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Existe sinal mais certo de uma morte anunciada 
que o ponderar de um legado? 

Este ano avança a passos largos, ansioso por se 
concluir, e, consigo, concluir a nossa formação. É 
agora evidente que uma nova vida se avizinha, um 
renascimento. Mas, para renascermos, primeiro 
temos de morrer. Nós, internos de formação específica 
em Medicina Geral e Familiar, temos de morrer, e, 
assim, dar lugar aos médicos especialistas que tanto 
sonhamos e lutamos por ser. 

E, com esta morte que se avizinha, quem nos 
pode julgar tal retrospeção? Esta busca pelo nosso 
legado. Será que a nossa fome de ser médicos de 
família devorou os médicos que já poderíamos ter 
sido? Olhando para o horizonte, a nossa visão é clara. 
Imaginamos a nossa lista de utentes e todas as formas 
como iremos melhorar a sua experiência de vida, de 
saúde e de doença. 

Mas sobre o nosso ombro, o que vemos nós? O que 
deixamos para trás, no nosso trilho?

As exigências e, por vezes, injustiças do nosso 
internato de especialidade podem dar-nos visão 
em túnel. O panorama de colocação de recém-
especialistas consegue pôr as nossas prioridades 
de pernas para o ar. O que está primeiro? Nós? O 
utente? A unidade? O internato? A meses do nosso 
exame final, somos exímios nesta dança, neste tango 
com que navegamos as várias facetas da nossa 
realidade: as consultas que não podem ultrapassar 15 
minutos, os trabalhos que precisamos de apresentar, 
as patologias que procuramos melhor compreender, a 
grelha que nos obrigam a preencher, os fármacos que 
precisamos de memorizar, os artigos que têm de ser 
lidos e revistos, as vidas que temos nas nossas mãos… 

Agora que o cansaço se abate sobre o nosso corpo, 
e as doze badaladas se preparam para tocar, qual é, 
então, o nosso legado?

Seremos apenas um currículo para arquivar no 
computador dos nossos orientadores? Um nome para 
esquecer nos lábios dos utentes que servimos? Um 
rosto passageiro numa unidade destinada a perdurar 
sem nós? 

Não, não o cremos. Afinal, nós somos médicos de 
família. Se não ainda de título, somo-lo de espírito: 

O que deixamos ou o que somos?
What we leave or what we are?

Joana Bastardo, André Santiago,  J. Patrícia Meireles
Corpo Editotial 

Editorial

peritos a reconhecer e mobilizar os nossos recursos, 
sabemos colocar-nos no lugar do outro, priorizar os 
nossos gestos, somos persistentes, somos consistentes 
e aprendemos a gerir o nosso tempo como maestros. 
Nós escolhemos dar sempre o nosso melhor. E 
escolhemos acreditar que isso deixa uma marca em 
tudo e todos que tocamos. Que a nossa presença 
mudou, de algum modo, todos aqueles cujo percurso 
se cruzou com o nosso.

Mas há outra parte de nós que deseja algo mais. 
Mais tangível. Mais permanente.

E é aí que, enquanto elementos deste Corpo 
Editorial, somos privilegiados. Pois nesta era de 
desinformação, em que os “factos” abundam e os 
algoritmos deturpam a nossa perceção da realidade, é 
impossível sobrestimar o valor da evidência científica. 
Esta é a nossa maior arma. E foi precisamente em prol 
da partilha de conhecimento e da prática de medicina 
baseada na evidência que esta revista nasceu.

Foi uma honra poder abraçar este projeto, entregue 
das mãos daqueles que a tanto custo o criaram. Foi 
com sacrifício e determinação que nos dedicamos 
a ele, que o nutrimos e ajudamos a crescer . E é 
com extremo orgulho que nos vemos para sempre 
gravados no nome MGF&Ciência.

O fim está próximo, sentimo-lo com cada dia 
que se ergue. Mas partimos sabendo que demos o 
nosso melhor, por todos aqueles que tocamos, todos 
aqueles que nos seguirão no futuro, e pela nossa 
especialidade – a Medicina Geral e Familiar. E com 
isto, descansamos. Pois a melhor legado nós não 
podíamos almejar.
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A certeza de um futuro incerto
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Artigo de Opinião

O controlo da dor crónica: um indicador de qualidade dos serviços de saúde?
Chronic pain management: is it a quality indicator in healthcare services?

Raquel Cerqueira Gomes1, Paulo Reis-Pina2,3,4

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF D’As Terras de Lanhoso, ACeS Cávado II - Gerês/
Cabreira

2 Médico Pós-graduado em Medicina da Dor e Geriatria, Professor Assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
3 Diretor Técnico da Unidade de Cuidados Paliativos “O Poverello”, Braga
4 Membro da Comissão de Ética para a Saúde, Casa de Saúde da Idanha, Sintra

A dor é uma experiência sensorial e emocional 
desagradável, associada a uma lesão tecidular real ou 
potencial, cuja descrição pode estar associada a uma 
lesão tecidular e a variáveis cognitivas ou emocionais, 
onde a dor é independente do dano tecidular.1

A dor pode ser classificada em aguda ou crónica, 
porém a diferença entre elas não se cinge unicamente à 
questão da temporalidade. A dor aguda é um sintoma 
limitado no tempo que pode e deve ser controlado. A 
dor crónica (DC), ao persistir para além da cura da 
lesão que lhe deu origem, ou na impossibilidade de 
objetivação de lesão, deve ser encarada não como um 
sintoma, mas antes como uma doença.2

Em Portugal, estima-se que a prevalência da DC 
seja de 36,7%.3 A dificuldade em controlar a DC 
comporta um sofrimento físico e psíquico, fadiga, 
anorexia, alterações do sono, obstipação, náuseas 
e dificuldade de concentração, entre outros. A DC 
causa alterações na líbido, mudanças na dinâmica 
familiar, desesperança, sentimento de morte, etc.4

Em Portugal, o custo total da DC representa 4 
611,69 milhões de euros (42,7% por custos diretos e 
57,3% por custos indiretos), correspondente a 2,71% 
do produto interno bruto (PIB) anual português em 
2010.5 A DC é causa de desemprego prolongado e 
de reformas antecipadas por invalidez, com impacto 
negativo no orçamento de estado.3

A DC é um fenómeno multidimensional, exigindo 
uma abordagem terapêutica multiprofissional e 
interdisciplinar. Portugal possui uma base legislativa 
que apoia a gestão da DC, reconhecendo-a como 
uma prioridade e um fator decisivo na indispensável 
humanização dos cuidados de saúde. A equiparação 
da dor como “sinal vital” (2003), incentivando o 
registo sistemático da dor, foi um marco importante, 
assim como o reconhecimento da Medicina da 
Dor como uma competência médica pela Ordem 
dos Médicos (2004). A instituição da prescrição 
eletrónica de medicamentos opioides e a isenção de 
taxas moderadoras nos tratamentos de DC (Decreto-
Lei n.º 113/2011) foram outros marcos.6 O recente 
Programa nacional para a prevenção e controlo da 

dor (2017) visa promover modelos de boas práticas na 
abordagem da dor em todos os níveis de prestação de 
cuidados de saúde.2

Apesar do investimento crescente na área da 
Medicina da Dor e dos numerosos analgésicos 
disponíveis, alguns doentes vivenciam dores intensas 
a insuportáveis. De modo geral, as barreiras que 
interferem com o tratamento adequado da DC têm 
origem tripartida: doentes, profissionais e sistema 
de saúde. Os doentes evitam queixar-se e mostram-
se relutantes à toma de analgésicos devido aos 
mitos sobre os fármacos e/ou seus efeitos adversos, 
especialmente os opioides. Ademais, temem que o 
seu médico não compreenda a dor que sentem ou 
que não perceba a forma como a dor afeta as suas 
vidas.7 Alguns profissionais de saúde não avaliam 
a dor regularmente, por desconhecerem a sua 
fisiopatologia e/ou os tratamentos (farmacológicos 
e não farmacológicos) existentes para a DC. A 
preocupação com os efeitos adversos dos analgésicos, 
especialmente os opioides, bem como a dificuldade 
na sua titulação, torna estes fármacos subprescritos. 
Acresce que a DC é pouco reconhecida como uma 
“síndrome dolorosa crónica” e menos valorizada do 
que outras patologias, sendo por isso pouco codificada 
nos registos clínicos. Recordem-se os códigos da 
Classificação Internacional de Cuidados de Saúde 
Primários (ICPC-2): síndrome da coluna cervical; 
síndrome do ombro doloroso; síndrome da coluna 
com irradiação de dores.

Estas barreiras contribuem para que o tratamento 
da DC seja moroso e inadequado. É imperativo 
criar soluções. Sugerem-se algumas no âmbito dos 
cuidados de saúde primários (CSP): 

A realização de campanhas de informação e 
de sensibilização da população em geral sobre o 
fenómeno e o impacto negativo da DC, contribuindo 
para a literacia em saúde dos cidadãos.

O incentivo à formação pré e pós-graduada dos 
médicos, de forma a capacitar para a abordagem da 
DC (avaliação, diagnóstico e tratamento). A educação 
deve compulsivamente salientar que a dor é pertença 
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do doente e não da sua patologia: ainda que a doença 
não tenha tratamento específico ou cura, o ser 
humano portador de dor tem de se sentir cuidado, 
numa política de não abandono.

A formação em Medicina da Dor deveria ser 
obrigatória durante o internato de Medicina Geral 
e Familiar. Os estágios nesta área deveriam ser 
recomendados, assim como a investigação clínica em 
DC.

A sensibilização dos médicos de família para a 
codificação da DC no processo clínico, registando a 
“síndrome dolorosa crónica” e incluindo-a na lista de 
problemas do utente. 

A criação de novas unidades de dor no âmbito 
dos CSP, de forma a que os recursos de saúde 
sejam adequados para um tratamento eficiente 
da DC, com a diminuição das listas de espera. Há 
atualmente algumas Unidades de Saúde Familiar 
(USF) com consultas de DC. É sabido que os CSP 
são, frequentemente, o primeiro contacto do utente 
com DC com o Serviço Nacional de Saúde. O 
tratamento da DC deve ocorrer privilegiando a 
proximidade, de modo descentralizado, com boa 
acessibilidade. As consultas de DC contratualizadas 
em CSP seriam designadas de acordo com uma 
diferenciação progressiva, em função da competência 
e multidisciplinaridade do seu corpo clínico. A saber: 
nível 1- consultas de dor; nível 2 - clínicas de dor; 
nível 3 - centros de referência. Os casos complexos 
seriam atempadamente encaminhados dos centros 
de nível 1 para aqueles de nível 2 ou 3 (com menor 
lista de espera), e posteriormente derivados para 
níveis inferiores de cuidados, com consultoria de 
especialista com competência em Medicina da Dor 
(mandatoriamente presentes nos centros de nível 3). 
O ideal seria que cada Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACeS) tivesse pelo menos um centro de nível 
1, deixando os outros níveis para uma fase posterior 
do desenvolvimento dos CSP (com mais equipas, 
menos utentes por médico de família, mais estágios 
realizados em DC).

As políticas de saúde devem reconhecer o controlo 
da DC como um indicador da qualidade dos 
serviços de saúde. Estes indicadores proporcionam 
a identificação de problemas reais e potenciais, 
possibilitam o acompanhamento da qualidade do 
serviço oferecido, de forma constante, visando a 
melhoria e a excelência.  

Sugerem-se como indicadores de qualidade a 
serem adoptados em CSP, relativos à DC, os seguintes: 
prevalência de dor controlada (dor com intensidade 
igual ou inferior a 3, em autoavaliação); taxa de 
prescrição de tratamentos analgésicos, farmacológicos 

e não farmacológicos; taxa de utilização de uma escala 
obrigatória para avaliar a dor (Circular Normativa 
N.º 09/DGCG de 14/06/2003 da Direção-Geral da 
Saúde); prevalência de dor ligeira, moderada e intensa 
nos doentes com DC. Ademais, seria útil considerar, 
no âmbito da dor nociceptiva, um índice de gestão 
da dor: o qual faz a relação entre a intensidade da 
dor sentida pelo doente (empoderamento da pessoa 
com dor, através de autoavaliação) e a potência 
do analgésico prescrito para essa dor (papel do 
médico, segundo os ditames da escada analgésica da 
Organização Mundial da Saúde). Outro indicador 
seria a taxa de adesão à Norma número 043/2011 da 
Direção-Geral da Saúde (atualizada a 13/07/2017), 
relativa ao tratamento farmacológico da dor 
neuropática no adulto e idoso.

Com a monitorização destes indicadores, a 
abordagem e o tratamento da DC seriam efetivamente 
prioritários. Para os utentes com DC seria parte 
crescente de uma medicina que, cada vez mais, deve 
ser eficiente, criadora e multiplicadora de valor.

O alívio da dor é atualmente visto como um 
direito humano básico, portanto, trata-se não só de 
uma questão clínica, mas também de uma situação 
ética. 8 O controlo da dor é um fator decisivo para a 
indispensável humanização dos cuidados de saúde 
e para monitorização da qualidade dos serviços. 
Posto isto, para quando o controlo da DC como um 
indicador de qualidade dos serviços de saúde?
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A incidência e a prevalência de doença renal 
aumentam com a idade, motivo pelo qual os Médicos 
de Família serão cada vez mais confrontados com 
uma população idosa com doença renal, que requer 
tratamento e seguimento.1 A doença renal crónica 
(DRC) é um problema comum nos idosos e o 
aumento da esperança média de vida faz prever um 
aumento da prevalência de comorbilidades, como a 
hipertensão arterial (HTA) e a diabetes mellitus (DM), 
que predispõem também ao desenvolvimento de 
DRC.2

Apesar da elevada prevalência de DRC nos idosos, 
torna-se por vezes difícil diferenciar entre senescência 
e doença renal. Com o envelhecimento ocorrem 
alterações morfológicas e funcionais nos rins, que 
estão universalmente presentes nos indivíduos. As 
alterações morfológicas incluem: atrofia cortical, 
surgimento de quistos renais, aumento da esclerose 
glomerular, redução de número de túbulos renais, bem 
como, atrofia do epitélio tubular e fibrose intersticial. 
As alterações funcionais englobam: diminuição da 
taxa de filtração glomerular (TFG), compromisso 
da gestão de sódio, bem como da capacidade de 
concentração e de diluição da urina.3 De fato, com o 
envelhecimento, os rins têm menor capacidade para 
manter a homeostasia em resposta ao stress fisiológico. 
O Médico de Família deverá estar sensibilizado 
para as implicações clínicas das alterações referidas, 
nomeadamente: progressão da doença se nefropatia 
de novo, suscetibilidade aumentada para lesão renal 
aguda e acumulação tóxica de fármacos de excreção 
renal.4

Perante um doente com algumas das alterações 
referidas, não deverá ser assumida senescência sem se 
investigar a etiologia das mesmas.  Deste modo, deverá 
ser realizada uma história clínica detalhada, que 
inclua os antecedentes pessoais e familiares do doente 
(averiguando se existe história familiar de doença 
renal), o seu contexto socioeconómico e a terapêutica 
que realiza. Deverá, igualmente, ser realizado o 
exame objetivo, bem como, um estudo complementar 
analítico (que inclua creatinina e ureia séricas, exame 
de urina, razão albumina/creatinina, hemograma, 
perfil lipídico, ionograma, glicose, albumina, fósforo, 
cálcio e PTH séricos) e imagiológico (ecografia renal). 

Artigo Opinião

Senescência Renal e Doença Renal – O Papel do Médico de Família
Renal Senescence and Kidney Disease – The Role of  Primary Care Physicians

Raquel Pinheiro1

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Torrão, ACeS Tâmega III - Vale do Sousa Norte

O diagnóstico da etiologia da DRC é essencial em 
qualquer idade. Deverá classificar-se a DRC com 
base na TFG estimada. Segundo as guidelines da Kidney 
Disease Improving Global Outcomes, para a avaliação 
e tratamento da DRC, a equação indicada para 
estimar a TFG nos adultos é a Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).5 

A evidência científica para a gestão de DRC 
nos idosos é limitada. As particularidades desta 
população, nomeadamente a síndrome de fragilidade 
geriátrica, as questões relativas ao fim de vida e as 
possíveis complicações do tratamento, deverão 
ser tidas em consideração, quando se planeia a 
abordagem da DRC nos idosos. Relativamente à 
gestão da medicação nestes doentes, deverá ter-se 
em atenção a existência de alterações associadas à 
idade, na farmacocinética e na farmacodinâmica. 
O Médico de Família deverá verificar sempre a dose 
prescrita dos fármacos e deverá evitar medicação 
nefrotóxica, nomeadamente anti-inflamatórios não 
esteroides, aminoglicosídeos, anfotericina B e agentes 
de contraste.2 Por outro lado, o Médico de Família 
deverá estar atento ao fato, de que, muitas vezes, estes 
doentes estão polimedicados, havendo, por isso, maior 
risco de interação medicamentosa e efeitos adversos. 

Os doentes com DRC têm, frequentemente, vários 
fatores de risco cardiovasculares (FRCV), como DM 
e HTA, sendo a doença cardíaca muito prevalente 
nesta população.4 Com o intuito de reduzir o risco 
cardiovascular destes doentes, deverão ser promovidas 
alterações no estilo de vida (cessação tabágica, 
perda ponderal e prática de atividade física), bem 
como deverá realizar-se uma gestão adequada da 
HTA, através da utilização de inibidores da enzima 
conversora de angiotensina ou antagonistas dos 
recetores da aldosterona, da DM e de outros FRCV.

Ainda não é claro, de que forma a DRC afeta 
e interage com outras comorbilidades nos idosos, 
como o défice cognitivo, a síndrome de fragilidade 
ou a doença cardiovascular. Uma outra questão 
que se poderá colocar é de que forma se poderá 
aplicar o conhecimento decorrente de resultados 
de ensaios clínicos à população geriátrica, uma 
vez que, estes frequentemente excluem indivíduos 
com mais de 65 anos. O tratamento de problemas 
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como a HTA, doenças glomerulares, DM, doença 
cardiovascular poderá ter de ser diferente para idosos, 
comparativamente aos doentes jovens. A atividade de 
renina plasmática diminui com a idade, sendo menor 
nos doentes hipertensos idosos, comparativamente aos 
doentes mais jovens. Deste modo, poderá questionar-
se de que modo as alterações relacionadas com a 
idade poderão influenciar a resposta aos fármacos 
que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-
aldosterona, nomeadamente no que concerne ao 
controlo da HTA e ao atraso de progressão da DRC.1

O Médico de Família deverá estar sensibilizado 
para as questões da nefrologia geriátrica expostas, 
uma vez que são, e serão cada vez mais, questões 
prementes na prática clínica. Do mesmo modo, é 
necessária uma comunicação eficaz com a Nefrologia 
no que concerne à gestão da DRC na população 
geriátrica. A referenciação a esta especialidade deverá 
ser ponderada quando: o diagnóstico etiológico é 
incerto, quando TFG é inferior a 30ml/min/1.73m2 
e ainda quando for necessário apoio na gestão de 
complicações da DRC.5
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ABSTRACT

Introduction: Anamnesis and physical exam are essential tools in the approach of  genital lesions. In 
most cases, histology is essential to distinguish between benign and malignant disease.
Case description: Female, 25 years old. During medical appointment for Cervical Cancer Screening, 
it was identified a vulvar pigmented lesion unknown to the patient until then. Because of  its suspicious 
characteristics, a gynecologist evaluation was requested. After lesion biopsy, the histological result showed 
a vulvar melanosis. The patient was discharged from the hospital consultation and keeps vigilance in 
primary health care.
Discussion: Vulvar pigmented lesions are uncommon and therefore constitute a clinical challenge. 
Due to its suspicious characteristics such as asymmetry, color and dimensions, vulvar melanosis may rise 
the suspicion for malignant pathology and histological evaluation should be prompt. No treatment is 
recommended, but regular vigilance should be maintained.

