-
ficação dos pacientes que beneficiam de CP, permite 
aumentar a eficiência em conjunto, evita o uso inade-
quado dos serviços de urgência, atitudes diagnósticas 
invasivas e desnecessárias, deste modo evita a perda 
de dignidade e sofrimento do doente em fim de vida. 
Além do exposto, apenas um trabalho coordenado 
em equipa permite a elaboração de um plano de cui-
dados individualizado que reúna as necessidades do 
paciente e do seu meio envolvente. Assim, é de ex-
trema importância a aquisição de conhecimentos e 
competências mais avançadas nesta área, de forma a 
proporcionar o melhor acompanhamento do doente 
paliativo, com a máxima qualidade de vida e bem-es-
tar familiar. 

A abordagem paliativa, isto é, a capacidade de 
identificar e tratar precocemente doentes com ne-
cessidades paliativas, referenciando os casos mais 
complexos para outro nível de diferenciação, deve 
ser realizada por todos os profissionais do sistema de 
saúde que, idealmente, deveriam concluir a licencia-
tura/mestrado integrado com formação básica em 
CP. Já os Cuidados Paliativos Generalistas, deveriam 
ser transversais a todos especialistas em MGF. Esta 
tipologia de cuidados é prestada em áreas com ele-
vada prevalência de doença incurável e progressiva, 
como é o caso dos CSP, oncologia e medicina interna. 
Embora os CP não sejam o foco principal de ativi-
dade nos CSP, o MF deve dispor de conhecimentos 
e competências avançadas em CP, idealmente uma 
formação de nível intermédio obtida em nível pós-
-graduado (90-180 horas).2

Quem melhor para acompanhar o doente em fim 
de vida senão aquele que o acompanhou durante todo 
o ciclo de vida? Não deveria por isso, ser obrigatória a 
formação de nível intermédio em Cuidados Paliativos 
no internato de formação específica em MGF?
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Combater o burnout médico: porque não começar pela raiz?
Fighting physician burnout: why not start at the beginning?

Diogo Dias da Silva1, Mariana Santos1, Ana Castanheira2

1 Médico Interno de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Serpa Pinto, ACeS Grande Porto V - Porto Ocidental
2 Médica Assistente de Medicina Geral e Familiar, USF Serpa Pinto, ACeS Grande Porto V - Porto Ocidental

Os números não o escondem: quase metade dos 
médicos em Portugal encontra-se em burnout elevado 
e os profissionais mais jovens são aqueles que apre-
sentam níveis mais alarmantes deste flagelo, resulta-
dos que transparecem sentimentos de elevada exaus-
tão emocional, despersonalização e baixa realização 
profissional entre a classe médica.1 Urge entender a 
origem deste problema e procurar soluções eficazes 
para o prevenir.

Quando em burnout, um médico encontra-se em 
risco de perder a paixão pela missão de cuidar, e de 
olhar para o paciente como um objeto, deixando de 
sentir que faz a diferença com o seu trabalho diário. 
É inegável que estas condições diminuem a qualidade 
dos serviços prestados, podendo levar a um aumento 
da insatisfação do utente e do risco de erro médico.

Porque não procurar parte da origem do proble-
ma? Sabe-se que o burnout pode surgir como resultado 
de um grande envolvimento pessoal, empenho e mo-
tivação intrínseca (o chamado “entusiasmo idealista” 
- primeira fase do desenvolvimento desta síndrome, 
segundo Edelwich e Brodsky) que não encontraram 
a correspondência esperada.2 Curiosamente, o perfil 
acima descrito encaixa perfeitamente na esmagado-
ra maioria dos estudantes de Medicina e médicos em 
início de carreira. 

É sabido que o risco do defraudar de expectativas 
dos jovens médicos está a aumentar: o acesso à espe-
cialidade já não é de todo uma garantia, a emigração 
surge como uma realidade; a sobrecarga de trabalho, 
os indicadores de desempenho, as infindáveis buro-
cracias e as políticas de redução de custos dominam 
progressivamente a prática médica; os registos médi-
cos eletrónicos, apesar da sua incontestável utilidade, 
criam um muro praticamente intransponível na co-
municação médico-doente; o nível de exigência das 
populações que servimos tem aumentado considera-
velmente; as condições de trabalho são para muitos 
percecionadas como más. Quando necessidades a se-
rem satisfeitas (sucesso profissional, reconhecimento, 
estabilidade financeira, boas condições de trabalho, 
entre outras) não o são, surge a frustração, a tristeza 
e o isolamento.

Não menos importante, a profissão médica, por 

lidar diretamente com o sofrimento, a vida e a mor-
te do ser humano, surge muitas vezes associada à in-
certeza, à responsabilidade e à perda. Nos primeiros 
anos de prática, o inevitável contacto com estes sen-
timentos de vencibilidade pode exacerbar o risco de 
mal-estar no profissional e de uma má adaptação a 
um trabalho por si só tão exigente. 

Em 2014, José Agostinho Santos propôs o brilhan-
te conceito de prevenção quinquenária: prevenir o 
dano para o paciente, atuando na esfera biopsicos-
social do médico.3 As estratégias inerentes a este con-
ceito são múltiplas, sendo dirigidas não só ao próprio 
médico, mas também à comunidade, ao próprio local 
de trabalho e às entidades administrativas e governa-
mentais. 

Dirigindo o foco para a primeira esfera e aten-
dendo à maior vulnerabilidade já discutida, lança-se 
o repto: porque não investir na prevenção do burnout 
do profissional médico naquele que ainda não o é? 
Estará a formação médica em Portugal apenas ou es-
sencialmente focada nas áreas que melhor preparam 
os alunos em termos clínico-científicos? É valiosa a 
contribuição da formação pré-graduada médica no 
implementar de estratégias para a criação de uma re-
lação médico-doente humana e eficaz, não esquecen-
do o contacto precoce com os princípios éticos que 
regem o nosso exercício. No entanto, a atenção dada 
à relação do futuro médico consigo mesmo (e com 
o desafiante meio que o irá envolver) tem ainda um 
longo caminho pela frente até se tornar ideal. 

Num artigo relativo à “Joy of  Practice”, Katherine 
Barnett revela a importância de desmistificar a cul-
tura de que a formação em Medicina deva ser le-
vada aos limites físicos e mentais, dando o exemplo 
da “Healer’s Art”. Direcionada a alunos nos primeiros 
anos de Medicina, esta formação proporciona um es-
paço para explorar a razão da escolha da carreira mé-
dica, abordando também temas como a importância 
do autocuidado do profissional de saúde, o luto e o 
sentido de serviço. Esta “imunização” inicial dá sen-
tido à escolha dos alunos e aborda desde cedo o que 
mais tarde cada um deles seguramente encontrará na 
sua prática.4

Em Portugal, já estão também a ser dados passos 
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nesse sentido. Em entrevista recente dada ao jornal 
Público, a Professora Maria Amélia Ferreira, diretora 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
destaca a inclusão da unidade curricular obrigatória 
de Humanidades em Medicina no 1º ano do curso, 
no sentido de sensibilizar os alunos para a antropolo-
gia médica e de alguma forma ajudá-los a lidar com a 
incerteza e com o erro.5

Partindo da irrefutável exigência do curso de Me-
dicina, não deve ser ignorado que também os estu-
dantes de Medicina poderão apresentar francos si-
nais de burnout académico. A sensibilização para esta 
realidade deve ser estimulada e as faculdades têm o 
dever de dar a conhecer recursos que a abordem. Os 
serviços de Psicologia que servem a comunidade aca-
démica poderão representar uma enorme ajuda neste 
sentido.

Dirigindo o olhar para a fase posterior deste per-
curso, é sabido que, pelo facto de se encontrarem em 
início de carreira, os médicos recém-formados não 
encontram muitas vezes o tempo suficiente para de-
senvolver estratégias adaptativas em resposta ao stress 
laboral. Mas não é só deste tempo que eles precisam. 
Precisam de espaços de discussão e partilha de ex-
periências adversas, precisam de encontrar nos seus 
orientadores e superiores hierárquicos a compreensão 
e orientação necessárias a uma boa adaptação, pre-
cisam que lhes sejam dadas condições para olharem 
o autocuidado como parte elementar do profissiona-
lismo médico e assim poderem investir nas relações 
interpessoais, no descanso adequado, numa alimen-
tação saudável, na atividade física regular, nas suas 
paixões pessoais.

Não deve ser esquecido que todos nós, como cole-
gas, amigos, familiares ou até como os seus próprios 
médicos assistentes, devemos contribuir ativamente 
na prevenção, reconhecimento e abordagem do bur-
nout dos futuros médicos e daqueles que há pouco ini-
ciaram o seu percurso profissional. Assim, começando 
pela raiz e numa perspetiva essencialmente preventi-
va, poderemos começar a atenuar este flagelo. Todos 
ficam a ganhar, nós e aqueles que, todos os dias e com 
paixão, servimos.
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RESUMO

Introdução: As Unidade de Saúde Familiar (USF) têm por missão a prestação de cuidados de saúde personaliza-
dos à população, garantindo a acessibilidade, globalidade, qualidade e continuidade dos mesmos. Na prática clínica, 
o médico de família (MF) depara-se com inúmeras inconformidades, sendo uma delas o recurso desadequado à 
consulta aberta (CA), que compromete a acessibilidade e a qualidade assistencial. O objetivo principal deste estudo 
foi determinar a proporção de CA realizadas por motivo não adequado.
Materiais e Métodos: Estudo observacional, analítico e transversal. População de utentes que recorreram à CA 
entre janeiro e junho de 2017 nas unidades em estudo. Amostra aleatorizada por clusters, obtida pelo software infor-
mático Randomizer®. Analisada a totalidade das CA realizadas nos dias aleatorizados. Os dados foram recolhidos, no 
mínimo, 5 dias úteis após realização da consulta. Os critérios adequados para CA foram uniformizados. O proces-
samento de dados foi realizado em SPSS 23.0®.
Resultados: Identificaram-se 988 episódios de CA, excluindo-se 55 (5,6%) da análise, com 66,8% de mulheres 
e idade média de 44,4 anos. Um quinto das CA realizaram-se por motivo não adequado. Os episódios de doença 
aguda corresponderam a 70,6% das CA e 62,4% das CA foram realizados pelo respetivo MF.
Discussão: Heterogeneidade das unidades, área de influência e população são fatores potencialmente confundi-
dores.
Conclusão: Aproximadamente 20% das CA realizaram-se por motivo não adequado. A idade do utente e a rea-
lização pelo MF aumentam a proporção de CA realizadas por motivo não adequado. Impõe-se uma revisão dos 
critérios de elegibilidade para CA e sua implementação transversal.

ABSTRACT

Introduction: Family Health Units (FHU) have the mission to provide personalized health care to the population, 
guaranteeing its accessibility, globality, quality and continuity. The family doctor (FD) is confronted with numerous 
challenges, of  which the inadequate use of  urgent consultations (UC) compromises accessibility and quality of  care. 
The main objective of  this study was to assess the proportion of  UC performed for an uncontemplated reason.
Materials and Methods: Observational, analytical and cross-sectional study. Population of  patients who had 
UC between January and June of  2017 in the HFUs under study. Sample randomized by clusters, obtained by 
Randomizer® software. The total number of  UC performed on randomized days was analyzed. Data was collected 
at least 5 working days after the consultation. The criteria for UC were standardized. Data was processed in SPSS 
23.0®.
Results: We identified 988 UC, of  which 55 (5.6%) were excluded, with 66.8% of  women and average age of  
44.4 years. One-fifth of  the UC was carried out for an uncontemplated reason. Episodes of  acute illness comprised 
70.6% of  all UC and 62.4% of  UC were performed by the patient’s FD.
Discussion: Heterogeneity of  health units, area of  influence and population are potentially confounding factors.
Conclusion: Approximately 20% of  UC were performed for an uncontemplated reason. The age of  the patient 
and the performance by their FD increase the proportion of  UC performed for an uncontemplated reason. It is 
necessary to review the eligibility criteria for UC and ensure their wide implementation.
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INTRODUÇÃO

As Unidades de Saúde Familiar (USF) têm por mis-
são a prestação de cuidados de saúde personalizados 
à população que servem, garantindo a acessibilidade, 
a globalidade, a qualidade e a continuidade dos mes-
mos.1 Disponibilizam aos utentes três tipos de consulta 
presencial: programada, não programada [consulta 
aberta (CA)] e domiciliária. 

A consulta programada visa a promoção da saúde 
ou vigilância de utentes portadores de doença não agu-
da e não urgente. A CA da USF, definida no Glossário 
para as USF, é uma consulta com marcação presencial 
ou telefónica para o próprio dia, da iniciativa do uten-
te,2 motivada pela alteração súbita do estado de saúde, 
aparecimento agudo de um problema ou agudização 
de outros pré-existentes que necessitem de avaliação 
urgente. O termo agudo refere-se a um problema com 
duração inferior a 4 semanas. Trata-se de uma consul-
ta destinada apenas à avaliação de problemas de saú-
de urgentes (percecionados pelo próprio), excetuando 
alguns procedimentos administrativos pré-definidos 
que carecem de resolução a curto prazo, não podendo 
aguardar pelo agendamento de uma consulta progra-
mada.3 Nas USF dos autores, a CA é realizada a uten-
tes da lista do próprio médico de família ou de outro 
médico da unidade.

Na prática clínica diária, o médico de família (MF) 
depara-se com inúmeras situações incongruentes com 
as normas de funcionamento das USF, como o recur-
so desadequado à CA para renovação da medicação 
crónica, entrega de resultados de exames complemen-
tares de diagnóstico, obtenção de atestado médico para 
revalidação de carta de condução, entre outros moti-
vos. A utilização indiscriminada da CA para estes fins 
compromete a qualidade assistencial, a acessibilidade 
ordenada e a equidade de cuidados.

Não se encontraram estudos que corroborem esta 
presunção de uma forma inequívoca.

O objetivo principal deste estudo foi determinar a 
proporção de CA realizadas por motivo não adequado, 
isto é, consultas que não encaixam nos critérios pre-
vistos de CA. Os objetivos secundários passaram por 
caracterizar os motivos não adequados; caracterizar os 
aspetos sociodemográficos dos utentes que recorrem à 
CA e do respetivo MF; avaliar a relação entre as ca-
racterísticas dos utentes e do MF e a proporção de CA 
realizadas por motivo não adequado; quantificar a pro-
porção de CA devidas a cada motivo não adequado 
e comparar a proporção de CA realizadas por motivo 
não adequado pelo MF com aquela das CA realizadas 
por motivo não adequado por outro médico da unida-
de de saúde. 

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo decorreu na USF Casa dos Pescadores, 
na USF das Ondas, na USF Santa Clara [as três per-
tencentes ao Agrupamento de Centros de Centro de 
Saúde (ACeS) Póvoa de Varzim/Vila do Conde] e na 
USF Ramalde (pertencente ao ACeS Porto Ocidental), 
integrantes da Administração Regional de Saúde do 
Norte (ARSN), entre os meses de janeiro e junho de 
2017. Trata-se de um estudo observacional, analítico e 
transversal, cuja população era composta pelos utentes 
que recorreram à CA no período em estudo. A amostra 
foi aleatorizada por clusters. Para definir o dia de cada 
mês a analisar (total de 6 dias), foi utilizado o software 
Randomizer®. Foi analisada a totalidade das CA realiza-
das nos dias aleatorizados.

Foram incluídas as CA realizadas nas USF em estu-
do nos dias selecionados, incluindo as extraordinárias, 
e com registo médico codificado e/ou em texto livre 
no SOAP. Foram excluídas as consultas sem registo ou 
com registos insuficientes, ou seja, aquelas que não per-
mitiam a sua categorização, assim como, as realizadas 
pelos investigadores. Os dados foram recolhidos, no mí-
nimo, 5 dias úteis após o dia aleatorizado, por pesquisa 
no processo clínico eletrónico (SClínico®) e mediante 
autorização prévia dos MF. 

Os motivos adequados para realização de CA defi-
nidos pelos investigadores, após consulta das equipas e 
uniformização, foram os seguintes: avaliação de doen-
ça aguda (de novo ou agudização de patologia crónica) 
que surgiu nas últimas 4 semanas; avaliação de exames 
complementares relacionados com a doença aguda 
(mediante autorização prévia do médico); necessidade 
de cuidados de enfermagem (injetáveis, tratamento de 
feridas, programa de substituição de metadona), bem 
como situações de pós-operatório e pós-internamento 
há menos de 1 semana; prorrogação de certificado de 
incapacidade temporária para o trabalho (CIT) após 
internamento; avaliação inicial de situações de inca-
pacidade temporária para o trabalho; necessidade de 
contraceção que não possa aguardar por consulta pro-
gramada; pedido de encaminhamento para interrup-
ção voluntária da gravidez; primeira consulta de saúde 
materna; primeira consulta de vida; renovação de CIT; 
e consultas programadas não suscetíveis de alteração 
para outra data sem comprometer a prestação dos cui-
dados. São motivos definidos como não adequados pe-
los investigadores todos os que não se enquadrem nos 
referidos acima.

O estudo foi realizado após parecer favorável da Co-
missão de Ética para a saúde da ARSN e dos ACeS 
envolvidos. Durante todo o processo foi garantida a 
confidencialidade dos dados e o seu processamento foi 
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realizado com recurso ao SPSS (IBM SPSS 23.0®).
Foi efetuada uma análise descritiva das variáveis so-

ciodemográficas da amostra de utentes incluídos, bem 
como dos MF correspondentes (sexo, idade, anos de 
carreira e estatuto de orientador de formação); deter-
minada a proporção de CA realizadas por motivo não 
adequado, por unidade de saúde e por médico; deter-
minada a proporção de cada motivo não adequado de 
consulta como critério de CA por unidade de saúde e 
por médico; realizada uma análise de regressão logís-
tica para avaliar a relação entre as características do 
médico/utente e a proporção de CA realizadas por 
motivo não adequado.

As variáveis categóricas são apresentadas como fre-
quências e percentagens e foram comparadas utilizan-
do o teste qui-quadrado ou teste de Fisher. As variáveis 
contínuas são apresentadas como médias e desvios pa-
drão (DP), se tiverem distribuição normal, e medianas 
e intervalo interquartílico se tiverem uma distribuição 
não normal. A sua distribuição foi testada pelo teste 
Kolmogorov-Smhirnov e Shapiro Wilk. As variáveis 
contínuas com distribuição normal foram avaliadas 
pelo teste t-student e as não paramétricas com o teste 
Mann-Whitney. 

RESULTADOS

Obteve-se um total de 988 episódios de CA. Destas, 
foram excluídas 55 (5,6%) da análise pelos seguintes 
motivos: ausência ou insuficiência de informação ne-
cessária à sua classificação; multiplicidade de motivos, 
dos quais não é evidente a intenção principal do episó-
dio; e realização da consulta pelo investigador.

Relativamente às variáveis sociodemográficas dos 
utentes relativos aos episódios de CA analisados, veri-
ficou-se que 66,8% eram do sexo feminino e apresen-
tavam idade compreendida entre os 0 e 97 anos, com 
uma média de 44,4 anos e um DP 22,5 anos. No que 
diz respeito ao grau de escolaridade, este era desconhe-
cido em 52,1% (486/933) dos casos, mas naqueles em 
que era conhecido (Tabela 1) observou-se que os uten-
tes analfabetos correspondiam a uma minoria (1,6%) 
e os licenciados eram os segundos menos frequentes 
(9,6%); os restantes graus de escolaridade eram equili-
brados em frequência.

As USF estudadas apresentavam um total de 30 MF 
(USFA – 8; USFB – 5; USFC – 8; USFD – 9), dos quais 
66,7% eram do sexo feminino e 56,7% eram orienta-
dores de formação. Dos episódios de CA integrantes 
no estudo, 62,4% foram realizados pelo respetivo MF.

Os episódios de doença aguda corresponderam a 
70,6% dos motivos de CA, dos quais 15 foram conside-

rados não adequados por surgirem há mais de 4 sema-
nas (embora se tratasse de problemas de novo). Os epi-
sódios relativos a meios complementares de diagnóstico 
(MCT) foram agrupados em adequados (3,3%) quando 
se relacionaram com a apresentação de resultados com 
autorização médica prévia, ou solicitação de exames 
mediadas por outro prestador de cuidados de saúde; 
a apresentação de exames sem autorização prévia, ou 
solicitação não mediada por prestador clínico, foram 
classificadas como motivos não adequados. Os outros 
motivos encontrados integram sobretudo consultas de 
rotina, dúvidas com medicação, entre outros, alguns 
dos quais considerados adequados se geradores de po-
tencial morbilidade, embora sem doença associada. A 
taxa global de não adequação é de 20,8% (Tabela 2).

