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Em 2019, quando organizamos o 26º Encontro do 
Internato de Medicina Geral e Familiar (MGF) da 
Zona Norte, em Chaves, sob o lema “Reinventar e 
Resistir”, estávamos longe de imaginar que iríamos 
sentir o significado de cada uma destas palavras no 
nosso dia-a-dia como já foi mencionado nas mais 
recentes edições da nossa revista.

Este editorial é elaborado por um grupo de Internos 
de Formação Específica em MGF quase a terminar 
o seu percurso formativo e prestes a enfrentar as 
adversidades atuais dos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP) por sua conta.

Iniciamos o nosso percurso em 2018 com muitas 
expectativas. Numa altura em que já se viviam tempos 
de descontentamento nos CSP, tanto dos profissionais 
de saúde como dos doentes, como foi salientado na 
primeira edição da revista naquele ano. A meio do 
nosso percurso fomos confrontados com uma nova 
grelha de avaliação final e de seguida com uma 
pandemia que nos forçou a reinventar a nossa vida 
tanto a nível pessoal como profissional e formativo.

A prática clínica passou a ser pautada por uma 
constante incerteza sobre o planeamento do dia-a-
dia. Com a divulgação de novas orientações e normas 
quase semanalmente, todos os profissionais se viram 
obrigados a uma constante atualização e reformulação 
da agenda a curto prazo com impacto direto no acesso 
aos cuidados de saúde que passou a ser duvidoso, 
inseguro e problemático. Foi necessário um ajuste e 
planeamento urgentes das atividades assistenciais e 
uma integração imediata no novo modelo de prática 
clínica com a telemedicina prioritária e as atividades 
associadas à COVID-19.

A nível formativo houve uma mudança brusca, 
algumas vezes violenta, dos objetivos e prioridades da 
formação. Muitos dos estágios foram adiados, tendo 
os internos de regressar às suas unidades de formação. 
Assim, com o foco numa nova problemática complexa, 
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Editorial

muitos dos objetivos curriculares e formativos ficaram 
em segundo plano. Grande parte da formação passou 
a ocorrer à distância, muitos cursos foram cancelados 
e as deslocações físicas limitadas. Contudo, o 
internato continuava a acontecer. Qual o impacto 
desta situação no nosso percurso formativo?

Exaustos física, emocional e mentalmente  pela 
sobrecarga de trabalho, medo, insegurança e incerteza 
científica dos problemas atuais; reinventámo-nos e 
resistimos! Assumimos as novas atividades assistenciais 
e adaptamos a nossa formação ao contexto atual.

Mas como saímos disto? Feridos, doentes, 
machucados, abalados?! Não há dúvidas de que aos 
médicos é imperativa uma enorme capacidade de 
superação e recuperação perante adversidades, isto é, 
resiliência. Seremos nós resilientes?!  Talvez não seja 
a nossa resiliência o cerne da questão, mas o nosso 
limite para lidar com a crescente incerteza e a falta 
de recursos.

A incerteza sempre esteve intrinsecamente ligada 
à atividade médica, seja pela enorme quantidade 
de informação clínica, rapidez de atuação que se 
impõe, pela crescente complexidade das decisões a 
serem tomadas e pela constante evolução científica. 
Desde a faculdade até ao final do internato sempre 
nos sentimos desconfortáveis com esta incerteza e 
com esperança que, avançando mais na formação, 
esta se iria esbater; mas pelo contrário, a incerteza é 
algo que nos acompanha tornando a capacidade de 
a contornar um verdadeiro desafio,  um motor para 
aprimoramento da nossa atividade.

A tolerância de um médico à incerteza e a 
consciência da possibilidade de existir mais de uma 
resposta válida reflete a realidade clínica e, quando 
partilhada com o doente, pode fortalecer a relação e 
adesão terapêutica.

Não obstante esta incerteza, inerente à condição 
do médico, no âmbito clínico e, portanto, já 
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relativamente expectável, trabalhada e aceite 
no exercício da sua função, afiguram-se agora 
diante de nós novas dúvidas e ameaças e, para 
essas, confessamos, não fomos tão acérrimamente 
preparados. Não estaremos tão certos de que somos 
capazes de lidar com tão grande amálgama de 
incertezas. Falamos da incerteza relativamente ao 
nosso futuro profissional, da fragilidade do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), da sua degradação já não 
tão silenciosa. Não podemos de todo afirmar que este 
é um tema novo. Há muitos anos que os profissionais 
de saúde vêm alertando para o enfraquecimento 
do SNS, para a falta de investimento, para a 
degradação das condições de trabalho, para a falta 
de reconhecimento e valorização do trabalho dos 
profissionais… e poderíamos continuar. Mas aquilo 
que foi sendo visto como uma mera sinalética de risco 
de derrocada, qual placa afixada numa falésia à beira-
mar, cujo cenário distrai do perigo, começa agora a 
dar os primeiros sinais ruidosos da queda de alguns 
blocos: a desistência em debandada dos profissionais 
de saúde do SNS - “87 médicos apresentam demissão 
no Hospital de Setúbal”, “Metade dos chefes de 
equipa da urgência do Hospital de Braga demitiram-se 
em bloco”, “Médicos de família “exaustos” escrevem 
carta aberta aos portugueses”, “Ordem recebeu 
mais de 600 pedidos de escusa de responsabilidade 
de enfermeiros de Leiria” e, mais recentemente, 
“Internato médico: “24% preferiram ficar fora do 
SNS e da carreira médica” - são apenas alguns dos 
títulos de notícias dos últimos 6 meses. 

O SNS está doente! E há vários anos que vai 
todos os dias trabalhar à sobreposse. Até quando? 
É a resposta a essa questão que parece avizinhar-
se e tememos que não seja aquela que queríamos 
e que profissionais e doentes mereciam ouvir. É 
certo que o risco, a incerteza quanto ao futuro, a 
falta de oportunidades, de progressão na carreira 
são temáticas transversais a muitas outras áreas do 
mundo laboral. Contudo, trata-se de equilíbrio, de 
pesar os dois pratos da balança e, questionamos, até 
quando a vocação, o sentido humanitário, a ética, o 
profissionalismo e o sentido de responsabilidade vão 
segurar os profissionais no SNS perante aquilo que 
lhes é desmedidamente exigido, já não falando do 
percurso formativo mas sim da falta de condições de 
trabalho, desvalorização pelas chefias, remunerações 
insatisfatórias perante a obrigatoriedade de 
deslocações geográficas para se manterem no SNS, 
uma das maiores riquezas de um país, pela qual 
um dia acreditaram valeria a pena lutar, fortalecer 
e manter. E é com esta incerteza que tememos não 
conseguir lidar. Porque de um compromisso não 

abdicaremos nunca: servir o nosso utente, prestando 
os melhores cuidados, seja fazendo-o à luz da melhor 
evidência científica, (pondo-a em prática mas 
também contribuindo para ela, e por isso nos é tão 
estimado este projeto que é a Revista MGF&Ciência), 
seja honrando a nossa missão de fazer prevalecer a 
dignidade humana numa situação de vulnerabilidade, 
colocando a empatia e o respeito nesse exercício; na 
mesma linha de pensamento não abdicaremos nunca 
da máxima “primum non nocere” e portanto, quando 
já não conseguirmos honrar o nosso compromisso 
sem que seja assegurado que não existe o risco de 
algum prejuízo ser causado ao doente, fruto das 
frustrações e falta de condições dos profissionais, a 
permanência no SNS será inevitavelmente colocada 
em causa. O SNS está doente e não queremos deixá-
lo morrer, mas para isso está na altura de profissionais, 
utentes e políticos, todos sem exceção e não apenas os 
primeiros, cuidarmos dele!
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A Organização Mundial da Saúde define 
telemedicina como a prestação de serviços em saúde, 
quando a distância é um fator crítico, a partir do uso 
integrado de sistemas tecnológicos de informação 
e comunicação para troca de informação sobre o 
diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e 
lesões, investigação e avaliação, e educação contínua 
dos profissionais de saúde, com o objetivo de 
promover a saúde dos indivíduos e das comunidades.1 
Este conceito engloba uma ampla variedade de 
intervenções desde serviço de mensagens e email, 
consultas por telefone ou vídeo, documentos escritos, 
etc.