Keywords: vulva, nevus, melanosis, melanoma, pigmented lesions

RESUMO 

Introdução: A anamnese e o exame objetivo são ferramentas essenciais na abordagem das lesões 
genitais, carecendo do estudo histológico, na maioria dos casos, para a distinção entre patologia benigna 
e maligna. 
Descrição do caso: Mulher, 25 anos de idade. Convocada para consulta de Rastreio Oncológico do 
Cancro do Colo do Útero durante a qual é identificada, uma lesão de novo pigmentada vulvar, desconhecida 
até então pela doente. Pelas características suspeitas, foi pedida avaliação em consulta de Ginecologia. 
Realizou biópsia da lesão, cujo resultado histológico mostrou tratar-se de melanose vulvar. Teve alta da 
consulta hospitalar e mantém vigilância nos cuidados de saúde primários. 
Discussão: As lesões pigmentadas vulvares são pouco comuns e, por isso, constituem um desafio clínico. 
Pelas suas características suspeitas, como assimetria, cor ou dimensões, a melanose vulvar pode levantar a 
suspeita de patologia maligna, devendo por isso a avaliação histológica ser célere. Não está recomendado 
qualquer tratamento, mas deve ser mantida vigilância regular. 

Palavras-chave: vulva, nevo, melanose, melanoma, lesões pigmentadas

Lesões pigmentadas da vulva - um caso clínico
Pigmented lesions of  the vulva - a case report

Ana Teresa Abreu1, Matilde Martins2, Miguel Azevedo3

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Cuidar, ACeS Entre Douro e Vouga I
2 Médica Interna de Formação Específica em Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
3 Médico Assistente em Medicina Geral e Familiar, USF Cuidar, ACeS Entre Douro e Vouga I

Relato de  Caso



10
MGF & Ciência Volume 6|Nº1 junho 2022

Lesões pigmentadas da vulva - um caso clínico

INTRODUÇÃO

A consulta de Rastreio do Cancro Colo do 
Útero, para além de incorporar a realização do ato 
preventivo que é a colheita da citologia cervico-
vaginal, é uma oportunidade crucial para a avaliação 
completa do aparelho genital.

Dada a exigência técnica, as alterações do colo 
do útero no exame ao espéculo ou nodularidades 
uterinas ao toque bimanual são apenas passíveis 
de ser identificadas pelo médico. Por outro lado, o 
sentimento de vergonha ou falta de conhecimento da 
sua anatomia impedem a mulher de procurar ajuda 
no que concerne a lesões anorretais, vulvovaginais 
ou corrimento vaginal anormal. Estes aspetos 
reforçam a importância da consulta programada na 
identificação fortuita de patologia genital.

As lesões vulvares pigmentadas têm uma 
incidência estimada entre os 10 a 20% em todas 
as mulheres.1 A idade e antecedentes pessoais e 
ginecológicos, nomeadamente, história de infeções 
sexualmente transmissíveis ou documentação de 
lesões semelhantes no passado podem ser o ponto 
de partida para uma correta anamnese. O tempo 
de evolução e sintomas locais (prurido, ardor, 
hemorragia ou corrimento vaginal), urológicos ou 
constitucionais (perda ponderal, febre, astenia) são 
pistas na clarificação diagnóstica. Lesões vulvares 
assimétricas, de bordos irregulares, apresentando 
diversas cores (castanho, azul, preto, cinzento), com 
dimensões aumentadas (acima de 7 mm de maior 
diâmetro) ou aumento dimensional progressivo 
exibem características suspeitas de malignidade.2 
Devem ser ainda pesquisadas lesões pigmentadas 
em outros locais anatómicos, com ênfase para a 
cavidade oral e região anorretal, típicas de algumas 
síndromes genéticas (Síndrome de LEOPARD, 
Síndrome de Carney).3 A Tabela 1 pretende resumir 
as características fenotípicas das principais lesões 
pigmentares vulvares. No entanto, o diagnóstico 
diferencial entre patologia benigna e maligna 
nem sempre é fácil, pelo que a biópsia da lesão é 
fundamental para o diagnóstico definitivo.

CASO CLÍNICO

Mulher, 25 anos de idade. Convocada pela 
unidade de saúde para consulta de Rastreio do 
Cancro do Colo do Útero, no âmbito do rastreio 
oncológico organizado. Sem antecedentes pessoais 
médicos ou cirúrgicos de relevo. Relativamente aos 
antecedentes ginecológicos e obstétricos: menarca 

aos 14 anos, ciclos regulares de 28 dias e cataménios 
de 5 dias; nulípara; sexualmente ativa. Tinha 
como única medicação habitual contracetivo oral 
combinado (associação de 0,10 mg de levonorgestrel 
e 0,02 mg de etinilestradiol). Sem alergias 
medicamentosas conhecidas. No que concerne 
aos antecedentes familiares, mãe com hipertensão 
arterial controlada e irmão com infeção por vírus da 
imunodeficiência humana (VIH) com Síndrome da 
Imunodeficiência Humana (SIDA). A doente negava 
hábitos etílicos, tabágicos ou toxicodependência. 
Praticava regulamente atividade física (ginásio 
durante uma hora, duas a três vezes por semana). 

A doente não tinha qualquer registo de consultas 
de Planeamento Familiar/Ginecologia prévias. 
Durante a consulta programada de rastreio, não 

Figura 1 –  Lesão pigmentada na região posterior 
da fúrcula
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foram verbalizadas queixas. Ao exame ginecológico, 
foi identificada lesão de novo hiperpigmentada, 
plana, na transição mucocutânea ao nível da fúrcula 
posterior, com cerca de 20x30 mm, assimétrica e 
de margens irregulares, tipo lentiginoso (Figura 1). 
À palpação, sem tumefação, relevo ou alteração da 
textura. No exame ao espéculo não se registaram 
alterações, não se visualizando lesões pigmentadas 
na mucosa vaginal. Não se palpavam adenomegalias 
inguinais. Não apresentava lesões pigmentadas na 
cavidade oral. 

Meses atrás, o companheiro teria detetado a 
alteração supracitada, com aumento progressivo de 
dimensões desde então. A mesma nunca teria sido 
identificada pela doente, inclusive na infância pela 
mãe desta. 

Durante a consulta, é realizada a colheita da 
citologia cervico-vaginal em meio líquido para 
genotipagem do vírus do papiloma humano, não 
tendo sido identificado estirpes de alto risco. 

Perante as características fenotípicas suspeitas da 
lesão (assimetria, grandes dimensões), assim como 
noção de instalação de novo, a utente foi referenciada 
com critério de elevada prioridade, com indicação 
para observação urgente em consulta externa de 
Ginecologia do hospital de área de residência. 

Neste âmbito, foi realizada biópsia da lesão, 
cujo exame histológico revelou “mucosa de tipo 
dermopapilar, apresentando imagens que podem 
corresponder a lesão pigmentada melânica com 
aspeto “lentiginoso”, tratando-se de um quadro 
de melanose/lentigo vulvar. Foram explicadas as 
características inocentes da lesão, não se justificando 
outro tipo de intervenção invasiva. A doente teve alta 

da consulta hospitalar, com indicação para manter 
autovigilância da lesão, assim como, vigilância 
regular nos cuidados de saúde primários. 

DISCUSSÃO

A melanose/lentigo vulvar são um achado 
pouco comum, mas representam cerca de 70% das 
lesões pigmentadas genitais nas mulheres em idade 
fértil.4,5 Localizam-se tipicamente nos pequenos 
lábios e introito vaginal e são habitualmente 
assintomáticas. 

Pelo aspeto irregular, moderadas dimensões 
(alguns centímetros) e cores variadas dentro 
da mesma lesão podem, por vezes, mimetizar 
o melanoma. Embora os melanomas vulvares 
representem entre 1 a 2% de todos os melanomas, 
estes contabilizam cerca de 10% de todos 
os tumores malignos que envolvem a vulva, 
merecendo, por isto, a consideração do clínico que 
avalia uma lesão suspeita.1,6 Ronger-Savle et al. 
num estudo de série de casos de lesões pigmentadas 
vulvares evidenciaram uma prevalência de 10% 
para a melanose, 29% para o lentigo e o 5% para 
o melanoma.7

O recurso à biópsia é uma ferramenta 
diagnóstica incontornável, com identificação 
de um aumento da produção de melanina e de 
melanócitos em número normal sem atipia; o 
crescimento dos melanócitos segundo padrão 
lentiginoso caracteriza o lentigo.1,5  

A etiologia da lesão está pouco esclarecida, 
especulando-se a associação com fatores 

Tipo de lesão 
pigmentada

Pe rc e n t a ge m 
(%)

Idade média 
(anos) Expressão fenotípica

Nevo comum 55 34 1 a 5 mm, cores variadas (pálido a 
castanho escuro), com ou sem relevo

Lentigo 17 43 5 mm a 2 cm, cores variadas (pálido a 
castanho escuro/preto), sem relevo

Melanoma 10 Acima dos 55 Mais de 6 mm, eritematoso a preto, único 
ou multifocal

Nevo displásico 5 21 Mais de 6 mm, eritematoso a preto, 
assimétrico

Nevo azul Raro Desconhecido Menos de 5 mm, azul escuro/preto, com 
ou sem relevo

Melanose vulvar Rara Desconhecido Assimétrico, cores variadas, sem relevo, 
bordos irregulares

Tabela 1 –  Principais lesões pigmentadas vulvares e suas características

Adaptado de Vulvar Neoplasms, Benign and Malignant3
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hormonais, pró-inflamatórios, utilização de 
contraceção oral ou o puerpério. Alguns autores 
apontam, ainda, para que a melanose vulvar possa 
surgir no quadro do líquen escleroso. Contudo, 
não está descrito aumento de risco de progressão 
da melanose vulvar para melanoma.1,4,5 

Não está recomendado qualquer tratamento 
específico.5 Apesar ser uma lesão benigna, 
recomenda-se uma vigilância regular, embora a 
periodicidade desta não esteja claramente definida. 
A avaliação por um clínico deverá ser antecipada 
caso haja alteração da morfologia da lesão.2,5 Novas 
lesões ou alteração das características iniciais, se 
suspeitas, podem exigir reavaliação histológica. 
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ABSTRACT

Introduction: Neurofibromatosis type 1 is a relatively common inherited disorder that affects about 
one in 2500 to one in 3000 people worldwide. Typically appears in early childhood and its diagnosis in 
adult age is rare. It is a disease that should be monitored closely for its rate of  complications. 
Case Report: In this article, we describe a 45-year-old woman sent to consult because of  an optic 
glyoma and skin abnormalities that we diagnosed as a neurofibromatosis type 1 and sent to genetic 
counselling. 
Discussion: This is a disease with impact on quality of  life and with the risk of  malignancies and 
therefore should be recognized and managed at any age.

Keywords: NF1, adult, genetic disorders, optic glioma, neurofibromas

RESUMO 

Introdução: A neurofibromatose tipo 1 é uma patologia relativamente comum que afeta 1 em cada 
2500 a 3000 pessoas no mundo inteiro. Tipicamente apresenta-se na infância e o seu diagnóstico no 
adulto é raro. É uma doença que deve ser vigiada devido à sua taxa de complicações. 
Descrição do caso: Neste artigo descreve-se o caso de uma mulher de 45 anos enviada à consulta 
de medicina interna por suspeita de glioma ótico e anormalidades da pele, tendo sido diagnosticada 
neurofibromatose tipo 1.
Discussão: Esta é uma doença com impacto na qualidade de vida e com alto risco de neoplasias e, 
portanto, deve ser reconhecida e gerida em qualquer idade.

Palavras-chave: NF1, adulto, doenças genéticas, glioma ótico, neurofibromas

Diagnósticos tardios: diagnosticando um adulto com 
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INTRODUÇÃO

A Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença 
hereditária relativamente comum que afeta 
aproximadamente 1 em cada 2500 a 3000 pessoas 
no mundo inteiro, sem relação com género ou etnia.1 
É habitualmente uma patologia diagnosticada na 
infância e com penetrância completa na idade adulta.2 
Em casos raros, a doença pode ser clinicamente 
silenciosa e permanecer não diagnosticada até à 
idade adulta.3 Na maioria dos casos, o diagnóstico 
pode ser facilmente feito com base na anamnese, 
exame físico e revisão da história familiar, não sendo 
necessário nenhum estudo imagiológico ou genético. 
A doença associa-se a uma redução da esperança 
média de vida em 8 a 15 anos, tanto para homens 
como para mulheres, devido a neoplasias e patologias 
cardiovasculares.2 Existem múltiplas variantes 
clínicas, refletindo-se num espectro heterogéneo de 
fenótipos em doentes com NF1.4 

DESCRIÇÃO DO CASO

Apresenta-se o caso de uma mulher de 45 anos, 
caucasiana, com história de histerectomia aos 29 
anos devido a uma provável neoplasia (a doente 
desconhecia pormenores e não existem registos 
clínicos). Enviada à consulta de medicina interna por 
apresentar manchas cutâneas acastanhadas e lesões 
nodulares duras e indolores dispersas pelo corpo, que 
a doente sempre desvalorizou (Figura 1).. A única 
queixa relevante foi parestesias acompanhadas de 
dor em ambas as mãos. Depois de uma anamnese 
mais completa, a doente revelou que o pai também 
tinha as mesmas lesões cutâneas. Ao exame físico 
foram encontradas mais de 6 manchas café-au-lait com 
diâmetro superior a 1.5 cm e múltiplos neurofibromas 
cutâneos (Figura 2), bem como vários nódulos de 
Lisch em ambos os olhos (Figura 3). A doente também 
apresentava diminuição da acuidade visual no olho 
direito compatível com uma lesão pré-quiasmática 
que levantou a possibilidade de um glioma ótico em 
ressonância magnética cerebral. A doente foi enviada 
para uma consulta de genética, para aconselhamento 
genético e screening de familiares.

DISCUSSÃO

A maioria dos casos de NF1 manifesta-se com 
sintomas leves ou moderados, mas cerca de 20% 
dos doentes podem apresentar sintomas graves com 

impacto na sua qualidade de vida.5 Por essa razão, 
após o diagnóstico, deve ser feita uma avaliação mais 
exaustiva do doente para determinar a gravidade da 
doença e eventuais complicações.2

No caso descrito, estão presentes 5 dos critérios 
diagnósticos: seis ou mais manchas café-au-lait com 
mais de 1.5 cm de diâmetro em doentes após a 
puberdade, dois ou mais neurofibromas cutâneos, 
dois ou mais nódulos de Lisch, glioma ótico provável 
e um familiar em primeiro grau com suspeita de 
NF1.4 Nem as manchas café-au-lait, nem os nódulos 
de Lisch, acarretam risco de transformação maligna 
ou alterações visuais. Já os gliomas óticos são a 
neoplasia intracraniana mais comum (15-20%) e a 
maioria tem um curso benigno.1 Uma caraterística 
mais específica, apesar de rara no adulto (2-3%), 
é a chamada “neuropatia neurofibromatosa” 
que é não-progressiva, simétrica, com alterações 
predominantemente sensitivas que surgem por 
microlesões nervosas.2

Desta forma, a gestão atual da NF1 foca-se no 
aconselhamento genético e no tratamento sintomático 
específico das complicações.6
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Figura 1 –  Manchas cutâneas acastanhadas e 
múltiplas lesões nodulares

Figura 3 –  Nódulos de Lisch

Figura 2 –  Manchas café-au-lait e neurofibro-
mas cutâneos
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ABSTRACT

Introduction: Sleep is a state of  reorganization of  functions that is essential for growth in children.  Sleep 
disturbances have an important impact on health and are a frequent problem in clinical practice. The purpose 
of  this study was to describe sleeping habits in children of  preschool age and, evaluate a possible connection 
between “non-calm sleep” and age, sex, and room/bed sharing, and if  daycare facilities are promoting nap 
time. 
Methods: Retrospective study of  previously existing questionnaires regarding the academic year 2017/2018 
in a group of  kindergartens. To characterize sleeping habits in pre-school children we analyzed: number of  
hours of  sleep, sleep quality according to parental evaluation (“calm”/”non-calm”) and relation with age, 
gender, sleeping in own bed and own bedroom. 
Results/Discussion: A total of  266 questionnaires were analyzed, 188 filled inclusion criteria, 54,25% 
males, 48,4% five years old. The majority reported sleeping 10 to 12 hours per night, presented “calm sleep”, 
slept in their own bed and shared their bedroom. For children sharing a bedroom or a bed there was no 
difference in the proportion with reported “calm sleep”. None of  the kindergartens were promoting nap time. 
Conclusions: Although most of  the children included in this study slept an adequate number of  hours per 
night, none of  them sleep during the daytime, which may be seen as a form of  sleep deprivation. Intervention 
in the community regarding daytime sleep needs in children would be beneficial.

Keywords: children’s health, sleep, sleeping habits 

RESUMO 

Introdução: O sono representa um estado de reorganização de funções, contribuindo, em idade pediátrica, 
para o crescimento corporal. Os distúrbios e/ou privação do sono têm um importante impacto na saúde, 
constituindo uma problemática frequente na prática clínica. Os objetivos deste estudo foram: avaliar os hábitos 
de sono em crianças em idade pré-escolar, a relação entre o sono não tranquilo e idade, sexo e partilha de 
quarto e/ou cama, e se os jardins de infância promovem a sesta. 
Métodos: Estudo retrospetivo de Questionários Médico-Pedagógicos no Ano Letivo 2017/2018 num grupo 
de jardins de infância. Foram analisados: número de horas de sono, qualidade do sono de acordo com a 
avaliação dos cuidadores (“tranquilo” / “não tranquilo”) e relação com idade, sexo, dormir em cama e quarto 
próprio. Resultados/Discussão: Foram analisados 266 questionários, 188 cumprindo os critérios de 
inclusão, 54,25% do sexo masculino, 48,4% com cinco anos. A maioria dormiu entre 10-12 horas por noite, 
apresentou “sono tranquilo”, dormiu em cama própria e partilhou o quarto. Na partilha de quarto e de cama, 
não se verificou diferença na proporção das crianças com “sono tranquilo”. Nenhum dos jardins de infância 
promoveu período de sesta.
Conclusões: Apesar da maioria das crianças incluídas neste estudo dormir um número de horas por noite 
adequado, nenhuma delas dormiu a sesta, podendo constituir uma forma de privação de sono. Seria benéfica 
a intervenção na comunidade relacionada com as necessidades de sono diurno em crianças.