A USF B demonstrou a maior taxa de adequação de 
motivo de CA (89,5%) e a USF A a menor (74,9%). A 
USF B é a que apresenta menor variação (13,7%) entre 
os dois MF com maior e menor taxa de adequação; 
a USF A é mais heterogénea neste ponto, com uma 
variação 37,1%, uma vez que integra os dois MF com 
maior e menor taxa de adequação de entre os 30 pro-
fissionais estudados (Tabela 3).  

Relativamente ao estadio de cuidados, 66,9% das 
consultas constituíram um episódio inaugural, 19,8% 
uma reavaliação, e nos restantes 13,3% dos casos este 
dado é desconhecido.

Para a avaliação da associação entre as variáveis e os 
motivos de CA, foi convencionado o valor de p<0,05 
para atribuição de significância estatística. 

A CA realizada pelo próprio MF está fortemente re-
lacionada com a não adequação do motivo para a sua 
realização (p<0,001), com uma probabilidade cerca de 
três vezes superior de desadequação quando compara-
do com consulta em que não é o próprio MF a realizar.  

Em relação ao género do MF, embora não tenha 

Escolaridade Nº de casos (%)

Analfabeto 7 (1,6)

Pré-escolar 65 (14,5)

1º ciclo 91 (20,4)

2º ciclo 67 (15,0)

3º ciclo 96 (21,5)

Ensino secundário 78 (17,4)

Ensino superior 43 (9,6)

Total 447

Tabela 1 - Grau de escolaridade dos utentes 
que se dirigiram à consulta aberta

Caracterização dos motivos de consulta aberta nos Cuidados de Saúde Primários
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Motivo Adequado (%) Não adequado (%) Total
Doença aguda 644 (69,0) 15 (1,6) 659 (70,6)

Solicitar ou apresentar resultados de meios com-
plementares de diagnóstico 31 (3,3) 45 (4,8) 76 (8,1)

Prescrição de cuidados 7 (0,8) 6 (0,6) 13 (1,4)
Receituário - 5 (0,5) 5 (0,5)

Emissão de certificado de incapacidade para o 
trabalho 37 (4,0) 48 (5,1) 85 (9,1)

Outros procedimentos administrativos 9 (1,0) 27 (2,9) 36 (3,9)
Outros motivos 11 (1,2) 48 (5,1) 59 (6,3)

Total 739 (79,2) 194 (20,8) 933 (100)

Tabela 2 - Grupo de motivos de consulta aberta e adequação

USF
Adequado

Não adequado (%) Total
Total (%) Mínimo % Máximo %

A 203 (74,9) 60,3 97,4 68 (25,1) 271
B 111 (89,5) 82,6 96,3 13 (10,5) 124
C 192 (75,9) 55,6 93,3 61 (24,1) 253
D 233 (81,8) 69,2 93,0 52 (18,2) 285

Tabela 3 - Adequação do motivo de consulta aberta por USF

sido encontrado um p estatisticamente significativo 
(0,052), há uma tendência para maior desadequação 
de motivo de CA quando o MF do utente que recorreu 
à consulta é homem. A idade do MF e o seu número 
de anos de carreira não parecem relacionar-se com a 
adequação (p=0,190 e p=0,124, respetivamente) – as 
medianas das idades e do número de anos de carreira 
dos médicos não são significativamente diferentes con-
soante a adequação do motivo de consulta. O facto de 
o médico ser Orientador de Formação também não 
parece estar relacionado com a adequação do motivo 
de consulta (p=0,471) (Tabela 4).

Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas no que respeita às variáveis “género” e 
“escolaridade” dos utentes – p=0,663 e p=0,448, respe-
tivamente. Existem diferenças significativas nas médias 
de idade dos utentes de acordo com a adequação do 
motivo da consulta; em particular, os utentes com mo-
tivos não adequados têm uma média de idades mais 
elevada (p<0,001); denotou-se concretamente que, por 
cada ano adicional de idade, aumenta em 1% o risco 
do motivo da CA ser não adequado (Tabela 5).

DISCUSSÃO
 
A CA em CSP tem por objetivo a prestação de cui-

dados de saúde em situação aguda, os quais carecem 

de resolução urgente. A perceção geral do recurso in-
discriminado a este tipo de consulta carece de objeti-
vação por trabalhos de investigação que pesquisem a 
associação a potenciais fatores implicados. No entanto, 
a definição de critérios de elegibilidade para CA é rela-
tivamente heterogénea entre as unidades de saúde, em 
acordo com a sua autonomia organizativa e funcional, 
o que contribui para uma certa dificuldade em realizar 
comparações diretas e extrapolação de conclusões. O 
condicionamento da acessibilidade em virtude desses 
critérios é outro ponto a assinalar, o que poderá ter 
impacto nos resultados constatados. Para o presente 
estudo, foram considerados os critérios definidos por 
consenso entre os investigadores e as respetivas unida-
des de saúde.

Aproximadamente uma em cada cinco CA são 
realizadas por motivo não adequado. Os motivos não 
adequados mais observados foram de encontro ao es-
perado e foram, por ordem decrescente, a solicitação 
de CIT inicial por doença com mais de cinco dias de 
evolução, o pedido de meios complementares de diag-
nóstico e de relatórios/atestados/declarações.

Entre as variáveis estudadas, constatou-se associa-
ção entre a adequabilidade e a idade do utente e tipo 
de médico que realiza a consulta (MF versus outro). O 
processo natural de envelhecimento é propenso ao sur-
gimento de alterações no estado de saúde do indivíduo, 
o que poderá justificar um maior recurso aos cuidados 
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Tabela 4 - Associação entre as características do médico de família e a adequação do motivo 
de consulta

Variáveis categóricas Motivo
Teste Qui-quadrado 

– valor de p
Odds ratio
(IC a 95%)Médico de família a realizar 

a consulta Adequado Não adequado

Sim 424 158
<0,001 3,06 (2,06-4,53)

Não 315 36
Total 933

Género Adequado Não adequado
Feminino 504 118

0,052 -
Masculino 235 76

Total 933
Orientador de formação Adequado Não adequado

Sim 474 119
0,471 -

Não 265 75

Total 933

Variáveis contínuas Teste Valor de p Odds ratio (IC a 
95%)

Idade
Mann-Whitney

0,190 -
Anos de carreira 0,124 -

Variáveis categóricas Motivo Teste Qui-quadrado – 
valor de pGénero Adequado Não adequado

Feminino 496 127
0,663

Masculino 243 67
Total 933

Escolaridade Adequado Não adequado
Analfabeto 5 2

0,448

Pré-escolar 53 12
1º ciclo 69 22
2º ciclo 52 15
3º ciclo 83 13

Ensino secundário 66 12
Ensino superior 37 6

Total 447

Variáveis contínuas Teste Valor de p Odds ratio (IC a 95%)

Idade T <0,001 1,01

Tabela 5 - Associação entre as características do utente e a adequação do motivo de consulta

de saúde. Um aumento do número de patologias e 
preocupação crescente com a idade, relacionada com 
doença orgânica ou psíquica, problemas psicossociais 
e laborais, poderá levar o utente a recorrer a CA de 
forma mais frequente e nem sempre adequada aos cri-
térios deste tipo de consulta (aumento de 1% no risco 
por ano de idade adicional).

A relação entre o MF e o utente revelou ter impacto 
no acesso à CA. Parece existir maior facilidade em re-

correr a consulta por motivo não adequado, (27,1% vs. 
10,3%), quando esta é realizada pelo MF (risco cerca 
de três vezes maior). As características do MF não tive-
ram impacto nesta magnitude, porém salvaguarda-se 
a dimensão reduzida da amostra de médicos em estu-
do. A relação continuada e de proximidade poderá ser 
promotora de vícios no acesso, tendo o MF um papel 
nuclear na explanação dos aspetos organizativos e de 
bom funcionamento dos cuidados de saúde.

Caracterização dos motivos de consulta aberta nos Cuidados de Saúde Primários
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Apesar da crença empírica que o nível de escolari-
dade está diretamente relacionado com a compreensão 
do modo de funcionamento dos cuidados de saúde e, 
por conseguinte, a adequação da consulta, tal não se 
verificou de forma significativa, o que poderá demons-
trar que a literacia em saúde dos utentes não se cor-
relaciona diretamente com o seu grau académico. De 
ressalvar que poderá ter impacto neste resultado um 
eventual viés de registo, com informação ausente ou 
desatualizada, não correspondendo ao grau académico 
real de todos os utentes avaliados.

Apesar da proporção de utentes do género feminino 
atendidos em consulta aberta ser superior à do género 
masculino, isso não se traduziu numa correlação com 
a adequação dos motivos de consulta, sendo a hipóte-
se nula verdadeira na comparação entre géneros. De 
igual forma, não se encontrou associação com o género 
do médico (embora neste último com valor de p muito 
próximo do nível de significância) nem com a idade e 
o número de anos de carreira profissional do mesmo 
médico. Estas variáveis sociodemográficas parecem 
não ter impacto para a adequabilidade do motivo da 
CA, carecendo de reprodutibilidade com amostras de 
maiores dimensões. 

As limitações deste trabalho prendem-se com a hete-
rogeneidade das USF em estudo: número de médicos, 
área de influência e população inscrita. Os critérios de 
CA não são uniformes entre as USF na sua totalidade, 
conferindo uma dificuldade adicional na interpretação 
de resultados. Tal foi minimizado pela adoção de crité-
rios consensuais pelos investigadores após discussão nas 
respetivas USF e, sendo esta análise retrospetiva, não 
teve implicação no condicionamento do acesso à CA. 

A adequabilidade para um determinado motivo 
era variável e dependente caso a caso, ainda que per-
tencente à mesma categoria. Por exemplo, para um 
motivo relacionado com a categoria MCDT, se exis-
tisse consentimento médico prévio ou o utente viesse 
mostrar sem combinação, mas estava preocupado ou 
foi instruído por outro profissional de saúde a fazê-lo, 
tal seria aceite como adequado. O mesmo se aplica a 
pedido de relatórios se, por exemplo, o utente necessita 
de informação clínica a muito curto prazo para efei-
tos de serviço de verificação de incapacidade para o 
trabalho e não a solicitou mais cedo por ter recebido 
tardiamente a notificação postal da data da junta mé-
dica. Esta variabilidade confere alguma subjetividade à 
interpretação, sendo um fator com potencial impacto 
na análise de resultados.

Acresce às limitações deste trabalho um eventual 
viés de registo, como já discutido anteriormente, tra-
duzido pela ausência ou insuficiência de informação 
escrita em processo clínico, condicionando a robustez 

dos resultados obtidos.
Os encargos associados não foram objetivados neste 

estudo, porém, atendendo à proporção considerável de 
CA realizadas por motivo não adequado, é percetível 
um desperdício de recursos humanos e financeiros, 
com compromisso da acessibilidade e distribuição dos 
cuidados.

CONCLUSÃO

Cerca de 20% das CA realizaram-se por motivo 
não adequado. Os motivos não adequados de CA ob-
servados foram de encontro ao inicialmente esperado. 
Parece existir relação entre a idade do utente e a reali-
zação de CA por motivo não adequado. A realização 
da CA pelo próprio MF parece aumentar a proporção 
de CA por motivo não adequado. Para otimização dos 
ganhos em saúde, impõe-se uma revisão dos critérios 
de elegibilidade para CA e sua implementação trans-
versal nas unidades de saúde, fomentando estratégias 
de informação e responsabilização dos utentes. Estudos 
subsequentes de melhoria da qualidade serão necessá-
rios para a avaliação de eventual implementação.
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RESUMO

Introdução: Os quadros febris são frequentes nos Cuidados de Saúde Primários em idade pediátrica. Os 
primeiros sinais de alerta devem surgir quando o quadro febril apresenta uma evolução superior a cinco dias. A 
doença de Kawasaki é uma vasculite sistémica de etiologia desconhecida, afetando preferencialmente crianças 
do sexo masculino, abaixo dos 5 anos de idade. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos e a evolução é 
habitualmente autolimitada. Pode, no entanto, complicar-se com aneurismas coronários e apresentar formas 
incompletas de difícil diagnóstico.
Descrição do caso: Criança de 3 anos de idade, trazida à Consulta Aberta por febre axilar de 39,9ºC, odi-
nofagia e otalgia com dois dias de evolução. Ao exame objetivo apresentava amígdalas hiperemiadas, sendo 
recomendado tratamento sintomático e vigilância. Por persistência de febre e tumefação cervical recorreu à 
Consulta Aberta, após dois dias, apresentando exame objetivo sobreponível com exceção da presença de gân-
glios cervicais palpáveis bilateralmente. Foi referenciada ao hospital, tendo realizado pesquisa de Streptococcus 
Grupo A, que foi negativa, e ecografia cervical que revelou gânglios reativos. Teve alta com antibioterapia. 
Regressou novamente à Consulta Aberta por manter febre, odinofagia, vómitos, hiperemia ocular bilateral e 
prurido nos membros. Por suspeita de mononucleose infeciosa foi internada, surgindo, posteriormente, outras 
manifestações clínicas que permitiram o diagnóstico de Doença de Kawasaki. 
Discussão: O diagnóstico da doença de Kawasaki é essencialmente clínico, pelo que o Médico de Família 
deve estar atento aos critérios clínicos que caracterizam esta doença. A discussão deste caso clínico é pertinente 
pela sua clínica inicial, sendo a mesma transversal a múltiplos quadros infeciosos em idade pediátrica.
Palavras-chave: Doença de Kawasaki; vasculite; aneurismas coronários

ABSTRACT

Introduction: Febrile illness is common in primary health care and pediatric age. The first alert signs should 
occur when the fever lasts more than five days. Kawasaki disease is a systemic vasculitis of  unknown etiology 
and it mainly affects boys younger than five years old. The diagnosis is based on clinical criteria and the evolu-
tion is usually self-limited. It may, however, complicate with coronary aneurysms and by presenting incomplete 
forms of  difficult diagnosis.
Case description: A 3-year-old child, brought to a medical appointment with a fever of  39.9ºC axillary 
temperature, odynophagia and otalgia with two days of  duration. The physical exam showed hyperemic tonsils. 
Symptomatic treatment and monitoring were recommended. After two days she returned to a medical appoint-
ment with persistent fever and cervical swelling. She presented the same physical exam, except for bilaterally 
palpable cervical lymphadenopathies. She was sent to the hospital, where she had a Group A Streptococcus 
assay, which was negative, and a cervical ultrasound that revealed reactive lymphadenopathies. She was dis-
charged with an antibiotic. She returned to a medical appointment for persistent fever, odynophagia, vomiting, 
bilateral conjunctival injection and itching limbs. She was hospitalized with the suspicion of  infectious mon-
onucleosis, and later, other clinical manifestations emerged that allowed the diagnosis of  Kawasaki Disease.
Discussion: The diagnosis of  Kawasaki disease is essentially clinical, so the family physician should be aware 
of  the clinical criteria that characterize this disease. The discussion of  this clinical case is relevant because of  
the clinical manifestations that are initially presented, being the same in multiple infectious states of  pediatric 
age groups. 
Keywords: Kawasaki disease; vasculitis; coronary aneurysms

E se não for uma virose? – a propósito de um caso clínico
What if  it’s not a viral infection? – about a clinical case
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INTRODUÇÃO

A Doença de Kawasaki (DK), é uma vasculite agu-
da e autolimitada que atinge pequenos e médios va-
sos, cuja etiologia é desconhecida.1;2

Foi descrita pela primeira vez no Japão, no ano de 
1967 por Tomisaku Kawasaki. Atualmente, sabe-se 
que atinge todas as faixas etárias pediátricas, sendo 
que 80% dos casos aparecem em idades inferiores a 
cinco anos de idade.3;4 É mais prevalente no sexo mas-
culino (1,5:1)2 e apresenta uma incidência variável, de 
acordo com a área geográfica afetada. Em Portugal, 
as casuísticas rondam os 8,2 por 100.000 crianças.5

A seguir à púrpura de Henoch-Schonlein, a DK 
constitui a vasculite mais comum em idade pediátri-
ca,6 e representa a principal causa de cardiopatia ad-
quirida da criança no mundo ocidental.1;2;5

A evolução da DK é comumente benigna e muito 
raramente existe recorrência, no entanto, a inflama-
ção vascular difusa que acompanha a doença pode 
originar sequelas a longo prazo.1;7 As anormalidades 
das artérias coronárias (AAC), incluindo ectasias e 
aneurismas das mesmas, são as complicações mais 
graves da DK. Apesar de na maioria dos casos se tra-
tar de uma condição autolimitada, as AAC desenvol-
vem-se em cerca de 25% dos pacientes não tratados.1 
Os pacientes que se apresentem com AAC podem de-
senvolver trombose e/ou estenose destes vasos. Assim, 

apresentam risco aumentado para enfarte agudo do 
miocárdio (EAM)8 e morte súbita, sendo o EAM a 
principal causa de morte associada à DK.7;9;10

Em 2004, a American Heart Association (AHA) publi-
cou os critérios de diagnóstico para as formas clássica 
(típica) e incompleta (atípica) da DK (Tabela 1). De 
acordo com estas diretrizes é diagnosticada essen-
cialmente mediante critérios clínicos, podendo este 
diagnóstico apoiar-se em determinados parâmetros 
laboratoriais, não existindo, contudo, nenhum exa-
me complementar de diagnóstico específico. Alguns 
achados laboratoriais e ecocardiográficos podem ser 
úteis na avaliação de casos suspeitos e na diferencia-
ção da doença de Kawasaki de outras condições (Ta-
bela 2).1;2

A DK clássica é diagnosticada com base na pre-
sença de febre com cinco ou mais dias, acompanhada 
por pelo menos quatro dos seguintes cinco achados: 
hiperemia conjuntival bilateral; alterações dos lábios 
e da mucosa oral (fissuras, descamação, eritema e lín-
gua em framboesa); linfadenopatia cervical; altera-
ções nas extremidades como eritema palmo-plantar 
e descamação periungueal; e exantema polimorfo. O 
ecocardiograma transtorácico é o exame imagiológi-
co de eleição para demonstrar a presença de ectasias 
ou aneurismas coronarianos. A clínica descrita tende 
a aparecer sequencialmente, o que poderá dificultar 
a diferenciação da DK de outras entidades patológi-

Critérios diagnósticos para a forma clássica da DK

Febre com duração de pelo menos cinco dias e pelo menos quatro das cinco características clínicas 
principais:
Características Clínicas Frequência (%)

1. Alterações dos lábios e da mucosa oral: fissuras, eritema, descamação, 
língua em framboesa; 96,5

2. Exantema polimorfo: erupção cutânea maculopapular, eritema multi-
forme ou escarlatiniforme, envolvendo extremidades, tronco e região 
perineal;

96

3. Hiperemia conjuntival bulbar bilateral, não exsudativa; 89

4. Alterações nas extremidades (eritema e descamação das mãos e pés, 
descamação das mãos e pés nas semanas 2 e 3); 75,6

5. Linfadenopatia cervical (> 1,5 cm de diâmetro), geralmente unilateral. 62,7

Critérios diagnósticos alternativos para a forma clássica da DK

Febre com duração de pelo menos cinco dias e duas ou três características clínicas principais; 
anormalidades das artérias coronárias na ecocardiografia transtorácica.