A pandemia COVID19 veio reduzir drasticamente 
as consultas presencias, privilegiando a telemedicina 
– resposta inevitável à contenção da transmissão 
da doença, nomeadamente nos cuidados de saúde 
primários (CSP).2 Esta permitiu a monitorização 
diária de doentes com suspeita ou diagnóstico de 
COVID19, a prestação de cuidados preventivos à 
distância, a vigilância remota de doenças crónicas, 
a resolução de questões burocráticas, a coordenação 
de cuidados na doença aguda e a triagem do risco 
clínico com avaliação da necessidade de observação 
presencial.

Quando comparada com os cuidados 
convencionais, a telemedicina apresenta algumas 
vantagens, entre elas a capacidade de o profissional 
gerir melhor as suas tarefas diárias, a colheita de 
histórias clínicas mais abrangentes para compensar a 
ausência de observação presencial (com partilha de 
problemas com impacto no bem-estar do doente), 
bem como a possibilidade do médico procurar e 
escrever no processo clínico sem que o doente sinta 
que não está a ser ouvido. Inclusivamente alguns 
estudos apontam para que a eficácia da telemedicina 
não seja inferior à da consulta tradicional, sobretudo 
no caso das doenças crónicas, pelo papel determinante 
do doente na gestão da sua saúde.2 Outros autores 
concluíram que a eficácia da telemedicina depende 
de vários fatores relacionados com: a população em 
estudo, o objetivo da intervenção, o prestador de 
cuidados e, ainda, com o próprio sistema de saúde.3 
Numa perspetiva económica e social, pode não só 
resultar em menos custos diretos (clínicos) e indiretos 
(custos associados a deslocações, faltas ao trabalho), 

bem como facilitar a gestão quotidiana para o 
utente (cuidadores de idosos e crianças). Embora a 
telemedicina constitua um desafio, é também uma 
oportunidade para o desenvolvimento das nossas 
competências de comunicação verbal.

Olhando para o reverso da moeda, perde-se a 
oportunidade de captar a comunicação não verbal, 
além da preciosa informação obtida a partir do 
exame físico. Estes aspetos potenciam interpretações 
erradas, pedidos de exames auxiliares de diagnóstico 
mais abrangentes, duplicação de consultas, atrasos 
no diagnóstico e tomadas de decisão mais tensas, 
colocando em risco a relação médico-doente. Outro 
aspeto relevante é o agendamento de teleconsultas em 
horário não estrito, podendo colidir com o horário 
laboral do utente, o que por sua vez poderá causar 
constrangimentos para o utente enquanto trabalhador, 
motivar várias tentativas de contacto, consultas 
agendadas não realizadas, e, consequentemente, 
sobrecarga do profissional de saúde no próprio dia e 
nos dias subsequentes. Não menos preocupante, são 
as disparidades na equidade em saúde, tantas vezes 
ampliadas quando novas modalidades de cuidados 
são implementadas, penalizando aqueles que têm 
menos aptidão ou acesso às novas tecnologias.

Posto isto, parece-nos sensato considerar a 
telemedicina, não como tipologia preferencial nos 
CSP, mas como uma forma de comunicação adicional. 
E partindo da máxima – cuidados centrados no 
doente – é fundamental uma tomada de decisão 
partilhada, entre o médico e o doente em relação ao 
tipo de consulta realizada, em conformidade com as 
necessidades por ele apresentadas.

Deste modo devem, antes de mais, ser criadas 
orientações, a serem revistas periodicamente. 
Iyengar et al. propõe um protocolo de atuação em 
consulta remota, incluindo passos como: preparação 
e confirmação de detalhes do doente antes da 
consulta; cumprimento virtual e confirmação de 
identidade; verificação do consentimento para a 
realização da consulta à distância; avaliação completa 
dos sintomas e sinais; resumo da consulta e respetivo 
plano, certificando-nos que o doente o entendeu; 
planeamento de consultas futuras; e esclarecimento 
de dúvidas. Além disso deve ser assegurado que 
a consulta decorre em condições que garantem a 
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preservação da privacidade e confidencialidade. No 
caso de a consulta ser gravada, a mesma deve carecer 
de autorização e à posteriori ser guardada num local 
seguro.1

No mesmo sentido, é crucial usar a tecnologia a 
favor dos valores da medicina geral e familiar, em 
vez de permitirmos que a primeira mude a nossa 
prática. Assim, Cheng et al. sugere que: o doente 
seja incentivado a ser acompanhado na teleconsulta 
ou videoconsulta pela pessoa significativa que 
habitualmente o acompanha às consultas presenciais 
– cuidado contextualizado; seja realizado um 
plano coordenado de visitas presenciais e remotas, 
organizando diferentes equipas para prestação de 
cuidados de forma assíncrona - continuidade de 
cuidados; se disponha de teleconsultas em horário pós-
laboral - acessibilidade; se modifiquem os fluxos de 
trabalho tendo em consideração cuidados que têm de 
ser prestados presencialmente (vacinação, cuidados 
de penso, etc.) – cuidados abrangentes; e que haja uma 
comunicação em circuito fechado doente-prestador 
de cuidados, uma vez que a gestão à distância de 
cuidados em equipa pode ser mais complexa – 
coordenação de cuidados.4

Adicionalmente, o hardware e software devem ser 
ajustados de forma a serem adequados à prestação de 
cuidados remotos (criação de várias linhas telefónicas, 
disponibilidade de webcam, etc.), dispondo de 
tecnologia simples. Em Portugal, existem já múltiplas 
ferramentas ao dispor dos utentes e médicos que 
facilitam o acesso a serviços digitais de saúde, como 
é o caso da aplicação móvel SNS24 e da plataforma 
RSE live. Além disso, toda a atividade relativa à 
telemedicina deve ser integrada no horário, para que 
não constitua uma sobrecarga para o profissional. Do 
mesmo modo, é necessário criar serviços adaptados 
aos novos fluxos de trabalho. Interessa também, 
modificar a política dos indicadores em saúde e 
adaptá-la a esta nova realidade, como forma de 
manter a melhoria contínua de cuidados.

Concluindo, a telemedicina constitui uma 
ferramenta útil na atualidade e no futuro, podendo 
melhorar a nossa capacidade de cuidar. Porém, é 
necessário desenvolver protocolos que maximizem 
os ganhos, assegurem a equidade e os valores da 
disciplina, minimizando os potenciais danos.
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1 - Médica interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Salvador Machado, ACeS Entre Douro e Vouga II

O mundo despertou para uma nova realidade 
e os cuidados de saúde primários (CSP), como 
primeiro contato do utente com o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), tiveram de se adaptar rapidamente 
ao novo contexto epidemiológico gerado pela 
pandemia Covid-19. Este artigo pretende transmitir 
as dificuldades experienciadas pela USF XXX, 
e repensar alternativas para garantir o acesso e 
qualidade dos serviços de saúde prestados aos utentes, 
num futuro próximo. 

A USF XXX situa-se em YYY, no rés-do-chão 
da sede do Agrupamento de Centros de Saúde ZZZ 
(ACeS ZZZ), sendo constituída por uma equipa de 
sete médicos especialistas, cinco médicos internos, 
sete enfermeiros e cinco secretários clínicos. 

A primeira fase desta pandemia correspondeu 
a um período de adaptação e reestruturação. Logo 
desde o início, em todos os espaços da USF, foram 
removidos os materiais não essenciais à atividade 
laboral, facilitando a limpeza e desinfeção. No 
sentido de aumentar a literacia em saúde e realizar 
uma triagem mais eficaz, foram também colocados 
na entrada do edifício cartazes com indicações acerca 
dos sintomas que conduziam à suspeita de Covid-19, 
assim como o número de uma linha telefónica de 
apoio criada exclusivamente como auxílio à Área 
Dedicada à Covid – Comunidade (ADC-C). Desta 
forma, os doentes que cumprissem estes critérios 
eram convidados a ligar para a linha de apoio e 
seguir as instruções transmitidas pelo médico alocado 
a essa linha, que indicaria como destino permanecer 
no domicílio, a deslocação à ADC-C ou a deslocação 
ao Centro Hospitalar de referência. Adicionalmente, 
foram divulgados os contatos telefónicos e endereço 
eletrónico da USF XXX no exterior do edifício, 
alertando os utentes para privilegiar o contato remoto 
com os cuidados de saúde primários. À entrada do 
edifício, o segurança foi ainda instruído a fornecer 
máscaras cirúrgicas aos utentes que não reuniam 
critérios de suspeita de Covid-19, reduzindo assim a 

circulação livre e inapropriada pelo edifício. 
Na sala de espera, para reduzir o risco de contágio 

foi ainda criado um algoritmo de atuação sobre 
“Medidas de prevenção e controlo de infeção pelo coronavírus 
do secretariado clínico”, no sentido de criar circuitos 
distintos dos utentes com/sem suspeita que se 
dirigiam à unidade. 