Palavras-chave: saúde infantil, sono, hábitos de sono

Como dormem as crianças portuguesas?
How do portuguese children sleep?
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INTRODUÇÃO

O sono é uma função vital básica na 
qual ocorre reorganização de funções que 
permite a recuperação física e mental. Constitui 
um importante fator de saúde durante o 
qual ocorre renovação celular, produção de 
hormonas e anticorpos, síntese de proteínas 
e regulação metabólica, sendo por isso essencial 
para o crescimento em crianças. A privação e 
os distúrbios do sono têm um impacto importante 
na saúde, são um problema frequente na prática 
clínica de pediatras e médicos de medicina geral 
e familiar, e causa frequente de preocupação 
parental. Os distúrbios do sono, ou a sua 
privação, acarretam possíveis consequências a 
curto e a longo prazo no desempenho 
cognitivo e acadêmico, regulação emocional, 
aumento de risco de acidentes, obesidade 
e hipertensão arterial.1,2 Constituem a alteração 
comportamental mais prevalente na população 
pediátrica, especialmente em idade pré-escolar.3 
Adicionalmente, têm um impacto significativo 
na dinâmica familiar, na qualidade de vida e no 
desempenho pessoal e profissional dos pais.1,2

Em 2016 foi criado pela Academia Americana de 
Medicina do Sono (AASM) um consenso sobre as 
recomendações de sono na criança, o qual foi subscrito 
pela Academia Americana de Pediatria (APP). 
Atualmente, não existem diretrizes europeias. 
Em 2017 a Sociedade Portuguesa de Pediatria 
(SPP) emitiu um documento sobre o tema: 
“Recomendações SPS-SPP: Prática da sesta da 
criança nas creches e infantários, públicos ou 
privados”. As recomendações foram: crianças de 
três a cinco anos devem dormir 10 a 13 horas 
por dia (10-11 horas de sono noturno e uma e 
três horas de sesta); as creches e jardins de infância 
têm a responsabilidade de implementar regras 
básicas para uma boa higiene de sono diurna; pela 
variabilidade interindividual a sesta não deverá ser 
obrigatória mas deve ser promovida até aos cinco 
a seis anos.1,2

O objetivo deste estudo foi caracterizar 
os hábitos de sono em crianças em idade pré-
escolar (dos três aos seis anos): número de horas de 
sono noturno, qualidade do sono de acordo com 
a avaliação dos cuidadores e condições em que 
a criança dorme: partilha de quarto e/ou cama. 
Este estudo pretendeu, ainda, avaliar uma eventual 
relação entre o sono não tranquilo e a idade, sexo 
e partilha de quarto e/ou cama e se a sesta é 
promovida pelos jardins de infância.

MÉTODOS 

Estudo retrospetivo com análise de questionário 
médico-pedagógico previamente criado por uma 
equipa de Saúde Escolar, o qual serviu de material 
de estudo. O questionário é de carácter confidencial, 
de acesso e uso exclusivo por esta equipa. Aborda 
questões sobre saúde, desenvolvimento e ambiente 
socioeconómico da criança. Com a análise das 
questões a que se propõe, este questionário tem 
como objetivo a caracterização desta população e 
a eventual intervenção junto da criança e da sua 
família. Os pais/cuidadores são informados sobre a 
sua confidencialidade e seus objetivos, sendo o seu 
preenchimento realizado apenas pelos cuidadores 
que aceitam e concordam com a sua análise. O 
questionário contempla a identificação de quem o 
preenche com o respetivo grau de parentesco com 
a criança, sendo o seu preenchimento realizado 
pelo adulto cuidador com quem a criança passa a 
maioria do tempo, permitindo incluir famílias não 
nucleares.

Neste estudo foram analisados 
questionários referentes ao ano letivo 2017/2018 
em quatro jardins de infância, todos eles 
instituições públicas. Foram analisados dois 
subitens sobre “descanso e atividades de tempos 
livres” (“quantas horas de sono dorme?”, “tem um 
sono tranquilo?”) e sete subitens sobre “agregado 
familiar” (“a criança vive normalmente com: 
mãe/pai/outros”, “no caso de não viver com 
os pais biológicos, com quem vive?”, “número 
de irmãos”, “quantas pessoas vivem com a 
criança?”, “tem quarto próprio?”, “se não, com 
quem partilha?”, “tem cama própria?”). Foram 
elegíveis para inclusão neste estudo todas as 
crianças que frequentam os quatro jardins de 
infância cujo questionário tivesse sido preenchido 
pelos cuidadores. Questionários com subitens 
não preenchidos foram incluídos no estudo 
categorizados como “sem resposta”. Foram 
excluídas as crianças cujos cuidadores optaram 
pelo não preenchimento do questionário. Para 
a avaliação da promoção da sesta nos jardins de 
infância, foi questionado aos jardins de infância e 
observado presencialmente se existiam condições 
físicas do espaço e material necessário (por 
exemplo colchões) para a realização da mesma.

Os resultados foram organizados utilizando 
o software Microsoft Excel® versão 2016. Para 
a análise estatística foram utilizados: o teste χ2 
e o teste exato de Fisher. Nível de significância 
p < 0,05.
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RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Da amostra inicial de 266 crianças, 188 (70,68%) 
cumpriram os critérios de inclusão definidos para o 
estudo, sendo 78 (29,3%) excluídas. A distribuição por 
idades e por sexo da amostra estudada é indicada na 
tabela 1. Da amostra total, 118 crianças (62, 77%) dormiu 
entre 10 a 12 horas, 62 (32,98%) entre oito a nove horas 
e 8 (4,25%) não respondeu a esse item. Não foram 
relatados casos de menos de oito horas de sono por noite 
(gráfico 1). Das crianças que dormiram entre 10 e 12 
horas, 57,63% dormiu 10 horas. Verificou-se, assim, 
que a maioria das crianças neste estudo apresentou um 
número de horas de sono por noite de acordo com as 
recomendações atuais. De acordo com a avaliação dos 
cuidadores 79,26 % (IC 95%= 73-85%) apresentou 
“sono tranquilo”, 15,43% (IC 95%= 11-21%) “sono 
não tranquilo” e 5,32% não respondeu a este item.

Os resultados das condições de sono (partilha de 
quarto e partilha de cama) encontram-se resumidos 
na tabela 2. Entre as crianças que partilharam quarto 
e as que não partilharam não se verificou diferença na 
proporção das crianças com “sono tranquilo”, χ2 (1, 
N = 178) = 0,01, p = 0,91 (tabela 2). Em crianças que 
partilharam cama, não houve diferença significativa 
na proporção das crianças com “sono tranquilo”, teste 
exato de Fisher p=1. A partilha de quarto foi em todos 
os casos com irmão(s), relacionando-se com as condições 
do agregado familiar incluídas no questionário. A 
associação entre a partilha de quarto e partilha de cama 
com “sono tranquilo” / “sono não tranquilo”, idade e 
sexo não está descrita, constituindo uma mais valia deste 
estudo.

Contrariamente ao estudo Silva FG et al.  onde as 
crianças com quatro e cinco anos apresentaram uma 
maior cotação média na ansiedade associada ao sono,2 
a prevalência de “sono não tranquilo” neste estudo foi 
mais alta aos 3 anos com redução até aos seis anos, χ2 (1, 
N = 178) = 4,21, p = 0,24 (gráfico 2).

Entre os sexos não houve diferença na taxa de 
crianças com sono “não tranquilo”, (♂= 15,5%,♀= 
15,1%, χ2 (1, N = 178) = 0,012, p = 0,91), contrariamente 
aos resultados dos estudos Silva FG et al.  e Arriaga  et 
al. C onde se verificou um discreto predomínio de 
perturbações de sono e maior índice de sonolência 
diurna no sexo feminino. Contudo, estes estudos 
referem-se a uma população com idade entre os dois e 
os 10 anos.2,4

Nenhum dos jardins de infância incluídos neste 
estudo promoveu, ou facilitou, a sesta. Apesar de 
não ter sido avaliada por nós a necessidade biológica 
individual de sono bifásico, nenhum dos jardins de 
infância se encontrava preparado para criar condições 

Distribuição por sexo, N =188 (%) 

Masculino Feminino

102 (54,25%) 86 (45,74%)

Distribuição por idade, N =188 (%)

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos
15 

(7,98%)
65 

(34,58%)
91 

(48,4%)
17 

(9,04%)

Tabela 1 –  Distribuição por idades e por sexo na 
amostra estudada

62,77%

32,98%

0%
4,25%

10-12h 8-9h <8h sem resposta

Gráfico 1 –  Número de horas de sono por noite

para a realização da sesta, contrariando as atuais 
recomendações (SPS-SPP) que ressalvam a promoção 
e facilitação do sono diurno sempre que a criança o 
necessite,1 podendo este fator constituir uma forma de 
privação de sono nesta faixa etária.

Como limitações este estudo apresenta o facto de 
ter explorado informações presentes em questionário 
previamente existente com objetivos mais alargados, 
não sendo as questões elaboradas especificamente 
para este estudo. Também a qualidade do sono foi 
avaliada e caracterizada pelos cuidadores, implicando 
subjetividade. Por outro lado, questões simples e 
direcionadas aos cuidadores facilita a sua compreensão e 
colaboração. A amostra usada refere-se a uma população 
específica (quatro jardins de infância), podendo não 
refletir com precisão os padrões de sono da população 
referente à faixa etária estudada e às rotinas de sono 
praticadas por todos os jardins de infância. 
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CONCLUSÃO

A possibilidade de análise da informação contida 
neste questionário e futuras possíveis intervenções 
em diferentes áreas mostra ser de grande benefício, 
representando este material de estudo uma mais valia 
que se pode aplicar a outras instituições educacionais. 
Apesar da maioria das crianças incluídas neste 
estudo dormir o número adequado de horas por 
noite, não realiza a sesta, reforçando a necessidade 
de intervenção na comunidade, em particular nas 
instituições escolares e junto dos cuidadores, de forma 
a cumprirem-se as necessidades desta população e a 
otimizar os hábitos de sono prevenindo potenciais 
efeitos deletérios em fase pediátrica e, posteriormente, 
em fase adulta.
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“Sono Tranquilo”

Partilha de quarto, N = 149 (%)

Sim Não Ñ respondeu

80 
(53,69%)

66 
(44,29%) 

3 
(2,01%)

Partilha de cama, N = 149 (%)

Sim Não Ñ respondeu

4 
(2,68%)

139 
(93,23%)

6 
(4,03%)

“Sono Não Tranquilo”

Partilha de quarto, N =29(%)

Sim Não Ñ respondeu

15 
(51,73%)

13 
(44,82%)

1 
(3,45%)

Partilha de cama, N =29 (%)

Sim Não Ñ respondeu

1 
(3,45%)

27 
(93,16%)

1 
(3,45%)

Tabela 2 –  Partilha de quarto/cama

17,0%

34,5%
41,5%

7,0%

3 anos 4 anos 5anos 6 anos

Gráfico 2 –  Distribuição de idades no sono 
avaliado como “sono não tranquilo”
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ABSTRACT

Introduction: Smoking associated with the use of  combined hormonal contraceptives (CHC) increases the 
risk of  venous thromboembolism and acute myocardial infarction. The World Health Organization (WHO) 
classifies the use of  CHC in women smokers with 35 years of  age and older as category 3 or 4. The objective 
of  study is reducing the use of  CHC in women smokers aged between 35 and 54 years. 
Methods: this situation was evaluated at the Health Unit and a study of  quality improvement was developed 
through an intervention that consisted of  a theoretical presentation and supply of  the WHO eligibility criteria 
for the use of  contraceptives. 
Results: In the initial evaluation, of  the 123 women smokers aged 35 to 54 years, 7 women (5.7%) were 
classified as WHO category 4 and 22 women (17.9%) were classified as category 3. A new evaluation was 
performed after six months of  the intervention. Of  the 102 female smokers who attended family planning 
consultations, zero women were in WHO category 4 and 8 women (7.8%) were in category 3. 
Discussion: This study allowed a better understanding of  contraceptive prescribing patterns among smokers. 
Thus, there was a decrease in the use of  CHC in women smokers aged between 35 and 54 years after the 
intervention.
Conclusion: The study of  quality improvement was effective allowing the achievement of  a good quality 
standard.

Keywords: smoking, contraception, health care quality assurance

RESUMO 

Introdução: O tabagismo associado ao uso de contracetivos hormonais combinados (CHC) aumenta o risco 
de tromboembolismo venoso e enfarte agudo do miocárdio. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica 
o uso de CHC em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos e tabagismo ativo como categoria de risco 
3 ou 4. O objetivo deste trabalho é diminuir a utilização dos CHC em mulheres fumadoras com idade entre os 
35 e os 54 anos na Unidade de Saúde Familiar (USF) onde decorreu o estudo. 
Materiais e Métodos: Realizou-se uma avaliação desta situação na USF e desenvolveu-se um estudo 
de melhoria contínua da qualidade através de uma intervenção que consistiu numa formação teórica e 
fornecimento dos critérios médicos de elegibilidade para o uso de contracetivos da OMS. 
Resultados: Na avaliação inicial frequentaram a consulta de planeamento familiar 123 mulheres fumadoras 
entre os 35 e os 54 anos, das quais 7 mulheres (5,7%) foram classificadas como categoria 4 da OMS e 22 
mulheres (17,9%) como categoria 3. Foi realizada uma nova avaliação seis meses após intervenção. Das 102 
mulheres fumadoras que frequentaram as consultas de planeamento familiar, zero mulheres encontravam-se na 
categoria 4 da OMS e 8 (7,8 %) mulheres em categoria 3. 
Discussão: Este estudo permitiu compreender melhor o padrão de prescrição de contracetivos nas mulheres 
fumadoras. Verificou-se uma diminuição da utilização de CHC em mulheres fumadoras com idade entre os 35 
e os 54 anos após a intervenção. 
Conclusão: O estudo de melhoria da qualidade foi eficaz permitindo o atingimento de um padrão de 
qualidade bom.

Palavras-chave: tabagismo, anticoncepção, garantia da qualidade dos cuidados de saúde

Contraceção Hormonal Combinada em Mulheres Fumadoras com 35 
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Contraceção Hormonal Combinada em Mulheres Fumadoras com 35 ou mais Anos – 
Estudo de Melhoria Contínua da Qualidade

INTRODUÇÃO

A escolha de um método contracetivo deve ter 
em conta muitos fatores, incluindo as condições 
médicas da mulher.1 O tabagismo ativo é uma das 
condições que pode aumentar o risco para a saúde 
de mulheres que utilizam contracetivos hormonais 
combinados (CHC).2 O tabaco é um fator de risco 
independente para tromboembolismo venoso 
(TEV), tendo um efeito sinérgico quando utilizado 
em conjunto com contracetivos orais.3 De facto, um 
estudo de Pomp et al. concluiu que a utilização de 
contracetivos orais isoladamente associa-se a maior 
probabilidade de desenvolver TEV (odds ratio - OR 
3,90), sendo essa probabilidade maior se se associar 
ao tabagismo ativo (OR 8,79).4 Este sinergismo 
também se verifica para o risco de enfarte agudo 
do miocárdio.2

A publicação dos critérios de elegibilidade para 
o uso de contracetivos da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) classifica como categoria de risco 
3 (riscos teóricos ou comprovados superando as 
vantagens de utilizar o método) e categoria de 
risco 4 (risco de utilização do método inaceitável) 
o uso de contracetivos hormonais combinados 
em mulheres com idade igual ou superior a 35 
anos e tabagismo ativo (categoria 3: consumos 
inferiores a 15 cigarros por dia e categoria 4: 
consumos superiores ou iguais a 15  cigarros/dia, 
respetivamente).2

Os Cuidados de Saúde Primários têm um 
importante papel nas atividades de planeamento 
familiar, fazendo parte das competências 
dos médicos e enfermeiros de família o 
aconselhamento e orientação da mulher ou casal 
na escolha do método contracetivo mais adequado, 
integrando o conhecimento sobre as possíveis 
contraindicações desse método com aspetos sociais, 
do comportamento e preferência do paciente em 
questão.5

Dada a importância deste tema e a perceção 
por parte dos profissionais da Unidade de Saúde 
Familiar (USF) onde decorreu o estudo que existem 
mulheres fumadoras a realizar CHC e em categoria 
3 e 4 relativamente ao tabagismo procedeu-se ao 
um estudo de melhoria contínua de qualidade.

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
esta problemática e elaborar estratégias que 
sensibilizassem os profissionais para este facto. 
Deste modo, pretendeu-se diminuir a utilização de 
contracetivos hormonais combinados em mulheres 
fumadoras com idade compreendida entre os 35 e 
os 54 anos (inclusive). 

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de melhoria contínua da 

qualidade, retrospetivo e descritivo simples numa 
USF da ARS Norte, entre junho 2016 a abril de 
2017. A população alvo foi constituída por pacientes 
do sexo feminino com idades entre os 35 e os 54 anos 
(inclusive), inscritas na USF onde decorreu o estudo. 

Para a avaliação inicial foi realizada uma amostra 
de conveniência através da obtenção da listagem 
de pacientes do sexo feminino (dos 35 aos 54 anos, 
inclusive), com consulta realizada no semestre em 
análise (2º semestre de 2015) e codificação dos 
problemas W11 “Contracepção oral” ou W14 
“Contracepção, outros” na consulta (codificação 
segundo a International Classification of  Primary Care, 
Second Edition, ICPC-2). Foram excluídas da amostra 
de conveniência: as mulheres não fumadoras ou sem 
registo de hábitos tabágicos. 

Foram definidas as variáveis: idade (em anos); 
número de cigarros por dia; método contracetivo 
(contraceção oral combinada na sua forma oral, 
transdérmica e anel vaginal, registado com data 
mais atual considerando os 12 meses anteriores à 
data da consulta); menopausa (ausência; presença) 
e histerectomia (ausência ou presença; código W13 
do ICPC-2). Foram excluídas mulheres que não 
apresentavam registo de método contracetivo nos 
12 meses anteriores à data da consulta, mulheres 
fumadoras que se encontravam em menopausa ou 
histerectomizadas.

As variáveis foram recolhidas com recurso aos 
registos feitos no programa de Planeamento Familiar 
do SClinico®, registos em texto livre, prescrição 
eletrónica (registos PEM®) ou registo de enfermagem 
no programa informático “Vigilância SClinico® - 
SAPE”. 

As mulheres com idade igual ou superior a 35 
anos e consumo de 15 ou mais cigarros por dia 
foram consideradas como tendo contraindicação de 
categoria 4 da OMS para uso de CHC. As mulheres 
com idade igual ou superior a 35 anos com consumo 
inferior a 15 cigarros por dia foram consideradas 
como tendo contraindicação de categoria 3 da OMS. 

Após a obtenção da avaliação inicial descrita 
anteriormente, foi realizada uma intervenção 
na Reunião de Serviço multidisciplinar (médica, 
enfermagem e secretariado clínico) no fim de 
setembro de 2016, onde foram expostos os 
resultados da avaliação inicial e definidos os critérios 
(percentagem de prescrição de CHC nas utentes com 
categoria de risco 3 e percentagem de prescrição de 
CHC nas utentes com categoria de risco 4), padrões 
de qualidade e metas propostas. 
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Para a contraindicação de categoria 4 da OMS 
considerou-se um padrão de qualidade “bom” se a 
percentagem de prescrição de CHC fosse menor do 
que 5%, “suficiente” se percentagem de prescrição 
de CHC fosse entre 5 e 10% e “insuficiente” se 
percentagem de prescrição de CHC fosse igual ou 
superior a 10%. Para a contraindicação de categoria 
3 da OMS foi considerado um padrão de qualidade 
“bom” se a percentagem de prescrição de CHC fosse 
menor do que 10%, “suficiente” se percentagem 
de prescrição de CHC fosse entre 10 e 15% e 
“insuficiente” se percentagem de prescrição de CHC 
fosse igual ou superior a 15%. A meta definida pela 
equipa para ambos os critérios foi um padrão de 
qualidade bom.

Foram decididas e implementadas as medidas 
corretoras durante a reunião de serviço da 
USF (formação teórica sobre as indicações, 
contraindicações e efeitos adversos dos contracetivos 
hormonais combinados, nomeadamente nas 
mulheres fumadoras com idades entre os 35 e os 54 
anos, esclarecimento de dúvidas sobre a problemática, 
distribuição pelos médicos e enfermeiros de Família 
de material de apoio à consulta, nomeadamente 
os critérios médicos de elegibilidade para o uso de 
contracetivos da OMS; entrega a cada equipa de 
saúde da lista de números operacionais das mulheres 
que se encontravam na categorias de risco 4 e 3). 