Tabela 1 - Características Clínicas da Doença de Kawasaki (DK)
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Cont. Tabela 1 - Características Clínicas da Doença de Kawasaki (DK)

Marcadores laboratoriais não específicos (não necessários para diagnóstico)

1. Anemia Normocítica Normocrómica;

2. Pleocitose no líquido cefalo-raquidiano/líquido sinovial;

3. Velocidade de Sedimentação e Proteínca C Reactiva aumentadas;

4. Elevação das transaminases;

5. Albumina ≤ 3 g/dL;

6. Hiponatremia;

7. Plaquetas após os sete dias ≥ 450000/mm;

8. Leucócitos ≥ 15000/mm3;

9. Urina ≥ 10 leucócitos/campo de grande ampliação.

Outros achados clínicos (não necessários para diagnóstico)

1. Cardiovasculares: anormalidades das artérias coronárias, diminuição da função ventricular esquer-
da, regurgitação mitral, derrame pericárdico;

2. Gastrointestinais: dor abdominal, diarreia, náuseas, vómitos;

3. Músculo-esqueléticos: artrite; artralgias.

Tabela 2. Diagnóstico Diferencial da Doença de Kawasaki

• Hipersensibilidade a medicamentos;
• Artrite Idiopática Juvenil;
• Síndrome da Pele Escaldada; 
• Estafilocócica (Doença de Ritter);
• Exantemas virais febris (sarampo, adeno-

vírus, enterovírus, vírus Epstein-Barr);

• Intoxicação por mercúrio;
• Síndrome de Stevens-Johnson;
• Escarlatina;
• Síndrome do Choque Tóxico;
• Leptospirose;
• Linfadenites cervicais bacterianas.

cas obrigando a um alto índice de suspeição clínica 

(Tabela 3).2;11;12

A forma incompleta da DK não preenche a to-
talidade dos critérios clássicos para a doença de 
Kawasaki. A suspeita desta forma de apresentação 
surge quando o paciente apresenta febre inexplica-
da por pelo menos cinco dias, acompanhada de dois 
ou três dos principais critérios clínicos descritos, ou 
quando o lactente com idade igual ou inferior a seis 
meses apresenta febre inexplicada de duração igual 
ou superior a sete dias sem nenhum critério clínico 
associado. Como resultado, é importante considerar 
o diagnóstico da doença de Kawasaki e a possível 
necessidade de ecocardiograma e avaliação labora-
torial.5

O tratamento na fase aguda consiste na adminis-
tração de imunoglobulina e ácido acetilsalicílico, vi-
sando diminuir a inflamação na parede das artérias 
coronárias e prevenir o desenvolvimento das AAC e 
trombose. O tratamento precoce, isto é, nos primei-
ros dez dias após o início da febre, resulta em rápida 
resolução da clínica em 80-90% dos casos de DK e 
diminuição do risco de lesões coronárias.13

DESCRIÇÃO DO CASO

Criança do sexo feminino de três anos e oito me-
ses de idade, sem antecedentes pessoais relevantes e 
antecedentes familiares de leucemia na avó mater-



80MGF & Ciência Volume 3|Nº2|novembro, 2019

Relato de Caso

na. Programa nacional de vacinação atualizado até 
à data. Frequenta infantário. 

Foi trazida à Consulta Aberta (CA) por febre 
(temperatura axilar máxima de 39,9ºC), odinofagia 
e otalgia direita com dois dias de evolução, associa-
das a diminuição do apetite. Ao exame objetivo (EO) 
apresentava amígdalas hiperemiadas sem exsudado 
e a membrana timpânica do ouvido direito rubori-
zada, sem outras alterações. Foram recomendados 
tratamento sintomático e vigilância. Por persistência 
de febre alta, otalgia direita e noção materna de tu-
mefação cervical recorreu a nova CA, após dois dias. 
Apresentava EO sobreponível ao da última consul-
ta com exceção da presença de gânglios linfáticos 
cervicais palpáveis bilateralmente, o maior à direita 
com cerca de 1-1,5 cm de maior diâmetro e doloro-
sos à palpação. Perante o quadro suspeito de amig-
dalite de etiologia vírica, e pela impossibilidade de 
realizar pesquisa de Streptococcus do Grupo A (SGA) 
para despiste de amigdalite estreptocócica, optou-se 
pela referenciação ao hospital de referência. 

No hospital foi submetida a pesquisa de SGA na 
orofaringe, com resultado negativo. Teve alta tendo 
sido medicada com antipirético. Numa segunda ida 
ao Serviço de Urgência (SU) hospitalar, após um dia, 
por manutenção do quadro febril e noção de au-
mento de tumefação cervical, foi realizada ecografia 
cervical que revelou “múltiplos gânglios reativos a 
nível cervical”. Teve alta, medicada com Amoxicili-
na + Ácido Clavulânico.

Após dois dias regressou à CA, por manutenção 
do quadro febril com sete dias de evolução, com in-

tervalos de apirexia inferiores a 4 horas, associado 
a odinofagia, tosse seca com rinorreia anterior es-
cassa, vómitos, dejeções líquidas, recusa alimentar, 
hiperemia conjuntival bilateral sem exsudado, lacri-
mejo e prurido ocular, com dois dias de evolução. 
Apresentava ainda história de prurido nos membros 
inferiores e mãos, com aparecimento duas horas 
após a toma do antibiótico. História também de 
contexto de gastroenterite no infantário. Associada-
mente, observou-se uma mãe ansiosa e preocupada 
com o quadro clínico arrastado e pouco esclarecido, 
motivo pelo qual foi disponibilizado apoio emocio-
nal à mãe e decidida a referenciação da criança ao 
SU. Dado o contexto foi realizado agendamento de 
consulta subsequente para continuidade de cuidados 
à criança e à mãe.

No SU, um exame físico e um estudo analítico 
sugestivos de mononucleose infeciosa motivaram o 
internamento no serviço de Pediatria.

Por manter todo o quadro clínico (febre, hipere-
mia conjuntival bilateral não exsudativa, gânglios 
linfáticos latero-cervicais posteriores palpáveis à di-
reita e surgimento de eritema labial, fissuras labiais 
e língua em framboesa, associados a aparecimento 
de exantema polimorfo envolvendo extremidades e 
tronco, descamação de mãos e analiticamente trom-
bocitose crescente) colocou-se a hipótese diagnóstica 
de DK na sua forma de apresentação clássica, ao 
8º dia de evolução do quadro febril. Dada a forte 
suspeita clínica desta doença foi solicitada avaliação 
por Cardiologia e instituída terapêutica com imuno-
globulina e ácido acetilsalicílico ao 9º dia de evolu-

1. Fase Aguda
(~10 dias)

2. Fase Subaguda
(~2 a 4 semanas)

3. Fase de Convalescença
(~6 a 12 semanas)

• Febre;
• Adenite cervical;
• Irritabilidade;
• Conjuntivite bilateral;
• Exantema, eritema e edema 

palmar e plantar, orofaringe 
e queilite;

• Disfunção hepática e com-
plicações cardíacas (miocar-
dite e pericardite);

• Análises: elevação VS, PCR 
e leucocitose.

• Febre, erupção cutânea e lin-
fadenopatia revertem;

• Se febre, maior risco de 
complicações cardíacas;

• Recusa alimentar;
• Descamação das regiões 

acrais;
• Formação de aneurismas 

das artérias coronárias;
• Analiticamente: tromboci-

tose persistente;
• Risco de morte súbita.

• Sinais da doença desapare-
cem e as alterações laborato-
riais voltam ao normal.

Tabela 3 - Critérios diagnósticos para a forma clássica da DK

Legenda: PCR - Proteína C Reativa; VS - Velocidade de Sedimentação.
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ção da doença. A evolução clínica após o início da 
terapêutica foi favorável, não tendo sido evidencia-
das lesões cardíacas (Figura 1).

CONCLUSÃO

A DK é uma doença associada a morbilidade e 
potencial de mortalidade significativas, não estan-
do, contudo, disponíveis exames complementares de 
diagnóstico específicos para esta patologia. O Mé-
dico de Família deve estar atento aos critérios clíni-
cos, que, embora não sejam característicos da doen-
ça pela elevada frequência com que se apresentam 
noutras entidades patológicas, devem possibilitar 
uma maior suspeição clínica e, consequentemente, 
um diagnóstico precoce e atempado. A referencia-
ção para os cuidados secundários de saúde é impor-
tante para se estabelecer o diagnóstico e planear a 
terapêutica.

A apresentação com achados atípicos ou incom-
pletos da DK é uma das principais causas de atraso 
no seu diagnóstico, pelo que o médico deve consi-
derar esta forma de apresentação da doença no 
diagnóstico diferencial da criança que se apresente 
com febre prolongada inexplicada, associada a dois 
ou três critérios de DK clássica. Desta forma, po-
derá minorar as consequências decorrentes de um 
diagnóstico tardio da DK e oferecer os benefícios 
decorrentes de um tratamento precoce com melhor 
prognóstico.2

Fazendo uma análise retrospetiva deste caso, esta 
criança apresentou um quadro clínico inicial comu-
mente observado na prática clínica da Medicina 
Geral e Familiar, e facilmente confundido com vá-
rias patologias infeciosas tipicamente descritas nes-
ta faixa etária. Assim, o diagnóstico precoce desta 
doença é um verdadeiro desafio, sobretudo quando 
clinicamente a doença se apresenta na sua forma 

Figura 1. A - Hiperemia conjuntival bulbar bilateral, não exsudativa; B - Alterações dos lábios: fissuras, eritema e descamação; 
C - Alterações nas extremidades - descamação das mãos.

A B C

incompleta. Ainda a destacar que, no caso apresen-
tado, a terapêutica foi instituída nos primeiros dez 
dias após o início da febre, o que em certa medida 
poderá ter contribuído para a evolução clínica favo-
rável da criança e para diminuir os riscos de lesões 
coronárias. 

A prestação de cuidados de saúde, nomeadamen-
te a hospitalização de uma criança é, habitualmente, 
fonte de stress para a própria e sua família. A somar 
a um episódio de internamento em contexto de ur-
gência, verificou-se um diagnóstico definitivo demo-
rado, o que inevitavelmente contribuiu para uma 
maior instabilidade emocional da criança e pais. 
Assim sendo, deverá ser mantida uma boa comu-
nicação entre os vários intervenientes, para que o 
MF possa acompanhar o plano terapêutico, assim 
como prestar apoio sempre que se mostre necessário 
e oportuno. 

O MF como profissional que acompanha os di-
ferentes elementos da família ao longo do seu ciclo 
de vida, deve assumir uma postura vigilante face a 
situações potencialmente ameaçadoras do bem-estar 
emocional dos seus utentes. Neste sentido, e toman-
do como exemplo o caso descrito, mostra-se impor-
tante que o MF antecipe cuidados de apoio emocio-
nal à família e criança doente, sobretudo quando se 
prevê necessária a prestação de cuidados de saúde 
secundários. Só assim é possível concretizar na sua 
plenitude a continuidade de cuidados inerente à 
Medicina Geral e Familiar.
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RESUMO

Introdução: A doença celíaca é uma patologia inflamatória autoimune desencadeada pela ingestão de glúten 
em pessoas suscetíveis. Tem sido associada a vários distúrbios neurológicos que podem resultar da deficiência 
de micronutrientes, das condições autoimunes coexistentes ou da sensibilidade ao glúten.
Descrição do caso: Jovem de 30 anos, caucasiana e desempregada. Sem antecedentes patológicos ou hábitos 
relevantes. Tem história familiar de doença celíaca. Apresenta um quadro de tetraparésia proximal, pareste-
sias das mãos e pés e mialgias com seis meses de evolução. Os exames complementares mostraram anemia 
hipocrómica e microcítica, níveis baixos de ferro (14 ug/dl) e ácido fólico (1,5 ng/ml), elevação de IgA anti-
-transglutaminase (36 U/L). A eletromiografia dos membros superiores e inferiores, bem como a ressonância 
magnética medular e cerebral eram normais. A endoscopia digestiva alta revelou atrofia das vilosidades em D2 
e a ileocolonoscopia foi normal.  A introdução de uma dieta isenta de glúten levou a uma resolução completa 
da sintomatologia.
Discussão: A doença celíaca é uma doença crónica com impacto negativo na qualidade de vida do doente. 
Este caso pretende alertar por um lado para a importância da história familiar e da abordagem holística na 
avaliação do doente e por outro para a elevada suspeição diagnóstica perante sinais e sintomas avançados que 
progridem silenciosamente por longos períodos. O médico de família é aquele que conhece bem a história pes-
soal e familiar dos seus utentes pelo seu acompanhamento longitudinal e desta forma tem um papel importante 
no encaminhamento, tratamento, acompanhamento e suporte psicológico.
Palavras-chave: doença celíaca; neuropatia; parestesias; glúten.

ABSTRACT

Introduction: Celiac disease is an inflammatory autoimmune disorder triggered by the ingestion of  gluten in 
susceptible people. It has been associated with various neurological disorders that may result from micronutri-
ent deficiency, coexisting autoimmune conditions or gluten sensitivity.
Case description: We describe the case of  a 30 years old caucasian woman, without relevant pathological 
antecedents; she has a family history of  celiac disease. The patient presents with complaints of  proximal tetra-
paresis, paresthesia of  the hands and feet and myalgias with six months of  evolution. Complementary exam-
inations showed hypochromic and microcytic anemia, low levels of  iron (14 ug/dl) and folic acid (1.5 ng/ml), 
elevation of  anti-transglutaminase IgA (36 U/L). Electromyography of  the upper and lower limbs, as well as 
medullary and cerebral magnetic resonance imaging were normal. Upper endoscopy revealed villous atrophy 
at D2 and ileocolonoscopy was normal. The introduction of  a gluten-free diet led to a complete resolution of  
the symptomatology.
Discussion: Celiac disease is a chronic disease with a negative impact on the quality of  life of  the patient. 
This case aims to alert, on the one hand, to the importance of  family history and the holistic approach in pa-
tient evaluation and to the high diagnostic suspicion of  advanced signs and symptoms that progress silently for 
long periods. The family doctor knows well the personal and family history of  their patients through a long 
term follow up and, in this way, plays an important role in the referral, treatment, accompaniment and psycho-
logical support.
Keywords: celiac disease; neuropathy; paresthesia; gluten.
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INTRODUÇÃO

A doença celíaca é uma enteropatia inflamatória 
autoimune desencadeada pela ingestão de glúten em 
pessoas geneticamente suscetíveis.1,2,3

Tem uma prevalência estimada de 0,6 a 1%,1 po-
dendo aparecer em qualquer idade, e afeta sobretudo 
mulheres (rácio 2:1).4 É mais frequente em pessoas 
com outras doenças autoimunes e com história fami-
liar de doença celíaca.3

Embora a doença celíaca seja habitualmente ca-
raterizada por um distúrbio gastrointestinal, cerca de 
metade dos pacientes apresentam sintomas extrain-
testinais. As manifestações extraintestinais incluem 
anemia, coagulopatia, doenças metabólicas e distúr-
bios neurológicos.2 Dentro dos distúrbios neurológi-
cos incluem-se a ataxia cerebelar, epilepsia, demência 
e menos frequentemente a doença do neurónio mo-
tor, neuropatia óptica e desmielinização do sistema 
nervoso central.1

O diagnóstico baseia-se na presença de anticorpos 
IgA anti-transglutaminase ou como alternativa os an-
ticorpos anti-gliadina e anti-endomisio, associada à 
presença de atrofia das vilosidades intestinais, hiper-
plasia das criptas e infiltração linfocitária na biópsia 
do intestino delgado.2

Passaremos a relatar o caso clínico de uma pacien-
te que se apresentava com tetraparesia proximal e que 
com a instituição de uma dieta isenta de glúten teve 
uma resolução completa dos sintomas.

DESCRIÇÃO DO CASO

Mulher de 30 anos de idade, caucasiana, solteira 
e desempregada. É enviada pelo Médico Assistente 
à consulta de Neurologia para estudo de quadro de 
diminuição da força muscular, parestesias das mãos 
e dos pés e dores musculares. Sem antecedentes pes-
soais relevantes e sem medicação habitual. Sem an-
tecedentes familiares de doenças genéticas ou neu-
romusculares. O quadro clínico teve início 6 meses 
antes com uma instalação e agravamento progressivo, 
em que a doente referiu ter começado a sentir dificul-
dade em andar, levantar-se de uma cadeira, associado 
a parestesias das mãos e pés. Em relação à sua história 
familiar referiu ter uma irmã com doença celíaca.

Ao exame objetivo, de destacar, palidez mucocutâ-
nea, tetraparesia proximal (força muscular 4/5 na 
flexão do joelho, extensão da coxa, flexão da coxa, 
flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, abdução do 
ombro). Os pares cranianos e sensibilidade eram nor-
mais.

No estudo analítico realizado pelo médico assis-
tente, apresentava anemia hipocrómica e microcítica 
(11,2 mg/dl), com níveis baixos de ferro (14 ug/dl) e 
ácido fólico (1,5 ng/ml), elevação de IgA anti-trans-
glutaminase (36 U/L, normal <10), fosfatase alcalina 
(1474 U/L para normal de 32-104), aminotransferase 
aspartato (32 U/L para normal de 10-30) e amino-
transferase alanina (39 U/L para normal de 10-36) e 
função tiroideia e vitamina B12 normais.

A eletromiografia dos membros superiores e inferio-
res era normal. A ressonância magnética medular e ce-
rebral não apresentou alterações. A endoscopia digesti-
va alta revelou atrofia 
das vilosidades em 
D2 e a ileocolonos-
copia foi normal, 
embora não tenham 
sido realizadas bióp-
sias que seriam um 
componente funda-
mental no diagnósti-
co (Figura 1).

A paciente iniciou 
dieta sem glúten e, 
após 1 ano de seguimento, encontra-se assintomática 
e exame neurológico sem alterações. Consegue fazer 
as suas atividades de vida diária e realiza caminhadas 
de cerca de 1h/dia.

Na reavaliação analítica já não apresentava ane-
mia, a IgA anti-transglutaminase era normal e man-
tinha fosfatase alcalina elevada (1400 U/L). Reali-
zou osteodensitometria óssea que revelou valores de 
densidade mineral óssea dentro dos parâmetros de 
osteoporose na coluna lombar (T score:-3,0) e de os-
teoporose no fémur (T score:-3,3). Iniciou ácido alen-
drónico, vitamina D e cálcio.

Num periodo de seguimento de 2 anos após o sur-
gimento dos sintomas, a doente mantém-se assinto-
mática e sem evidência de recidiva de manifestações 
neurológicas.

DISCUSSÃO

A doença celíaca é uma doença crónica com for-
te impacto negativo na qualidade de vida do doente. 
Este caso clínico retrata um caso de doença celíaca de 
apresentação atípica, ou seja, uma situação em que as 
manifestações gastrointestinais são minor e os sinto-
mas mais evidentes são os neurológicos.

O mecanismo fisiopatológico das manifestações 
neurológicas na doença celíaca permanece incerto. 
Contudo, alguns autores explicam essas manifesta-

Figura 1 - Imagem de en-
doscopia digestiva alta 
(atrofia das vilosidades em 
D2)
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ções através de um mecanismo autoimune, em que 
a existência de anticorpos antineuronais dirigidos 
contra células cerebelares de Purkinge e invasão do 
sistema nervoso por células T positivas para CD8 
podem explicar as manifestações. Por outro lado, na 
patogénese da doença neurológica podem estar as 
deficiências de substâncias neuroprotetoras devido à 
má absorção, como é o caso das deficiências em ácido 
fólico e vitamina E.5

No presente caso clínico, com uma dieta isenta de 
glúten houve a remissão completa da sintomatologia 
neurológica da doente, o que nos permite postular 
que estas manifestações estavam relacionadas com a 
doença celíaca e não com outras alterações.

Um dado a favor da suspeita diagnóstica é a histó-
ria familiar pois esta doença apresenta um forte com-
ponente hereditário: estima-se que a sua prevalência 
em parentes de primeiro grau varia de 10 a 20%.6

As manifestações neurológicas da doença celíaca 
foram reportadas em 8% dos pacientes com doença 
celíaca. De facto, os défices neurológicos são atribuí-
dos à doença celíaca quando não se encontra nenhu-
ma explicação alternativa e os sintomas melhoram 
com a instituição de uma dieta isenta de glúten.1 O fa-
tor patológico é o glúten, uma proteína comummente 
encontrada no centeio, cevada e trigo. 6

Pretendemos desta forma ilustrar a importância de 
uma abordagem holística do doente, por um médi-
co que conhece bem a sua história pessoal e familiar, 
bem como uma elevada suspeição diagnostica, peran-
te sinais e sintomas avançados que progridem silen-
ciosamente por longos períodos.

O Médico de Família (MF) gere a interface com 
outros profissionais de saúde, profissionais de outras 
especialidades e com estruturas sociais da comunida-
de. Por fim, a doença celíaca como doença crónica 
tem componentes individuais, familiares, sociais e la-
borais e o MF sendo conhecedor dessa multidimen-
sionalidade tem um lugar privilegiado nas respostas 
às necessidades particulares das pessoas com doença 
crónica e das suas famílias. 