Várias recomendações da Direção Geral de Saúde 
(DGS) continuavam a surgir, não só em relação à 
reestruturação física das unidades de saúde e às 
orientações dos utentes mas também relativamente 
aos profissionais de saúde que começaram por 
assumir o uso diário da máscara cirúrgica no interior 
da USF, tendo sido convidados a registar diariamente 
a temperatura corporal e qualquer sintomatologia 
respiratória que surgisse.1-3

Por outro lado, a gestão de recursos humanos 
envolveu similarmente a necessidade de reformulação 
de horários dos elementos presentes na unidade, o 
que constituiu um verdadeiro desafio. Como medida 
de saúde pública foi aconselhada a organização de 
horários faseados, de forma a evitar o cruzamento 
de vários elementos na unidade, permitindo uma 
maior libertação do espaço físico. Verificou-se ainda 
uma necessidade de recursos extraordinária na 
mobilização de uma equipa rotativa de três médicos 
e um secretário clínico para a constituição da equipa 
prestadora de cuidados na ADC-C de NNN.

A necessidade de resposta aos serviços mínimos 
garantidos levou também à continuação da 
necessidade de uma gestão e adaptação pelos CSP 
bastante complexa e extenuante, dada a realidade da 
pandemia que se estava a viver. Assim, a atividade de 
desmarcação de consulta presencial foi assegurada 
pelos médicos e enfermeiros de família, atendendo à 
sua agenda individual, e tendo em mente a relação 
profissional-utente já estabelecida, sendo avaliada a 
necessidade de consulta presencial. Muitos obstáculos 
foram encontrados, principalmente na tentativa de 
contato com os utentes mais idosos, que sendo um 
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grupo vulnerável e representando parte significativa 
da população constituinte dos CSP, levaram a que o 
clínico procurasse novas estratégias. Este grupo, pelo 
maior risco de isolamento e muitas vezes com poucos 
recursos, sem acesso às mais diversas tecnologias, 
levou também à necessidade de criação de grupos 
de apoio social (um grupo por cada município 
pertencente ao ACES ZZZ), que se disponibilizaram 
a entregar medicação ou realizar outras necessidades 
básicas ao domicílio. As consultas dos grupos de risco 
(Hipertensão, Diabetes, Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica) previamente agendadas seguiram os mesmos 
moldes referidos anteriormente, relembrando que 
sempre que o profissional entendesse que o benefício 
da consulta a ser realizada presencialmente fosse 
superior ao seu risco, o agendamento era mantido 
ou adaptado. É dado como exemplo as consultas de 
Diabetes ou de Hipertensão, em casos mal controlados, 
ou com os utentes em que a comunicação à distância 
constituía um obstáculo. O período de consulta aberta 
foi disponibilizado em dois momentos no horário, um 
período destinado a este fim, no final da manhã e ao 
final da tarde, no intuito de não os fazer coincidir com 
atividades programadas. 

Ainda no seguimento dos grupos com necessidades 
específicas, numa fase precoce, a unidade decidiu 
manter o acesso a todas as crianças até aos 18 
meses para consulta médica e cumprimento do 
Plano Nacional de Vacinação, de acordo com as 
orientações.4 A primeira visita ao recém-nascido, 
até então realizada pela equipa médico-enfermeiro, 
passou a ser realizada apenas pela equipa de 
enfermagem. 

Os enfermeiros da unidade apresentam uma 
lista de utentes distribuídos por área geográfica o 
que significa que habitualmente cada enfermeiro 
realiza os domicílios da respetiva lista, contudo 
durante a pandemia e dada a gestão dos recursos 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI), carro 
de serviço e agendamento de enfermagem, ficou 
definido que cada enfermeiro ficaria responsável 
por todos os domicílios de um determinado dia, 
semanalmente.  A USF possui duas salas de pensos/
injetáveis que continuaram a funcionar, tendo os 
enfermeiros coordenado o agendamento da utilização 
das mesmas, de forma desfasada e espaçada. 

Relativamente às consultas de Saúde Materna, 
foi consensual que as orientações da DGS para o 
acompanhamento na gravidez e parto ao nível dos 
CSP, durante a fase da pandemia da Covid-19, não 
foram claras, pois de uma forma geral foram dirigidas 
apenas às grávidas com suspeita ou confirmação da 
infeção.5  Contudo, os profissionais da USF XXX, 

optaram por avaliar a situação de cada grávida em 
particular e orientar de acordo com a mesma, tendo 
sido solicitado a todos os profissionais de saúde dos 
CSP que divulgassem uma linha de apoio à grávida 
criada pelo Serviço de Obstetrícia do hospital da área 
de residência – Centro Hospitalar III (CH III), de 
modo a garantir uma maior proximidade com este 
grupo vulnerável. 

No que diz respeito às consultas de Planeamento 
Familiar, também estas sofreram algumas 
modificações. O espaço físico para a sua realização 
ficou reduzido a uma sala operacional (do total de 
duas existentes na USF), dado que uma delas ficou 
destinada a sala de isolamento em caso de suspeita 
de infeção por Covid-19. Os métodos contracetivos 
foram disponibilizados em horário a agendar ou 
depositados em envelope fechado no secretariado para 
posterior levantamento, e os procedimentos como 
a colocação/remoção de dispositivos intrauterinos 
e dispositivos subcutâneos foram realizados em 
horário de baixa afluência. Por fim, a realização do 
Rastreio do Cancro do Colo do Útero foi suspensa 
por indicações da ARS Norte uma vez que o serviço 
de Anatomia Patológica responsável pela análise do 
mesmo, se encontrava assoberbado com o estudo dos 
testes laboratoriais Covid-19.

As alternativas cedidas pela USF XXX foram, 
como referido inicialmente, o contato por telefone 
ou e-mail, que demonstraram ser particularmente 
úteis na renovação de receituário e envio de outros 
documentos sem necessidade de presença física do 
utente como Certificados de Incapacidade para 
o Trabalho (após contacto não presencial). Nas 
situações em que o utente não tinha acesso a estes 
meios, o envio de documentos impressos por correio 
demonstrou ser uma opção muito útil, o que se 
traduziu numa necessidade de personalização do 
acesso e das soluções de resolução apresentadas para 
cada utente.  

Durante a pandemia da Covid-19 muitas foram as 
unidades de saúde que tiveram de ser reestruturadas 
e de se adaptar à nova realidade. A USF XXX, como 
unidade integrante do ACES ZZZ e sediada em 
YYY, município com um número médio de 70 000 
habitantes, foi uma dessas unidades. 

A primeira fase desta pandemia correspondeu 
a um período de adaptação, reestruturação, mas 
sobretudo de crescimento para todos os profissionais 
envolvidos. 

A comunicação com outras unidades e a partilha 
de informações através de vários colegas sobre as 
estratégias utilizadas nas respetivas unidades foi 
uma arma fundamental no combate à pandemia da 
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Covid-19. A interação médico-doente à distância foi 
fazendo parte do dia-a-dia, pelo que a experiência 
adquirida durante esta fase levou a que a teleconsulta 
tivesse apresentado um papel cada vez mais presente 
e crescente na prática clínica de cada um de nós. 

A experiência vivida numa unidade de saúde da 
ARS Norte, a USF XXX, foi o exemplo de uma 
adaptação rápida, eficaz e resiliente, mas também 
exaustiva, rodeada de incertezas e ansiedades, 
conduzindo assim a várias questões: Como será o 
futuro do médico de família? Será a teleconsulta 
uma opção viável, eticamente correta, aceitável, sem 
prejuízo da medicina, e, acima de tudo, sem prejuízo 
da relação médico-doente?