Em janeiro de 2017 foi realizada uma avaliação 
intermédia (três meses após a intervenção) e em 
abril de 2017 uma reavaliação final (seis meses 
após a intervenção). Nas reavaliações foi utilizada a 

mesma metodologia da avaliação inicial. Ambas as 
reavaliações foram apresentadas à equipa da USF 
onde decorreu o estudo.

O registo, processamento e tratamento dos dados 
foi feito em folha de cálculo Microsoft Excel® 2013, 
sem nenhum elemento identificativo das pacientes. 

O trabalho foi realizado com parecer favorável 
da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte, 
do Conselho Executivo do Agrupamento de Centros 
de Saúde responsável e dos médicos e enfermeiros 
da USF onde decorreu o estudo (todos aceitaram 
participar tendo sido registado em ata de reunião). 

RESULTADOS

A amostra da avaliação inicial incluiu os processos 
clínicos de 781 mulheres das quais 652 não eram 
fumadoras ou não tinham registo de hábitos tabágicos 
e, por isso, foram excluídas, obtendo-se uma se uma 
prevalência de mulheres fumadoras de 16,5% (n=129). 
Na amostra da reavaliação final foram consultados 
os processos de 748 mulheres, tendo sido excluídas 
641 pela ausência de hábitos tabágicos, o que perfaz 
uma prevalência de 14,3% (n=107). Destas, foram 
excluídas 6 mulheres na avaliação inicial (quatro por 
se encontrarem em menopausa e duas por estarem 
histerectomizadas) e cinco mulheres na reavaliação 
(por se encontrarem em menopausa) - ver Figura 1. 

 Como se pode observar na Tabela 1 os grupos 
da avaliação inicial e da reavaliação apresentam 
idades médias (42,6 e 43,2 anos, respetivamente) e 

Figura 1 – Constituição da amostra
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consumo médio de tabaco (11,1 e 9,8 cigarros dia, 
respetivamente) semelhantes. No entanto, no grupo 
da reavaliação o consumo de tabaco de 15 ou mais 
cigarros por dia era ligeiramente menor em relação 
ao grupo da avaliação inicial (26,5% e 30,9%, 
respetivamente). 

Cerca de 23,6% das mulheres fumadoras com 35 
ou mais anos de idade encontravam-se a utilizar CHC 
na avaliação inicial, tendo esta utilização diminuído 
após a intervenção. O uso de CHC por fumadoras 
com consumo menor que 15 cigarros por dia 
diminuiu 10,1% (17,9% comparativamente a 7,8%). 
Nas fumadoras com consumo de 15 ou mais cigarros 
por dia, o uso de CHC diminuiu 5,7%, não tendo 
sido observado na reavaliação o uso de CHC nestas 
condições. Verificou-se ainda que após a intervenção, 
segundo os registos clínicos, 12 mulheres foram 
convocadas e mudaram o método contracetivo e 3 
mulheres foram contactadas para realizar consulta.

DISCUSSÃO

Na avaliação inicial frequentaram a consulta de 
planeamento familiar 123 mulheres fumadoras entre 
os 35 e os 54 anos, das quais 7 mulheres (5,7%) foram 
classificadas como categoria 4 da OMS e 22 mulheres 
(17,9%) como categoria 3. Foi realizada uma nova 
avaliação seis meses após intervenção. Das 102 
mulheres fumadoras que frequentaram as consultas 
de planeamento familiar, zero mulheres encontravam-
se na categoria 4 da OMS e 8 (7,8%) mulheres em 

Mulheres fumadoras incluídas no estudo 
(n=225) 

Avaliação Inicial 
(n=123)

Reavaliação 
(n=102)

Idade, média 42,6 43,2 

Cigarros por dia, média 11,1 9,8 

≥15 cigarros por dia, nº (%) 38 (30,9%) 27 (26,5%)

<15 cigarros dia, nº (%) 85 (69,1%) 75(73,5%)

<15 cigarros dia e CHC, nº (%) 22 (17,9%) 8 (7,8%)

≥15 cigarros dia e CHC, nº (%) 7 (5,7%) 0 (0%)

Tabela 1 –  Descrição das mulheres fumadoras da amostra, antes e após a intervenção

Legenda: CHC – contraceção hormonal combinada

categoria 3. Assim, após a intervenção, houve uma 
redução na prevalência de mulheres fumadores que 
usavam CHC. Deste modo, a intervenção realizada 
neste estudo levou a uma melhoria da qualidade da 
prescrição de CHC em mulheres fumadoras com 35 
ou mais anos, o que permitiu o alcançar um padrão 
de qualidade bom, sendo atingidas as metas propostas 
inicialmente. 

Em outro estudo realizado na Região Norte 
de Portugal verificou-se que 41,6% das mulheres 
fumadoras com 35 ou mais anos de idade se 
encontravam a utilizar CHC,6 um valor muito 
superior ao encontrado neste estudo de 23,6%. Assim 
o cenário inicial do nosso estudo poderá refletir, a 
priori, uma qualidade de prescrição dos Médicos e 
Enfermeiros superior ao esperado. Deste modo, o 
trabalho pode ser ainda mais promissor em locais 
onde a qualidade de prescrição é menor.

Uma limitação deste trabalho deve-se ao 
facto de as amostras terem sido realizadas em 
momentos temporais diferentes. No entanto, os 
autores pressupõem que não há variações sazonais 
no uso de métodos contracetivos. A colheita de 
dados através do registo do processo clínico é outra 
limitação uma vez que poderá existir subcodificação 
do uso de contraceção. Por outro lado, poderá 
existir uma subcodificação do tabagismo, uma 
vez que a prevalência verificada neste trabalho de 
mulheres fumadoras é de 14,7%, um valor menor 
ao determinado na população feminina nesta faixa 
etária em Portugal, 24,6-34,0%.7 Outra limitação 
é o facto de a intervenção ter sido realizada numa 
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única reunião de serviço, podendo ser mais eficaz se 
for repetida ao longo do tempo. A última limitação 
deve-se ao facto de este estudo avaliar a eficácia da 
intervenção nos seis meses seguintes sendo necessário 
no futuro uma avaliação da eficácia a longo prazo e da 
necessidade de repetir a intervenção. A metodologia 
visada foi, no entanto, a possível dada a limitação de 
recursos disponíveis. 

Não obstante as limitações do trabalho, este 
permitiu compreender melhor o padrão de prescrição 
de contracetivos nas mulheres fumadoras e comprovar 
a eficácia da intervenção na equipa multidisciplinar, 
mudando a prescrição e alertando para os perigos dos 
CHC nas mulheres fumadoras. 

CONCLUSÃO

A intervenção sobre prescrição de CHC nas 
mulheres fumadoras com 35 ou mais anos parece 
ser eficaz permitindo o atingimento de um padrão 
de qualidade bom. Este estudo avaliou a eficácia da 
intervenção a curto prazo, no entanto, será pertinente 
a avaliação da eficácia a longo prazo e da necessidade 
de repetir a intervenção.
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ABSTRACT

Introduction: Training and research in Primary Health Care are becoming imperious in the current context and it is necessary 
to create the necessary conditions for the progress in these areas. The implementation of  multidisciplinary teams responsible for 
promoting and supporting training and research in Primary Health Care Centers (ACeS) could be an important step in this direction. 
This report aims to describe the implementation, structure and activities developed by the Unit of  Continuing Education 
and Research of  ACeS Baixo Vouga.
Methods: Unit formed in 2017, consisting of  a 9-member multidisciplinary Restricted Team (Shared Assistance Resources 
Unit, Public Health Unit, Nursing, General and Family Medicine Internship - 2 elements, Public Health Internship, General 
and Family Medicine, Clinical and Health Council representative, Management Support Unit), and by an Extended Team of  
23 members with representatives of  the various professional groups. It aims to provide quality training for ACeS professionals, 
as well as support and encouragement for research with a view to improve integrated and person-centered care.
Results / Discussion: The existence of  this unit has been characterized by innovation, team work and knowledge 
sharing, which are reflected in the set of  projects already implemented and others under development. ACeS professionals 
have shown great acceptance of  this unit, which has also been a pillar of  support to administration board.
Conclusions: The current results of  this unit lead us to believe that the creation of  similar teams in other regions could 
be very beneficial at professional and institutional level.
Keywords: research, education, Primary Care Health Center, primary health care, interdisciplinary 

RESUMO 

Introdução: A formação e a investigação em Cuidados de Saúde Primários tornam-se numa imperiosidade no contexto 
atual, sendo necessário criar as condições indispensáveis a um progresso franco nestas áreas. A implementação de equipas 
multidisciplinares responsáveis pela promoção e apoio à formação e investigação nos Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACeS) poderá ser um passo importante neste sentido. 
Este relato pretende descrever a formação, funcionamento e atividades desenvolvidas pela Unidade de Formação e 
Investigação (UFI) do ACeS Baixo Vouga.
Métodos: Unidade formada em 2017, composta por uma Equipa Restrita multidisciplinar de 9 elementos (Unidade 
de Recursos Assistenciais Partilhados, Unidade de Saúde Pública, Enfermagem, Internato de Medicina Geral e Familiar 
- 2 elementos, Internato de Saúde Pública, Medicina Geral e Familiar, Médico representante do Conselho Clínico e da 
Saúde, Unidade de Apoio à Gestão), e por uma Equipa Alargada de 23 elementos com representantes dos vários grupos 
profissionais. Pretende disponibilizar formação de qualidade aos profissionais do ACeS, bem como apoio e incentivo à 
investigação na perspetiva da melhoria nos cuidados integrados e centrados na pessoa.
Resultados/Discussão: O balanço da existência desta unidade tem-se pautado pela inovação, trabalho e partilha de 
conhecimento, que se refletem no conjunto de projetos já implementados e outros em desenvolvimento. Tem sido demonstrada 
pelos profissionais do ACeS uma grande aceitação desta unidade, que tem sido também um pilar de apoio aos órgãos gestores. 
Conclusões: As mais-valias desta unidade levam a crer que a criação de equipas semelhantes noutras regiões poderá ser 
muito benéfica a nível profissional e institucional.
Palavras-chave: formação, investigação, Agrupamento de Centros de Saúde, cuidados de saúde primários, multidisciplinar

Unidade de Formação e Investigação de um Agrupamento de 
Centros de Saúde
Unit of  Continuing Education and Research of  a Primary Care Health Center
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INTRODUÇÃO

A formação e a investigação em Cuidados de 
Saúde Primários tornam-se numa imperiosidade 
no contexto conceptual dos “Cuidados de Saúde 
Primários do século XXI”.1-3 É necessário criar as 
condições indispensáveis a um progresso franco nestas 
áreas, envolvendo áreas de financiamento, integração 
no trabalho corrente, bases de dados de fácil acesso, 
identificação de áreas prioritárias, estabelecimento 
de redes de investigação e de estruturas de apoio e 
acompanhamento.

O papel do médico vai além da componente 
clínica, tendo este responsabilidades no que respeita 
a atualização científica e formação.1-3 No entanto, o 
subaproveitamento de recursos internos e a existência 
de várias barreiras institucionais levam a dificuldades 
na concretização de projetos, nomeadamente 
trabalhos de investigação.3,4 A implementação de 
equipas multidisciplinares responsáveis pela promoção 
e apoio à formação e investigação nos Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACeS) poderá ser um passo 
importante na potencialização dos profissionais não 
só como formandos, mas também como formadores. 

Neste sentido, foi criada em 2017 a Unidade de 
Formação e Investigação do ACeS Baixo Vouga, com 
os objetivos de: promover a formação e atualização 
científica de todos profissionais do ACeS; incentivar, 
promover e facilitar o desenvolvimento de investigação 
científica; otimizar e disponibilizar os recursos 
formativos disponíveis no ACeS e na comunidade.

Este relato pretende descrever a formação, 
funcionamento e atividades desenvolvidas pela 
Unidade de Formação e Investigação (UFI) do ACeS 
Baixo Vouga, a fim de que possa ser eventualmente 
um ponto de partida e de referência para iniciativas 
semelhantes.

MÉTODOS

A Unidade de Formação e Investigação do ACeS 
Baixo Vouga foi formada em novembro de 2017, sendo 
composta por uma Equipa Restrita multidisciplinar 
de nove elementos com representantes dos vários 
grupos profissionais (um da Unidade de Recursos 
Assistenciais Partilhados, um da Unidade de Saúde 
Pública, um de Enfermagem, um do Internato de 
Medicina Geral e Familiar (MGF) de Aveiro Sul, um 
do Internato de MGF de Aveiro Sul, um do Internato 
de Saúde Pública, um Médico de Família, um Médico 
em representação do Conselho Clínico e da Saúde, 
um da Unidade de Apoio à Gestão), e por uma Equipa 

Alargada de vinte e três elementos (que inclui os nove 
elementos da equipa restrita, mais um do Serviço de 
Informática, um do Internato de MGF de Aveiro 
Norte, um do Internato de MGF de Aveiro Sul, um 
do Internato de Saúde Pública, dois da Unidade de 
Recursos Assistenciais Partilhados, dois da Unidade 
de Saúde Pública, dois de Enfermagem, dois Médicos 
de Família, dois da Unidade de Apoio à Gestão).

Incluem-se nas funções desta equipa o levantamento 
das necessidades formativas dos profissionais do ACeS, 
bem como respetiva resposta através da promoção 
da formação com o planeamento e implementação 
de um programa formativo ajustado às necessidades 
de cada grupo profissional. São também apoiados 
projetos de investigação, com revisão de protocolos, 
facilitando a aprovação e validação dos mesmos. É 
ainda feita a divulgação das atividades de investigação 
a decorrer no ACeS.

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Ao longo dos dois primeiros anos, as atividades 
desenvolvidas incluíram: 

• Criação de regulamento interno e plano de 
ação da UFI; 

• Levantamento de necessidades formativas 
e bolsa de formadores dos trabalhadores do 
ACeS, utilizando o método de Hanlon;5

• Criação de um caderno formativo interno, 
de acordo com as necessidades de cada grupo 
profissional, de periodicidade anual (foram 
dinamizadas nove formações durante o ano de 
2019 e estão em planeamento 16 formações 
para o ano de 2020);

• Criação e implementação de protocolos que 
visam uniformizar a emissão de pareceres 
sobre propostas de formação de acordo com 
as orientações da Direção-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho (emitidos 17 
pareceres);

• Criação e implementação de protocolos que 
visam uniformizar a emissão de pareceres 
sobre propostas de trabalhos/projetos de 
investigação (emitidos 32 pareceres);

• Implementação de projetos de formação 
prática em contexto de trabalho; 

• Dinamização de sessões clínicas do ACeS, 
abertas a todos os profissionais; 

• Criação de newsletter informativa – a 
“SINAPSE”; 

• Desenvolvimento de colaborações com a 
universidade e hospital locais; 
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• Criação de documentos de apoio à investigação 
(checklist de protocolos de investigação, modelo 
de consentimento informado, modelo de 
declaração de consentimento das instituições 
de recolha de dados, modelo de declaração 
para proteção de dados dos participantes na 
investigação, declaração de compromisso de 
publicação e declaração de confidencialidade); 

• Criação e implementação de protocolo que 
visa a avaliação de apoio científico a Eventos 
Científicos externos (concedido patrocínio 
científico a três eventos dirigidos a profissionais 
de saúde); 

• Disponibilização de material de apoio clínico 
e resultante das formações realizadas aos 
profissionais do ACeS;

Existem ainda vários projetos em desenvolvimento, 
nomeadamente a uniformização e validação de 
documentos de Literacia em Saúde (com o objetivo de 
serem disponibilizados a população e comunidade), 
um projeto de ligação no âmbito da Saúde Mental 
(com uma parceria entre cuidados de saúde primários 
e secundários e o envolvimento participativo da 
comunidade).

Salienta-se a importância do levantamento de 
necessidades formativas que foi realizado durante 
o ano de 2018 para a programação das atividades 
oferecidas. Para esse fim, foi aplicado um questionário 
dirigido a todos os profissionais do ACeS e outro 
aos coordenadores de todas as unidades funcionais. 
Após a análise do conteúdo dos dados recolhidos, 
realizou-se a listagem por frequência das áreas de 
formação indicadas. Para a priorização das áreas 
formativas, aplicou-se o Método de Hanlon, que 
contempla as seguintes dimensões: magnitude 
(frequência encontrada nos inquéritos aplicados), 
pertinência (avaliada tendo em conta a abrangência 
profissional, relevância, influência nos cuidados 
prestados e alinhamento com o plano local de saúde), 
valoração institucional (priorização definida pelo 
Diretor Executivo e pelo Concelho Clínico e da 
Saúde) e vulnerabilidade (capacidade de execução da 
formação).

O balanço da existência desta unidade tem-
se pautado pela inovação, trabalho e partilha de 
conhecimento, valores pela qual se rege e que se 
refletem no conjunto de projetos já implementados e 
outros em desenvolvimento.

Tem sido demonstrada pelos profissionais do 
ACeS uma grande aceitação desta unidade, que se 
traduz inclusive pela sugestão de novas propostas. 
Tem sido um meio importante para agilizar as ideias 
de investigação, a fim de tirar dúvidas e quebrar 

barreiras que levariam a que, de outra forma, 
muitos projetos se perdessem pelo caminho. Tem 
ainda permitido uma formação de maior qualidade 
e uma maior otimização de recursos no ACeS e na 
comunidade. Para além disso, esta Unidade tem sido 
também um pilar de apoio aos órgãos gestores, que 
não só participam na priorização das necessidades 
formativas, como solicitam frequentemente pareceres 
da UFI para aconselhamento e resolução de questões 
sobre investigação/ formação. 

Para os profissionais envolvidos nas equipas, esta 
unidade tem sido um local de enorme aprendizagem 
e troca de experiências. Para os internos, tem em 
particular permitido o desenvolvimento de um 
internato muito mais rico a nível profissional e pessoal. 
Têm sido inúmeras as competências desenvolvidas, 
sendo importante destacar a capacidade de trabalho 
em equipa, o desenvolvimento de competências para 
identificar problemas e desenvolver soluções nas 
áreas da formação e investigação, a gestão eficaz de 
recursos, a aquisição de conhecimentos nas áreas 
de investigação e formação (a fim de poder exercer 
corretamente a função de emissão de pareceres) e 
ainda a capacidade de planeamento.

As principais dificuldades com que a Unidade se tem 
deparado prendem-se essencialmente com questões 
de logística e gestão de tempo, nomeadamente 
relativamente ao trabalho de secretariado que exige e 
à falta de recursos disponíveis para o mesmo.

Com o esforço de todos os profissionais e o apoio 
dos órgãos gestores, estas questões têm sido geridas, e 
o trabalho da Unidade de Formação e Investigação 
do ACeS Baixo Vouga tem sido reconhecido, 
nomeadamente com a atribuição do Prémio Inovação 
num Encontro do Internato Médico da Zona Centro.