Usando uma abordagem holística, o apoio e a 
orientação do MF poderão ser decisivos na limitação 
das consequências da doença na dinâmica familiar, 
diminuindo a probabilidade de adoção de padrões 
disfuncionais de adaptação à doença.
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RESUMO

Introdução: O ácido acetilsalicílico (AAS) e o clopidogrel são utilizados na prevenção secundária de eventos cardiovas-
culares, estando associados a maior risco de hemorragia gastrointestinal (HGI). Os inibidores da bomba de protões (IBP) 
são utilizados na prevenção desses eventos. O objetivo deste estudo é rever a evidência existente sobre o benefício do uso 
dos IBP em indivíduos antiagregados na prevenção de HGI.
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos publicados de março de 2007 até fevereiro de 2017, nas bases de dados de 
Medicina Baseada na Evidência, utilizando a combinação de termos MeSH: Proton Pump Inhibitors, Platelet Aggregation 
Inhibitors e Gastrointestinal Hemorrhage. A escala Strength of  Recommendation Taxonomy da American Family Physician foi utilizada 
para atribuição dos níveis de evidência e forças de recomendação (FR).
Resultados: Obtiveram-se 294 artigos e selecionados duas normas de orientação clínica, três revisões sistemáticas (RS) 
e quatro artigos originais. Ambas as normas preconizam o uso de IBP apenas em doentes com fatores de risco para HGI. 
As RS referem alguma redução no risco de HGI em usar o IBP, apesar de apresentarem resultados controversos. Três 
dos estudos originais são a favor do uso de IBP. Contudo, um dos estudos refere um aumento do risco de HGI baixa.
Discussão: Existe evidência para recomendar o uso de um IBP em indivíduos antiagregados na prevenção de HGI (FR 
B). Esta recomendação deve ser interpretada dentro do contexto clínico de cada doente, sendo necessário mais estudos 
que avaliem a relação risco/benefício desta terapêutica. 
Palavras-chave: Hemorragia gastrointestinal; Inibidores da bomba de protões; Inibidores da agregação plaquetar; 
Ácido acetilsalicílico; Clopidogrel. 

ABSTRACT

Introduction: Acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel are used in the secondary prevention of  cardiovascular events 
and are associated with an increased risk of  gastrointestinal bleeding (GIB). Proton pump inhibitors (PPIs) are used to 
prevent these events. The objective of  this study is to review the existing evidence on the benefit of  the use of  PPIs in 
antiaggregated individuals in the prevention of  GIB.
Methods: Research, on Evidence-Based Medicine databases, of  articles published between March 2007 and February 
2017 using the combination of  MeSH terms: Proton Pump Inhibitors, Platelet Aggregation Inhibitors and Gastroin-
testinal Hemorrhage. The American Family Physician‘s scale Strength of  Recommendation Taxonomy was use for the 
attribution of  levels of  evidence and strength of  recommendation (SOR).
Results: A total of  294 articles were obtained and two guidelines, three systematic reviews (SR) and four original arti-
cles were selected. Both guidelines support the use of  PPIs only in patients with risk factors for GIB. SR reported some 
reduction on GIB risk with the use PPI, despite the controversial results they present. Three of  the original studies favor 
the use of  PPIs. However, one of  the studies reports an increased risk of  low GIB.
Discussion: There is evidence to recommend the use of  a PPI in antiaggregated individuals to prevent GIB (SOR 
B). This recommendation should be analyzed within the clinical context of  each patient. Further studies are needed to 
evaluate the risk / benefit ratio of  this therapy.
Keywords: Gastrointestinal Hemorrhage; Proton pump inhibitors; Platelet Aggregation Inhibitors; Acetylsalicylic acid; 
Clopidogrel. 
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Uso profilático de um inibidor da bomba de protões em doentes antiagregados:
revisão baseada na evidência

INTRODUÇÃO

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um anti-inflama-
tório não-esteróide (AINE) com propriedades anti-
plaquetárias. Habitualmente, este fármaco é utili-
zado em baixas doses (75-100 mg) para prevenção 
secundária de eventos cardiovasculares1. Apesar de 
fornecer uma proteção antiplaquetária efetiva, o AAS 
confere um risco substancial de hemorragia gastroin-
testinal (HGI), mesmo em baixas doses.2

O clopidogrel é um pró-fármaco, da família das 
tienopiridinas, que inibe a ativação plaquetar pela li-
gação irreversível aos recetores P2Y12. Este fármaco 
é convertido no seu metabolito ativo pelo citocromo 
P-450, principalmente pela isoenzima CYP2C19. As-
sim sendo, tem sido sugerido um metabolismo com-
petitivo entre o clopidogrel e os inibidores da bomba 
de protões (IBP), uma vez que os IBP são também 
metabolizados pelo citocromo P-450 (isoenzimas 
CYP2C19 e CYP3A4).3,4 Em monoterapia ou em 
combinação com o AAS (dupla antiagregação), o clo-
pidogrel foi também associado a um maior risco de 
eventos hemorrágicos.1

A HGI pode, na prática clínica, ser identificada 
por perdas hemáticas digestivas macroscópicas (he-
matemeses, melenas e/ou hematoquézias), ou por 
redução do nível de hemoglobina de, pelo menos, 2 
g/dL em homens e mulheres pós-menopáusicas, ou 
mulheres pré-menopáusicas após exclusão de causas 
ginecológicas. Perante suspeita de HGI, esta deve ser 
confirmada por exames endoscópicos.2 

O risco de HGI é maior quando é utilizada a dupla 
antiagregação ou quando é utilizado concomitante-
mente um fármaco anticoagulante e um antiagregan-
te.5 

Os IBP, ao inibirem irreversivelmente a bomba 
de protões H+/K+ ATPase na membrana das célu-
las parietais gástricas, conduzem a uma redução da 
acidez gástrica. O Colégio Americano de Cardiologia 
recomenda a sua prescrição como medida profilática 
de HGI para todos os doentes que recebem terapia 
antiplaquetária dupla com clopidogrel e aspirina.6

Porém, a segurança do uso dos IBP nos indivíduos 
com dupla antiagregação parece não estar garantida. 
Há estudos que sugerem que uso dos IBP nos indi-
víduos com dupla antiagregação pode aumentar os 
eventos fatais cardiovasculares. Há estudos que apon-
tam para que esta interação seja particularmente rele-
vante entre o omeprazol e o clopidrogrel.3,7-9

O objetivo deste trabalho é rever a evidência exis-
tente sobre o benefício do uso profilático de um IBP 
em indivíduos adultos antiagregados, como forma de 
prevenção de hemorragia gastrointestinal. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada a pesquisa bibliográfica de artigos 
publicados na língua portuguesa ou inglesa, de 1 de 
março de 2007 até 28 de fevereiro de 2017, com a 
combinação de termos MeSH: Proton Pump Inhibitors 
AND Platelet Aggregation Inhibitors AND Gastrointestinal 
Hemorrhage. As bases de dados pesquisadas incluíram 
National Guideline Clearinghouse, Guideline Finder, Canadian 
Medical Association, The Cochrane Database, DARE, Ban-
dolier, Medline/PubMed e referências bibliográficas dos 
artigos selecionados. 

A população em estudo incluiu indivíduos adultos 
antiagregados com AAS, clopidogrel ou sob dupla 
antiagregação. A intervenção avaliada foi a utiliza-
ção profilática de um IBP concomitante. O grupo de 
controlo foi definido por indivíduos adultos antiagre-
gados não medicados simultaneamente com um IBP. 
Definiu-se como outcome o número de eventos hemor-
rágicos gastrointestinais. 

Foram excluídos os artigos que incluíram partici-
pantes com antecedentes de Doença Ulcerosa Péptica 
e Hemorragia Digestiva.

As autoras adotaram a taxonomia Strength of  Recom-
mendation Taxonomy (SORT) da American Family Physician 
para avaliação da qualidade dos estudos e atribuição 
dos níveis de evidência e forças de recomendação.

RESULTADOS

Foram encontrados 294 artigos, dos quais nove fo-
ram incluídos por cumprirem os critérios de inclusão: 
três revisões sistemáticas com meta-análise (RS-MA), 
quatro estudos originais e duas normas de orientação 
clínica. Os restantes artigos foram excluídos por não 
estarem escritos nas línguas definidas pelas autoras, 
por não cumprirem os critérios de inclusão, por serem 
artigos repetidos ou por se encontrarem incluídos nas 
revisões sistemáticas com meta-análise (Figura 1). 

1. Normas de orientação clínica (Tabela 1)
Em 2010 foi publicado um documento de con-

senso de vários peritos, representativo da American 
College of  Cardiology Foundation (ACCF), American Colle-
ge of  Gastrenterology (ACG) e American Heart Association 
(AHA).6 Este consenso defende que o uso por rotina 
de um IBP ou outro antisecretor não é recomendado 
em doentes com baixo risco de HDA, dado o baixo 
potencial de os utentes beneficiarem da terapêutica 
profilática. Acrescenta ainda que as decisões clínicas 
sobre o uso concomitante de IBP e tienopiridinas 
deve ter em conta o risco e benefício, considerando 
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as complicações cardiovasculares e gastrointestinais 
(FR C). 

Posteriormente, em 2013, a Malaysian Society of  
Gastroenterology and Hepatology e a National Heart Asso-
ciation of  Malaysia Task Force emitiram uma norma de 
orientação clínica referindo que em doentes com an-
tecedentes de HGI deve ser adicionado um IBP ao 
antiagregante para prevenção de hemorragia recor-
rente. Afirmam ainda que doentes com elevado risco 
de HGI devem fazer IBP de longa duração10 (FR C).

2. Revisões sistemáticas com meta-análise 
(Tabela 2)

Quanto à RS-MA de Siller-Matula e et al11 (NE 1), 
publicada em 2010, verificou-se que foram incluídos 
25 estudos e que o objetivo era determinar se o uso 
concomitante de um IBP e clopidogrel aumentava a 
incidência, entre outros, de HGI. Desses 25 estudos, 
três abordavam a HGI, um ensaio clínico aleatori-
zado (ECA) e dois estudos observacionais, num to-
tal de 21296 doentes. Os autores concluíram que o 
uso concomitante de IBP e clopidogrel foi associado 
a uma redução do risco relativo para HGI em 50% 
(RR=0,50 com IC a 95%: 0,37-0,69; p<0,001). 

Em 2015, foi publicada uma RS-MA, que incluiu 
13 estudos, com o objetivo de verificar se a adminis-
tração simultânea de IBP em doentes sob baixas do-
ses de AAS de forma prolongada reduzia o risco de 
hemorragias gastrointestinais. Desses trabalhos, nove 
abordavam o risco de HGI (dois ECA e sete estudos 
observacionais). Os autores concluíram que a maioria 
dos estudos analisados era favorável à administração 
concomitante de IBP, com uma redução do risco em 

Figura 1: Algoritmo relativo ao processo de 
seleção dos artigos

Referência Recomendação FR

ACCF/ACG/AHA (2010)6

O uso por rotina de um IBP não é recomendado em doentes com baixo 
risco de HDA, dado o baixo potencial de estes doentes beneficiarem da 
terapêutica profilática.
As decisões clínicas sobre o uso concomitante de IBP e tienopiridinas deve 
ser baseada no risco/benefício, considerando as complicações cardiovascu-
lares e gastrointestinais. 

C

Malaysian Society of  Gastroenterology and Hepa-
tology / National Heart Association of  Malaysia 

Task Force (2013)10

Em doentes com antecedentes de HGI deve ser adicionado o IBP ao antia-
gregante plaquetário para prevenir hemorragia recorrente. 
Doentes com elevado risco de HGI devem fazer IBP de longa duração

C

Tabela 1 - Descrição resumida das normas de orientação clínica

Legenda: ACCF/ACG/AHA - American College of  Cardiology Foundation / American College of  Gastroenterology / American Heart 
Association; FR - Força de recomendação; HDA - Hemorragia digestiva alta; HGI - Hemorragia gastrointestinal; IBP - Inibidor da bomba 
de protões.
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Referência Recomendação Resultados NE

Siller-Matula JM, et 
al, (2010)11

RS com MA de 25 estudos

Objetivo: Determinar se o uso concomi-
tante de IBP e clopidogrel aumenta a in-
cidência de eventos CV major, mortalidade 
e hemorragia gastrointestinal (HGI). 
• 3 estudos sobre HGI:

1 ECA e 2 estudos observacionais

N=21 296 doentes 
Follow-up médio: 7 meses

O uso concomitante de IBP foi asso-
ciado a uma redução do risco relativo 
de hemorragia gastrointestinal em 
50%.

RR= 0,50 (IC a 95%: 0,37-0,69; 
p<0,001; I2=28%)

1

Tran-Duy A, et al, 
(2015)12

RS com MA de 13 estudos

Objetivo: Verificar se a administração si-
multânea de IBP em doentes sob AAS (75-
325mg), reduz o risco de HGI e modifica o 
risco de eventos adversos CV.
• 9 estudos sobre HGI:

2 ECA e 7 estudos observacionais

N= 399 360 doentes

A maioria é favorável ao uso concom-
itante de IBP. Redução de risco de 
50% (RR=0,50; p<0,01).

Uso concomitante de IBP em doentes 
sob aspirina em baixa dose pode rep-
resentar uma redução e risco de HGI 
de 50% e de HDA de 64%.

2

Melloni C, et al, 
(2015)13

RS com MA de 35 estudos

Objetivo: Avaliar a efetividade e segurança 
do uso concomitante de um IBP e terapêuti-
ca de antiagregação dupla em doentes com 
angina instável/ enfarte sem supra-ST.
• 8 estudos sobre HGI (não realizaram MA 

para este outcome):
4 ECA e 4 estudos observacionais 

N=28 032 doentes

Ensaios clínicos aleatorizados:
3 em 4 ECA concluíram que o uso de 
omeprazol reduzia significativamente 
as taxas de HDA aos 14 dias e aos 4 
e 6 meses. 

Estudos observacionais: 
1º estudo: sem diferenças de HGI 
hospitalar com e sem IBP (0,7% ver-
sus 0,6%; p=0,88).
2º estudo: aumento significativo de 
HGI hospitalar em pacientes que não 
receberam IBP (4,8% contra 0,6%; 
p=0,001). 
3º estudo: sem diferenças de HGI aos 
18 meses entre pacientes tratados com 
ou sem IBP (3,5% versus 3,8%; HR, 
0,39; IC 95%, 0,04-3,26; p=0,38). 
4º estudo: diminuição significativa de 
HGI ao ano entre os pacientes trat-
ados com IBP (HR, 0,50; IC 95%, 
0,39-0,65).

2

Tabela 2 - Descrição resumida das revisões sistemáticas com meta-análise incluídas

Legenda: AAS - Ácido acetilsalicílico; CV - Cardiovascular; ECA - Ensaio clínico aleatorizado; HDA - Hemorragia digestiva alta; HGI - 
Hemorragia gastrointestinal; HR - Hazard ratio; IBP - Inibidor da bomba de protões; IC - Intervalo de confiança; MA - Meta-análise; NE 
- Nível de evidência; RR - Risco relativo; RS - Revisão sistemática. 



90MGF & Ciência Volume 3|Nº2|novembro, 2019

Artigo de Revisão

Referência Recomendação Resultados NE

Aihara H, et al,
(2012)14

Estudo retrospetivo de coorte multicêntrico
Objetivo:
- Avaliar se a terapêutica combinada de clopi-
dogrel e IBP aumenta o número de eventos CV
- Outcome secundário: incidência de HGI 
N= 1887 utentes com clopidogrel 
Follow-up médio: 1 ano

O uso concomitante de IBP reduziu 
significativamente o risco de HGI no 
final do período de follow-up (2,4% 
vs.0,8%, respetivamente): HR=0,30; 
IC 95%: 0,08-0,87, p=0,028

2

Lim H, et al,
(2015)15

Estudo observacional retrospetivo
Objetivo:
- Determinar o efeito protetor do uso de um IBP 
para prevenir HDA não varicosa. 
N=500 doentes com DRC com AAS

O uso simultâneo de IBP reduziu o 
número de casos de HDA não var-
icosa de 25,9 casos/1000 p.a. para 
8,9 casos/1000 p.a. (p=0,113).

2

Miyake K, et al,
(2015)16

Estudo retrospetivo de coorte
Objetivo:
- Avaliar se IBP ou ARH2, têm impacto na 
incidência de HDA e HDB nos 3 anos pós-an-
giografia 
N= 538 utentes com AAS

O uso de IBP reduziu o risco cumu-
lativo de HDA (HR 0,27; IC 95%: 
0,06-1,18; p=0,081), mas aumentou 
o risco cumultativo de HDB (HR 
6,55; IC 95%: 2,01-21,32; p=0,02).

2

Suzuki Y, et al,
(2015)17

Estudo de caso-controlo
Objetivo:
- Analisar o efeito do uso simultâneo de clopi-
dogrel, AAS e IBP nos eventos hemorrágicos e 
trombóticos/embólicos.
N= 2 257 902 registos de eventos reportados na 
base de dados FAERS (FDA Adverse Event Re-
porting System) entre janeiro 2004 e Março em 
doentes com AAS, clopidogrel ou antiagregação 
dupla

O uso de IBP reduz os eventos hem-
orrágicos apenas nos doentes com 
antiagregação dupla (OR ajustado 
sem IBP de 4,40; IC 95%:  4,02-4,81 
vs. OR ajustado com IBP de 3,40; 
IC 95%: 2,84-4,06), não interferindo 
nos eventos trombóticos.

2

Tabela 3 - Descrição resumida dos estudos originais

Legenda: AAS - Ácido acetilsalicílico; ARH2 - Antagonista dos recetores H2; CV - Cardiovascular; FDA - Food and Drug Admnistration; HDA 
- Hemorragia digestiva alta; HGI - Hemorragia gastrointestinal; HR - Hazard ratio; IBP - Inibidor da bomba de protões; IC - Intervalo de 
confiança; NE - Nível de evidência; OR - odds ratio; p.a. - pessoa-ano.

50% (RR=0,50; p<0,01). Acrescentam ainda que a 
utilização simultânea dos fármacos pode representar 
50% de redução de risco de HGI e de 64% referindo-
-se à redução do risco de hemorragia do trato supe-
rior. Contudo, o mesmo estudo afirma que os resulta-
dos da meta-análise poderão não ser suficientes para 
formular recomendações12 (NE 2).

No mesmo ano, Melloni et al13 publicaram uma RS 
(NE 2), resultante da análise de 35 estudos e com o 
objetivo de avaliar a efetividade e segurança do uso 
concomitante de um IBP e a antiagregação dupla em 

doentes com angina estável ou enfarte sem suprades-
nivelamento do segmento ST. Desses estudos, oito 
abordavam a ocorrência de HGI (quatro ECA e qua-
tro estudos observacionais), num total de 28032 doen-
tes. Os autores concluíram que, em relação aos ECA, 
a maioria apresentava dados a favor da redução das 
taxas de hemorragia digestiva alta (HDA) nos doentes 
tratados com omeprazol, mas nos estudos observacio-
nais os resultados eram bastantes variáveis. Dadas as 
diferenças na duração do seguimento dos doentes, os 
autores não realizaram meta-análise.
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3. Estudos originais (Tabela 3)
Quanto aos estudos originais, encontraram-se 

quatro que abordavam esta temática. Em 2012, foi 
publicado um estudo cujo o objetivo secundário era 
avaliar se a terapêutica com clopidogrel e IBP alte-
rava a incidência de HGI. Trata-se de um estudo de 
coorte retrospetivo, multicêntrico, onde foram incluí-
dos 1887 doentes sob antiagregação, sendo que des-
ses, 1068 estavam medicados com IBP. Os autores 
encontraram diferenças estatisticamente significati-
vas entre os dois grupos, tendo verificado maior in-
cidência de HGI no grupo sem IBP (2,4% vs. 0,8%), 
com um hazard ratio (HR) de 0,30 e p= 0,02814 (NE 2).

Lim et al15 publicaram um estudo observacional 
retrospetivo em 2015 (NE 2), cujo objetivo foi deter-
minar o efeito protetor do uso de um IBP em baixa 
dose na prevenção da HDA não varicosa em indiví-
duos com doença renal crónica. Foram incluídos 500 
doentes medicados com AAS, tendo sido medicados 
com IBP de forma profilática 191 doentes. Os auto-
res concluíram que houve uma redução significativa 
do risco de HDA no grupo medicado com IBP (HR= 
0,27; IC a 95% 0,08-0,94; p=0,035).