Como internas desta unidade, temos noção de que 
tudo isto contribuiu de forma significativa para o nosso 
crescimento e formação. Num mundo de incertezas, 
não prevendo o que nos espera, sabemos que nestes 
tempos desafiantes se mantêm e que também nós 
continuamos nesta luta diária, na tentativa constante 
de auxiliar sempre os que mais precisam de nós: os 
utentes. 
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ABSTRACT

Introduction: Male sexual dysfunction is a common problem, with several distinct causes. Clinical history 
and physical examination are key to an adequate evaluation and orientation of  patients with sexual symptoms, 
namely low sexual desire.
Case description: 59-year-old man, smoker, with controlled hypertension and dyslipidaemia. During an 
appointment, this patient mentioned low sexual desire and difficulty in sustaining a satisfactory erection, for the 
past six months. He has had the same partner for the last 20 years and the dynamics of  the relationship have 
not changed. The physical examination showed a global hair loss, without other findings. The testosterone 
levels requested in the initial study showed a decreased total testosterone (13 ng/dL), pointing to the diagnosis 
of  hypogonadism. The patient was referred to an Endocrinology appointment and a complementary study and 
magnetic resonance imaging were requested, showing a large expansive lesion in the right sided sellar/parasellar 
region, with histopathological confirmation of  meningioma. The patient was referred to Neurosurgery, with 
surgical indication.
Discussion: This case describes the manifestation of  sexual symptoms, often inadequately addressed, 
undervalued or attributed to aging, but which may reflect the presence of  a potentially severe underlying 
pathology, requiring effective articulation with other specialities. The family physician must be aware of  less 
frequent aetiologies of  sexual problems and address comprehensively the patients’ sexual history.

Key words: sexual dysfunction, low sexual desire, meningioma, primary care

RESUMO 

Introdução: A disfunção sexual masculina é um distúrbio comum no homem, com várias etiologias distintas. 
A história clínica e o exame físico são fundamentais para uma adequada avaliação e orientação dos doentes 
com sintomas de foro sexual, nomeadamente a diminuição do desejo sexual. 
Descrição do caso: Homem de 59 anos, com antecedentes de hipertensão arterial (HTA), dislipidemia e 
tabagismo ativo. Em consulta de vigilância de HTA, refere diminuição do desejo sexual, associada a dificuldade 
em manter a ereção, com seis meses de evolução. Mantém a mesma parceira há 20 anos, sem alterações 
da dinâmica relacional. Ao exame objetivo, apresenta rarefação pilosa global, sem outras alterações de 
relevo. O estudo analítico solicitado revela testosterona total diminuída (13 ng/dL), permitindo o diagnóstico 
de hipogonadismo. O utente é referenciado para consulta de Endocrinologia, sendo requisitado estudo 
complementar e ressonância magnética cerebral que demonstra uma volumosa lesão expansiva na região 
selar/parasselar direita, com posterior confirmação histopatológica de meningioma. O utente é encaminhado 
para Neurocirurgia, com proposta de exérese da lesão.
Discussão: Este caso descreve a presença de queixas de foro sexual, muitas vezes desvalorizadas, 
inadequadamente abordadas ou atribuídas ao envelhecimento, mas que podem refletir a presença de patologia 
subjacente, potencialmente grave, com necessidade de articulação de cuidados com outras especialidades. 
O médico de família deve estar alerta para etiologias menos frequentes de diminuição do desejo sexual e 
abordar, de forma estruturada, a história sexual dos utentes, permitindo uma orientação adequada e dirigida 
ao problema. 

Palavras-chave: disfunção sexual, diminuição do desejo sexual, meningioma, cuidados de saúde primários

Diminuição do desejo sexual e meningioma – uma relação inesperada
Low sexual desire and meningioma – an unexpected connection

Catarina Calheno Rebelo1, Leonor Luz Duarte1, Telma Nunes Lopes1

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Oceanos, ULS de Matosinhos



MGF & Ciência Volume 5|Nº2 dezembro, 2021
73

Diminuição do desejo sexual e meningioma – uma relação inesperada

INTRODUÇÃO

A disfunção sexual masculina é um distúrbio 
comum no homem, apresentando um aumento 
progressivo da sua prevalência com o decorrer da 
idade.1 

Pode manifestar-se de diversas formas, 
nomeadamente diminuição do desejo sexual, 
disfunção erétil, disfunções ejaculatórias ou inibição 
do orgasmo.2,3 A diminuição do desejo sexual no 
homem é um distúrbio pouco frequente, que pode 
surgir acompanhada de outras disfunções sexuais 
como a disfunção eréctil, podendo comprometer a 
investigação da sua causa.3 Existem poucos estudos 
que permitiram avaliar a prevalência deste distúrbio 
no homem, sendo que um deles demonstrou 
que entre 13% a 17% dos homens, entre 18 e 59 
anos, apresentavam diminuição do desejo sexual, 
verificando-se um aumento com a idade.4 Esta 
entidade pode ter diferentes etiologias, tal como 
descrito na Tabela 1.

A história clínica e o exame físico são fundamentais 
para uma adequada avaliação e orientação dos doentes 
com sintomas de foro sexual.5,6 Uma abordagem 
completa inclui uma história clínica detalhada, com 
identidade de género e orientação sexual, atividade e 
função sexuais, nível atual de função sexual, estado de 

saúde global e mental, comorbilidades e terapêutica 
farmacológica em curso.7 

A disfunção sexual, quer no homem quer na 
mulher, é frequentemente multifatorial, resultando 
da interação entre fatores biológicos, cognitivos, 
emocionais, comportamentais e interpessoais.3,7 
Assim, é importante que o médico de família (MF) 
adote uma abordagem biopsicossocial na sua 
prática clínica, que permita gerir e orientar queixas 
de foro sexual, quer no âmbito dos cuidados de 
saúde primários (CSP) como, quando necessário, 
referenciando a outras especialidades médicas.

DESCRIÇÃO DO CASO

O caso apresentado diz respeito a um utente do 
sexo masculino, de 59 anos, caucasiano, casado, com 
o 9º ano de escolaridade, comerciante. Encontra-se 
na fase VII do ciclo de vida de Duvall e está inserido 
numa família nuclear de classe social média-baixa. 
Tem como antecedentes pessoais hipertensão arterial 
controlada, dislipidemia e tabagismo ativo (20 
Unidades Maço Ano). Sem hábitos etílicos. Medicado 
com ramipril 5 mg, um comprimido de manhã. Sem 
antecedentes familiares de relevo.

Em abril de 2018, o utente refere em consulta 

Tabela 1 - Etiologias possíveis para diminuição do desejo sexual masculino1,5

Psicogénica Depressão
Ansiedade de performance 
Conflito relacional
Síndrome de stress pós-traumático

Doenças do SNS Epilepsia 
Parkinsonismo
Acidente vascular cerebral

Deficiência de androgénios Primária, secundária

Farmacológica Antidepressivos
Antiandrogénicos
Psicotrópicos
Narcóticos
Álcool
Bloqueadores da dopamina

Outras Envelhecimento
Insuficiência renal
Insuficiência cardíaca e doença coronária
Hiperprolactinemia
Infeção HIV
Perturbações alimentares
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de vigilância de hipertensão arterial na Unidade de 
Saúde Familiar, queixas de diminuição do desejo 
sexual, persistente, com seis meses de evolução e, 
associadamente, dificuldade em manter ereção 
satisfatória durante as relações sexuais. Quando 
questionado, nega alteração de parceira ou da 
dinâmica da relação com a mesma, comportamentos 
sexuais de risco, alterações do humor ou início 
de novos fármacos. Ao exame objetivo, o doente 
apresenta-se normotenso e normoponderal. De 
relevo, à inspeção, demonstra apenas uma discreta 
rarefação pilosa global, sem alterações ao nível dos 
genitais externos. Pela objetivação de diminuição 
de desejo sexual é requisitado o doseamento de 
testosterona total, verificando-se uma diminuição do 
seu valor: 13 ng/dL (valores de referência: 142.39 – 
923.14 ng/dL). Tendo em conta este resultado, que 
permite o diagnóstico de hipogonadismo, o utente 

Tabela 2 – Resultados dos meios complementares de diagnóstico solicitados na consulta de 
Endocrinologia

Volumosa lesão expansiva na região selar/
parasselar direita que cresce superiormente, 
desviando para trás e para a esquerda o 
quiasma ótico e deformando o hipotálamo. 
Envolve o seio cavernoso à direita com redução 
do calibre da artéria carótida interna desse 
lado, estendendo-se anteriormente pelo plano 
esfenoidal, posteriormente pelo bordo livre da 
tenda do cerebelo e inferiormente pelo dorso 
do clívus que apresenta reforço dural; apresenta 
aspeto espiculado e cresce para a cisterna pré-
pôntica desviando para trás e para a esquerda 
a protuberância e a artéria basilar e cresce 
para a região temporal medial onde deforma 
as estruturas meso-temporais. Verifica-se ainda 
extensão da lesão para a câmara direita do seio 
esfenoidal que se associa a alguma alteração da 
trabeculação óssea; sem imagens de hiperostose.