CONCLUSÕES

Analisando o ainda curto percurso desta Unidade 
e as mais-valias que tem trazido a nível profissional 
e institucional, podemos concluir que a criação de 
equipas semelhantes noutras regiões poderá ser muito 
benéfica.
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ABSTRACT

Introduction: Vitamin D deficiency affects a large portion of  the healthy Portuguese population and some researchers 
report that this deficiency leads to the increase of  fractures and consequent morbidity and mortality. This vitamin 
is synthesized in the skin and obtained from diet. Due to the accessibility of  medical information to population, it has 
become common to approach family physician about this topic. This study aims to understand the evidence of  vitamin D 
supplementation in preventing fractures in healthy adults.
Materials and Methods: Research of  Clinical Guidelines, meta-analysis (MA), systematic reviews (RS), and randomized 
controlled trials in the National Guideline Clearinghouse, NICE, Canadian Medical Association, Cochrane Library, and 
PubMed databases published between 16/04/2014 and 14/04/2019, in Portuguese and English, using the MeSH terms 
“Vitamin D/therapeutic use” and “Fractures, Bone/prevention and control”. For the assignment of  levels of  evidence 
(LE) and strength of  recommendation, the Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) scale from American Family 
Physician was used.
Results: We found fifty-two articles, three of  which met the inclusion criteria: 1 MA and 2 RS. The selected studies suggest 
that there is no reduction in the number of  fractures when supplementing people with vitamin D (LE 2).
Discussion: Articles found do not recommend supplementation or routine dosing of  vitamin D to prevent fractures in 
healthy adults. 
Conclusion: There is no recommendation for vitamin D supplementation in healthy adults (SR B).

Keywords: vitamin D, supplementation, fractures, prevention, healthy adults

RESUMO 

Introdução: O défice de vitamina D afeta grande parte da população saudável portuguesa e alguns investigadores 
descrevem que este défice conduz ao aumento de fraturas e consequentes morbilidade e mortalidade. Esta vitamina é 
sintetizada na pele a partir da exposição solar e obtida na dieta. A elevada quantidade de informação sobre este tema 
facilmente acessível à população, tem tornado frequente a abordagem ao médico de família sobre esta temática. Este estudo 
tem como objetivo principal compreender qual a evidência da suplementação com vitamina D na prevenção de fraturas 
em adultos saudáveis.
Materiais e Métodos: Pesquisa de guidelines, metanálises (MA), revisões sistemáticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados 
e controlados (ECAC) nas bases de dados National Guideline Clearinghouse, NICE, Canadian Medical Association, Cochrane Library e 
PubMed publicadas entre 16/04/2014 e 14/04/2019, nas línguas portuguesa e inglesa, usando os termos MeSH “Vitamin D/
therapeutic use” e “Fractures, Bone/prevention and control”. Para atribuição dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação 
(FR) foi utilizada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family Physician.
Resultados: Foram encontrados 52 artigos, dos quais 3 cumpriram os critérios de inclusão: 1 MA e 2 RS. Os estudos 
encontrados sugerem que não existe diminuição do número de fraturas ao suplementar os indivíduos com vitamina D (NE 2). 
Discussão: Os estudos encontrados não recomendam a suplementação nem o doseamento por rotina da vitamina D para 
prevenção de fraturas em adultos saudáveis.
Conclusão: Não está recomendada a suplementação com vitamina D em adultos saudáveis (FR B).

Palavras-chave: vitamina D, suplementação, fraturas, prevenção, adultos saudáveis

Artigo de Revisão

Qual a evidência da suplementação com vitamina D na prevenção de 
fraturas em adultos? - uma revisão baseada na evidência
What is the evidence for vitamin D supplementation for fracture prevention in adults? - an evidence based review

Mafalda Diogo1, Joana Silva2, Beatriz Rosendo Silva3

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Buarcos, ACeS Baixo Mondego - Coimbra Oeste
2 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Araceti, ACeS Baixo Mondego - Coimbra Oeste 
3 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Pulsar, ACeS Baixo Mondego - Coimbra Leste
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Qual a evidência da suplementação com vitamina D na prevenção de fraturas em adultos? - 
uma revisão baseada na evidência

INTRODUÇÃO

A vitamina D é sintetizada na camada dérmica 
da pele, por ação da exposição à luz solar, e é obtida 
da dieta, em pequenas quantidades através de peixes 
gordos, gema de ovo, laticínios e óleo de fígado de 
peixe. Existe sob a forma de ergocalciferol (vitamina 
D2) e colecalciferol (vitamina D1), e promove a 
absorção de cálcio e fósforo pelo intestino, conduzindo 
a uma adequada formação e mineralização ósseas.1-3

O défice de vitamina D afeta grande parte da 
população saudável portuguesa e alguns investigadores 
descrevem que este défice vitamínico conduz ao 
aumento de fraturas, provocando um aumento na 
morbilidade e mortalidade.2,4-9

Em Portugal, os estudos estimam uma prevalência 
de 10,2 % de osteoporose (OP) em pessoas com mais 
de 18 anos entre 2011 e 2013.10,11 A vitamina D tem 
sido muito utilizada na prevenção da OP em doentes 
de risco e no tratamento de fraturas osteoporóticas.1

Os gastos económicos e sociais associados às fraturas 
osteoporóticas fazem desta questão um importante 
problema de saúde pública a nível mundial.12 Por outro 
lado, os receptores de vitamina D estão presentes em 
muitos órgãos e tecidos, pelo que se sugere a existência 
de outros papéis desta vitamina fora do esqueleto.13 
Alguns estudos apontaram para uma relação entre 
a hipovitaminose de vitamina D e algumas doenças 
crónicas, tais como a diabetes mellitus tipo 1, obesidade, 
esclerose múltipla, artrite reumatóide, entre outras, 
tendo crescido a ideia de rastrear as populações para o 
défice desta vitamina e de as suplementar.14,15

O objetivo desta revisão passa por compreender qual 
a evidência científica da suplementação com vitamina 
D na prevenção de fraturas em adultos saudáveis. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa a 14 de abril de 2019 de 
guidelines, metanálises (MA), revisões sistemáticas (RS) 
e ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), 
publicados entre 16 de abril de 2014 e 14 de abril de 
2019, nas línguas portuguesa e inglesa, disponíveis 
online, nas bases de dados: National Guideline Clearinghouse, 
NICE, Canadian Medical Association, Cochrane Library e 
PubMed. Foram utilizados os termos MeSH “Vitamin 
D/Therapeutic use” e “Fractures, Bone/prevention and control” 
e os respetivos descritores.

Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos 
nesta revisão foram definidos segundo o modelo PICO: 

População - Indivíduos saudáveis com idade > a 18 
anos; 

Intervenção - Suplementação com vitamina D; 
Comparação - Placebo ou não suplementação; 
Outcome - Diminuição do número de fraturas 

(fraturas da anca, vertebrais e não vertebrais e totais) 
confirmadas por verificação de profissionais, revisão 
de registos clínicos ou por radiografia. 

Foram excluídos os artigos que referiam apenas 
indivíduos com diagnóstico de OP, fraturas prévias, 
institucionalizados, com condições médicas que 
levassem a défice de vitamina D, que avaliassem 
suplementação em indivíduos sintomáticos ou que 
divergiam do objetivo. Os artigos foram selecionados, 
analisados e classificados por 2 autoras e em caso 
de discordância foi consultada a 3ª autora para 
desempate. Para a avaliação dos estudos e atribuição 
dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação 
(FR) foi utilizada a escala Strength of  Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Family Physician.

RESULTADOS

Da pesquisa bibliográfica realizada obtiveram-se 
52 artigos. Pela leitura do título e, quando considerado 
insuficiente, pela leitura do resumo, foram excluídos 
42 artigos por não cumprirem os critérios de inclusão 
segundo o PICO definido, 3 por estarem duplicados 
e 1 por não estar disponível online. Assim, foram 
analisados integralmente 6 artigos, dos quais 3 foram 
excluídos por conterem itens dos critérios de exclusão 
(figura 1). Obtivemos por fim 3 artigos: 2 RS e 1 
MA. A descrição dos artigos incluídos encontra-se 
resumida nas tabelas 1 e 2.

Figura 1 – Organigrama da seleção dos artigos
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1.     Metanálise 
A MA de Zhao et al, publicada em 2017, teve 

como objetivo principal comparar o efeito da 
suplementação com vitamina D isolada, vitamina 
D associada a cálcio, ou cálcio isolado com placebo 
ou não suplementação na diminuição do número 
de fraturas em adultos com idade > 50 anos a 
viver na comunidade. Foram excluídos indivíduos 
institucionalizados, com OP secundária a corticóides, 
ECAC que não fizessem comparação com placebo ou 
não suplementação, ECAC em que a suplementação 
foi combinada com outros fármacos como anti-
osteoporóticos, comparações feitas com análogos da 
vitamina D (calcitriol) ou vitamina D hidroxilada ou 
estudos em que o cálcio da dieta foi contabilizado. 

Foram incluídos 33 ECAC que faziam parte de RS 
e MA com um número total de 51145 participantes, 
17 dos quais avaliaram a suplementação com 
vitamina D em monoterapia ou em associação com 
cálcio (durante um período que variou de 3 meses a 
7 anos), em comparação com placebo na prevenção 
de fraturas. 

O outcome primário desta MA foi a incidência de 
fraturas da anca, por se considerar que constituem 
um problema mais grave para indivíduos mais velhos, 
e o outcome secundário foi a incidência de fraturas 
não-vertebrais, vertebrais e totais (sendo estas últimas 
consideradas as que ocorriam em várias localizações 
- vertebrais e não vertebrais). Foi feita esta avaliação 
em diversos subgrupos: suplementação com vitamina 
D > 800 U/dia e <  800 U/dia; dose alta intermitente 
administrada uma vez por ano, uma vez a cada 3 a 
5 meses e uma vez por semana ou por mês; ensaios 
que incluíam indivíduos do sexo feminino e do sexo 
masculino e ensaios só com mulheres; indivíduos com 
história de fratura prévia ao ensaio, durante o ensaio ou 
sem história de fratura; ausência de dados de fratura; 
contabilização de cálcio da dieta (> 900 mg/dia, < 
900 mg/dia) e ainda com doseamentos de vitamina D 
conhecidos (> 20 ng/mL e < 20 ng/mL). 

A suplementação com vitamina D não se associou 
a uma diminuição estatisticamente significativa do 
número de fraturas da anca (RR, 1,21 [IC 95%, 0,99-
1,47), não-vertebrais (RR, 1,10 [IC 95%, 1,00-1,21], 
vertebrais (RR, 0,97 [IC 95%, 0,54-1,77]) e totais 
(RR, 1,01 [ IC 95%, 0,87-1,17]). Foram incluídos 
indivíduos com doseamento de vitamina D entre 20 
e 30 ng/mL, e depois de excluídos os estudos que 
os continham não houve alteração dos resultados. 
Verificaram-se os mesmos achados para as restantes 
análises com suplementação com cálcio e vitamina D 
ou cálcio isolado.

Os autores graduaram a qualidade de evidência 

como baixa, devido à multiplicidade de limitações: 
alguns estudos incluíram indivíduos com o diagnóstico 
de OP, poderão ter sido incluídos indivíduos que 
podiam estar naqueles estudos sem dados sobre história 
de fraturas, não foi avaliada a adesão à suplementação 
(tendo a definição variado de estudo para estudo) e 
nem todos os estudos determinaram o nível sérico de 
vitamina D. Desta forma, e de acordo com a escala 
SORT, foi atribuído um NE de 2 a esta MA. 

2.     Revisões Sistemáticas 
A RS de Kahwati et al, publicada em 2018, teve 

como objetivo principal comparar a suplementação 
com vitamina D isolada ou vitamina D associada 
a cálcio com placebo ou não suplementação, na 
diminuição do número de fraturas durante um período 
de 2 a 7 anos. Os estudos selecionados foram baseados 
na revisão da United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) com a última revisão feita em 2018. Foram 
incluídos estudos com indivíduos com idade > 50 
anos residentes na comunidade, sem distúrbios do 
metabolismo ósseo e sem défice de vitamina D. Foram 
excluídos estudos com indivíduos com elevado risco 
de quedas ou fraturas, e com populações com mais 
de 20% de indivíduos com antecedentes de fraturas 
osteoporóticas. Foram ainda excluídos indivíduos com 
fraturas prévias ao estudo, com suplementação de 
vitamina D em multivitamínico ou como componente 
de outro fármaco e intervenções ambientais ou 
comportamentais. O outcome primário foi a incidência 
do número de fraturas: fraturas totais, fraturas da 
anca, fraturas não-vertebrais e fraturas periféricas 
(rádio distal, úmero, tornozelo, pé e perna).

Os autores da RS eliminaram os ECAC que 
consideraram de baixa qualidade. Por fim, foram 
incluídos 11 ECAC, com um número total de 51419 
participantes. A confirmação de fraturas foi feita pela 
verificação de profissionais, revisão de registos clínicos 
ou confirmação por radiografia.

A suplementação com vitamina D isolada foi 
avaliada em 4 ECAC, ao longo de 5 anos, não se 
tendo verificado relação estatisticamente significativa 
com a diminuição do número de fraturas totais (RR 
não ajustado, 0,80 [IC 95%, 0,63-1,00]) nem com 
diminuição do número de fraturas da anca (RR 
agrupada, 1,08 [IC 95%, 0,79-1,48]). 

Concluindo, a suplementação com vitamina D 
isolada não foi associada à redução de incidência de 
fraturas entre adultos residentes na comunidade sem 
défice conhecido de vitamina D, OP ou fratura prévia.

Os autores graduaram a qualidade de evidência 
como baixa, por ser uma revisão limitada a preparações 
orais ou injetáveis de vitamina D e cálcio, de venda 
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Qual a evidência da suplementação com vitamina D na prevenção de fraturas em adultos? - 
uma revisão baseada na evidência

livre, não tendo considerado análogos de vitamina D 
ou formulações tipicamente dispensadas com receita 
médica. Outra limitação apontada pelos autores do 
estudo foi a variabilidade dos locais anatómicos que 
contribuíram para o outcome fratura total e a inclusão 
de fraturas traumáticas e osteoporóticas em muitos 
dos estudos. Desta forma, e de acordo com a escala 
SORT, foi atribuído um NE de 2 a esta RS.

A RS de LeBlanc et al, publicada em 2015, 
teve como objetivo avaliar a comparação da 
suplementação com vitamina D isolada ou combinada 
com cálcio com o placebo ou não suplementação, 
com a diminuição do número de fraturas em adultos 
com idade > 18 anos que apresentavam défice de 
vitamina D (5 ECAC com um número total de 3551 
participantes, ao longo de 2 meses a 7 anos). O outcome 
primário nestes estudos foi o número de fraturas totais 
e o outcome secundário o número de fraturas da anca. 

Foram excluídos todos os estudos que continham 
indivíduos sintomáticos, com patologia associada a 
défice de vitamina D (OP, história de fraturas não 
traumáticas ou história de quedas) ou condições 
que aumentavam o risco de deficiência de vitamina 
D (doença hepática, renal ou malabsortiva). As 
doses utilizadas de vitamina D foram de 400 a 800 
U/dia. Foi feita uma estratificação de resultados 
por subgrupos: vitamina D < 20 ng/mL versus 
≤ 30 ng/mL; institucionalizados; vitamina D ou 
vitamina D associada a cálcio versus placebo ou sem 
suplementação; vitamina D em dose  ≤ 400 U/dia 
versus vitamina D > 400 U/dia; follow up < 12 meses 
versus follow up > 12 meses; idade ≤ 70 anos versus 
idade > 70 anos. 

Nenhum estudo relatou redução estatisticamente 
significativa no número de fraturas, incluindo uma 
análise de caso-controlo em nicho no estudo Womens 
Health Iniciative (WHI) de cálcio e vitamina D (RR, 
0,98 [IC, 0,82-1,16]; I2 = 32%). O resultado foi 
semelhante quando investigado o número de fraturas 
da anca (RR, 0,96 [IC, 0,72-1,29]), no mesmo estudo. 

Uma importante limitação destes ECAC foi a 
não avaliação do efeito do tratamento do défice de 
vitamina D, o que limita a sua aplicabilidade em 
rastreios. É importante também realçar que apesar de 
se terem excluído estudos que selecionaram pessoas 
com condições e desfechos associados à vitamina D, 
os sintomas não foram aferidos, o que dificulta saber 
se os indivíduos eram realmente assintomáticos. 
Os níveis considerados para défice de vitamina D 
diferiam muito entre estudos. Por estas razões, os 
autores graduaram a qualidade de evidência como 
baixa. Desta forma, e de acordo com a escala SORT, 
foi atribuído um NE de 2 a esta RS.

DISCUSSÃO

A suplementação com vitamina D parece não 
ter efeito na diminuição do número de fraturas em 
indivíduos adultos saudáveis.9,12,16

Segundo a MA incluída, a suplementação com 
vitamina D isolada não apresentou qualquer evidência 
na diminuição de fraturas da anca, não-vertebrais, 
vertebrais ou fraturas totais.12 Estes resultados foram 
consistentes independentemente da dose de vitamina 
D utilizada, do sexo do indivíduo, da história de 
fratura, da ingestão de cálcio e da concentração 
sérica inicial de vitamina D. Esta MA contou com 
um grande estudo, o WHI, que teve a participação de 
36282 mulheres distribuídas em 4 grupos. Um grupo 
foi suplementado com cálcio associado a vitamina 
D, outro grupo com cálcio associado a vitamina D e 
hormonoterapia, outro grupo com terapia hormonal 
isolada e um quarto grupo foi suplementado com 
placebo.17 Neste estudo WHI, houve diminuição 
significativa de fraturas da anca em mulheres que 
estavam a fazer suplementação com vitamina D e 
terapêutica hormonal, embora não tenha existido 
qualquer benefício nas que não estavam a cumprir 
hormonoterapia.17

Embora não estivesse incluído na metodologia 
PICO desta revisão, os artigos selecionados também 
testaram as suplementações de cálcio associado a 
vitamina D e cálcio isolado.12 A suplementação de 
vitamina D combinada com cálcio (13 ECAC) não 
revelou associação significativa com a diminuição 
do número de fraturas da anca (RR, 1,09 [IC 95%, 
0,85-1,39]), não vertebrais (RR, 0,88 [ IC 95%, 0,75-
1,03), vertebrais (RR, 0,63 [IC 95%, 0,29-1,40]) e 
totais (RR, 0,90 [IC 95%, 0,78 a 1,04]).12 Os autores 
da MA realçam um estudo que revelou benefício na 
associação de vitamina D e cálcio na diminuição do 
número de fraturas nos indivíduos institucionalizados, 
pois estes são indivíduos com maior tendência a OP 
pela sua baixa mobilidade, pouca exposição solar e 
baixa ingestão de cálcio na dieta.12

Segundo a RS de Kahwati et al, também não se 
verificou diminuição estatisticamente significativa 
do número de fraturas em indivíduos adultos que 
vivem em comunidade e que não apresentam história 
de fratura ou défice de vitamina D conhecido, ao 
suplementá-los com vitamina D.9 A suplementação 
de vitamina D combinada com cálcio foi avaliada 
em 1 ECAC que revelou 11,6% de fraturas totais 
comparativamente com 11,9% no grupo placebo, 
(RR 0,97 [IC 0,92-1,03]); e fratura da anca 1% 
comparativamente com 1,1% no grupo placebo, (RR 
0,88 [IC 0,72-1,07]), nenhuma delas com redução de 
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fratura estatisticamente significativa.9 Estes são dados 
consistentes com a primeira revisão da USPSTF.18 

Esta RS incluiu outros outcomes como a incidência de 
cálculos renais. Os autores realçaram a associação 
da suplementação de cálcio com vitamina D com o 
aumento da incidência de cálculos renais (RR 1,18 
[IC 95%, 1,04-1,35]) (3 ECAC, N= 39213), no 
entanto com uma evidência moderada.19-21 Existem 
ainda estudos que referem que uma suplementação 
de vitamina D (igual ou superior a 800 UI) está 
associada a aumento da incidência de fraturas.18,22-24 

A RS de LeBlanc et al. foi realizada com o objetivo 
de ajudar a USPSTF a desenvolver uma declaração 
de recomendação sobre suplementação de vitamina 
D.16,25 Embora neste estudo se tenha excluído estudos 
que selecionaram pacientes com condições associadas 
ao défice de vitamina D, os sintomas não foram 
aferidos, pelo que fica por se saber se os pacientes 
eram realmente assintomáticos.16 

Os autores dos artigos selecionados descreveram 
algumas limitações, nomeadamente a inclusão de 
estudos com indivíduos com OP ou com história 
de fratura prévia, o uso de vitamina D oral ou 
injetável e a não inclusão de análogos da vitamina D 
frequentemente dispensadas por receita médica.9,12

Para além disso, nem todos os estudos dosearam 
a vitamina D dos participantes12 e houve ainda 
diferenças nos níveis séricos basais de vitamina D, 
nas doses de vitamina D utilizadas e na duração do 
seguimento dos participantes, fatores que podem 
ter influenciado os resultados finais. Os estudos 
incluídos nestas revisões foram poucos, alguns com 
poucos participantes.9,12,16 Foi ainda reportada 
heterogeneidade dos estudos incluídos, variabilidade 
do local anatómico das fraturas e do método de 
diagnóstico das mesmas.9,16 

Por outro lado, não foi avaliada a adesão à 
suplementação com vitamina D, o que poderá ter 
influenciado os resultados. Esta não medição da 
adesão decorreu pelo facto de a definição de adesão 
variar de estudo para estudo.9,12,16 

As limitações dos estudos mencionados levam a 
que sejam graduados com uma evidência moderada, 
o que indicia a necessidade de estudos mais robustos 
nesta área, em indivíduos saudáveis, que permitam 
ao médico uma correta prescrição de suplementação 
com vitamina D isolada quando necessária. 