Também em 2015, foi publicado um estudo de 
coorte retrospetivo, cujo objetivo era avaliar se os su-
pressores ácidos, incluindo IBP e antagonistas dos 
recetores histaminérgicos do tipo 2 (ARH2), tinham 
impacto na incidência de HGI alta ou baixa nos três 
anos após angiografia. Foram incluídos 538 doentes 
medicados com AAS em baixa dose, sendo que 107 
foram medicados com IBP, 173 foram medicados 
com ARH2 e 258 estavam sem qualquer medicação 
antisecretora (grupo de controlo). Quanto à HDA, 
os autores concluíram que, no grupo tratado com 
IBP, há um menor risco cumulativo de hemorragia 
(HR=0,27; p=0,081) em comparação com o grupo 
de controlo. Quanto à hemorragia digestiva baixa, 
no grupo tratado com IBP, observaram um maior 
risco cumulativo de hemorragia. Assim, os autores 
concluíram que, comparativamente aos utilizadores 
de outros antisecretores e doentes sem medicação 
concomitante, os que estavam medicados com IBP 
tiveram maior risco cumulativo de HGI do trato in-
ferior16 (NE 2).

Um estudo caso-controlo foi publicado por Suzuki 
e at al.17 com o objetivo de analisar o efeito do uso 
simultâneo de clopidogrel, AAS e IBP nos eventos 
hemorrágicos gastrointestinais e trombóticos/embó-
licos. Este estudo derivou da análise da base de da-
dos da FDA Adverse Events Reporting System, tendo sido 
analisados 2257902 registos, entre janeiro de 2004 
e março de 2013. Desta análise, os autores concluí-
ram que o IBP reduziu os eventos hemorrágicos nos 

doentes sob dupla antiagregação, não interferindo 
nos eventos trombóticos.

DISCUSSÃO

As normas de orientação clínica incluídas nesta re-
visão recomendam o uso de um IBP em simultâneo 
com fármacos antiplaquetários apenas em doentes 
com alto risco para hemorragia gastrointestinal. No 
entanto, por se tratarem de consenso de peritos, con-
dicionam uma FR C, pelo que devem ser considera-
das de forma crítica na prática clínica. 

Dentro das revisões sistemáticas, foram utilizados 
esquemas de antiagregação diferentes: numa foi ava-
liada a monoterapia com AAS12, noutra com clopido-
grel11 e a última foi avaliada a dupla antiagregação13. 
Todas elas mostram uma diminuição do risco de HGI 
com o uso concomitante de um IBP, apesar de mos-
trarem alguma heterogeneidade nos resultados en-
contrados e dos autores admitirem a necessidade de 
mais estudos.

Nos estudos originais, foram incluídos dois estudos 
onde usaram o AAS15,16, um onde usaram o clopido-
grel14, e o último em que avaliaram separadamente 
doentes com AAS, com clopidogrel e com dupla an-
tiagregação17. A maioria dos estudos mostraram uma 
redução do risco de hemorragia digestiva alta. No en-
tanto, Miyake et al16 encontraram um aumento de ris-
co de ocorrência de hemorragia digestiva baixa com 
o uso concomitante de IBP com AAS em baixa dose. 
O mesmo não se verificou nos restantes estudos ana-
lisados. Além disso, Suzuki et all17 apenas observaram 
uma redução de HGI nos doentes sob antiagregação 
dupla. 

Como pontos fortes deste trabalho destacam-se 
a pertinência e atualidade do tema, uma vez que as 
doenças cardiovasculares são muito prevalentes, sen-
do a principal causa de morte em Portugal18. A sua 
prevalência tem aumentado nos últimos anos, embo-
ra a mortalidade tenha diminuído, consequência par-
cial da profilaxia secundária com os antiagregantes 
plaquetários18. A necessidade de associar aos antia-
gregantes plaquetários o IBP tem sido alvo de inves-
tigação clínica. O balanço entre os efeitos adversos 
do IBP face aos benefícios na profilaxia da hemor-
ragia gastrointestinal tem sido discutido, sem haver, 
contudo, consenso na comunidade. Esta discussão 
levou inclusivamente a que o INFARMED emitisse 
em março de 2017 recomendações terapêuticas sobre 
a utilização dos IBP, centrada nos potenciais efeitos 
adversos e na necessidade da revisão das indicações 
em tratamentos crónicos19. 
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No entanto, e apesar da relevância deste tema, 
existem ainda poucos estudos realizados sobre o be-
nefício do uso de IBP em doentes antiagregados com 
baixo risco de HGI.

Relativamente às limitações desta revisão, apon-
ta-se o facto de se basear apenas em estudos obser-
vacionais, apresentando as limitações inerentes a este 
tipo de estudos. Além disso, o facto de as autoras sele-
cionarem apenas artigos em português e inglês pode 
conduzir também ao enviesamento dos resultados 
apresentados. 

De referir também que apesar de ter sido defini-
do como critério de exclusão, as autoras admitem a 
hipótese que dentro de alguns dos estudos incluídos 
nesta revisão se encontrem doentes com antecedentes 
de hemorragia digestiva, por esta informação se en-
contrar omissa aquando da descrição da metodologia 
de alguns destes estudos. 

Outra limitação a apontar é a heterogeneidade 
dos esquemas de antiagregação utilizados nos estudos 
incluídos, nomeadamente as diferenças em termos 
de interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 
Neste ponto, não podemos esquecer a via de meta-
bolização hepática comum do clopidogrel e dos IBP 
através do citocromo P450, cujo significado clínico do 
impacto no risco trombótico e hemorrágico é ainda 
desconhecido.20 Além disso, não foram encontrados 
estudos que analisassem o efeito dos IBP na preven-
ção de HGI em doentes sob outros antiagregantes, 
como o triflusal, ticlodipina, ticagrelor, etc. 

Em conclusão, e de acordo com a revisão da lite-
ratura encontrada, a utilização profilática de um IBP 
parece reduzir a incidência de hemorragias com ori-
gem no tubo digestivo. Assim sendo, existe evidência 
para recomendar a utilização de um IBP em indiví-
duos adultos antiagregados para prevenir a ocorrên-
cia de hemorragia digestiva (FR B). 

Esta recomendação deve ser interpretada dentro 
do contexto clínico de cada doente, atendendo não só 
ao risco gastrointestinal, mas também ao risco cardio-
vascular e o risco de efeitos adversos dos IBP, aspetos 
não avaliados nesta revisão.

Além disso, são necessários mais estudos, meto-
dologicamente mais robustos, que avaliem o grau de 
benefício gastrointestinal desta terapêutica e que per-
mitam efetuar recomendações mais claras em termos 
de dose e duração de tratamento.
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RESUMO

Introdução: Estudos recentes sugerem que uma duração de sono inadequada aumenta a incidência e mor-
bimortalidade de diversas patologias crónicas, nomeadamente diabetes mellitus, hipertensão arterial, acidente 
vascular cerebral e doença coronária. Este trabalho pretende rever a evidência sobre a influência da duração 
do sono na morbimortalidade por doenças cardiovasculares.
Material e Métodos: Pesquisa de meta-análises, revisões sistemáticas, estudos originais e guidelines, publica-
dos nos últimos cinco anos em português e inglês, nas bases de dados de medicina baseada na evidência. Uti-
lizaram-se os termos MeSH “Sleep” e “Cardiovascular Diseases”. Para atribuição dos níveis de evidência e forças de 
recomendação foi utilizada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy da American Academy of  Family Physicians.
Resultados: Obtiveram-se 284 artigos, dos quais 6 meta-análises cumpriam os critérios de inclusão. Os estu-
dos reportaram que quer o sono de curta duração como o de longa duração aumentam, de forma estatistica-
mente significativa, a incidência e morbimortalidade por doenças cardiovasculares. 
Discussão: As meta-análises incluídas neste trabalho baseiam-se em artigos de boa qualidade, com evidência 
orientada para o doente, o que proporciona robustez às conclusões obtidas. No entanto, são necessários estudos 
com metodologia mais homogénea, nomeadamente no que concerne à definição de “curta” e “longa” duração 
de sono. 
Conclusões: A evidência disponível demonstrou que o sono de curta e longa duração está associado ao 
aumento da morbimortalidade por doenças cardiovasculares (força de recomendação B). Estes resultados re-
forçam a importância do aconselhamento de bons hábitos de sono para obtenção de ganhos em saúde na 
população.
Palavras-chave: sono, doenças cardiovasculares.

ABSTRACT

Introduction: Recent studies suggest that inadequate sleep duration increases the incidence and morbimor-
tality of  several chronic diseases, such as diabetes mellitus, hypertension, stroke and coronary disease. The aim 
of  this study was to review the evidence of  the influence of  sleep duration on cardiovascular disease morbi-
mortality.
Materials and methods:  We searched for meta-analysis, systematic reviews, original studies and clinical 
guidelines, published in evidence databases of  medicine in the last five years, in Portuguese and English. We 
used the MeSH terms “Sleep” and “Cardiovascular Diseases”. The Strength of  Recommendation Taxonomy 
scale of  the American Family Physician was used to assign levels of  evidence and strength of  recommendation.
Results: We found 284 articles, of  which 6 meta-analysis met the inclusion criteria. Included studies found 
that both short-term and long-term sleep statistically increase the incidence and morbimortality of  cardiovas-
cular disease. 
Discussion: The included meta-analysis are based on good quality articles with patient-oriented evidence, 
which provides robustness to the conclusions. However, studies with more homogeneous methodology are nec-
essary, regarding the definition of  “short” and “long” sleep duration.
Conclusions: The currently available evidence shows that short and long-term sleep are associated with 
increased morbidity and mortality of  cardiovascular disease (strength of  recommendation B). These results 
reinforce the importance of  encouraging good sleep habits in order to improve population health.
Keywords: sleep, cardiovascular diseases.

Influência da duração do sono na morbimortalidade por doença car-
diovascular
Influence of  sleep duration on cardiovascular disease morbimortality
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INTRODUÇÃO

Os distúrbios do sono têm vindo a aumentar de 
forma significativa nas últimas décadas, apresentando 
uma prevalência aproximada de 30% na população 
adulta, podendo chegar a 50% na população geriátri-
ca.1,2

Sabe-se que o ser humano passa cerca de um terço 
da sua vida a dormir e que o sono apresenta uma im-
portância indiscutível para a saúde e bem-estar dos 
indivíduos.3,4 Dados epidemiológicos recentes apon-
tam para a necessidade diária de sete a oito horas de 
sono, de forma a prevenir problemas neurocognitivos, 
comportamentais e cardiovasculares.2,5

Nos últimos anos foram publicados diversos estudos 
que sugerem que uma duração de sono inadequada 
(excessivamente curta ou longa) aumenta a incidência 
e morbimortalidade de diversas patologias crónicas, 
nomeadamente diabetes mellitus (DM), hipertensão 
arterial (HTA), acidente vascular cerebral (AVC) e 
doença arterial coronária (DAC).5-11 Os mecanismos 
fisiopatológicos para explicar esta associação não es-
tão bem esclarecidos, não obstante, têm sido propos-
tas múltiplas hipóteses, incluindo alterações do foro 
endócrino, metabólico e imune.3,11,12

Uma vez que esta associação permanece inconsist-
ente, este estudo tem como objetivo rever a evidência 
atualmente disponível sobre a influência da duração 
de sono na morbimortalidade por doença cardiovas-
cular (DCV).

MATERIAL E MÉTODOS

Em janeiro de 2019 foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica utilizando os termos MeSH “Sleep” e 
“Cardiovascular Diseases”, nas bases de dados PubMed, 
The Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse, Ca-
nadian Medical Association Practice Guidelines e NICE.

Foram pesquisadas meta-análises (MA), revisões 
sistemáticas (RS), ensaios clínicos aleatorizados con-
trolados (ECAC) e guidelines, publicados entre 1 de ja-
neiro de 2014 e 31 de dezembro de 2018, nas línguas 
portuguesa e inglesa.

Foram incluídos nesta revisão artigos em popu-
lação adulta, com as variáveis de estudo sono de curta 
e de longa duração, e o outcome avaliado foi o aumento 
da morbimortalidade por DCV.

Definiram-se como critérios de exclusão: estudos 
em indivíduos com idade inferior a 18 anos, sem com-
paração com grupo de controlo ou com outcome exclu-
sivamente orientado para a incidência de DCV e não 
para impacto na sua morbimortalidade. 

Para atribuição dos níveis de evidência (NE) e força 
de recomendação (FR) foi utilizada a escala Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT) da American Academy 
of  Family Physicians.

RESULTADOS

Na pesquisa inicial foram obtidos 284 artigos, dos 
quais 6 MA foram selecionadas para revisão. Foram 
excluídos os artigos repetidos, os estudos incluídos nas 
MA e os que não cumpriam os critérios de inclusão. 
O organigrama de seleção dos artigos está representa-
do na figura 1.

Figura 1 - Organigrama de seleção de artigos

A descrição dos artigos incluídos encontra-se resu-
mida na tabela 1.

Em 2018 foi publicada uma MA por Jike M et al 
(NE 2), que avaliou a associação entre a longa du-
ração de sono e a incidência de doenças crónicas, 
assim como a sua relação com a mortalidade. Fo-
ram incluídos 137 estudos de coorte prospetivos (n = 
5134036). Não obstante a definição de longa duração 
de sono ter sido variável entre os estudos, a maioria 
considerou uma duração igual ou superior a 8 horas. 
Foi demonstrado um aumento significativo da mortal-
idade por todas as causas, sendo o risco relativo (RR), 
com intervalo de confiança (IC) a 95% de 1,39 (1,31-
1,47). Observou-se também um aumento da incidên-
cia de DM, DCV, AVC, DAC e obesidade. Numa sub-
análise verificou-se que o aumento da incidência de 
DCV e DAC ocorreu nos indivíduos com 65 ou mais 
anos de idade, no entanto o mesmo não se verificou 
no subgrupo com menos de 65 anos. Por outro lado, 
a longa duração de sono foi associada ao aumento da 
obesidade apenas nos participantes com menos de 65 
anos. Os estudos incluídos na MA apresentaram het-
erogeneidade relativamente aos outcomes mortalidade 
e incidência de DCV.13

A MA de He Q et al (NE 2), publicada em 2017, 
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incluiu 16 estudos de coorte prospetivos (n = 528653) 
e teve como principal objetivo avaliar a associação en-
tre a duração do sono e a incidência de AVC fatal e 
não fatal, em adultos sem esse antecedente patológico. 
O sono de curta duração foi definido como tendo du-
ração inferior a 7 horas e o de longa duração superior 
a 7 horas. Os indivíduos do grupo controlo, que dor-
miam habitualmente 7 horas por noite, apresentaram 
o risco mais baixo de AVC. Verificou-se que o sono 
de longa duração aumenta de forma estatisticamente 
significativa a incidência de AVC fatal e não fatal, 

com RR 1,17 para 8 horas de sono (IC a 95% [1,07 - 
1,28]), RR 1,45 para 9 horas de sono (IC a 95% [1,23 
- 1,70]) e RR 1,64 para 10 horas de sono (IC a 95% 
[1,40 - 1,92]) (p < 0,001). Apurou-se que, por cada 
hora de aumento na duração do sono, observa-se um 
incremento de 12% no risco de AVC fatal. O sono de 
curta duração apenas aumentou de forma significati-
va o risco de AVC não fatal. Os estudos incluídos na 
MA apresentaram heterogeneidade.14

He Q et al elaboraram outra MA (NE 2) em 2017 
que incluiu 23 estudos de coorte prospetivos (n = 

Referência População Metologia Resultados NE

Jike M, et al, 
(2018)13

137 estudos coorte prospe-
tivos
n= 5134036

Follow up 
1 - 34 anos

Avaliar relação 
entre longa 
duração de sono 
e a incidência de 
doenças crónicas e 
mortalidade

O sono de longa duração aumenta de forma 
significativa a incidência de DM, DCV, AVC, 
doença coronária e obesidade
- DM [RR 1,26, IC 95% (1,11-1,43)]
- DCV [RR 1,25 IC 95%, (1,14-1,37)]
- AVC [RR 1,46, IC 95% (1,26-1,69)]
- doença coronária [RR 1,24, IC 95% (1,13-
1,37)]
- obesidade [RR 1,08, (1,02-1,15)] 

Observou-se também aumento significativo da 
mortalidade [RR, 1,39; 95% IC (1,31-1,47)].

2

He Q , 
et al,

(2017)14

16 estudos coorte prospe-
tivos
n= 528653 (12193 casos 
de AVC)

Follow up 
7,8 - 14,7 anos

Testar associação 
entre duração do 
sono e incidência 
de AVC fatal e não 
fatal.

Associação positiva entre a longa duração de 
sono e incidência de AVC fatal e não fatal 
(p< 0,001)
- 8 horas: RR 1,17, IC 95% (1,07 - 1,28)
- 9 horas: RR 1,45, IC 95% (1,23 - 1,70)
- 10 horas: RR 1,64, IC 95% (1,40 - 1,92)

O sono de curta duração apenas aumenta, de 
forma estatisticamente significativa, a incidência 
de AVC não fatal
- 5 horas: RR 1,43, IC 95% (1,13 - 1,80)
- 6 horas: RR 1,30, IC 95% (1,09 - 1,54)

O grupo controlo, que dormia habitualmente 7 
horas, apresentou o risco mais baixo de AVC fatal 
e não fatal

2

He Q , et al, 
(2017)1

23 estudos coorte prospe-
tivos
n= 160867 (11702 casos 
de DCV)

Follow up 
3 - 29,6 anos

Avaliar a associação 
entre insónia ini-
cial, insónia de ma-
nutenção, despertar 
precoce e sono não 
reparador, com a 
incidência e mortal-
idade de DCV

Aumento estatisticamente significativo da in-
cidência e mortalidade de DCV em indivíduos 
com insónia inicial, insónia de manutenção e 
sono não reparador. O despertar precoce não 
apresentou aumento significativo
- Insónia inicial: RR 1,27, IC 95% (1,15 - 1,40)
- Insónia de manutenção: RR 1,11, IC 95% (1,04 
- 1,19)
- Sono não reparador: RR 1,18, IC 95% (1,05 
- 1,33)
- Despertar precoce: RR 1,02, IC 95% (0,95 - 
1,10)

Risco ligeiramente superior no sexo feminino 
(não significativo)

2

Tabela 1 - Descrição resumida das meta-análise incluídas
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Legenda: AVC - Acidente vascular cerebral; DCV - Doença cardiovascular; DM - Diabetes mellitus; HTA - Hipertensão arterial;  
IC - Intervalo de confiança; n - Número; NE - Nível de evidência; RR - Risco relativo.