Figura 1 – RMN cerebral realizada no âmbito de consulta externa de Endocrinologia (janeiro de 
2018): meningioma selar/parasselar à direita

é referenciado à consulta de Endocrinologia, para 
continuação do estudo.

Nessa consulta, em novembro de 2018, o utente 
mantém o exame objetivo previamente descrito, tendo 
sido pedido um novo estudo analítico (prolactina, 
LH, FSH e repetição do doseamento de testosterona 
total), assim como ressonância magnética (RMN) 
cerebral, cujos resultados se apresentam na Tabela 2 
e na Figura 1. Perante estes valores, objetiva-se um 
hipogonadismo secundário e, em fevereiro de 2019, 
é proposto o início de tratamento com testosterona 
endovenosa com frequência de três em três semanas. 
Para esclarecimento da lesão detetada por RMN, 
o utente é submetido, em maio de 2019, a uma 
biópsia endoscópica, que permitiu a confirmação 
histopatológica de meningioma. Posteriormente, 
em junho de 2019, é referenciado para consulta 
de Neurocirurgia para agendamento de exérese 

Testosterona total <13 ng/dl (142.39-923.14)

Hormona luteínica (LH) 0,16 mUI/mL (1.14-8.75)

Hormona folículo estimulante (FSH) 1,11 mUI/mL (1.37-13.58)

Prolactina 19,3 ng/mL (3.46-19.4)
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cirúrgica do meningioma, assim como para consulta 
de Oftalmologia, para avaliar a influência da lesão, 
que comprime o quiasma ótico, na acuidade visual do 
utente (sem alterações).

O utente mantém-se durante este período com 
uma boa resposta e adaptação à testosterona, com 
resolução completa dos sintomas de foro sexual.

DISCUSSÃO

A diminuição do desejo sexual no homem é 
um problema subdiagnosticado, uma vez que o 
seu aparecimento é frequentemente interpretado 
e tratado como um quadro de disfunção erétil.3,8 
Ao contrário desta, de elevada prevalência e vasta 
experiência na prática clínica diária nos CSP, a 
diminuição do desejo sexual é pouco abordada 
no homem, apesar de se verificar um aumento da 
sua prevalência, que se reflete num maior número 
de utentes que procuram ajuda médica por este 
distúrbio.2,3 Estas duas entidades surgem muitas vezes 
associadas e a disfunção erétil pode, assim, constituir 
um fator confundidor na abordagem diagnóstica.

A diminuição da líbido pode ter múltiplas etiologias, 
com abordagens distintas no que concerne ao tempo 
de atuação e à gravidade da patologia subjacente.1-3,5 
É importante questionar o utente quanto à presença 
de conflito ou alteração da dinâmica relacional com 
a(o) parceira(o), assim como avaliar a presença de 
sintomas sugestivos de doença mental.2,8 No caso 
apresentado, a dinâmica do casal foi referida como 
boa, tendo o utente negado sintomas sugestivos de 
perturbação ansiosa ou depressiva. A terapêutica 
farmacológica em curso pode ser também uma 
causa de diminuição da líbido.2,8 No entanto, no caso 
descrito não se verificou uma alteração da medicação 
do utente nos últimos 6 meses e o anti-hipertensor 
utilizado, um inibidor da enzima conversora da 
angiotensina, apresenta um perfil de segurança sexual 
elevado, habitualmente não associado a disfunção 
sexual, de acordo com a evidência científica recente.9

Durante o exame físico deve ser prestada particular 
atenção à presença de sinais de hipogonadismo, 
nomeadamente diminuição pilosa púbica e axilar, 
diminuição do volume testicular, ginecomastia, 
galactorreia, alterações da acuidade visual e 
diminuição da massa muscular.2,10 O utente também 
deve ser questionado acerca da capacidade de 
manter uma ereção espontânea, como por exemplo 
a ereção matinal.10 Na avaliação laboratorial inicial, 
em casos de diminuição do desejo, deve-se excluir 
hipogonadismo através da medição da concentração 

de testosterona.1,10 Contudo, há autores que defendem 
que, no estudo inicial, devem ser incluídos parâmetros 
adicionais, nomeadamente glicemia, perfil lipídico, 
função tiroideia e prolactina, no sentido de excluir 
patologias como diabetes mellitus, distúrbios do 
metabolismo lipídico, hipotiroidismo, hipertiroidismo 
e prolactinoma.3,8 Perante resultados anormais, o 
utente deve ser referenciado para consulta hospitalar 
de Endocrinologia, de forma a dar continuidade ao 
estudo e permitir a articulação eficaz de cuidados. 
Em caso de suspeita de disfunção sexual de causa 
psicossocial, após excluídas causas orgânicas, o utente 
pode ser referenciado para consulta de Psiquiatria, 
de preferência para um serviço com experiência em 
disfunção sexual ou com consulta especializada de 
Sexologia.

O hipogonadismo masculino resulta da falência 
de produção de concentrações fisiológicas de 
testosterona, quantidade normal de esperma ou 
ambas. Pode ser primário, se resultar de lesão 
testicular, ou secundário, quando provocado por 
disfunção do eixo hipotálamo-hipófise.10 Neste caso, 
assume-se um quadro de hipogonadismo secundário, 
provavelmente causado pela compressão de um 
volumoso meningioma hipotalâmico, deformando-o, 
com compromisso do eixo hipotálamo-hipófise.

O diagnóstico desta patologia é baseado na 
avaliação de sinais e sintomas e na evidência de 
baixas concentrações de testosterona sérica matinal, 
em pelo menos duas ocasiões distintas (<10,4 
nmol/L, aproximadamente equivalente a <300 ng/
dL).10 Esta hormona parece ter um papel importante 
na regulação do desejo sexual no homem, pelo que 
a sua suplementação no doente com diminuição da 
líbido frequentemente reverte a sintomatologia.8,11A 
testosterona é, assim, o tratamento de primeira 
linha do hipogonadismo, sendo habitualmente 
bem tolerada nas várias formulações existentes. A 
sua administração deve ser monitorizada por um 
Endocrinologista, uma vez que pode estar associada 
a efeitos adversos como eritrocitose, acne, redução da 
produção de esperma e infertilidade, entre outros.12

A falta de conhecimentos sobre saúde sexual e 
a ausência de formação específica e de qualidade, 
pré e pós-graduada, refletem-se na abordagem, por 
vezes, inadequada desta temática.1 A colheita de uma 
história sexual completa é, assim, fundamental para 
o diagnóstico de problemas sexuais. O MF, durante 
a anamnese, deve abranger todas as áreas da saúde 
do utente, incluindo questões relacionadas com o seu 
contexto psicossocial.2,3 Vários autores propuseram 
ferramentas úteis para a prática clínica, que podem 
ser aplicadas nos CSP e que permitem orientar a 
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entrevista sexual (Tabela 3). É importante que o 
MF assuma uma postura neutra, isenta de juízos de 
valor, e utilize terminologia adequada ao contexto 
sociocultural do utente.1

Os autores pretendem demonstrar com este 
caso a pertinência da exploração da história sexual 
dos utentes nos CSP, assim como a orientação de 
casos que necessitem de articulação com cuidados 
de saúde hospitalares. É essencial que o MF esteja 
alerta para etiologias menos frequentes de sintomas 
sexuais, que podem ser desvalorizados, atribuídos ao 
decorrer da idade, ou incorretamente interpretados 
como outra patologia, como a disfunção erétil. 
A diminuição do desejo sexual tem sido mais 
extensamente estudada na mulher do que no homem, 
podendo levar a imprecisões na sua abordagem.2 
Neste caso, a diminuição do desejo constituiu a 
primeira manifestação de um meningioma, com uma 
localização que poderia ter consequências futuras 
graves, como alterações da acuidade visual e anosmia, 
para além de hipogonadismo secundário, decorrentes 
do progressivo crescimento da lesão, comprimindo 
estruturas adjacentes importantes.