 

CONCLUSÃO

A evidência atualmente existente permite concluir 
que a suplementação com vitamina D isolada não está 

recomendada na prevenção de fraturas em indivíduos 
saudáveis, com ou sem défice desta vitamina (FR B).

Seria importante a realização de mais estudos, 
nomeadamente ECAC, com uma metodologia 
adequada e direcionada especificamente a indivíduos 
saudáveis, com subgrupos de idade, de forma a 
conseguirmos uma maior evidência acerca do impacto 
da suplementação de vitamina D na prevenção dos 
diversos tipos de fraturas.
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ABSTRACT

Introduction: In myocardial infarction (MI), ischemia causes “pan-coronary” inflammation, which results in 
an increased risk of  cardiovascular (CV) events. Colchicine is an anti-inflammatory, which mechanisms of  action 
inhibit the liberation of  cytokines predictive of  future CV events. The aim of  this study was to review the evidence 
on adding colchicine to the standard therapy in the prevention of  CV events in patients with recent MI.
Materials and Methods: Bibliographic research of  randomized clinical trials (RCT), meta-analysis, 
observational studies and clinical guidance standards using the MeSH terms [“Colchicine” AND (“Myocardial 
Infarction” OR “Secondary Prevention”)]. The Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) was used to 
classify the level of  evidence.
Results: The research obtained 346 results, of  which only three fulfilled the inclusion criteria. One of  them 
concluded that the use of  colchicine in addition to the conventional therapy had a significant impact by reducing 
CV events.
Discussion: The articles included in this review were scarce and presented heterogeneity in endpoints, sample 
size and dose/duration of  treatment, making it difficult to draw conclusions.
Conclusions: Current evidence that the use of  colchicine prevents CV events in patients with recent MI is 
promising but limited (SORT B). Thus, further studies are needed in this population to determine the ideal dosage 
and treatment duration to maximize its benefit.

Keywords: colchicine, inflammation, myocardial infarction, preventive medicine, secondary prevention

RESUMO 

Introdução: No enfarte agudo do miocárdio (EAM), a isquemia causa inflamação “pan-coronária”, ocorrendo 
risco de eventos cardiovasculares (CV) recorrentes. A colchicina é um anti-inflamatório que inibe a libertação 
de citocinas preditivas de eventos CV futuros. O objetivo deste estudo foi rever a evidência referente à adição da 
colchicina à terapêutica médica standard na prevenção de eventos CV em doentes com EAM recente. 
Materiais e Métodos: Pesquisa bibliográfica de ensaios clínicos aleatorizados (ECA), meta-análises, estudos 
observacionais e normas de orientação clínica utilizando os termos MeSH [“Colchicine” AND (“Myocardial Infarction” 
OR “Secondary Prevention”)]. A Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) foi usada para classificar o nível de 
evidência. 
Resultados: A pesquisa obteve 346 resultados, dos quais três preencheram os critérios de inclusão. Um ECA 
concluiu que o uso de colchicina em doentes após EAM recente, em adição à terapêutica médica convencional, 
teve um efeito significativo na redução de eventos CV.
Discussão: Os artigos incluídos nesta revisão foram escassos e apresentaram heterogeneidade nos endpoints, no 
tamanho amostral e na dose/duração do tratamento, dificultando a formulação de conclusões.
Conclusão: A evidência atual em relação ao uso da colchicina na prevenção de eventos CV em doentes com 
EAM recente é promissora, mas limitada (SORT B). Assim, são necessários mais estudos nesta população que 
permitam apurar a dosagem e duração do tratamento ideais.

Palavras-chave: colchicina, inflamação, enfarte agudo do miocárdio, medicina preventiva, prevenção secundária

Uso de colchicina após enfarte agudo do miocárdio recente: 
Existe evidência?
Colchicine use after recent acute myocardial infarction: Is there any evidence?
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Uso de colchicina após enfarte agudo do miocárdio recente: Existe evidência?

INTRODUÇÃO

No enfarte agudo do miocárdio (EAM), a isquemia 
aguda causa necrose miocárdica e inflamação 
“pan-coronária”.1 O fenómeno inflamatório exerce 
um efeito deletério na reperfusão miocárdica, 
influenciando o tamanho do enfarte e o processo de 
remodelling cardíaco.2,3 Apesar da terapêutica médica 
otimizada, um doente com síndrome coronário 
agudo (SCA) índex tem um risco aumentado de 
eventos cardiovasculares recorrentes de até 20% aos 
três anos, em parte devido à inflamação coronária 
residual. Por sua vez, a ocorrência de eventos 
recorrentes é preocupante por estar associada a uma 
morbimortalidade significativamente maior.1

A colchicina é um anti-inflamatório acessível, 
geralmente bem tolerado e de baixo custo,1,2 que 
previne a mitose através da inibição da polimerização 
dos microtúbulos.1,2,4 Este fármaco interfere em 
vários passos do processo inflamatório, incluindo na 
ativação do inflamassoma NOD-like receptor protein 3 
(NLRP3),1,2,6 o qual tem uma ação preponderante 
na libertação de citocinas inflamatórias preditivas de 
eventos cardiovasculares (CV) futuros.1 A colchicina 
apresenta também um efeito inibitório dos cristais de 
colesterol nas placas ateroscleróticas, que promovem 
inflamação local e desestabilização das mesmas.1,6 

Diversos ensaios clínicos têm sido realizados nesta 
área e os resultados têm sido inconsistentes. No 
âmbito do uso da colchicina na doença coronária 
estável, o Low Dose Colchicine for Secondary Prevention of  
Cardiovascular Disease (n=532), concluiu que a adição 
diária de 0,5 mg deste fármaco à terapêutica standard 
reduziu significativamente o risco de eventos CV 
durante o follow-up de aproximadamente três anos.7 
Em concordância com os resultados anteriores, o 
uso de 0,5 mg de colchicina numa população com 
doença coronária estável no ensaio Colchicine in 
Patients with Chronic Coronary Disease (n=5522, sendo 
que 84,4% dos participantes apresentava história de 
SCA), demonstrou uma redução de 31% do risco 
relativo de ocorrência de morte cardiovascular, 
enfarte agudo do miocárdio espontâneo, 
acidente vascular cerebral isquémico (AVC) ou 
revascularização por isquemia, comparativamente 
ao grupo de controlo. Verificou-se também maior 
mortalidade por qualquer causa ou por causas não 
cardiovasculares no grupo da colchicina, contudo a 
diferença não foi estatisticamente significativa.8 

Em relação à SCA, o ensaio clínico multicêntrico 
The Australian Colchicine in Patients with Acute Coronary 
Syndrome demonstrou que o acréscimo de colchicina 
(0,5 mg bid durante o primeiro mês após uma SCA, 

seguido de 0,5 mg id) à terapêutica standard desde 
a hospitalização não afetou significativamente os 
outcomes CV no período de seguimento de doze meses. 
Verificou-se, inclusivamente, uma mortalidade 
total superior no grupo em que foi administrada a 
colchicina.6

 Em suma, o uso da colchicina no enfarte 
agudo do miocárdio tem sido documentado na 
literatura pelo seu impacto positivo no tamanho do 
enfarte e na descida dos parâmetros inflamatórios. 
O principal objetivo deste estudo é perceber qual a 
evidência do uso deste fármaco quando adicionado 
à terapêutica convencional na prevenção de eventos 
CV nos doentes com EAM recente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
nas principais bases de dados internacionais 
(MEDLINE/Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Scielo, 
Cochrane, ClinicalTrials National Guideline Clearinghouse, 
Database of  Abstracts of  Reviews of  Effectiveness, 
Bandolier e Canadian Medical Association Practice 
Guidelines InfoBase), utilizando os termos MeSH 
[“Colchicine” AND (“Myocardial Infarction” OR 
“Secondary Prevention”)]. Foram selecionados: ensaios 
clínicos aleatorizados (ECA), meta-análises, 
revisões sistemáticas, estudos observacionais, e 
normas de orientação clínica, publicados entre 
janeiro de 2010 e janeiro de 2021, em língua 
portuguesa, espanhola e inglesa. 

Os critérios de inclusão dos artigos nesta revisão 
foram definidos segundo o modelo PICO. A 
população foi constituída por indivíduos adultos 
com diagnóstico recente de EAM; a intervenção 
terapêutica foi a administração de colchicina oral 
concomitantemente com a terapêutica preconizada 
a partir do evento agudo e durante o período 
temporal mínimo de 30 dias, em comparação com o 
tratamento convencional isolado; o outcome estudado 
foi a diminuição de eventos CV após o EAM.

Foram definidos como critérios de exclusão: 
estudos duplicados, artigos de opinião e revisão 
clássica, sumários de sítios na internet, estudos 
redigidos em outras línguas para além das 
definidas ou publicados fora do período temporal 
estabelecido, ensaios clínicos sem resultados e 
estudos em discordância com os objetivos desta 
revisão, mais especificamente, aqueles cuja 
população foi constituída por doentes com SCA 
ou doença coronária estável recente, mas que não 
caracterizaram individualmente os doentes com 



40
MGF & Ciência Volume 6|Nº1 junho 2022

Uso de colchicina após enfarte agudo do miocárdio recente: Existe evidência?

EAM na metodologia e resultados.
A seleção dos artigos para revisão e a avaliação 

da qualidade e do nível de evidência (NE) segundo 
Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) foi 
feita pelos autores de forma emparelhada.9 Os 
ensaios clínicos selecionados foram adicionalmente 
classificados segundo o score de Jadad.10 No caso 
de dúvidas, os autores discutiram em conjunto a 
inclusão/exclusão do estudo com uma taxa de 
concordância final de 100%.

RESULTADOS

Na pesquisa bibliográfica inicial obtiveram-se 
346 resultados, dos quais três cumpriram os critérios 
de inclusão (Figura 1). A totalidade de artigos 
selecionados foram ECA (Tabela 1). Dos restantes 
artigos, foram excluídos 67 por estarem duplicados, 
258 após leitura do título/resumo e 18 após leitura do 
texto integral. A avaliação dos ECA selecionados pelo 
score de Jadad encontra-se descrita na Tabela 2.

Tardif  J-C et al.4

O Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT) 
foi um estudo multicêntrico, duplamente cego e 
pioneiro na avaliação do efeito da colchicina nos 
outcomes CV, bem como do seu perfil de segurança 
a longo prazo em doentes com EAM recente. No 
total, foram randomizados 4745 participantes com 
EAM nos últimos 30 dias prévios ao recrutamento, 
submetidos a procedimentos percutâneos de 
revascularização e tratados com terapêutica 
convencional. Os participantes foram selecionados 
segundo uma metodologia rígida; dentro dos critérios 
de exclusão, destacaram-se a insuficiência cardíaca 
severa, disfunção sistólica severa (fração de ejeção 
inferior a 35%), antecedentes de AVC nos três meses 
anteriores, presença de EAM tipo dois e realização 
de cirurgia de bypass coronário nos 3 anos prévios ao 
estudo. O estudo foi iniciado uma média de 13,5 dias 
após o EAM e a idade média dos participantes foi de 
60,6 anos, dos quais 19,2% (n=909) eram mulheres.

O endpoint primário definido foram as mortes por 
causas CV, ressuscitação após paragem cardíaca, 
EAM, AVC ou hospitalização urgente por angina 
com necessidade de revascularização. Neste ECA, o 
risco de um evento CV foi significativamente menor 
no grupo da colchicina (5,5%) comparativamente 
ao grupo placebo (7,1%) [hazard ratio 0,77; intervalo 
de confiança (IC) 95%; p=0,02]. Este resultado 
deveu-se predominantemente à menor incidência de 
AVC e de hospitalizações urgentes por angina com 
necessidade de revascularização no grupo colchicina 
versus placebo. 

No que diz respeito aos efeitos adversos, a sua 
incidência foi ligeiramente superior no grupo do 
fármaco (16,0%) vs placebo (15,8%). O efeito 
adverso mais comumente relatado nos dois grupos 
foi gastrointestinal. Por sua vez, a ocorrência de 
pneumonia como um efeito adverso “sério” foi 
reportada superiormente no grupo colchicina (0.9% 
vs 0,4%; p=0,03).4

Tendo em conta os dados apresentados, o estudo 
foi classificado com 5 pontos no score de Jadad e com o 
nível de evidência 1 na escala SORT. 

Hennessy T et al.5

O The Low Dose Colchicine after Myocardial Infarction 
study (LoDoCo-Mi) tratou-se de um ECA duplamente 
cego completado por um total de 237 participantes 
com um enfarte tipo 1 nos 7 dias prévios ao estudo. 
Destes, 119 receberam 0,5 mg de colchicina diária e 
118 placebo durante um período temporal de 30 dias. 

O endpoint primário deste estudo foi a proporção de 
doentes com proteína C reativa (PCR) residual (≥ 2 

Figura 1 – Fluxograma do processo de pesquisa 
bibliográfica 
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mg/dL) ao 30º dia pós evento índex, com o objetivo 
de testar a hipótese de que os doentes que iniciam 
baixa dose de colchicina precocemente após um EAM 
teriam valores inferiores de PCR no intervalo de 
tempo definido, sugerindo um menor risco de eventos 
CV recorrentes. Esta hipótese não foi confirmada, 
visto que no follow-up aos 30 dias 44% dos doentes 
tratados com colchicina tinham valores de PCR ≥ 2 
mg/dL comparativamente a 50% no grupo controlo 
(p=0,35).

Não obstante, o outcome mais relevante na 
construção desta revisão foi a morte ou eventos CV 
major aos 30 dias. Neste estudo não foram reportadas 
mortes durante o período de follow-up e apenas dois 
doentes sofreram um evento cardíaco major, ambos 
pertencentes ao grupo placebo. 

As taxas de readmissão hospitalar foram 
significativamente mais baixas no grupo da colchicina 
(3%) vs placebo (11%) (p=0,029), no entanto os 
números foram pequenos, os eventos foram diversos e a 
maioria por motivos benignos e/ou improvavelmente 
relacionados com a medicação em estudo.5

O estudo obteve a classificação de 5 pontos no score 
de Jadad e o nível de evidência 2 na escala SORT. 

Akodad M et al.3

O Value of  colchicine in the treatment of  patients with 
acute myocardial infarction and inflammatory response 
(COLIN trial) consistiu num estudo prospetivo, 
intervencionista, controlado e aberto que envolveu 
44 participantes. Os critérios de elegibilidade foram 
o diagnóstico de enfarte agudo do miocárdio com 
elevação do segmento ST (STEMI), com oclusão 
de uma das artérias coronárias tratado com sucesso 
por intervenção coronária percutânea. A intervenção 
consistiu na administração de 1 mg diário de 

colchicina durante 1 mês vs placebo, sendo que ambos 
os grupos mantiveram a terapêutica convencional. 

O endpoint primário deste trabalho foi o pico 
do valor de PCR durante a hospitalização índex. 
No que toca aos resultados, este parâmetro não 
foi significativamente diferente nos dois grupos 
avaliados, tendo os doentes medicados com colchicina 
apresentado um pico médio de PCR ± desvio padrão 
de 29,03 ± 25,56 mg/L comparativamente a 21,86 ± 
25,39 mg/L no grupo placebo (p=0,36).

Nesta revisão foi dado ênfase ao seguinte 
endpoint secundário: efeitos adversos cardíacos 
major (morte, paragem cardíaca com ressuscitação, 
arritmias ventriculares, trombose do stent, EAM, 
revascularização coronária urgente e insuficiência 
cardíaca aguda) no follow-up de 1 mês. A conclusão 
atingida foi que não foram encontradas diferenças 
significativas nos dois grupos, visto que ocorreu 
um caso de insuficiência cardíaca aguda no grupo 
colchicina e um participante sofreu recorrência do 
EAM no grupo controlo (p=1).

 Quanto ao perfil de segurança e 
tolerabilidade do fármaco, 43,4% (n=10) dos doentes 
apresentaram intolerância por queixas digestivas. 
Apesar disso, a descontinuação do tratamento foi 
realizada apenas por três doentes (13%).3

 Por último, este estudo foi avaliado com 3 
pontos no score de Jadad e com o nível de evidência 2 
na escala SORT. 

DISCUSSÃO

O número de artigos incluídos nesta revisão 
foi muito restrito, dificultando a formulação de 
conclusões. Esta limitação   deveu-se às restrições 

Referência Randomização Blinding Foram descritos os drop-outs 
e withdrawals? Total de pontos

Tardif  J-C et al. 
(2019) 1(+1) 1(+1) 1 5

Hennessy T et al. 
(2019) 1(+1) 1(+1) 1 5

Akodad M et al. 
(2017) 1(+1) 0 1 3

Tabela 2 – Avaliação dos ECA segundo o score de Jadad
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da pesquisa definidas pelos autores, no entanto estas 
foram necessárias para apurar a evidência existente 
em relação ao uso da colchicina na prevenção de 
eventos CV em doentes com EAM recente durante e 
após o episódio de hospitalização.

Quanto aos estudos incluídos, as amostras foram 
diferentes, sendo que o número total de participantes 
variou entre 44 e 4745. Do mesmo modo, a dose e 
o período de follow-up do tratamento com colchicina 
não foram uniformes, sendo administrados desde 
0,5 mg a 1 mg diários no período de 30 dias a 
22,6 meses. Estudos adicionais têm vindo a apurar 
o impacto do “time-to-treatment” com colchicina 
nos outcomes cardiovasculares, com resultados que 
apontam para o benefício do início precoce desta 
terapêutica (preferencialmente até ao terceiro dia 
de hospitalização por EAM).11 Ficaram também por 
avaliar os riscos e os benefícios do tratamento com 
colchicina nos doentes com EAM a longo   prazo. Nos 
três estudos selecionados, a definição dos endpoints foi 
heterogénea, sendo que dois dos estudos se focaram 
mais no impacto do fármaco nos parâmetros 
bioquímicos. Todos estes aspetos contribuíram para 
a limitação da plausibilidade das conclusões obtidas 
nesta revisão.