160867), cujo objetivo incidiu em testar a associação 
entre insónia inicial, insónia de manutenção, desper-
tar precoce e sono não reparador, com a incidência e 
mortalidade de DCV, nomeadamente enfarte agudo 
do miocárdio, DAC, AVC e insuficiência cardíaca. 
Os autores verificaram que a insónia inicial, insónia 
de manutenção e o sono não reparador aumentam 
de forma estatisticamente significativa a incidência e 
mortalidade por DCV: RR 1,27 (IC a 95% [1,15 - 
1,40]); RR 1,11 (IC a 95% [1,04 - 1,19]) e RR 1,18 
(IC a 95% [1,05 - 1,33]), respetivamente. O despertar 
precoce não apresentou aumento significativo da in-
cidência ou mortalidade por DCV. A análise indepen-
dente por subgrupos demonstrou que a mortalidade 

no sexo feminino era superior à do masculino, no 
entanto a diferença não foi significativa. Observou-se 
heterogeneidade entre os estudos incluídos na MA.3

Em 2016, Itani O et al publicaram uma MA (NE 
1) que incluiu 153 estudos de coorte prospetivos (n = 
5172710). A MA comparou o efeito da curta duração 
de sono, definido como menor que 6 horas, com uma 
duração de sono considerada ideal (6 a 8 horas), na 
incidência e mortalidade de DM, HTA, dislipidemia, 
AVC, obesidade e depressão. Observou-se que a curta 
duração de sono aumenta de forma estatisticamente 
significativa a mortalidade por todas as causas estu-
dadas, com RR 1,12 (IC a 95% [1,08 - 1,16]); assim 
como a incidência de DM, HTA, DCV, DAC e obesi-

Itani O, 
et al,

(2016)11

153 estudos de coorte pros-
petivos
n= 5172710

Follow up 1 - 30 anos

Comparação entre 
curta duração de 
sono (< 6 horas) vs. 
duração ideal (6 - 8 
horas), com a mor-
talidade global e in-
cidência de doenças 
crónicas

A curta duração de sono aumenta de forma es-
tatisticamente significativa a mortalidade e a in-
cidência de DM, HTA, DCV, doença coronária 
e obesidade. O aumento do risco de AVC não foi 
significativo
- Mortalidade: RR 1,12, IC 95% (1,08 - 1,16)
- DM: RR 1,37, IC 95% (1,22 - 1,53)
- HTA: RR 1,17, IC 95% (1,09 - 1,26)
- DCV: RR 1,16, IC 95% (1,10 - 1,23)
- Doença coronária: RR 1,26, IC 95% (1,15 - 
1,38)
- Obesidade: RR 1,38, IC 95% (1,25 - 1,53)
- AVC: RR 1,08, IC 95% (0,98 - 1,19)

Sem diferença significativa entre sexos

1

Silva A 
et al,

(2015)15

27 estudos de coorte pros-
petivos
n > 70000 utentes com 
idade ≥ 60 anos (146830 
mortes)

Follow up 
3,4 - 35 anos

Avaliar associação 
entre duração do 
sono e mortalidade 
cardiovascular e por 
todas as causas

Sono de curta e longa duração aumentam, de 
forma estatisticamente significativa, o risco de 
mortalidade por todas as causas
- < 6 - 7 horas: RR 1,33, IC 95% (1,24 - 1,43)
- > 7 - 8 horas: RR 1,07, IC 95% (1,03 - 1,11)

Apenas o sono de longa duração associa-se a 
aumento significativo da mortalidade cardiovas-
cular
- < 6 - 7 horas: RR 1,18, IC 95% (0,76 - 1,84)
- > 7 - 8 horas: RR 1,43, IC 95% (1,15 - 1,78)

2

Yang X 
et al,

(2015)1

15 estudos de coorte pros-
petivos
n= 212749 (11023 com 
doença arterial coro-
nária)

Follow up 
3 - 29,6 anos

Testar relação entre 
duração de sono e 
morbimortalidade 
por doença arterial 
coronária

A curta e a longa duração de sono aumentam 
significativamente a mortalidade por doença ar-
terial coronária
- < 7 horas: RR 1,25, IC 95% (1,06 - 1,47)
- ≥ 9 horas: RR 1,26, IC 95% (1,11 - 1,42)
Associação apenas observada no sexo feminino

A morbilidade por doença arterial coronária au-
menta de forma significativa apenas com sono de 
curta duração
- < 7 horas: RR 1,10, IC 95% (1,04 - 1,17)
- ≥ 9 horas: RR 1,03, IC 95% (0,92 - 1,16)

1

Cont. Tabela 1 - Descrição resumida das meta-análise incluídas
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dade. O aumento do risco de AVC não foi significati-
vo. Através da análise multivariável verificou-se uma 
associação linear entre a curta duração de sono e a 
mortalidade. A análise independente por subgrupo 
revelou um aumento estatisticamente significativo do 
risco de mortalidade em ambos os sexos. Não foi ob-
servada heterogeneidade entre os estudos incluídos.15

Silva A et al publicaram uma MA (NE 2) em 2015, 
que incluiu 27 estudos de coorte prospetivos (n > 
70000), com indivíduos com idade igual ou superi-
or a 60 anos, e teve como principal objetivo estudar 
a relação entre a duração de sono e a mortalidade 
cardiovascular e mortalidade por todas as causas. O 
sono de curta duração foi definido como tendo du-
ração inferior a 6 - 7 horas e o de longa duração como 
superior a 7 - 8 horas. Os autores verificaram que o 
sono de curta e longa duração aumentam a mortali-
dade por todas as causas: RR 1,33 (IC a 95% [1,24 
- 1,43]) e RR 1,07 (IC a 95% [1,03 - 1,11]), respetiva-
mente. Quando à mortalidade por doença cardiovas-
cular, apenas se verificou associação positiva para o 
sono de longa duração, com RR 1,43 (IC a 95% [1,15 
- 1,78]). Foi ainda reportado que os indivíduos que 
dormiam durante o dia, durante 30 minutos ou mais, 
apresentaram aumento da mortalidade por todas as 
causas, RR 1,27 (IC a 95% [1,08 - 1,49]), o que não 
foi verificado quando a duração de sono diurna era 
igual ou superior a 2 horas ou nos indivíduos que não 
dormiam durante o dia. Os estudos incluídos na MA 
apresentaram heterogeneidade moderada.2

A MA de Yang X et al (NE 1), publicada em 2015, 
incluiu 15 estudos de coorte prospetivos (n = 212749). 
Os autores avaliaram a associação entre a duração 
de sono e a morbimortalidade por doença arteri-
al coronária e verificaram que, quer a curta (menor 
que 7 horas), quer a longa duração de sono (maior 
ou igual a 9 horas), aumentam significativamente a 
mortalidade por DAC com RR 1,25 (IC a 95% [1,06 
- 1,47]) e RR 1,26 (IC a 95% [1,11 - 1,42]), respe-
tivamente. Contudo, após realização de análise por 
subgrupo, a associação só foi observada no sexo fem-
inino. Quanto ao aumento da morbilidade por DAC 
observou-se que esta está associada apenas ao sono de 
curta duração com RR 1,10 (IC a 95% [1,04 - 1,17]). 
Os estudos incluídos na MA não apresentaram heter-
ogeneidade significativa.11

DISCUSSÃO

Os estudos incluídos nesta revisão apresentam boa 
qualidade, com evidência orientada para o doente, o 
que proporciona robustez às conclusões obtidas. 

O sono de curta duração está associado a alter-

ações endócrinas e metabólicas, nomeadamente à in-
sulinorresistência, ao aumento dos níveis de grelina e à 
redução dos níveis de leptina que, através do aumento 
do apetite, podem justificar o aumento da incidência 
de obesidade e DM, e como tal, da morbimortali-
dade por DCV.4,11,16 Secundariamente à privação de 
sono ocorre ainda aumento da atividade simpática, 
da pressão arterial e das citocinas inflamatórias, sen-
do que todas estas alterações podem culminar no au-
mento do risco cardiovascular global.3,12

Apesar de diversas MA terem encontrado asso-
ciação entre a longa duração de sono e a morbimortal-
idade cardiovascular, os mecanismos fisiopatológicos 
para este fenómeno não estão bem esclarecidos.1,14,15 
Contudo, a fragmentação do sono, a alteração do 
nível de diversas citocinas, a diminuição do tempo de 
exposição à luz natural, o baixo nível socioeconómi-
co e algumas doenças crónicas, nomeadamente a de-
pressão e a síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva 
de sono, são apontados como possíveis responsáveis 
por esta associação.4,17

É importante referir algumas limitações dos artigos 
incluídos. A definição de sono de “curta” e “longa” 
duração variou consoante os estudos, o que pode di-
ficultar a interpretação dos resultados obtidos. Além 
disso, a determinação do número de horas de sono foi 
auto reportada pelos participantes, através do preen-
chimento de um questionário, pelo que pode estar 
sujeita a erros de classificação. A duração do sono de 
cada indivíduo também pode variar ao longo do tem-
po, no entanto, os estudos incluídos fizeram apenas 
uma avaliação inicial desta variável.

Apenas uma das MA incluídas nesta revisão aval-
iou a duração do sono em 24 horas, ou seja, determi-
nou o número de horas de sono noturno e o número 
de horas de sono diurno, fazendo uma avaliação de 
cada uma destas variáveis com o outcome de interesse.15 
Este estudo, a par de outros publicados previamente, 
conclui que os indivíduos que dormem durante o 
dia apresentam aumento da mortalidade por todas 
as causas, no entanto, estes resultados são inconsist-
entes.18,19

Três das MA realizaram análise de subgrupo, por 
sexo, e os resultados foram discordantes. Uma delas 
verificou que a associação entre a duração de sono e 
a morbimortalidade cardiovascular só foi observada 
no sexo feminino.1 Outra concluiu que a associação é 
mais acentuada no sexo feminino, contudo sem difer-
ença estatisticamente significativa.3 Por fim, uma das 
MA não verificou diferença entre sexos.11 Assim, serão 
necessários mais estudos para clarificar esta questão.

Relativamente aos fatores de confundimento, a 
depressão não foi avaliada na maioria dos estudos, o 
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que poderá enviesar os resultados obtidos, uma vez 
que esta patologia foi associada quer ao aumento dos 
distúrbios de sono, quer ao aumento de eventos car-
diovasculares.20-22 

CONCLUSÕES

A evidência disponível demonstrou que a duração 
do sono (excessivamente curta ou longa) associa-se ao 
aumento da incidência e morbimortalidade por DCV 
(FR B). 

 No futuro, são necessários estudos com metodo-
logia mais homogénea, nomeadamente no que con-
cerne à definição de sono de curta e longa duração e 
ao período de sono avaliado (24 horas versus noturno). 
O ajuste para um maior número de possíveis confun-
didores, nomeadamente doenças crónicas que pos-
sam influenciar a morbimortalidade cardiovascular, 
também é desejável.

Os resultados apresentados nesta revisão são clini-
camente relevantes uma vez que reforçam a importân-
cia do aconselhamento de bons hábitos de sono para 
obtenção de ganhos em saúde na população.   
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RESUMO

Introdução: A perceção de som na ausência de estímulo sonoro denomina-se acufeno e afeta 10% a 15% dos adultos. 
Ainda não está completamente esclarecida a sua etiopatogenia. Atualmente, não existe nenhuma terapêutica específica 
satisfatória. Surgiram na literatura relatos de que a suplementação com ginkgo biloba seria eficaz. 
Materiais e métodos: Pesquisa de meta-análises, revisões sistemáticas, normas de orientação clínica e ensaios clínicos 
aleatorizados, na Medline e sites de Medicina Baseada na Evidência (NICE, CMA, Cochrane, National Guideline Clearinghouse) a 
9 de Fevereiro de 2018, utilizando os termos MeSH “tinnitus” e “Ginkgo biloba”. Incluíram-se estudos em inglês, publicados 
desde 1 de janeiro de 2008. De forma a avaliar o seu nível de evidência (NE) e estabelecer a força de recomendação, apli-
cou-se a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family Physician.
Resultados: Dos 36 artigos encontrados, quatro preenchiam os critérios de inclusão: três revisões sistemáticas e uma 
guideline. Duas das revisões sistemáticas concluíram que não existia evidência da utilização do ginkgo biloba na melhoria 
sintomática dos pacientes com acufeno, achado concordante com a guideline. Apenas uma revisão sistemática reportava 
evidência de benefício.
Discussão: A inconsistência das conclusões dos estudos incluídos pode dever-se particularmente ao extrato de Ginkgo biloba 
(2EGB761®). São necessários mais estudos com maior número de indivíduos, uniformização da preparação de Ginkgo biloba 
e dos outcomes avaliados, assim como avaliação dos efeitos adversos.
Conclusão: Perante a evidência disponível, concluímos que não existe evidência do benefício do Ginkgo biloba na melhoria 
sintomática dos pacientes com acufeno (Força de Recomendação A). 
Palavras-chave: acufeno, ginkgo biloba, placebo.

ABSTRACT

Introduction: Tinnitus can be described as the perception of  sound in the absence of  acoustic stimulation. It affects 10% 
to 15% of  adults. Its etiology has not been completely clarified. At present no specific therapy is satisfactory. There have 
been reports in the literature that supplementation with Ginkgo biloba would be effective.
Methods: We searched for meta-analyses, systematic reviews, observational studies and clinical guidelines, as well as 
randomized clinical trials, published in Medline and Evidence-Based Medicine sites (NICE, CMA, Cochrane, National 
Guideline Clearinghouse) on the 9th of  February, 2018, using the MeSH terms “tinnitus” and “Ginkgo biloba”. We included 
studies in English, published since the 1st of  January, 2008. The Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) scale 
of  the American Academy of  Family Physicians was used to assign levels of  evidence and strength of  recommendations.
Results: Thirty six articles were found. Four met the inclusion criteria: three systematic reviews and one guideline. Two 
of  the systematic reviews concluded that there was no evidence of  use of  ginkgo biloba in the symptomatic improvement of  
patients with tinnitus, a finding consistent with the guideline. A systematic review reported evidence of  benefit.
Discussion: The inconsistency of  the conclusions may be due to a particular extract of  ginkgo biloba (EGB761®). More 
studies with a greater number of  individuals, standardization of  the preparation of  ginkgo biloba and evaluation of  adverse 
effects are needed.
Conclusion: According to the evidence, this review allowed us to conclude that there is no evidence of  the benefit of  
ginkgo biloba in the symptomatic improvement of  patients with tinnitus (SOR A). 
Keywords: tinnitus, ginkgo biloba, placebo.

Ginkgo biloba - Mito ou Realidade? Qual a evidência da melhoria sin-
tomática nos pacientes com acufeno?
Ginkgo biloba - Myth or Reality? What is the evidence of  symptomatic improvement in patients with 
tinnitus?
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INTRODUÇÃO

A perceção de som na ausência de estímulo sonoro 
externo denomina-se acufeno.1 A sua prevalência na 
idade adulta varia entre 10% a 15%. O ruído perce-
cionado pode ser persistente ou intermitente e acom-
panhar-se, ou não, de perda auditiva.2 A qualidade do 
som percebido pode variar, desde sons simples, como 
assobios ou zumbidos, a sons complexos, como músi-
ca. A sua etiopatogenia ainda não está completamen-
te esclarecida.1 Pode relacionar-se com ansiedade, 
depressão, e distúrbios do sono ou da concentração, 
afetando a qualidade de vida dos doentes; em cerca 
de 0,5% dos casos é extremamente perturbador. Os 
fatores de risco incluem o envelhecimento, exposição 
a ruídos intensos, fármacos (aminoglicosídeos, diuré-
ticos ou anti-inflamatórios não esteróides) ou patolo-
gia do ouvido ou do nervo auditivo (cerúmen, infe-
ções, neurinoma vestibular e otosclerose).3

As folhas de Ginkgo biloba, originárias da China e 
introduzidas na Europa no século XVIII, têm vindo 
a ser utilizadas para fins medicinais há pelo menos 
5000 anos. Mais recentemente, os extratos têm sido 
utilizados nos países ocidentais na forma de suple-
mentos, frequentemente de composição distinta entre 
eles. Os compostos ativos mais relevantes pertencem 
a duas categorias: flavonóides e terpenóides. O seu 
mecanismo de ação engloba o aumento do fluxo san-
guíneo cerebral, efeitos anti-inflamatório e anti-oxi-
dante.4 Os suplementos de Ginkgo biloba são usados 
em várias patologias, incluindo disfunção cognitiva, 
cefaleia, acufeno, vertigem, distúrbios do humor e da 
concentração e doenças cardiovasculares.5

Atualmente, não existe nenhuma terapêutica espe-
cífica para o acufeno que seja reconhecida como sa-
tisfatória para a maioria dos doentes. Foram surgindo 
na literatura alguns relatos de que a suplementação 
com Ginkgo biloba seria eficaz na melhoria sintomática 
dos pacientes com acufeno.1

Com este trabalho, as autoras pretendem rever a 
evidência do efeito da suplementação com Ginkgo bi-
loba na melhoria sintomática do acufeno, através da 
metodologia tradicional das revisões baseadas na evi-
dência.

MATERIAL E MÉTODOS

A 9 de Fevereiro de 2018 foi realizada uma pesqui-
sa bibliográfica utilizando os termos MeSH: “tinnitus” 
e “Ginkgo biloba”. Pesquisaram-se meta-análises, revi-
sões sistemáticas (RS), normas de orientação clínica 
(NOC), bem como, ensaios clínicos aleatorizados, em 

inglês, publicados entre 1 de janeiro de 2008 e 9 de 
Fevereiro de 2018, na Medline e sites de Medicina Ba-
seada na Evidência (NICE, CMA, Cochrane, National 
Guideline Clearinghouse). As populações dos estudos ori-
ginais incluídos nesta revisão e nos estudos abrangidos 
pelas revisões sistemáticas e meta-análises referem-se 
à população adulta (idade superior a 18 anos), com 
diagnóstico de acufeno, que tomaram suplemento de 
Ginkgo biloba, comparativamente a um grupo placebo. 
O resultado avaliado foi a melhoria sintomática do 
acufeno. Foram definidos também os seguintes cri-
térios de exclusão: estudos incluindo indivíduos com 
idade inferior a 18 anos; estudos em populações com 
administração de fármacos ou outros suplementos; 
ausência de grupo comparativo com placebo e utili-
zação do Ginkgo biloba com objetivo primário de tra-
tamento de outras patologias. As autoras adotaram a 
taxonomia Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) 
da American Family Physician para avaliação da quali-
dade dos estudos e atribuição dos níveis de evidência 
(NE) e força de recomendação.

RESULTADOS

Foram obtidos 36 artigos, tendo sido selecionada 
uma NOC e três RS. O processo de seleção dos es-
tudos incluídos está representado no fluxograma da 
Figura 1. 

Segundo as guidelines da American Academy of  Oto-
laryngology - Head and Neck Surgery (AAO-HNS), publi-
cadas em 2014, os médicos não devem recomendar 
Ginkgo biloba, melatonina, zinco ou outros suplemen-
tos alimentares em pacientes com acufeno persistente 
(Tabela 1).6 Este trabalho teve como objetivo fornecer 
aos clínicos recomendações baseadas na evidência 
para a abordagem do acufeno. Teve em conta ensaios 
clínicos randomizados e revisões sistemáticas, embora 

Referência Reomendação NE

Tunkel DE, et al. 
(2014)

Para evitar o uso de produtos sem 
evidência do benefício, que po-
dem ter efeitos adversos e causar 
expectativas irreais nos doentes, 
recomenda-se que os clínicos 
não utilizem Ginkgo biloba para 
o tratamento de doentes com 
acufeno persistente.

3

Tabela 1 - Descrição resumida das meta-a-
nálise incluídas

Legenda: NE - nível de evidência.
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refira heterogeneidade nos estudos incluídos e limi-
tações metodológicas. Nestas guidelines, considerou-se 
que o potencial risco e efeitos adversos relacionados 
com o uso de suplementos, particularmente na popu-
lação idosa, é superior aos benefícios. 

A RS de von Boetticher et al, publicada em 2011 
(Tabela 2), incluiu três ensaios clínicos randomizados 
de dupla ocultação controlada com placebo.2 Esta 
teve como objetivo rever a evidência da utilização do 
extrato do Ginkgo biloba (EGb761®) no tratamento do 
acufeno. O tempo de suplementação em todos os es-
tudos foi de 12 semanas. A dose considerada variou 
entre 120 a 160 mg/dia. Os outcomes avaliados foram 
a alteração do volume e da gravidade do acufeno, 
parâmetros psicoacústicos, na escala de intensidade 
(0-3) e na escala de sensação de incómodo (0-3). Esta 
revisão concluiu que todos os estudos que utilizaram 
um extrato do Ginkgo biloba em particular (EGb761®) 
demonstraram a sua superioridade versus placebo. Re-
forçaram que existem vários estudos com preparações 
diferentes de Ginkgo biloba que não demonstraram 
efeito no tratamento do acufeno e consideram que os 
estudos incluídos nessas revisões não são metodologi-
camente robustos. 

A RS da Cochrane da autoria de Hilton et al, publi-
cada em 2013 (Tabela 2), teve como objetivo avaliar 
o efeito do Ginkgo biloba nos pacientes com acufeno.1 

Incluiu quatro ensaios com um total de 1543 partici-
pantes, três dos quais (1143 participantes) englobaram 
pacientes com queixa primária de acufeno e um (400 
participantes) englobou pacientes com demência leve 

Legenda: RS - Revisão sistemática; NOC - Norma de orientação clínica.

Figura 1: Esquema de seleção dos estudos

a moderada, alguns dos quais reportavam acufeno. 
Todos os estudos incluídos foram classificados como 
tendo um baixo risco de viés. Para esta revisão, foram 
considerados os três ensaios clínicos de dupla oculta-
ção controlada com placebo que incluíram doentes 
com acufeno como queixa primária. A duração do 
tratamento entre os diferentes estudos variou entre 6 
a 12 semanas e a dose de Ginkgo biloba entre 120 a 
150 mg/dia. Os estudos avaliaram diferentes outcomes. 
Drew (2001) considerou a mudança no volume, (es-
cala categórica de 6 pontos), alteração da severidade 
global do acufeno (composto por 3 subescalas para 
volume, percetibilidade e impacto, 19 questões no to-
tal), incómodo causado (escala categórica de 5 pon-
tos) e foram ainda avaliados possíveis fatores confun-
didores como a variabilidade do acufeno, debilidade 
cognitiva, adesão ao tratamento e efeitos secundários. 
Morgenstern (1997) estabeleceu como outcomes a al-
teração do volume avaliado por audiometria e a va-
riação da gravidade do acufeno (escala de 5 pontos). 
Rejali (2004) considerou como outcomes a mudança em 
questionários validados (Tinnitus Handicap Inventory e 
Glasgow Health Status Inventory).  Os autores concluíram 
que a evidência limitada dos estudos incluídos não de-
monstra que o Ginkgo biloba seja eficaz no tratamento 
do acufeno.