Salienta-se, assim, a importância de abordar 
corretamente as queixas de foro sexual, em relação 

às quais o utente pode atribuir menor importância, 
demonstrando a capacidade de adaptação do MF 
aos diferentes contextos clínicos do dia-a-dia e a 
globalidade de cuidados prestados nos CSP.
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ferramenta proposta pela Organização 
Mundial de Saúde3

A) Abordar (attending) – Iniciar o tema: “Há alguma 
dúvida relacionada com assuntos do foro sexual?”

R) Responder (responding) – Abrir a conversação: 
“Está satisfeito com a sua vida sexual?” ou “A sua 
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se mulher
5. Passado (história prévia de doenças sexualmente 
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6. Proteção

Tabela 3 – Ferramentas para colheita de uma história sexual nos CSP
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ABSTRACT

Introduction: Ramsay Hunt Syndrome is a rare complication of  herpes zoster virus infection and is 
characterized by a classic triad of  earache, ipsilateral facial paralysis, and vesicles in the auditory canal. The 
diagnosis is clinical. This syndrome can be associated with serious neurological complications, but available 
studies show that early antivirals and corticosteroids treatment has benefits, with a significant impact on 
prognosis.
Case description: Female, 62 years old, presented with right earache, previously medicated for otitis 
media for twelve days, without improvement. The earache was intense and with irradiation to the pinna and 
retroauricular region. The examination proved a homolateral external otitis with herpetic characteristics and 
changes in neurological examination suggestive of  right peripheral facial paralysis. Assuming the diagnostic 
hypothesis of  Ramsay Hunt Syndrome, the patient was referred to the Otorhinolaryngology Emergency 
Department, with diagnostic confirmation, which allowed timely and effective therapy.
Discussion: The stated clinical case aims to raise awareness for rare causes of  common symptoms in 
clinical practice. Only with a high index of  suspicion and a complete medical history, with a detailed 
characterization of  pain and all accompanying symptoms was it possible to reach the correct diagnosis and 
contribute to the patient’s recovery.

Keywords: herpes zoster oticus, facial nerve, earache, external otitis, facial paralysis

RESUMO 

Introdução: A Síndrome de Ramsay Hunt consiste numa complicação rara da infeção pelo vírus herpes 
zoster e manifesta-se clinicamente pela tríade de otalgia, paralisia facial ipsilateral e vesículas no canal 
auditivo e/ou no pavilhão auricular. O diagnóstico é clínico. Pode associar-se a complicações graves do foro 
neurológico, mas os estudos disponíveis mostram que o tratamento precoce com antivíricos e corticóides tem 
benefícios, com impacto significativo no prognóstico.
Descrição do caso: Sexo feminino, 62 anos, recorre à consulta com quadro de otalgia à direita com vários 
dias de evolução, já medicada para uma otite média aguda, sem melhoria. Na anamnese foi possível apurar as 
características da otalgia: intensa, com irradiação ao pavilhão auricular e região retroauricular e com 12 dias 
de evolução. No exame objetivo constatou-se uma otite externa homolateral, com características herpéticas 
e alterações no exame neurológico sugestivas de paralisia facial periférica, também à direita. Assumindo a 
hipótese diagnóstica de Síndrome de Ramsay Hunt, a doente foi referenciada ao Serviço de Urgência de 
Otorrinolaringologia, com confirmação diagnóstica, que permitiu terapêutica atempada e efetiva.
Discussão: O caso clínico apresentado pretende alertar para as causas raras de sintomas comuns na 
prática clínica. Só com um elevado índice de suspeição e uma história clínica completa, com uma detalhada 
caracterização da dor e todos os sintomas acompanhantes, foi possível alcançar o diagnóstico correto e 
contribuir para a recuperação da doente.

Palavras-chave: herpes zoster do ouvido externo, nervo facial, otalgia, otite externa, paralisia facial

Síndrome de Ramsay Hunt – Manifestação atípica de um vírus comum
Ramsay Hunt Syndrome – Atypical manifestation of  a common virus

Inês Carneiro1, Cristiana Almeida1, Sónia Pires1
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Síndrome de Ramsay Hunt – Manifestação atípica de um vírus comum

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Ramsay Hunt é uma complicação 
rara da infeção pelo vírus herpes zoster, decorrente 
da reativação de uma infeção latente no gânglio 
geniculado1,2, com subsequente progressão da 
infeção para o VIII nervo craniano. Por vezes pode 
haver envolvimento de múltiplos nervos cranianos, 
principalmente do V, IX e X.3

Clinicamente manifesta-se pela tríade de otalgia, 
paralisia facial ipsilateral e vesículas no canal 
auditivo e/ou no pavilhão auricular. Alteração do 
paladar, lesões vesiculares na orofaringe, epífora, 
alteração da audição, nomeadamente hipoacusia e 
distúrbios vestibulares podem também ocorrer em 
alguns casos.4

A paralisia facial associada a esta síndrome é 
frequentemente mais grave do que a paralisia de 
Bell, com risco aumentado de desmielinização 
tardia e com menor probabilidade de recuperação 
completa (<50% nalgumas series).5,6 Representa 
16,7% de todas as causas de paralisia facial unilateral 
em crianças e 18,1% nos adultos, sendo raro em 
crianças abaixo dos 6 anos.7

O diagnóstico é essencialmente clínico, alertando 
este caso para os sinais e sintomas que devem 
levantar suspeição. Uma intervenção atempada 
contribui para melhorar o prognóstico.5

DESCRIÇÃO DO CASO

Sexo feminino, 62 anos. Antecedentes pessoais 
de hipertensão arterial, dislipidemia e síndrome 
depressiva. Medicada habitualmente com alzisartan 
medoxomilo/clorotalidona 40 mg/25 mg, 
amlodipina 10 mg, atorvastatina 10 mg e fluoxetina 
20 mg. 

Recorre à consulta aberta da unidade por otalgia 
intensa à direita, com irradiação ao pavilhão 
auricular e região retroauricular, tipo queimadura, 
com 12 dias de evolução, acompanhada por paralisia 
facial direita, com 2 dias de evolução. Nega otorreia, 
otorragia, alteração da audição/acufenos, vertigens, 
alteração do paladar, epífora ou febre. Encontrava-
se medicada com amoxicilina/ácido clavulânico 875 
mg/125 mg e paracetamol 1000 mg desde há 3 dias 
por diagnóstico de otite média aguda.

Ao exame objetivo apresentava-se 
hemodinamicamente estável e apirética. À otoscopia 
observaram-se vesículas no canal auditivo externo 
direito e no exame neurológico destacavam-se as 
seguintes alterações: desvio da comissura labial 

para a esquerda, com incapacidade de elevação da 
mesma e de encerramento do olho direito - quadro 
sugestivo de paralisia facial periférica direita. Sem 
alterações da marcha.

Neste contexto, a doente foi referenciada ao 
Serviço de Urgência de Otorrinolaringologia, tendo 
sido assumido o diagnóstico de Síndrome de Ramsay 
Hunt e instituída a seguinte terapêutica: valaciclovir 
(1000 mg, tid, 7 dias) + deflazacorte (30 mg, id, 5 
dias) + paracetamol/codeína (500 mg/30 mg, tid, 5 
dias) + lágrimas artificiais.

Posteriormente, a doente manteve seguimento 
em consulta hospitalar de Otorrinolaringologia e 
Medicina Física e Reabilitação. Foram excluídas 
complicações, através da realização de exames 
complementares de diagnóstico (audiometria e 
exames de função vestibular) e foi implementada uma 
estratégia terapêutica multidisciplinar que resultou 
numa melhoria sintomática gradual: resolução da 
otalgia ao fim de dois meses de corticoterapia e 
resolução completa da paralisia facial em 6 meses, 
após 40 sessões de fisioterapia.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Apesar de rara, a Síndrome de Ramsay Hunt 
é uma complicação grave da reativação do vírus 
herpes zoster.3 Assim, na avaliação de doentes com 
quadro clínico suspeito, a caracterização dos sinais 
e sintomas deve ter em atenção alguns diagnósticos 
diferenciais bem como algumas complicações que, 
embora raras, podem estar associadas: paralisia de 
Bell, nevralgia pós-herpética, meningite, encefalite, 
mielite, paralisia de nervos cranianos.