Tanto o estudo de Hennessy T et al.5 como o de 
Akodad M et al.3 tiveram um período de seguimento 
de aproximadamente um mês e os resultados 
encontrados foram inconsistentes. Apesar dos 
achados favoráveis em relação ao uso deste fármaco 
na população e contexto definidos e ao elevado nível 
de evidência no ECA de Tardif  J-C et al.4, este foi 
insuficiente para recomendar esta intervenção na 
população em estudo, tendo a hipótese levantada por 
esta revisão obtido uma classificação SORT B. 

As atuais orientações da Sociedade Europeia 
de Cardiologia para a gestão da SCA em doentes 
sem elevação do segmento ST não mencionam ou 
recomendam o uso de colchicina como prevenção 
secundária, corroborando os achados da presente 
revisão.12 

Assim, são necessários mais trabalhos com amostras 
homogéneas, maior número de participantes e que, 
de um ponto de vista prospetivo, permitam apurar 
qual a dosagem e duração do tratamento com 
colchicina ideais para maximização do seu benefício 
na prevenção de eventos CV nos doentes com EAM 
recente e minimização de efeitos adversos. 

CONCLUSÕES

O uso de um fármaco acessível e seguro como a 
colchicina na prevenção de outcomes CV após EAM 

é aliciante. Contudo, existem ainda muito poucos 
estudos em relação a esta temática e com metodologias 
muito diversas. 

Assim, apesar da hipótese formulada de que a 
colchicina poderia ser uma arma terapêutica na 
prevenção de eventos cardiovasculares em doentes 
após EAM, após esta revisão constata-se que a 
evidência existente apesar de promissora apresenta 
limitações (SORT B) face à escassez de estudos e à 
variabilidade metodológica dos artigos selecionados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vaidya, Kaivan et al. “The Role Of  Colchicine In 
Acute Coronary Syndromes”. Clinical Therapeutics, 
vol 41, no. 1, 2019, pp. 11-20. Elsevier BV, https://
doi.org/10.1016/j.clinthera.2018.07.023.

2. Akodad, Mariama et al. “Colchicine And 
Myocardial Infarction: A Review”. Archives Of  
Cardiovascular Diseases, vol 113, no. 10, 2020, pp. 
652-659. Elsevier BV, https://doi.org/10.1016/j.
acvd.2020.04.007. 

3. Akodad, Mariama et al. “COLIN Trial: Value Of  
Colchicine In The Treatment Of  Patients With 
Acute Myocardial Infarction And Inflammatory 
Response”. Archives Of  Cardiovascular Diseases, 
vol 110, no. 6-7, 2017, pp. 395-402. Elsevier BV, 
https://doi.org/10.1016/j.acvd.2016.10.004.  

4. Tardif, Jean-Claude et al. “Efficacy And Safety 
Of  Low-Dose Colchicine After Myocardial 
Infarction”. New England Journal Of  Medicine, vol 
381, no. 26, 2019, pp. 2497-2505. Massachusetts 
Medical Society, https://doi.org/10.1056/
nejmoa1912388. 

5. 5.  Hennessy, Thomas et al. “The Low Dose 
Colchicine After Myocardial Infarction (Lodoco-
MI) Study: A Pilot Randomized Placebo 
Controlled Trial Of  Colchicine Following Acute 
Myocardial Infarction”. American Heart Journal, 
vol 215, 2019, pp. 62-69. Elsevier BV, https://doi.
org/10.1016/j.ahj.2019.06.003. 

6. Tong, David C. et al. “Colchicine In Patients 
With Acute Coronary Syndrome”. Circulation, vol 
142, no. 20, 2020, pp. 1890-1900. Ovid Technologies 
(Wolters Kluwer Health), https://doi.org/10.1161/
circulationaha.120.050771. 

7. Nidorf, Stefan M. et al. “Low-Dose Colchicine 
For Secondary Prevention Of  Cardiovascular 
Disease”. Journal Of  The American College 
Of  Cardiology, vol 61, no. 4, 2013, pp. 404-
410. Elsevier BV, https://doi.org/10.1016/j.
jacc.2012.10.027. 



44
MGF & Ciência Volume 6|Nº1 junho 2022

Uso de colchicina após enfarte agudo do miocárdio recente: Existe evidência?

8. Nidorf, Stefan M. et al. “Colchicine In Patients 
With Chronic Coronary Disease”. New England 
Journal Of  Medicine, vol 383, no. 19, 2020, pp. 
1838-1847. Massachusetts Medical Society, https://
doi.org/10.1056/nejmoa2021372. 

9. Ebell, M. H. et al. “Strength Of  Recommendation 
Taxonomy (SORT): A Patient-Centered 
Approach To Grading Evidence In The Medical 
Literature”. The Journal Of  The American Board 
Of  Family Medicine, vol 17, no. 1, 2004, pp. 59-
67. American Board Of  Family Medicine (ABFM), 
https://doi.org/10.3122/jabfm.17.1.59.

10. Jadad, Alejandro R. et al. “Assessing The Quality 
Of  Reports Of  Randomized Clinical Trials: Is 
Blinding Necessary?”. Controlled Clinical Trials, vol 
17, no. 1, 1996, pp. 1-12. Elsevier BV, https://doi.
org/10.1016/0197-2456(95)00134-4. 

11. Bouabdallaoui, Nadia et al. “Time-To-Treatment 
Initiation Of  Colchicine And Cardiovascular 
Outcomes After Myocardial Infarction In The 
Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial 
(COLCOT)”. European Heart Journal, vol 41, no. 
42, 2020, pp. 4092-4099. Oxford University Press 
(OUP), https://doi.org/10.1093/eurheartj/
ehaa659. 

12. Collet, Jean-Philippe et al. “2020 ESC Guidelines 
For The Management Of  Acute Coronary 
Syndromes In Patients Presenting Without 
Persistent ST-Segment Elevation”. European 
Heart Journal, vol 42, no. 14, 2020, pp. 1289-
1367. Oxford University Press (OUP), https://doi.
org/10.1093/eurheartj/ehaa575.

CONFLITOS DE INTERESSES
Os autores declaram a ausência de conflitos de 
interesses.

CORRESPONDÊNCIA
Ana Filipa Miranda
Endereço de e-mail: anafilipap.miranda@gmail.com



MGF & Ciência Volume 6|Nº1 junho 2022
45

ABSTRACT

Introduction: Whooping cough, caused by Bordetella pertussis, is an infectious disease of  the upper respiratory tract, 
contagious and severe in infants. The cases reported in Portugal have increased steadily, with adults being the main source 
of  transmission to infants. Thus, it’s essential to rethink the vaccination strategy. 
Objective: Evaluate the evidence on the introduction of  a booster dose for this vaccine. 
Methodology: For the elaboration of  this evidence-based review, the authors conducted during May 2019, a bibliographic 
search of  guidelines, systematic reviews (SR) and original studies, published between January 2009 and April 2019, via 
Pubmed, Cochrane Library and Guidelines Finder’s databases. The MeSH terms used were “adolescent”, “pertussis 
vaccine”, “diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccines” e “whooping cough”. Research of  international guidelines 
was also performed. The strength of  recommendation and level of  evidence (LE) were assessed using the Strength Of  
Recommendation Taxonomy (SORT) scale. 
Results/ Discussion: Of  the 31 publications obtained, 25 were excluded (19 based on reading the title and abstract, four 
on reading the entire article and two on repetition). The six selected publications included two SR, two clinical trials (CT) 
and two guidelines. One SR concludes that there is short term efficacy of  the vaccine booster in adolescents (LE 2), while 
the other SR considers the evidence scarce (LE 2). Both CT (LE 2) and guidelines (LE 3) showed benefits in a booster dose. 
Conclusion: Despite the inherent limitations of  the studies, evidence points to benefit in including a booster dose against 
tetanus, diphtheria and pertussis in adolescents (SORT B). 
Keywords: adolescents; whooping cough; Bordetella pertussis; combined vaccine against tetanus, diphtheria and whooping 
cough; primary prevention

RESUMO 

Introdução: A tosse convulsa, causada pela Bordetella pertussis, é uma doença infeciosa do trato respiratório superior, 
contagiosa e grave nos lactentes. Os casos notificados em Portugal têm aumentado progressivamente, sendo os adultos a 
principal fonte de transmissão para os lactentes. Assim, torna-se essencial repensar a estratégia vacinal.
Objetivo: Avaliar a evidência acerca da introdução de uma dose de reforço desta vacina.
Metodologia: Para a elaboração desta revisão baseada na evidência (RBE), as autoras realizaram durante Maio de 
2019 uma pesquisa bibliográfica de guidelines, revisões sistemáticas (RS) e estudos originais, publicados entre Janeiro de 
2009 e Abril de 2019, nas bases de dados Pubmed, Cochrane Library e Guidelines Finder, utilizando os termos MeSH 
“adolescent”, “pertussis vaccine”, “diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccines” e “whooping cough”. Efetuaram também pesquisa de 
guidelines internacionais. A força de recomendação (FR) e nível de evidência (NE) foram avaliados pela escala Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT).
Resultados/Discussão: Das 31 publicações obtidas, excluíram-se 25 (19 com base na leitura do título e abstract, quatro na 
leitura integral do artigo e duas por repetição). As seis publicações selecionadas incluíram duas RS, dois ensaios clínicos (EC) 
e duas guidelines. Uma RS concluiu que há eficácia a curto prazo do reforço vacinal nos adolescentes (NE 2), enquanto que a 
outra RS considerou a evidência escassa (NE 2). Ambos os EC (NE 2) e guidelines (NE 3) revelaram benefício no reforço vacinal. 
Conclusão: Apesar das limitações inerentes aos estudos, a evidência aponta benefício na inclusão da dose de reforço nos 
adolescentes (FR B).
Palavras-chave: adolescentes; tosse convulsa; Bordetella pertussis; vacina combinada contra o tétano, difteria e tosse 
convulsa, prevenção primária 
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INTRODUÇÃO

A tosse convulsa é uma infeção respiratória 
altamente contagiosa provocada, maioritariamente, 
pela bactéria Bordetella pertussis (B. pertussis) ou, menos 
frequentemente, por outras espécies de Bordetella, 
como a Bordetella parapertussis, ou por outros agentes 
infeciosos.1-3

Esta infeção pode afetar todas as faixas etárias. 
Contudo é particularmente grave, até mesmo fatal, 
em lactentes e crianças em idade pré-escolar, nos 
quais se verifica maior taxa de hospitalizações.1 Pela 
sua potencial gravidade é uma doença de declaração 
obrigatória (DDO).

O período de incubação da bactéria varia entre 
uma a três semanas, sendo transmissível através das 
gotículas respiratórias de indivíduos infetados.1 Após 
a transmissão, a infeção evolui ao longo de três fases: 
catarral, paroxística e de convalescença.4-7

Indivíduos sem imunidade prévia geralmente 
têm uma apresentação clássica com paroxismos 
de tosse. Já os indivíduos com imunidade prévia 
habitualmente apresentam-se com sintomas mais 
ligeiros ou assintomáticos, representando a principal 
fonte de transmissão.1,4

O tratamento, além do sintomático, inclui o uso 
de antibioterapia que, embora não melhore muito os 
sintomas, reduz drasticamente o risco de contágio.1,2,6,8

Esta doença desencadeou elevadas taxas de 
morbimortalidade em lactentes e crianças de todo 
o mundo até aos anos 40 do século XX, altura em 
que se introduziu a vacinação em alguns países 
desenvolvidos. Com a introdução e a generalização 
da vacina na década de 1970, a incidência, bem 
como a mortalidade associada, diminuíram 
significativamente.3,9-12

Inicialmente introduzida sob a forma de uma 
vacina inteira celular (Pw) combinada com os toxoides 
diftérico e tetânico (DTPw), houve necessidade de ser 
progressivamente substituída por uma vacina acelular 
(Pa), com maior perfil de segurança.12 

Esta vacina acelular contra a tosse convulsa existe 
em combinação com a da difteria e do tétano sob 
duas vacinas diferentes. Uma delas inclui a forma 
acelular combinada com os toxoides diftérico e 
tetânico (DTPa), enquanto a outra combina estes 
três componentes, mas em concentrações reduzidas 
(Tdpa). A DTPa tem maior concentração de toxoide 
diftérico e componente pertussis, pelo que tem 
sido associada a maior risco de reações locais em 
indivíduos com mais de seis anos. Assim, a DTPa é 
recomendada até aos seis anos inclusive, enquanto a 
Tdpa é recomendada a partir dessa idade.3,6

Em Portugal, a vacina passou a integrar o Plano 
Nacional de Vacinação (PNV) em 1965, sob a 
forma inteira celular.13 Nessa altura, o esquema 
vacinal recomendado incluía cinco doses, três de 
primovacinação, administradas aos 2, 4 e 6 meses de 
idade e duas de reforço, aos 18 meses e 5 anos. Em 
2006, foi substituída pela forma acelular, mantendo-
se o esquema inalterado até hoje.3

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) em 2018, a cobertura mundial com as três 
doses de primovacinação estava estimada em 86%.14 
Em Portugal, dados recentes publicados pela Direção 
Geral de Saúde (DGS) no Boletim do PNV de 2018 
estimavam que, em 2016, esta cobertura rondava os 
98%.15

Apesar da alta taxa de cobertura vacinal, a 
incidência tem vindo a aumentar em muitos países 
que previamente alcançavam bom controlo.9 Além do 
aumento da incidência entre lactentes e crianças em 
idade pré-escolar, verificou-se também um aumento 
considerável entre adolescentes e adultos.3,6,16,17 Deste 
modo, a tosse convulsa deve-se encarar como um 
problema de saúde pública atual.5,12,16,18,19 

De acordo com a OMS, em 2018, houve 151 074 
casos reportados mundialmente e foram estimadas 89 
000 mortes em 2008 (últimos dados disponíveis). Em 
abril de 2019, o European Centre for Disease Prevention and 
Control declarou que, em 2017, foram notificados 42 
242 novos casos na União Europeia/ Área Económica 
Europeia. Destes, 115 foram notificados em Portugal, 
dos quais 104 se confirmaram. A maior taxa de 
notificação observou-se entre crianças com menos de 
um ano e um segundo pico entre os 10-14 anos.13,20,21

Segundo os dados mais recentes da DGS, que 
analisaram as DDO entre 2013-2016, concluiu-se que, 
à semelhança mundial, a incidência da tosse convulsa 
em Portugal tem vindo a aumentar progressivamente. 
Em 2016 registou-se o valor mais elevado dos 
últimos anos, com 563 notificações, das quais 505 
se confirmaram. Estas foram maioritariamente 
entre crianças com menos de um ano (367 casos), 
seguidos pelo grupo etário dos 5-14 anos (78 casos). 
Desde 1966, quando se iniciou o esquema vacinal 
contra a tosse convulsa incluído no PNV, que não 
havia registo de um número tão elevado de casos.21 
Paralelamente, dados da DGS que analisaram a 
notificação de novos casos por área geográfica de 
intervenção das Administrações Regionais de Saúde 
(ARS), constataram que, entre 2013-2016, o número 
total de notificações foi nitidamente maior na ARS 
Norte, destacando-se a área metropolitana do Porto.11

Apesar das causas deste ressurgimento não serem 
claras, diversos autores têm apontado alguns fatores 
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explicativos. As hipóteses levantadas incluem a 
melhoria dos sistemas de vigilância epidemiológica, 
a implementação de novos e melhores métodos 
diagnósticos, as alterações genéticas no patógeno, 
a diminuição da eficácia imunogénica da vacina 
e a perda de imunidade pós vacinal ao longo do 
tempo.3,10,16,18,22,23 De facto, é esta última hipótese 
que a maioria dos autores considera ser a mais 
preponderante.5,16,24 Embora a vacina tenha 
demonstrado excelente eficácia a curto prazo, a 
proteção imunológica não é perpétua, diminuindo 
nos 5 a 10 anos após a vacinação.5-7,16,23-26

À luz desta situação epidemiológica, e sabendo 
que o principal motivo do ressurgimento da tosse 
convulsa entre os lactentes é o aumento da doença 
em adolescentes e adultos que, apesar de terem 
sido vacinados na infância, apresentam diminuição 
da imunidade, a consciencialização sobre a 
necessidade de repensar as estratégias vacinais tem 
aumentado.16,18,25

Com esta RBE pretende-se avaliar qual a evidência 
científica atual acerca da introdução de uma dose 
de reforço da Tdpa na adolescência, na redução da 
incidência da doença na população.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a elaboração desta RBE foi realizada, 
durante Maio de 2019, uma pesquisa bibliográfica de 
guidelines, RS e estudos originais nas bases de dados 
Pubmed, Cochrane Library e Guidelines Finder. 
Foram utilizados os termos MeSH “adolescent”, 
“pertussis vaccine”, “diphtheria-tetanus-acellular pertussis 
vaccines” e “whooping cough”. Pesquisou-se também, 
manualmente, guidelines das entidades Public Health 
Agency of  Canada e Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC).

A pesquisa foi limitada a publicações de 1 de 
janeiro de 2009 a 30 de abril de 2019, escritas em 
português e inglês. 

Os critérios de inclusão foram definidos segundo 
o modelo PICO: População – adolescentes, não 
grávidas; Intervenção - administração da dose 
de reforço da vacina contra a tosse convulsa na 
adolescência; Comparação - adolescentes que 
não receberam dose de reforço da vacina contra a 
tosse convulsa; Outcome - redução da incidência da 
tosse convulsa na população. Sendo assim, foram 
elegíveis para inclusão os artigos escritos em inglês ou 
português em que a população incluísse adolescentes, 
isto é, idades entre os 10-19 anos, não grávidas, 
que não tivessem realizado imunização de reforço 

contra a tosse convulsa nem sido diagnosticados 
com esta doença. Foram utilizados como critérios 
de exclusão: artigos duplicados, artigos de opinião, 
artigos discordantes do objetivo da revisão e casos em 
que não foi possível o acesso ao artigo completo. Para 
estratificar a FR e o NE foi aplicada a escala SORT 
da American Academy Family Physician.

RESULTADOS

Das 31 publicações obtidas, excluíram-se 25 (duas 
por repetição, 19 após leitura do título e abstract e quatro 
após leitura integral do artigo, por não cumprirem os 
critérios de inclusão). As seis publicações selecionadas 
incluíram duas RS, dois EC e duas guidelines.

A Figura 1 representa o fluxograma do processo 
de seleção das publicações. Nos quadros 1, 2 e 3 
discriminam-se as RS, guidelines e EC incluídos neste 
estudo, respetivamente.

Revisões sistemáticas:
A RS e meta-análise realizada por Jiawei Xu et 

al. em 2019 incluiu 17 EC, com um total de 14878 
participantes. As idades dos participantes variaram 
entre os 11-73 anos.16

Os autores propuseram como objetivo avaliar a 
eficácia e segurança da vacinação de reforço contra a 
tosse convulsa e, deste modo, verificar qual a melhor 
estratégia vacinal para adolescentes e adultos.

Dos 17 EC, apenas um analisou o efeito do reforço 
da vacina na prevenção da doença, estabelecendo 
como único critério necessário para a definição de caso 
de doença a presença de tosse com duração superior a 
cinco dias. O grupo experimental apresentou menor 

Tabela 2 – Fluxograma do processo de seleção 
de publicações 
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número de casos de doença em relação ao grupo 
controlo (72 casos versus 647 casos), traduzindo uma 
eficácia estimada em 88.89%.