A RS de Savage et al, publicada em 2014 (Tabela 
2), incluiu quatro ensaios clínicos randomizados em 
dupla ocultação controlados com placebo e as duas 
RS já abordadas.7 Nesta RS são apresentadas in-
formações relativas à eficácia e segurança de várias 
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intervenções, entre as quais a suplementação com 
Ginkgo biloba. O tempo de suplementação dos estudos 
incluídos foi de 6 a 12 semanas. A dose considerada 
variou entre 120 a 150 mg/dia. Os outcomes avaliados 
foram: a mudança no volume e gravidade do acufeno, 
impacto na qualidade de vida, alteração na classifica-
ção global do acufeno e efeitos adversos. Esta revisão 
concluiu que o Ginkgo biloba pode não ser mais eficaz 
do que o placebo na melhoria geral dos sintomas do 
acufeno aos três meses. No entanto, as evidências são 
limitadas e inconsistentes. Face à edição prévia desta 
mesma RS, a categorização da intervenção, no que 
toca ao uso do Ginkgo biloba, passou de eficácia desco-
nhecida para benefício improvável.

CONCLUSÃO

Perante a evidência disponível, esta revisão permi-
tiu-nos concluir que não existe evidência suficiente do 
benefício do Ginkgo biloba na melhoria sintomática dos 

Referência Estudo Incluídos Intervenção Resultados NE

Von Boetticher A.
(2011)

3 Ensaios Clínicos ran-
domizados em dupla 
ocultação controlados 
com placebo

n= 256

Follow-up: 12 semanas

Ginkgo biloba (120 a 160 mg/dia)  vs. place-
bo

Outcomes: mudança no volume e gravidade 
do acufeno, parâmetros psicoacústicos, na 
escala de intensidade e na escala de sen-
sação de incómodo

Existe evidência de 
benefício do tratamento 
com Extrato de Ginkgo Bi-
loba (EGb 761®).

3

Hilton MP, et al
(2013)

3 Ensaios Clínicos ran-
domizados em dupla 
ocultação controlados 
com placebo

n=1143

Follow-up: 6 a 12 semanas

Ginkgo biloba (120 a 150 mg/dia) vs. placebo
Outcomes: mudança no volume e gravidade 
do acufeno, parâmetros psicoacústicos e 
impacto na qualidade de vida.

A evidência limitada dos 
estudos incluídos não 
demonstra que o Ginkgo 
biloba seja eficaz no trata-
mento do acufeno.

1

Savage J, Wad-
dell A.
(2014)

4 Ensaios Clínicos ran-
domizados em dupla 
ocultação controlados 
com placebo 

2 RS 

n=1210

Follow-up: 6 a 12 semanas

Ginkgo biloba (120 a 150 mg/dia) vs. placebo

Outcomes: mudança no volume e gravidade 
do acufeno, impacto na qualidade de vida, 
alteração na classificação global do acufeno 
e efeitos adversos.

Ginkgo biloba pode não 
ser mais eficaz do que o 
placebo na melhoria dos 
sintomas do acufeno aos 3 
meses.

2

Tabela 2 - Descrição resumida das meta-análise incluídas

Legenda: RS - Revisão sistemática; NOC - Norma de orientação clínica.

pacientes com acufeno (Força de recomendação A).
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RESUMO

Introdução: A lombalgia é a principal causa de incapacidade no mundo e constitui um importante problema de 
saúde pública. Uma das opções terapêuticas utilizadas na prática clínica é o tiocolquicosido. Contudo, não existem 
revisões que estudem a eficácia deste fármaco no tratamento da lombalgia, pelo que se considerou relevante abordar 
esse tema.
Materiais e métodos: Efetuou-se uma pesquisa no dia 14 de março de 2017, nas línguas inglesa, portuguesa, 
castelhana e francesa, publicados entre março de 1990 e março de 2017, utilizando-se os termos MeSH: “colchicine”, 
“back pain”, “contracture” e “low back pain”. As bases de dados consultadas foram: National Guideline Clearinghouse, Guidelines 
Finder da National Electronic Library for Health do NHS britânico, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, The 
Cochrane Library, DARE, TRIP Database, Sum Search, PubMed/Medline.  Incluíram-se artigos que comparassem o efeito 
clínico do tiocolquicosido com placebo. Para avaliar a validade dos estudos e a sua força de recomendação, utilizou-se 
a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT).
Resultados: Encontraram-se 247 artigos, dos quais 3 preencheram os critérios de inclusão. Todos os artigos incluí-
dos são ensaios clínicos e todos revelam eficácia do tiocolquicosido face ao placebo.
Discussão: Os estudos analisados apresentam metodologias distintas e robustez variável (apenas um obteve um 
nível de evidência 1). No seu conjunto acrescentam informação que valida a escolha do tiocolquicosido em determi-
nados contextos clínicos.
Conclusão: O corpo de evidência indica que o tiocolquicosido é eficaz na lombalgia (força de recomendação B). 
São, contudo, necessários mais estudos para conferir maior reprodutibilidade a esta conclusão.
Palavras-chave: tiocolquicosido; lombalgia; contratura; dor.

ABSTRACT

Introduction: Low back pain is the main cause of  disability in the world and constitutes a major public health issue. 
One of  the therapeutic options used in clinical practice is thiocolchicoside. However, there are no reviews on the 
efficacy of  this drug in the treatment of  this condition, so it was considered relevant to address this subject.
Materials and methods: A survey was conducted on 14th March 2017 in the English, Portuguese, Castilian and 
French languages, of  articles published between March 1990 and March 2017, using the MeSH terms: “Colchicine”, 
“Back Pain”, “Contracture” and “Low Back Pain”. The databases consulted were: National Guideline Clearing-
house, the NHS’s national Electronic Library for Health guidelines Finder, Canadian Medical Association Practice 
Guidelines Infobase, The Cochrane Library, DARE, TRIP Database, Sum Search, PubMed/Medline.  Articles that 
compared the clinical effect of  thiocolchicoside with placebo were included. In order to assess the validity of  the 
studies and their strength of  recommendation, the scale Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) was used.
Results: 247 articles were found, of  which 3 fulfilled the inclusion criteria. All the articles included were clinical 
trials and reveal the effectiveness of  thiocolchicoside versus placebo.
Discussion: The reviewed articles present different methods and robustness (only one obtained level of  evidence of  
1). Together they add information which validates the option for thiocolchicoside in specific clinical contexts. 
Conclusion: The body of  evidence indicates that thiocolchicoside is effective in low back pain (strength of  recom-
mendation B). More studies are needed to add more reproducibility to this conclusion.
Keywords: thiocolchicoside; low back pain; contracture; pain.
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INTRODUÇÃO

A lombalgia é uma das queixas mais frequentes a 
nível dos cuidados de saúde primários.1 Calcula-se 
que até 80% de todos os adultos terão pelo menos um 
episódio de lombalgia durante a sua vida, sendo esta 
considerada uma das condições médicas não letais 
mais significativas dos países desenvolvidos.2

Em Portugal, a prevalência deste problema é de 
26.4%,3 estimando-se que os custos relacionados com 
o absentismo laboral e com a quebra na produtivida-
de rondem, anualmente, os dois mil milhões de euros.4

Apesar de muitos casos de lombalgia serem auto-
limitados, outros podem ser recorrentes ou crónicos 
podendo ter um impacto muito significativo na quali-
dade de vida do doente.

A abordagem terapêutica da lombalgia é multifac-
torial e inclui medidas gerais e educacionais (nomea-
damente medidas posturais, prática de exercício físico 
e perda de peso), tratamento farmacológico, trata-
mento fisiátrico e, em casos selecionados, psicoterapia 
ou tratamento cirúrgico.1

Dado que a maioria dos pacientes com lombalgia 
aguda melhora ao longo do tempo, independente-
mente do tratamento, as alternativas não farmacoló-
gicas devem ser priorizadas por médicos e doentes, 
em detrimento das opções farmacológicas. No caso 
de ser desejada uma alternativa farmacológica, deve 
optar-se inicialmente por anti-inflamatórios não este-
róides (AINEs) ou relaxantes musculares, sendo que a 
escolha entre estes dois grupos deve valorizar as prefe-
rências do doente e o perfil de risco individual.5 

Uma dessas opções, os relaxantes musculares, são 
um grupo farmacológico heterogéneo, que engloba 
substâncias com mecanismos de ação díspares. Po-
dem ser subcategorizados em antiespásticos e anties-
pasmódicos, sendo estes últimos os que revelam inte-
resse no tratamento da lombalgia, dado diminuírem 
o espasmo muscular associado a dor. Dentro deste 
grupo existem várias formulações comercializadas 
em Portugal, como as benzodiazepinas, a cicloben-
zaprina ou a tizanidina, existindo muitas outras no 
estrangeiro. Ainda assim, apesar das várias opções 
disponíveis a evidência existente é esparsa e não be-
neficia de metodologias reprodutíveis, o que dificulta 
a sua interpretação. Encontra-se, no entanto, disponí-
vel uma revisão que explora o interesse relativo entre 
cada uma destas opções.6

Ainda no grupo dos antiespasmódicos encontra-se 
o tiocolquicosido, um derivado natural da colchicina 
e um derivado semissintético do colquicosido. Exibe 
uma afinidade seletiva para os recetores inibitórios de 
ácido amino-butírico e glicinérgicos, mediando uma 

resposta miorrelaxante, possivelmente explicada pela 
sua ação agonista nos recetores espinais sensitivos a 
estricnina, embora o seu mecanismo de ação preci-
so não tenha sido ainda identificado.7 Este fármaco 
apresenta ainda efeitos anti-inflamatórios e analgé-
sicos e, ao invés de quase todos os outros relaxantes 
musculares, não provoca sedação.8

O tiocolquicosido é utilizado há várias décadas 
no continente europeu. Em Portugal encontra-se co-
mercializado em várias e populares formulações de 
administração oral ou injetável, como o Relmus®, 
Adalgur® ou Coltramyl®.

Ainda assim, não existe atualmente na literatura 
qualquer revisão científica que avalie a eficácia deste 
fármaco como tratamento analgésico eficaz na lom-
balgia. A sua introdução na prática clínica é prévia 
ao advento da medicina baseada na evidência, pelo 
que a sua utilização é essencialmente baseada na 
experiência empírica. Para além disso, uma recente 
diretiva da Agência Europeia do Medicamento reco-
menda a sua restrição para doses baixas e períodos 
curtos, pelo risco de desenvolvimento de aneuploidia. 
Com base nestes pressupostos considerou-se pertinen-
te investigar se o tiocolquicosido é primeiramente um 
fármaco eficaz comparável a outros relaxantes mus-
culares, que se sabe serem seguros.

MATERIAL E MÉTODOS

Efetuou-se uma pesquisa de artigos e normas de 
orientação clínica, no dia 14 de março de 2017, na 
qual se utilizaram os seguintes termos MeSH: col-
chicine, back pain, contracture e low back pain. As bases 
de dados consultadas foram: National Guideline Clea-
ringhouse, Guidelines Finder da National Electronic Library 
for Health, Canadian Medical Association Practice Guideli-
nes Infobase, The Cochrane Library, DARE, TRIP Data-
base, Sum Search, PubMed/Medline. Incluíram-se todo 
o tipo de artigos escritos nas línguas inglesa, portu-
guesa, castelhana e francesa, que correspondessem 
aos termos pesquisados e tivessem sido publicados 
entre março de 1990 e março de 2017. A popula-
ção estudada consistiu em indivíduos adultos com 
dor lombar, cuja intervenção fosse a utilização de 
tiocolquicosido em monoterapia em comparação 
direta com o uso de placebo. O outcome principal 
consistiu na redução da intensidade da dor. Foram 
excluídos os artigos que não cumpriam os critérios 
de inclusão, por divergirem do objetivo do trabalho 
ou por serem artigos repetidos. Para a determinação 
do nível de evidência foi utilizada a escala Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT).
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RESULTADOS

A pesquisa realizada levou à identificação de 247 
artigos, tendo sidos excluídos 244, por serem repeti-
dos, por divergirem do objetivo da revisão, ou por não 
cumprirem os critérios de inclusão, como descrito na 
Figura 1. Os três artigos incluídos nesta revisão são 
todos estudos originais, não tendo sido encontradas 
revisões sistemáticas, metanálises ou normas de orien-
tação clínica que correspondessem aos critérios de in-
clusão. Os estudos incluídos contemplam um total de 
344 indivíduos no seu total. Os resultados encontram-
-se compilados na Tabela 1.

O estudo de Tuzun et al,9 publicado em 2003, 
teve como objetivo principal investigar a eficácia de 
injeções intramusculares de tiocolquicosido na dor 
lombar aguda. Tratou-se de um estudo multicêntrico 
(cinco centros), prospetivo, aleatorizado, duplamente-
-cego e controlado por placebo. Foram selecionados 
indivíduos entre os 18 e os 65 anos, com lombalgia 
com pelo menos 50mm na escala visual analógica da 
dor (EVAD), com espasmo muscular lombar mode-
rado a grave com menos de 72 horas de duração. Fo-
ram excluídos indivíduos que tivessem sido tratados 
com esteroides, anti-inflamatórios não esteroides ou 
relaxantes musculares até três dias antes da admissão 
no estudo. Os doentes incluídos foram hospitalizados 
e aleatoriamente atribuídos a receber injeções intra-
musculares de 4mg de tiocolquicosido duas vezes por 

dia ou injeções intramusculares de placebo duas vezes 
por dia, até à recuperação ou por um máximo de cin-
co dias. O critério primário de eficácia avaliado foi 
a gravidade da dor em repouso através da utilização 
da EVAD. Os outcomes secundários foram a distância 
mão - solo, a necessidade de recurso a analgésicos (pa-
racetamol), presença de espasmo muscular paraverte-
bral (escala semiquantitativa por inspeção e palpação 
realizada pelo investigador) e a avaliação global do 
doente. Foram incluídos 149 indivíduos, 77 no grupo 
tiocolquicosido e 72 no grupo placebo.

Ambos os grupos evidenciaram uma melhoria na 
dor em repouso no fim do 1º dia, tendo ficado elícita 
uma diferença estatisticamente significativa em favor 
do tiocolquicosido no 3º dia (p<0,001) que se prolon-
gou até ao 5º dia (p<0,0005). A distância mão-solo 
e o espasmo muscular paravertebral mostraram-se 
diminuídas no grupo tiocolquicosido com significado 
estatístico no 5º dia (p<0,0005). A avaliação global 
dos doentes (p<0,0005) e o número de comprimidos 
de paracetamol consumidos em SOS (p<0,001) tam-
bém favoreceram a utilização do tiocolquicosido. Não 
se registaram diferenças relativamente ao número de 
efeitos adversos nos dois grupos. No grupo tiocolqui-
cosido foram relatados náusea, pirose e diarreia.

Os autores do estudo referem que a melhoria na 
intensidade da dor verificada nos dois grupos pode 
ser devida aos efeitos da hospitalização, tendo ficado 
patente a vantagem terapêutica do tiocolquicosido a 

Figura 1: Diagrama de seleção dos artigos avaliados
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partir do terceiro dia de tratamento.
O estudo de Ketenci et al,10 de 2005, procurou ava-

liar a eficácia e os efeitos no desempenho psicomotor 
do tiocolquicosido e da tizanidina em comparação 
com o placebo. Foram incluídos indivíduos entre os 
20 e os 60 anos, com lombalgia com menos de 72 ho-
ras de duração e presença de espasmo muscular lom-

bar. Os doentes selecionados foram aleatoriamente 
divididos em três grupos de tratamento, num proto-
colo duplamente-cego (Tabela 2). A duração do trata-
mento foi de cinco a sete dias consecutivos. Os outco-
mes analisados relativos à eficácia terapêutica foram a 
avaliação da eficácia global (por parte do doente), a 
impressão clínica global (por parte do investigador), 

Referência População Intervenção Resultados NE

Tuzun, et al. 
(2011)

n=149

Indíviduos entre os 18 e 
65 anos com lombalgia ≥ 
50mm na EVA com espas-
mo lombar muscular mod-
erado a severo com ≤72h.

Tiocolquicosido (4mg IM, 2id) vs 
placebo.

Melhoria na dor em 
repouso ao fim de 3 dias 
(p<0.001) de tratamento 
em comparação com o 
placebo.

1

Ketenci, et al.
(2013)

n=97

Indivíduos entre os 20 e os 
60 anos com lombalgia agu-
da (≤72h) e espasmo lombar 
associado.

Tiocolquicosido (8mg per os 2id) vs Place-
bo (manhã) + Tizanidina (6mg noite) vs 
Placebo (manhã e noite).

Melhoria da dor em re-
pouso vs placebo (p<0.001) 
e vs Tizanidina (p=0.025)

2

Marcel, et al.
(2014)

n=98

Indivíduos com lombalgia 
aguda (≥24h) ≥ 50mm na 
EVA, impotência funcional 
e rigidez vertebral associa-
dos.

Tiocolquicosido (2 cp de 4mg per os 
manhã e noite) vs Placebo (manhã e 
noite).

Melhoria da dor es-
pontânea  
• D2 vs placebo 

(p=0.179)
• D5 vs placebo 

(p=0.0075)

2

Tabela 1 - Resumo dos estudos incluídos

Legenda: EVA - Escala visual analógica; IM - Intramuscular; NE - Nível de evidência.

Referência População Intervenção

Grupo tiocolquicosido Tiocolquicosido 8mg (cápsulas) Tiocolquicosido 8mg (cápsulas)

Grupo tizanidina Placebo (cápsulas) Tizanidina 6mg (cápsulas)

Grupo placebo Placebo (cápsulas) Placebo (cápsulas)

Tabela 2 - Desenho de estudo do artigo de Ketenci et al.10



110MGF & Ciência Volume 3|Nº2|novembro, 2019

Artigo de Revisão

tempo de retorno à atividade diária, intensidade da 
dor espontânea (EVAD), avaliação do espasmo mus-
cular (avaliação visual e palpatória, semiquantitativa, 
pelo investigador), avaliação da rigidez antálgica, dis-
tância mão-solo, índice de Schober e recurso a parace-
tamol. 

Foram incluídos 97 indivíduos (38 no grupo tio-
colquicosido, 32 no grupo tizanidina e 27 no grupo 
placebo). Verificou-se uma diminuição significativa 
da dor em repouso (EVAD) nos grupos tiocolquico-
sido e tizanidina em comparação com o placebo, no 
terceiro dia de tratamento (p<0,002 e p<0,036 respe-
tivamente) e no último dia de tratamento (p<0,0016 
e p<0,0088). Houve melhoria da distância mão-solo 
e índice de Schober em todos os grupos, sem diferença 
estatística entre si. O recurso a paracetamol foi infe-
rior nos grupos de tratamento versus grupo placebo 
no terceiro dia (p=0,024) e no último dia (p=0,004).

O artigo de Marcel et al,11 publicado em 1990, pro-
curou também comparar a eficácia do tiocolquicosi-
do na lombalgia aguda em comparação com placebo. 
Foram incluídos indivíduos com lombalgia de origem 
discal ou osteoarticular, não complicada por radiculo-
patia, com uma evolução igual ou superior a 24 horas 
e de intensidade superior ou igual a 50mm na EVAD 
e com rigidez vertebral (índice Schober ≤3 cm e dis-
tância mão-solo ≥30cm). Foram excluídos indivíduos 
que tivessem utilizado fármacos analgésicos, anti-in-
flamatórios, relaxantes musculares, sedativos ou hip-
nóticos. Os doentes foram divididos aleatoriamente 
entre terapia com tiocolquicosido (dois comprimidos 
de 4mg de manhã e à noite, num total de 16mg/dia) 
ou um placebo de apresentação indistinguível, du-
rante cinco dias, com repouso absoluto no leito nos 
dois primeiros dias e cessação de atividades laborais 
durante os restantes. Os outcomes avaliados foram a 
intensidade da dor espontânea (EVAD), o recurso a 
comprimidos de 500mg de paracetamol, a avaliação 
da eficácia global do tratamento pelo doente (escala 
quantitativa subjetiva), impotência funcional (escala 
quantitativa subjetiva) e rigidez vertebral (índice de 
Schober e distância mão-solo).