Não existe evidência suficiente sobre o tratamento 
desta condição.8 No entanto, vários estudos sugerem 
que o tratamento precoce com antivírico e corticóide 
melhoram o prognóstico.9 Para a maioria dos doentes, 
um esquema terapêutico possível será valaciclovir 
(1g de 8/8h, durante 7-10 dias) e prednisolona 
(1mg/kg, durante 5 dias). Nos casos mais graves 
(com vertigem, acufenos ou perda de audição), a 
terapêutica endovenosa pode ser preconizada.5,9,10 

Com a exposição deste caso, pretendem os autores 
alertar para as causas raras de sintomas comuns na 
prática clínica. Só através de uma história clínica 
completa, com uma detalhada caracterização da dor 
(otalgia) foi possível alcançar um diagnóstico menos 
óbvio e assim melhorar o prognóstico do doente.

É ainda de realçar que, apesar de o diagnóstico 
ser essencialmente clínico, existem exames 
fundamentais para exclusão das complicações desta 
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síndrome, pelo que se torna fulcral uma eficiente 
articulação entre os Cuidados de Saúde Primários 
e Secundários. 
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ABSTRACT

Introduction: Arterial hypertension has an estimated prevalence in Portugal of  around 36%. International 
guidelines recommend that blood pressure (BP) should be measured in both upper limbs in its initial clinical 
assessment. When an asymmetry of  systolic BP in the upper limbs higher than 15 mmHg is detected, one 
should suspect of  lateralized vascular changes.
Case description: Here, we report a case of  a 49-year-old-man who presented an elevated blood pressure 
in a routine appointment in the Primary Care Center. In a subsequent assessment not only hypertension 
diagnosis was confirmed but also a blood pressure asymmetry in the upper limbs was detected, triggering a 
more detailed diagnostic workup. Doppler ultrasound revealed an asymmetry of  subclavian artery tracings 
and a CT angiography confirmed a 60-70% left subclavian artery stenosis. Therapy was adjusted and the 
patient was referred to a vascular surgery appointment. While there was no indication for revascularization, 
he maintains regular surveillance appointments in cardiology, vascular surgery and primary care.
Discussion: Isolated subclavian artery stenosis is often asymptomatic, therefore the assessment of  BP in 
both upper limbs is crucial. Although recommended by most recent international guidelines, this step is not 
always performed. This case alerts us to the importance of  this procedure and also shows the role of  the 
family doctor as a first contact with early and asymptomatic stages of  the disease and its role in the initiation 
of  treatment and the appropriate referral.

Keywords: hypertension, blood pressure asymmetry, upper limbs, subclavian artery stenosis

RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) tem uma prevalência estimada em Portugal de cerca de 36%. De 
acordo com as recomendações atuais, no diagnóstico inicial de HTA deve ser feita a medição da pressão arterial 
(PA) em ambos os membros superiores. Uma assimetria da PA sistólica superior a 15 mmHg deve levantar a 
suspeita de alterações vasculares.
Descrição do caso: Homem de 49 anos, recorreu ao Centro de Saúde para consulta de rotina e foi detetada 
PA elevada. Em consultas posteriores de vigilância confirmou-se o diagnóstico de HTA e foi objetivada uma 
assimetria marcada da PA nos membros superiores que desencadeou investigação adicional. O ecodoppler dos 
vasos do pescoço revelou uma assimetria dos traçados das artérias subclávias e a angiotomografia computorizada 
(angioTC) da aorta torácica revelou uma estenose na artéria subclávia esquerda de cerca de 60-70%. 
Posteriormente foi ajustada terapêutica e foi referenciado a consulta de Cirurgia Vascular, onde se considerou 
não ter indicação para revascularização. Atualmente mantém vigilância em consultas de Cardiologia, Cirurgia 
Vascular e com o seu Médico de Família.
Discussão: A estenose isolada da artéria subclávia é na maioria das vezes assintomática e, por isso, é 
fundamental a avaliação da PA em ambos os membros superiores. Embora esteja recomendado pelas atuais 
guidelines, esta avaliação nem sempre é realizada. Este caso alerta-nos para a importância desse procedimento e 
mostra, também, o papel do Médico de Família enquanto primeiro contacto com fases precoces e assintomáticas 
de doenças, bem como o seu papel no início do tratamento e no encaminhamento adequado das mesmas.

Palavras-chave: hipertensão arterial, assimetria da pressão arterial, membros superiores, estenose da artéria 
subclávia

Assimetria da pressão arterial nos membros superiores – um relato de caso
Blood pressure asymmetry in the upper limbs – a case report
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Assimetria da pressão arterial nos membros superiores – um relato de caso

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial (HTA) tem uma prevalência 
estimada em Portugal de cerca de 36%, sendo o 
seu correto tratamento e abordagem fundamentais, 
sobretudo a nível dos cuidados de saúde primários.1 

De acordo com as recomendações atuais, no 
diagnóstico inicial de HTA deve ser feita a medição 
da pressão arterial (PA) em ambos os membros 
superiores.2 Uma assimetria da PA sistólica ≥15 
mmHg deve levantar a suspeita de alterações 
vasculares como a estenose da artéria subclávia e deve 
ser realizada investigação adicional.2-5 A prevalência 
desta patologia é desconhecida e a maioria dos doentes 
são assintomáticos, no entanto podem apresentar-se 
com síndrome do roubo da subclávia, claudicação 
do membro, síndrome do roubo coronário ou, mais 
raramente, complicações ateroembólicas.3,4,6

Este caso retrata uma situação de assimetria da PA 
nos membros superiores detetada no contexto de um 
diagnóstico inicial de HTA e que motivou investigação 
adicional, sendo de interesse para os cuidados de saúde 
primários, uma vez que aponta para a importância 
da realização de um procedimento muito simples - 
medição da pressão arterial em ambos os membros 
superiores - no diagnóstico inicial de HTA. Este caso 
alerta igualmente para a importância do papel do 
médico de família (MF) enquanto primeiro contacto 
do utente com os serviços de saúde e a importância de 
um correto e precoce diagnóstico de modo a intervir 
ativamente na redução do risco cardiovascular. 

DESCRIÇÃO DO CASO

Homem, caucasiano, de 49 anos, fumador de 20 
cigarros/dia e com carga tabágica de 35 Unidades 
Maço Ano, praticante de atividade física uma vez 
por semana, sem outros antecedentes pessoais ou 
familiares relevantes, sem medicação habitual. 
Recorreu pela primeira vez ao Centro de Saúde em 
junho de 2015 para uma consulta de rotina. Detetou-
se uma PA de 159/98 mmHg no braço direito e 
recomendou-se automedição da pressão arterial 
(AMPA), cessação tabágica e foi pedido estudo 
analítico, com indicação para agendar nova consulta 
quando tivesse os resultados.

Foi reavaliado em julho de 2016, onde informou 
que abandonou os hábitos tabágicos e mostrou AMPA 
com valores de PA sistólica entre 132 e 149 mmHg e 
PA diastólica entre 73 e 89 mmHg. O estudo analítico 
não tinha alterações à exceção de colesterol total 238 
mg/dL e LDL 128 mg/dL e ao exame objetivo tinha 

PA 154/112 mmHg, pelo que iniciou ramipril 2,5 
mg/dia e foi pedido ecocardiograma transtorácico.

Em consulta posterior de vigilância de HTA, 
realizada dois meses depois, verificou-se que 
o ecocardiograma estava normal, tendo sido 
objetivado: auscultação cardiopulmonar normal; 
assimetria marcada da PA nos membros superiores: 
125/86 mmHg à esquerda e 161/95 mmHg à 
direita; pulso radial esquerdo menos amplo; pulsos 
femorais palpáveis, amplos e simétricos; PA membros 
inferiores simétrica de cerca de 180/100 mmHg; sem 
assimetrias anatómicas dos membros. Aumentou-se a 

Figura 1 – AngioTC da aorta torácica que mostra 
estenose da artéria subclávia esquerda de cerca 
de 60 a 70%
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dose de ramipril para 5 mg/dia e pediu-se um novo 
estudo analítico, eletrocardiograma e ecodoppler dos 
vasos do pescoço por suspeita de obstrução da artéria 
subclávia.