Dos restantes ensaios, 10 analisaram a taxa de 
seroconversão dos anticorpos (Ac), após dose de 
reforço nos adolescentes e adultos, contra quatro 
diferentes tipos de antigénios (Ag) da B. pertussis: Ac 
anti-PT, Ac anti-FHA, Ac anti-PRN e Ac anti-fimbriae 
(anti-FIM). Apesar dos 10 ensaios terem usado valores 
de cut-off diferentes para definir seroconversão, todos 
verificaram um aumento da concentração dos Ac, 
concluindo que a ocorrência de seroconversão pode 
representar proteção contra a doença. 

Seis ensaios analisaram a concentração dos Ac 
contra os quatro diferentes tipos de Ag da B. pertussis, 
nas fases pré e pós vacinação de reforço. Todos os 
títulos de Ac aumentaram nos 12 meses de follow-
up. Embora se tenha verificado uma diminuição 
progressiva dos títulos no decurso destes meses, estes 
permaneceram significativamente superiores à fase 
pré reforço. 

Nove ensaios analisaram os efeitos adversos da 
vacinação, demonstrando elevado nível de segurança.

Após a realização da meta-análise, os autores 
concluíram que a administração da vacina acelular 
contra a tosse convulsa em adolescentes e adultos foi 
eficaz e segura, sugerindo a administração de uma 
dose de reforço única nestas idades. Contudo, o maior 
período de follow-up verificado nos vários ensaios 
foi apenas de dois anos e meio, o que não permitiu 
retirar conclusões acerca da existência de proteção 
duradoura.

Tendo em conta os achados inconsistentes dos EC 
abrangidos foi atribuído um NE 2.

A RS realizada por Rivero-Santana et al., em 
2013, incluiu 26 estudos, oito sobre a eficácia e/
ou segurança de diferentes estratégias vacinais 
contra a tosse convulsa e 18 sobre a relação custo-
efetividade.18 O objetivo foi avaliar qual a melhor 
estratégia a implementar, com o intuito de reduzir a 
morbimortalidade da doença entre as crianças com 
menos de 12 meses.

Foram analisados três estudos nos quais foi 
administrada uma dose de reforço aos adolescentes 
e adultos.

Um dos estudos de Skoff et al. analisou o resultado 
da administração de uma dose da vacina acelular 
contra a tosse convulsa entre os 11-12 anos e entre 
os 19-65 anos, em 2005. Com esta estratégia, a 
taxa de cobertura nos adolescentes aumentou de 
10.8% em 2006 para 55,6% em 2009, enquanto 
que nos adultos aumentou em 6,6%. Apesar deste 
aumento de imunização, ao analisarem a incidência 

da doença em crianças com menos de 12 meses, 
comparando os períodos de 1990 - 2003 e 2006 - 
2009, não encontraram diferenças estatisticamente 
significativas. 26

Num outro estudo, Quinn et al. compararam 
quatro estratégias vacinais implementadas em 2004, 
nos adolescentes de quatro regiões da Austrália e 
calcularam a taxa de incidência em crianças com 
menos de seis meses entre 1999 - 2009, período 
temporal este que inclui os períodos epidémicos da 
tosse convulsa de cada uma dessas regiões. Nos três 
anos seguintes ao início do estudo verificou-se que, 
nas quatro regiões, a incidência da doença diminuiu 
significativamente quando comparada com o período 
epidémico de referência de cada uma delas. Contudo, 
no último ano do estudo (2008-2009), apenas uma 
das regiões manteve os níveis de incidência baixos, 
tendo-se inclusive verificado um aumento em outras 
duas regiões.27

Outro estudo por Stein-Zamir et al. analisou o efeito 
da vacinação entre os 13-14 anos na diminuição da 
incidência em crianças com menos de 12 meses, não 
se verificando efeitos estatisticamente significativos.28

Perante os resultados dos estudos incluídos, 
os autores concluíram que a evidência científica 
foi insuficiente para recomendar qualquer uma 
das estratégias avaliadas. Uma vez que os estudos 
existentes foram escassos, com baixo nível de 
evidência e alguns baseados em medidas indiretas, 
os autores reforçaram a necessidade da realização de 
mais estudos para obter recomendações adequadas.

Tendo em conta os achados inconsistentes dos EC 
abrangidos foi atribuído um NE 2. 

Guidelines:
Em 2018, o CDC dos EUA, através do Advisory 

Committee on Immunization Practices (ACIP), publicou 
uma norma de orientação clínica que recomenda 
que todos os indivíduos, com idade entre os 11 – 18 
anos, recebam uma dose de reforço da vacina Tdpa, 
preferencialmente entre os 11 -12 anos.5,29

Também em 2018, a Public Health Agency of  Canada 
recomendou que todos os adolescentes, com idade 
entre os 14-16 anos, devem receber uma dose de 
reforço da vacina Tdpa.30 

Ensaios Clínicos:
O EC publicado por Okada et al., realizado 

entre setembro de 2008 e agosto de 2009, incluiu 
inicialmente 555 participantes com idade entre os 
11-18 anos de clínicas e departamentos de pediatria 
de hospitais regionais públicos do Japão. Os critérios 
de inclusão consistiram na realização prévia da 
imunização primária com mais de três doses da vacina 
DTPa e ainda não ter realizado imunização de reforço 
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Referência Estudos incluídos Intervenções Conclusões NE

Xu, Jiawei et 
al. 

(2019)

- 17 ensaios clínicos 
sobre a eficácia e/ou 
segurança da vacina 
Tdpa

- Total de 14878 
participantes, com 
idades entre os 11 e os 
73 anos.

- 1 ensaio clínico analisou o 
efeito do reforço da vacina na 
prevenção da doença.

- 10 ensaios clínicos analisaram 
a taxa de seroconversão dos Ac, 
contra 4 diferentes tipos de Ag da 
B. pertussis, Ac anti-PT, Ac anti-
FHA, Ac anti-PRN e Ac anti-
fimbriae (anti-FIM).

- 6 ensaios analisaram a 
concentração dos Ac contra os 
4 diferentes tipos de Ag da B. 
pertussis, nas fases pré e pós 
vacina de reforço.

- 9 ensaios analisaram os efeitos 
adversos da vacinação. 

 

-A ocorrência de 
seroconversão pode 
representar proteção contra a 
tosse convulsa.

-A vacina acelular demonstra 
segurança e eficácia.

-Adolescentes e adultos 
devem receber uma dose 
única de reforço da vacina 
acelular contra a tosse 
convulsa.

-Não é possível retirar 
conclusões acerca da 
existência de proteção 
duradoura.

2

Rivero-
Santana, 

Amado et al. 

 (2014)

26 estudos,

- 8 sobre a eficácia 
e/ou segurança de 
diferentes estratégias 
vacinais contra a tosse 
convulsa

- 18 sobre a relação 
custo-efetividade das 
mesmas.

Destes, apenas 3 
apresentam como 
amostra adolescentes 
e adultos.

- Skoff et al avaliaram o resultado 
da administração de uma dose 
da vacina acelular contra a tosse 
convulsa entre os 11- 12 anos e 
de uma outra dose em adultos 
(19-65 anos), na diminuição 
da incidência da doença nas 
crianças com <12 meses de 
idade. 

- Quinn et al compararam 
4 estratégias vacinais 
implementadas em adolescentes 
de 4 regiões da Austrália, com 
posterior análise da taxa de 
incidência da tosse convulsa em 
crianças com < 6 meses de idade.

 

- Stein-Zamir et al analisaram efeito 
da vacinação entre os 13-14 anos 
na diminuição da incidência da 
doença nas crianças com < 12 
meses de idade.

Não há evidência científica 
suficiente para recomendar 
qualquer uma das estratégias 
vacinais avaliadas nestes 3 
estudos.

2

Tabela 1 – Revisões sistemáticas
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Referência Recomendação NE 

Prevention of  Pertussis, Tetanus, and 
Diphteria with vaccines in the United 

States: Recommendations of  the Advisory 
Committee on Immunization Practices 

(ACIP): Centers for Disease Control and 
Prevention MMWR

 (2018)

Indivíduos com idade compreendida entre 11-18 anos 
devem receber uma dose única de reforço com Tdpa, de 
preferência entre os 11-12 anos.

3

Canadian Immunization Guide. Pertussis 
vaccine

 (2018)

Adolescentes com idade compreendida entre 14-16 anos 
devem receber uma dose de reforço com Tdpa.

3

Tabela 2 – Guidelines

com a vacina da difteria e tétano (DT), o que resultou 
numa amostra final de 551 participantes. O estudo 
foi desenhado como um ensaio aberto aleatorizado. 
Formaram-se dois grupos de estudo, o grupo 1 com 
266 participantes testados serologicamente (29 a 
receber 0,1ml de DT, 119 a receber 0,2ml de DTPa 
e 118 a receber 0.5ml de DTPa) e o grupo 2 com 
285 participantes, não testados serologicamente 
(168 a receber 0,1ml de DT, 59 a receber 0,2ml de 
DTPa e 58 a receber 0.5ml de DTPa). Os autores 
investigaram a imunogenicidade e a segurança de 
0.2ml e 0.5ml de DTPa em comparação com 0,1ml 
de DT, administradas aos 11-12 anos. 31

Quanto à imunogenicidade, os autores 
constataram que aos 11-12 anos os Ac contra a 
B. pertussis estavam marcadamente reduzidos. No 
grupo que recebeu imunização apenas com 0,1ml 
de DT, a seropositividade contra B. pertussis e 
o título de Ac eram os mesmos antes e depois da 
imunização. No grupo que recebeu 0,2ml de DTPa, 
a seropositividade contra B. pertussis e os títulos de 
Ac aumentaram significativamente, sem diferença 
significativa em relação ao grupo que recebeu 0,5ml 
de DTPa.

Quanto à segurança, a incidência de reações 
locais ocorridas depois da imunização com 0.2ml de 
DTPa foi semelhante à observada com 0.1ml de DT, 
mas foi superior com 0.5ml de DTPa.

Os autores concluíram que a imunização com 
0,2ml de DTPa foi mais segura e alcançou imunização 
efetiva, pelo que suportaram a implementação de 
um reforço nos adolescentes. 31

Tendo em conta não se tratar de um estudo cego 
e dado o curto tempo de seguimento dos indivíduos 
atribuiu-se um NE 2. 

O EC realizado por Knuf  et al., de fevereiro a 
julho de 2008, incluiu 415 participantes com idades 
entre os 9-13 anos, pertencentes a 39 centros na 
Alemanha.Todos os participantes tinham já feito 
parte de um outro EC realizado 5 anos antes, no 
qual 351 receberam uma dose de reforço de Tdpa 
juntamente com IPV (vacina contra a poliomielite) 
(Tdpa - IPV) e 64 receberam uma dose de Tdpa 
separadamente de IPV (Tdpa + IPV), entre os 4-8 
anos. 24

O estudo foi desenhado como um ensaio clínico 
de fase IV, aberto, não aleatorizado, multicêntrico. 
Foram excluídos 17 indivíduos por não cumprirem 
os critérios de inclusão do protocolo (imunização 
primária com quatro doses de DTPa e, pelo 
menos, três doses da vacina da poliomielite; não 
realização de imunização de reforço; não ter sido 
diagnosticado com qualquer doença relacionada 
com estes patogéneos), resultando numa amostra de 
398 participantes. Todos receberam uma única dose 
de Tdpa-IPV. 

Neste estudo os autores investigaram a 
imunogenicidade, a reatogenicidade e a segurança de 
uma dose de reforço de Tdpa-IPV nos adolescentes.

Quanto à imunogenicidade, os autores 
constataram que, antes da dose de reforço dada aos 
9-13 anos e passados cinco anos da dada aos 4-8 
anos, a percentagem de indivíduos que permaneciam 
seropositivos para o Ag PT (Toxina Pertussis) da B. 
pertussis era de 33,9% no grupo Tdpa - IPV e 40,6% 
no grupo Tdpa + IPV. No grupo Tdpa - IPV pelo 
menos 97,1% apresentava Ac persistentes contra os 
antigénios FHA (Hemaglutinina filamentosa) e PRN 
(Pertactina) da B. pertussis versus 91,9% no grupo 
Tdpa + IPV.
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Referência Metodologia Intervenção Conclusão NE 

Okada K. et al.

(2010)

555 participantes com idades 
compreendidas entre os 11 e 18 anos.

Critérios de inclusão:

- Imunização primária com mais de 3 
doses da DTPa;

-Não terem realizado imunização de 
reforço com a vacina da difteria e tétano 
(DT)

Amostra final de 551 participantes.

Objetivo: investigar a imunogenicidade e 
a segurança de 0.2ml e 0.5ml de DTPa, 
em comparação com 0,1ml de DT, aos 
11-12 anos de idade.

Dois grupos:  

Grupo 1 

266 indivíduos testados 
serologicamente (29 a 
receber 0,1ml de DT, 119 
a receber 0,2ml de DTPa 
e 118 a receber 0.5ml de 
DTPa). 

Grupo 2 

285 indivíduos não 
testados serologicamente 
(168 a receber 0,1ml de 
DT, 59 a receber 0,2ml 
de DTPa e 58 a receber 
0.5ml de DTPa).

A imunização 
com 0,2ml de 
DTPa é mais 
segura e alcança 
i m u n i z a ç ã o 
efetiva, pelo 
que um reforço 
da imunização 
deve ser 
implementado 
nos adolescentes.

2

Knuf  M. et al. 

(2010)

415 participantes com idades 
compreendidas entre os 9 e os 13 anos.

Critérios de inclusão:

- Imunização primária com 4 doses de 
DTPa e, pelo menos, 3 doses da vacina 
contra a poliomielite;

- Não ter realizado imunização de 
reforço;

- Não ter sido diagnosticado com 
qualquer doença relacionada com estes 
patogéneos.

Amostra final de 398 participantes.

Objetivo: investigar a imunogenicidade, 
reatogenicidade e segurança de uma 
dose de reforço de Tdpa-IPV nos 
adolescentes.

Todos os participantes 
receberam uma única 
dose de Tdpa-IPV.

Uma dose de 
reforço de Tdpa-
IPV, 5 anos após 
a vacinação com 
Tdpa- IPV ou 
Tdpa + IPV aos 
4-8 anos de idade, 
é  altamente 
imunogénica e 
bem tolerada, 
o que suporta a 
admin i s t ração 
de uma dose 
de reforço da 
Tdpa-IPV aos 
adolescentes.

2

Tabela 3 – Ensaios clínicos

Um mês após a intervenção deste estudo, 99,7% 
de indivíduos do grupo Tdpa - IPV e 95,2% do 
grupo Tdpa + IPV apresentavam-se seropositivos 
para Ac contra PT e 100% de ambos os grupos para 
Ac contra FHA e PRN.

Quanto à segurança e reatogenicidade, 9,1% 
do grupo Tdpa - IPV e 14,1% do grupo Tdpa + 
IPV reportaram um evento adverso grau 3 (definido 
como perturbador das atividades da vida diária) após 
o reforço. Comparando com os eventos adversos da 
dose de reforço dos 4-8 anos, à exceção da dor, a 

incidência de eventos adversos foi igual ou menor. 

Os autores concluíram que uma dose de 
reforço de Tdpa-IPV, cinco anos após a vacinação 
com Tdpa- IPV ou Tdpa + IPV aos 4-8 anos, 
foi altamente imunogénica e bem tolerada, com 
aumentos robustos da concentração de Ac contra 
cada um dos Ag da vacina. 24

Tendo em conta não se tratar de um estudo 
aleatorizado e cego e dado o curto tempo de 
seguimento dos indivíduos após a administração da 
dose de reforço aos 9-13 anos atribuiu-se um NE 2.
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DISCUSSÃO

Globalmente, tem-se verificado um aumento 
progressivo da incidência de tosse convulsa na 
população, sendo os lactentes e as crianças em idade 
pré-escolar os principais afetados. Contudo, também 
os casos entre adolescentes e adultos têm aumentado 
significativamente, sendo estes os principais 
responsáveis pela transmissão da doença. 

Apesar de persistirem dúvidas quanto à razão deste 
aumento, a perda gradual da proteção imunológica 
detetada entre os indivíduos previamente vacinados 
é, atualmente, a hipótese mais consensual. Assim, 
e perante a alteração epidemiológica verificada, é 
necessário repensar as estratégias vacinais atuais.

A RS de Xu et al. concluiu que a administração 
de uma única dose de reforço em adolescentes e 
adultos foi eficaz e segura, desencadeando aumento 
da concentração de Ac contra os principais Ag 
da B. pertussis e menor número de casos de doença 
no período do estudo, sem efeitos adversos que a 
contraindiquem. A RS de Rivero-Santana et al. não 
conseguiu obter evidência científica suficiente para 
recomendar qualquer uma das estratégias avaliadas, 
destacando a necessidade da realização de mais 
estudos para obter recomendações adequadas.

No que concerne às guidelines incluídas, o CDC, 
dos EUA, recomenda que os indivíduos entre os 11 
– 18 anos recebam uma dose de reforço da Tdpa. 
Também a guideline da Public Health Agency of  Canada 
indica que os adolescentes devem receber uma dose 
de reforço da Tdpa entre os 14-16 anos.

O EC de Okada et al. concluiu que a imunização 
com DTPa aos 11-12 anos foi segura e efetiva, com 
aumento da concentração de Ac contra os Ag da 
B. pertussis, pelo que recomendou a implementação 
de um reforço nos adolescentes. O EC de Knuf  et 
al. concluiu que uma dose de reforço de Tdpa-
IPV, administrada aos 9-13 anos, foi altamente 
imunogénica e bem tolerada, desencadeando 
aumentos robustos da concentração de Ac contra os 
Ag da vacina.

Após análise dos artigos incluídos na elaboração 
desta RS as autoras consideram que a administração 
de uma dose de reforço da vacina contra a tosse 
convulsa na adolescência aparenta ser eficaz dado o 
aumento da concentração dos Ac contra os principais 
Ag da B. Pertussis. A imunidade parece ir diminuindo 
nos 5-10 anos que se seguem à última dose da 
vacina, pelo que parece haver benefício em realizar 
um reforço após este período. Assim, e adaptando 
à realidade portuguesa, se a última dose da vacina 
é administrada aos 5 anos em associação com a 

vacina contra o tétano e a difteria, e se aos 10 anos 
está recomendado novo reforço contra o tétano e a 
difteria, seria uma possibilidade associar um reforço 
contra a tosse convulsa.

Apesar do aparente benefício deve-se considerar a 
existência de fatores metodológicos que dificultam a 
clara interpretação dos resultados obtidos, sobretudo 
a nível do desenho e validade dos estudos, com 
destaque para a heterogeneidade na idade da amostra 
e na metodologia utilizada. Deste modo, as autoras 
assinalam como principais limitações o curto tempo 
de seguimento dos indivíduos após a administração 
do reforço e a escassez de estudos acerca do tema. 

Assim, consideram ser necessário mais estudos, 
com períodos de follow-up mais prolongados para 
avaliar a evolução da proteção imunológica conferida 
com a dose de reforço da vacina.

CONCLUSÃO

De acordo com o corpo de evidências analisado, 
conclui-se que existe benefício na redução da 
incidência da tosse convulsa com a administração de 
uma dose de reforço da vacina Tdpa aos adolescentes 
(FR B).

Contudo, as limitações inerentes aos estudos 
incluídos, interferem com a interpretação dos 
dados e, consequentemente, dificultam a obtenção 
de conclusões definitivas e com valor para serem 
generalizadas a toda a população e colocadas em 
vigor na prática clínica. Por este motivo, a evidência 
atual acerca da reformulação das estratégias vacinais 
é ainda limitada e controversa.

São necessários mais estudos, de maiores dimensões 
e com períodos de follow-up mais alargados, para 
aferir a evolução da proteção imunológica conferida 
com a dose de reforço da vacina Tdpa e avaliar a 
sua associação com a redução da incidência da tosse 
convulsa na população.
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