Um total de 98 indivíduos foram incluídos no es-
tudo, 49 no grupo tratado com tiocolquicosido (mé-
dia de idades 37,9 ± 9,8 anos) e 49 no grupo placebo 
(média de idades 37,2 ± 10,3 anos). Foi verificada 
uma intensidade da dor em repouso inferior no grupo 
de tratamento em comparação com o placebo, com 
significado estatístico ao quinto dia (p=0,0075), mas 
não ao segundo dia (p=0,179). A mesma tendência, 
favorável ao tiocolquicosido, foi observada no que 
toca ao recurso a comprimidos de paracetamol e à 
avaliação da impotência funcional, com diferenças 

que se revelaram significativas no quinto dia (p=0,032 
e p=0,0047 respetivamente). A avaliação da eficácia 
global do tratamento pelo doente mostrou também 
uma tendência a favor do tiocolquicosido no dia dois 
(p=0,0002) e no dia cinco (p=0,001). Relativamente à 
rigidez vertebral, não se obtiveram diferenças no re-
gisto do índice de Schober (p=0,0837). Houve registo 
de quatro casos de efeitos adversos no grupo place-
bo - vertigem, fadiga, diarreia e dores abdominais – e 
quatro no grupo tiocolquicosido – diarreia (em dois 
casos), sonolência e parestesias.

DISCUSSÃO

A evidência analisada nesta revisão inclui três en-
saios clínicos aleatorizados que perfazem um número 
de 344 indivíduos no seu conjunto. Os resultados des-
tes estudos apontam para um benefício terapêutico 
do tiocolquicosido na diminuição da intensidade da 
dor espontânea na lombalgia aguda. Este efeito sur-
ge com maior reprodutibilidade ao fim de cinco dias 
de tratamento, em associação com repouso no leito e 
evicção laboral. O efeito do tiocolquicosido na lom-
balgia crónica ou subaguda não pode ser comentado, 
uma vez que não foram encontrados artigos sobre o 
tema.

Existem, contudo, caraterísticas metodológicas 
que condicionam a somação linear dos resultados. 
Por exemplo, a via de administração do fármaco 
no estudo de Tuzun foi intramuscular, ao invés da 
via oral utilizada nos outros estudos. Por outro lado, 
enquanto que Tuzun e Ketenci definiram um limite 
temporal máximo de 72h de duração da lombalgia 
como critério de inclusão, Marcel optou por incluir 
indivíduos com lombalgia com um limite mínimo de 
24 horas de duração.

Outro aspeto pertinente na extrapolação dos re-
sultados prende-se com as caraterísticas das amostras 
utilizadas. No estudo de Tuzun os doentes foram hos-
pitalizados, enquanto que nos outros não há men-
ção relativa ao ambiente em que foi desenvolvido o 
ensaio.  A exclusão de doentes com recurso prévio a 
fármacos potencialmente confundidores (analgésico, 
AINEs ou relaxantes musculares) não foi feita no es-
tudo de Ketenci. Nenhum dos estudos declara incluir 
utentes com mais de 65 anos.

Para além dos vieses identificados a presente re-
visão encontra-se influenciada por um eventual viés 
de não publicação, dado o reduzido volume de arti-
gos sobre esta matéria e a unanimidade de resultados 
entre estes. Também a contabilização do número de 
comprimidos de paracetamol consumidos em SOS, 
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como indicador de ineficácia nos estudos avaliados, 
carece de validade científica, uma vez que não é con-
siderado eficaz para tratar a lombalgia aguda.12

Há ainda a referir a omissão de declaração de con-
flito de interesses em todos os estudos.

Portanto, dos três estudos analisados apenas um 
obteve um nível de evidência 1, o que demonstra a 
escassez de informação de qualidade disponível sobre 
esta matéria. Ainda assim, os três são unânimes na 
identificação de um efeito analgésico eficaz do tiocol-
quicosido na lombalgia (força de recomendação B), 
não devendo este ser desconsiderado como opção te-
rapêutica nesta área.

A escolha do fármaco relaxante muscular ideal para 
o tratamento de determinado doente com lombalgia 
aguda, nomeadamente se motivada/influenciada por 
contratura, deve contemplar a comparação de eficá-
cia, segurança, adequação e custo de outros fárma-
cos disponíveis. O objetivo deste artigo resumiu-se a 
responder à seguinte questão: “existe evidência que 
corrobore a eficácia analgésica do tiocolquicosido na 
lombalgia?”; nesse sentido a presente revisão preen-
che uma lacuna na literatura, contribuindo para uma 
melhor comparação entre as alternativas disponíveis.

Ainda assim, mantêm-se por esclarecer diversas 
questões relativas à utilização do tiocolquicosido, que 
não são possíveis de responder com a evidência dispo-
nível, pelo que a sua prescrição deve ser apenas con-
siderada em indivíduos entre os 18 e os 65 anos, com 
lombalgia aguda, por um período de cinco dias. As 
incongruências anteriormente discutidas (diferentes 
vias de administração, ambientes de tratamento, abs-
tinência laboral estrita) impedem uma extrapolação 
clara para o utente dos cuidados de saúde primários. 
No entanto, as propriedades não sedativas podem ser 
relevantes na escolha deste fármaco para um indi-
víduo laboral e socialmente ativo em detrimento de 
outros relaxantes musculares.7 Apesar disso a sua uti-
lização deve respeitar as recomendações da Agência 
Europeia do Medicamento: indicado apenas como 
tratamento adjuvante, com uma duração máxima de 
sete dias de tratamento (via sistémica 8 mg de 12 em 
12h), ou de cinco dias (via intramuscular 4 mg de 12 
em 12h).13

CONCLUSÃO

A evidência disponível sugere que o tiocolquicosi-
do é eficaz no tratamento da lombalgia aguda (força 
de recomendação B), devendo ser uma opção analgé-
sica a considerar na individualização do plano tera-
pêutico. No entanto são necessários mais estudos de 

qualidade com metodologia homogénea e amostras 
relevantes, que investiguem esta questão.
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RESUMO

Introdução: A prevalência de patologia maligna e doença crónica incurável está a aumentar, muito devido ao envelheci-
mento da população, e com ela a necessidade de integração dos cuidados paliativos nos cuidados base dos doentes.
A musicoterapia, enquanto possível estratégia de alívio sintomático, está ao alcance da recomendação pelo médico de famí-
lia e pode ser mais uma ferramenta na gestão dos cuidados.
Materiais e Métodos: Revisão baseada na evidência. População: doentes com necessidade de cuidados paliativos; inter-
venção: musicoterapia como estratégia terapêutica; controlo: tratamento sintomático standard, não incluindo musicoterapia; 
outcomes: melhoria dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. Pesquisaram-se ensaios clínicos aleatorizados controlados, 
revisões sistemáticas, meta-análises e guidelines, em Português ou Inglês, dos últimos 10 anos.
Resultados: Obtivemos 53 artigos na pesquisa inicial e excluímos 48: 15 pela análise do título, 20 pela leitura do resumo, 
12 pela leitura integral do artigo e 1 por terem sido reportados erros metodológicos. Foram selecionados 5 artigos: 2 revisões 
sistemáticas e 3 ensaios clínicos aleatorizados controlados.
Nestes artigos, a evidência sugere que a musicoterapia pode ser uma estratégia de tratamento útil na redução da dor e da 
ansiedade em doentes em cuidados paliativos (nível de evidência [NE] 2), podendo melhorar a qualidade de vida destes 
doentes (NE 2).
Conclusão: Não parece haver evidência suficiente para sugerir musicoterapia enquanto estratégia de tratamento útil na 
redução da dor e da ansiedade em doentes em cuidados paliativos (NE 2), bem como para melhorar a qualidade de vida 
destes doentes (NE 2). Deve-se, no entanto, tentar evidência de qualidade através de estudos bem construídos, já que exis-
tem estudos que apontam para o seu benefício.
Palavras-chave: musicoterapia, cuidados paliativos, cuidados de saúde primários, alívio de sintomas, qualidade de vida.

ABSTRACT

Introduction: The prevalence of  neoplastic diseases and incurable chronic diseases is increasing, due to the aging of  the 
population, and with it the need to integrate palliative care into patients’ basic care.
Music therapy, while possible symptomatic relief  strategy, is within reach of  the recommendation by the family physician 
and may be another tool in the management of  care.
Materials and Methods: Evidence based review. Population: patients in need of  palliative care; intervention: music ther-
apy as a therapeutic strategy; control: standard symptomatic treatment, not including music therapy; outcomes: improve-
ment of  symptoms and improvement of  quality of  life. Randomized controlled trials, systematic reviews, meta-analysis and 
guidelines, in Portuguese or English, from last ten years were searched.
Results: We obtained 53 articles in the initial research and excluded 48: 15 by analysis of  the title, 20 by reading the ab-
stract, 12 by reading the full article and 1 due to methodological errors. Five articles were selected: 2 systematic reviews and 
3 randomized controlled trials.
In these articles, evidence suggests that music therapy may be a useful treatment strategy in reducing pain and anxiety in 
patients with palliative care (evidence level [EL] 2) and may improve the quality of  life of  these patients (EL 2).
Conclusion: There seems to be insufficient evidence to suggest music therapy as a useful treatment strategy in reducing 
pain and anxiety in patients with palliative care (EL 2), as well as to improve quality of  life of  these patients (EL 2). However, 
quality evidence must be sought through well-designed studies, as there is evidence for its benefit.
Keywords: music therapy, palliative care, primary health care, symptoms relief, quality of  life.

Será a musicoterapia uma estratégia eficaz na melhoria dos sintomas 
de doentes com necessidade de cuidados paliativos? Uma revisão ba-
seada na evidência
Is music therapy an effective strategy to deal with the symptoms of  patients with palliative care needs? An evidence 
based review
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o número de pessoas com 
doença crónica tem aumentado de forma marcada 
em diversos países, sobretudo devido ao envelheci-
mento da população, conduzindo a um aumento de 
dependência e acarretando custos sociais importan-
tes.1

A prevalência de patologia maligna e de doen-
ça crónica em Portugal representa um preocupante 
dado para os cuidados de saúde e deve ser motivo de 
atenção por parte dos profissionais de saúde na iden-
tificação e estratégias de tratamento.2

Os cuidados paliativos (CP) são entendidos, pela 
definição de 2002 da Organização Mundial de Saú-
de, como “uma abordagem, que melhora a qualidade 
de vida dos doentes e das suas famílias confrontados 
com os problemas associados a uma doença amea-
çadora da vida, através da prevenção e do alívio do 
sofrimento, a identificação precoce, avaliação impe-
cável e o tratamento da dor e de outros problemas 
físicos, psicossociais e espirituais”.

O médico de família (MF), pelo exercício de uma 
medicina de proximidade e continuidade de cuida-
dos, encontra-se bem posicionado no panorama dos 
cuidados de saúde para assumir um papel importante 
na dinâmica dos CP, havendo alguma evidência que, 
quando o MF está envolvido nos cuidados, a presta-
ção de CP parece melhorar, com benefícios para o 
doente e família.3, 4

A musicoterapia é uma intervenção com envol-
vimento do paciente em experiências de música ao 
vivo, canto, composição, improvisação e métodos re-
cetivos, e tem um papel importante a desempenhar 
na gestão de questões sintomáticas em CP.5

Assim, esta revisão baseada na evidência preten-
deu avaliar o benefício da musicoterapia, enquanto 
estratégia para redução de sintomas e melhoria da 
qualidade de vida (QdV) em doentes com necessida-
de de CP, na medida em que é uma estratégia acessí-
vel de prescrição pelo MF.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi elaborada uma revisão baseada na evidência, 
com critérios de inclusão definidos segundo a meto-
dologia PICO. População: doentes com necessidade 
de CP; intervenção: musicoterapia como estratégia 
terapêutica em CP; controlo: tratamento sintomático 
standard, não incluindo musicoterapia; outcomes: me-
lhoria dos sintomas e melhoria da QdV.

Para isso, os autores pesquisaram ensaios clínicos 

aleatorizados controlados (ECAC), revisões sistemá-
ticas, meta-análises e guidelines, escritos em português 
ou inglês, e publicados nos últimos 10 anos. Foram 
pesquisadas as bases de dados National Guideline Clea-
ringhouse, Direção-Geral da Saúde, NICE, Canadian 
Medical Association Practice Guidelines, The Cochrane Li-
brary, CRD, BMJ e PubMed. Foi utilizada a escala 
Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) da Ame-
rican Academy of  Family Physicians para atribuição de 
níveis de evidência (NE) e forças de recomendação 
(FR).5

As bases de dados foram pesquisadas e os artigos 
analisados por três autores. Um quarto autor analisou 
todos os artigos pesquisados, confrontando o resulta-
do da pesquisa e análise com os obtidos pelos demais. 
Todos os casos duvidosos foram discutidos pelos qua-
tro autores, decidindo-se em conjunto a estratégia de 
classificação do artigo e a decisão da sua inclusão ou 
exclusão. 

A pesquisa foi realizada a 1 de março de 2018.

RESULTADOS

A pesquisa inicial devolveu um total de 53 artigos 
(Tabela 1). Destes, foram excluídos 15 pela análise 
do título, 20 pela leitura do resumo, 12 pela leitura 
integral do artigo e 1 por terem sido reportados er-
ros metodológicos, perfazendo um total de 48 artigos 
excluídos (Figura 1). Dos 5 artigos que cumpriram 
os critérios de inclusão, obtiveram-se 2 revisões siste-
máticas e 3 ECAC. A descrição pormenorizada dos 
resultados de cada estudo analisado encontra-se nas 

Base de dados Nº de artigos

National Guideline Clearinghouse 2

NICE 6

Canadian Medical Association 
Practice Guidelines 1

The Cochrane Library 1

CRD 1

PubMed 42

Tabela 1 - Artigos analisados por base de dados
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Tabelas 2 e 3.
As duas revisões sistemáticas analisadas revelam 

potencial benefício da musicoterapia no tratamento 
sintomático e melhoria da QdV dos doentes com ne-
cessidade de CP, havendo num dos estudos dados que 
apontam para uma melhoria do humor no grupo de 
intervenção. No entanto, os estudos são consensuais 
na conclusão de que a evidência é escassa, existem 
muitos erros metodológicos na construção dos ECAC, 
e que, assim sendo, a robustez da evidência é limitada. 

Em todo o caso, a intervenção mostra-se segura, 
havendo apenas foco na possibilidade de o tipo de 
música poder invocar memórias do passado, não ne-
cessariamente positivas para os doentes.

Cumpriram os critérios de inclusão desta revisão 
3 ECAC: dois deles comparando um grupo com 
musicoterapia e um grupo sem musicoterapia; e um 

terceiro comparando um grupo em que se utilizaram 
estratégias de mindfulness (estratégia standard para todos 
os doentes no local da intervenção) e um grupo sob 
musicoterapia. Apesar de cumpridos os objetivos pri-
mários, concretamente na redução significativa dos 
níveis álgicos e de ansiedade, o tamanho reduzido da 
amostra, o viés de seleção dos doentes (uma vez que 
os estudos apresentam uma amostra de conveniên-
cia), e alguma variabilidade da intervenção, tornam 
também menos robustas as conclusões obtidas.

Assim, dos artigos avaliados, não parece haver 
evidência suficiente para recomendar musicoterapia 
enquanto estratégia de tratamento útil na redução da 
dor e da ansiedade em doentes em CP (NE 2), nem 
para melhorar a QdV destes doentes (NE 2).

DISCUSSÃO

A integração dos CP no quotidiano clínico da 
Medicina Geral e Familiar (MGF) traz a necessidade 
dos clínicos conhecerem as estratégias com potencial 
benefício e que possam ser propostas para melhorar 
a QdV dos doentes. A musicoterapia configura-se 
como uma opção possível, motivo pelo qual foi con-
duzida esta revisão.

A investigação em CP goza de especificidades im-
portantes, que acabam por influenciar resultados e 
interpretação dos mesmos e, nesta revisão, algumas 
dessas especificidades ficaram patentes nas limitações 
dos estudos. Foram reportadas amostras pequenas por 
dificuldade de recrutamento e por morte dos doentes 
em estudo, diminuindo a potência dos instrumentos 
de avaliação dos resultados, e ainda a ausência de um 
grupo controlo, muitas vezes derivada da dificuldade 
de recrutamento e do dropout dos doentes.

Foram ainda descritas barreiras à intervenção com 
musicoterapia: astenia, falta de conhecimento musi-
cal dos doentes, programas de musicoterapia muito 
exigentes e músicas que promoviam a vivência de me-
mórias do passado. Este conceito é importante na me-
dida em que dificulta as conclusões ou, pelo menos, 
lhes acrescenta sempre um carisma subjetivo no que 
concerne à análise dos dados devolvidos.

Por fim, apesar do benefício descrito em alguns en-
saios no que se refere à melhoria das queixas álgicas, 
alguns doentes afirmaram, no final, ter preferido tera-
pêutica farmacológica.6

Outras limitações de índole metodológica devem 
ser referidas, como a variabilidade na metodologia de 
musicoterapia utilizada, ausência de critérios de ava-
liação álgica em alguns ensaios e, em muitos casos, 
estudos aleatorizados que falhavam na excelência do 

Figura 1 – Resultados da pesquisa biblio-
gráfica
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Artigo Base de 
dados Comparador Resultados/Conclusão Limitações

Music Therapy Reduces pain 
in Palliative Care Patients: A 
Randomized Controlled Trial9

PubMed
Standard care ver-
sus standard care e 
musicoterapia

Uma diminuição estatistica-
mente superior do score de 
dor no grupo com musicote-
rapia (p <0,01).
Estratégia efetiva na dimi-
nuição da dor em doentes 
em CP.

Amostra de 
conveniência.

Pouca, mas 
existente, 
variabilidade 
do protocolo de 
musicoterapia 
aplicado.

The effect of  music therapy 
on anxiety in patients who are 

terminally ill4
PubMed

Standard care ver-
sus standard care e 
musicoterapia

Uma sessão de musicote-
rapia levou a uma redução 
significativa na ansiedade 
destes doentes (p<0.005), 
contribuindo para a melho-
ria da QdV. 
Este estudo também mos-
tra que a musicoterapia 
reduz significativamente a 
dor (p=0.019), o cansaço 
(p=0.024) e a sonolência 
(p=0.018).

Tamanho da 
amostra.

Trajectories of  Terminally 
Ill Patients’ Cardiovascular 
Response to Receptive Music 
Therapy in Palliative Care10

PubMed
Musicoterapia 
versus exercício 
de mindfulness

A musicoterapia causou 
reduções significativamen-
te mais acentuadas do tó-
nus simpático vascular 
(p<0.001), podendo ser indi-
cada no tratamento da dor e 
sintomas relacionados com o 
stress em CP.

Amostra de 
conveniência.

Tabela 3 - Resumo dos ensaios clínicos aleatorizados controlados analisados.

Legenda: QdV - Qualidade de vida,; CP - Cuidados paliativos.

Artigo Base de 
dados Resultados/Conclusão Limitações

Music therapy for end-of-
life care7 Cochrane

Musicoterapia pode ajudar a reduzir a 
dor e sintomas causados pelo progresso da 
doença.
Pode melhorar o humor dos doentes nesta 
situação.

Número limitado de 
estudos.

Falta de ECAC metod-
ologicamente bem 
contruídos.

Music therapy in the pal-
liative setting: a systematic 

review8
CRD

Evidência limitada sugere que pode haver 
benefício de musicoterapia na qualidade 
de vida de doentes em cuidados de fim de 
vida.

Número limitado de 
estudos.

Amostras pequenas.

Legenda: ECAC - Ensaios clínicos aleatorizados controlados.

Tabela 2 - Resumo das revisões sistemáticas analisadas.
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desenho para concluir o propósito com que foram de-
senhados, dificultando a extrapolação da evidência de 
forma segura.

Assim, permanece incerto o papel da musicotera-
pia neste subgrupo específico de doentes com neces-
sidade de CP.

CONCLUSÃO

A falta de evidência e de qualidade dos ensaios rea-
lizados não permitiu, apesar de alguns resultados po-
sitivos, devolver evidência para recomendação eficaz 
desta estratégia terapêutica. Em todo o caso, parece 
haver tendência para um potencial benefício, sem in-
cremento de custos ou efeitos secundários relevantes.

Por isto, o tema mantém-se pertinente, sendo de 
recomendar mais estudos metodologicamente bem 
construídos, uma vez que a musicoterapia poderá 
ser uma ferramenta útil aos MF na gestão dos seus 
doentes, principalmente numa era em que a patologia 
crónica incapacitante é uma realidade cada vez mais 
prevalente.
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