Voltou à consulta em dezembro de 2016 com o 
resultado dos exames pedidos. Apenas o ecodoppler 
mostrou alterações:  “Assimetria dos traçados das 
artérias subclávias e axilares, trifásicos à direita e 
monofásicos à esquerda, a melhorar caracterizar 
por TC no sentido de excluir coartação da 
aorta; espessamento da íntima e pequenas placas 
fibrocálcicas localizadas bilateralmente na transição 
bulbo carotídea/origem da carótida interna com 
escasso efeito hemodinâmico (estenose <30%); 
artérias vertebrais estão permeáveis e têm fluxo 
sanguíneo no sentido caudocraniano.” Perante este 
resultado pediu-se também ecodoppler dos membros 
inferiores que revelou a existência de ateromatose sem 
estenose e referenciou-se a consulta de Cardiologia, 
que ocorreu em março de 2017. Nessa consulta foi 
acrescentada indapamida 1,5 mg/dia à medicação 
habitual e foi pedida angioTC da aorta torácica que 
revelou “Estenose na artéria subclávia esquerda de 
cerca de 60-70%, a 2 cm da origem no arco aórtico, 
de aspeto obstrutivo” o que confirmou o diagnóstico 
de estenose da artéria subclávia (Figura 1). 

Em consultas posteriores de vigilância no Centro de 
Saúde, foi iniciada atorvastatina 20 mg/dia com um 
alvo de LDL < 70 mg/dL, acrescentou-se amlodipina 
5 mg e foi aumentada a dose de ramipril para 10 mg/
dia com posterior controlo da PA (119/80mmHg 
no braço direito). Foi ainda discutido o início de 
terapêutica antiagregante, mas por preferência do 
utente decidiu aguardar-se até à próxima consulta de 
Cardiologia, que ocorreu em março de 2018. Neste 
contacto foi iniciado clopidogrel 75 mg/dia e feita 
referenciação para consulta de Cirurgia Vascular. 
Foi observado nessa especialidade em fevereiro de 
2019, sem indicação para revascularização, uma vez 
que estava assintomático. Foi associado à terapêutica 
habitual naftidrofurilo 200 mg 12/12h e optou-se 
por uma atitude expectante, mantendo a terapêutica 
farmacológica para controlo dos fatores de risco 
cardiovasculares e vigilância em consulta. 

Atualmente, mantém vigilância em consultas de 
Cardiologia e Cirurgia Vascular uma vez por ano 
e consulta com o seu MF de 6 em 6 meses. Está 
medicado com atorvastatina 20m g/dia; amlodipina 
5 mg/dia; indapamida 1,5 mg/dia; ramipril 10 mg/
dia; clopidogrel 75 mg/dia e naftidrofurilo 200 mg 
12/12h. Ao longo de todo este tempo, foi realizado 
estudo analítico de controlo e abordadas situações 
agudas não relevantes para o caso (Figura 2).

Figura 2 – Cronograma

DISCUSSÃO

Este caso retrata o diagnóstico de estenose 
da artéria subclávia esquerda, num utente 
assintomático, aquando da avaliação inicial de 
HTA. A artéria subclávia e o tronco braquicefálico 
são os locais da extremidade superior mais 
comuns para a existência de aterosclerose.3,4 A 
artéria subclávia esquerda é mais frequentemente 
envolvida do que a direita e as lesões proximais 
são predominantemente devidas a aterosclerose, 
enquanto as lesões distais podem ser devidas a 
aterosclerose ou outras doenças.6

A estenose isolada da artéria subclávia é na 
maioria das vezes assintomática e deve-se suspeitar 
da sua existência quando há uma diferença ≥15 
mmHg na PA sistólica dos membros superiores.2-4 
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De acordo com as guidelines da National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE), uma diferença 
≥20 mmHg entre os dois braços é incomum e 
ocorre em menos de 4% da população, estando 
habitualmente associada a lesão vascular.7 

A estenose da artéria subclávia tem geralmente 
bom prognóstico, mas pode evoluir e apresentar-
se com sintomas, nomeadamente síndrome do 
roubo da subclávia, claudicação do membro 
e síndrome do roubo coronário. Apesar de ser 
raro, também podem ocorrer complicações 
ateroembólicas. O tratamento médico é a primeira 
linha e só é necessário tratamento invasivo se 
existirem sintomas, podendo este ser cirúrgico ou 
endovascular. 3,4,6 Apenas cerca de 10% dos doentes 
precisam de intervenção.6

Na doença arterial periférica dos membros 
superiores, onde está incluída a estenose da artéria 
subclávia, é fundamental que o seu diagnóstico seja 
feito precocemente de forma a podermos intervir 
e reduzir o risco cardiovascular associado. A 
terapêutica médica otimizada, que inclui cessação 
tabágica, realização de exercício físico, anti-
hipertensores para controlo da PA, antiagregação 
e redução dos valores de colesterol com um alvo 
de LDL menor a 70m g/dL, é recomendada como 
tratamento de primeira linha.3,4,8,9

Tal como já referido, uma vez que a estenose da 
artéria subclávia é na maioria das vezes assintomática 
torna-se fundamental a avaliação da PA em ambos 
os membros superiores, sobretudo aquando 
do diagnóstico inicial de HTA. Embora esteja 
recomendado pelas atuais guidelines, esta avaliação 
nem sempre é realizada. Este caso alerta-nos para 
a importância desse procedimento, tão simples e 
de fácil realização, por vezes negligenciado face à 
pressão do tempo de consulta e à multiplicidade 
de queixas muitas vezes abordadas. Mostra 
também o papel da Medicina Geral e Familiar 
enquanto primeiro contacto com fases precoces e 
assintomáticas de doenças e o seu papel no início 
do tratamento e no encaminhamento adequado 
das mesmas. Neste caso, consideramos que o papel 
do MF foi fundamental para o diagnóstico e a 
intervenção precoce, nomeadamente na intervenção 
para redução do risco cardiovascular. Em 2015, o 
utente não fazia nenhuma medicação e atualmente, 
encontra-se medicado com vários fármacos para 
redução do risco e prevenção de eventos. Foi um 
caso desafiante, quer pela marcha diagnóstica que 
teve de ser realizada, quer pelas várias intervenções 
terapêuticas que foram iniciadas e discutidas com 
o utente. 
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ABSTRACT

Introduction:  Family doctors (FD) are in a privileged position to promote physical activity. The study aimed to 
investigate the effectiveness of  a workshop in increasing the proportion of  FD that provide patients with a physical 
activity (PA) prescription.
Material and Methods: A randomized controlled study was conducted involving 87 FD from the Community 
Health Center Group of  Western Lisbon and Oeiras: 46 control group (CG) and 41 intervention group (IG). Only 
the IG attended the one-hour workshop. The primary outcome was the proportion of  FD who reported having 
written PA prescription at a month follow-up. A bivariable analysis was performed, adopting a level of  significance 
of  0.05.
Results: The IG showed a higher proportion of  FD reporting having written PA prescriptions (29% vs. 10.9%, 
Relative Benefit (BR): 2.69, 95% CI: 2.037-6.994), assessing patients PA levels (90.2% vs. 69.6%, RB: 1.297, 95% 
CI: 1.045-1.610) and with a greater knowledge of  the World Health Organization recommendations (97.5% vs. 
67.4%). Also, the IG showed a greater knowledge (15% vs. -3,2%) and confidence (15.3% vs. 1.8%) in conducting PA 
counselling and a lower score for the perceived barriers (31.44 vs. 35.04) regarding PA counselling
Discussion: This study highlights the positive results that a very brief  intervention can have in the current PA 
counseling and prescription practices of  FD.
Conclusion: Investing in PA training and providing tools to use on daily practice are promising methods to promote 
PA on Primary Care. 
Keywords:  community medicine, health promotion, prevention, physical activity/exercise, primary care

RESUMO 

Introdução: Os médicos de família (MF) estão numa posição privilegiada para promover atividade física. O âmbito 
deste trabalho foi investigar a efetividade de um workshop no aumento da proporção de MF que prescrevem atividade 
física (AF). 
Material e Métodos:  Realizou-se um estudo experimental aleatorizado que envolveu 87 MF do Agrupamento 
de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras: 46 grupo controlo (GC) e 41 grupo de intervenção (GI). Apenas 
o GI esteve presente no workshop de uma hora. O outcome primário consistiu na proporção de MF que reportaram 
realizar prescrição de AF após um mês de seguimento. Realizou-se uma análise bivariável, adotando-se um nível de 
significância de 0,05.
Resultados: O GI evidenciou uma maior proporção de MF que reportou prescrever AF (29% vs. 10,9%; Benefício 
Relativo (BR): 2,69; IC 95%: 2,037-6,994), que avaliou o nível de AF dos utentes (90,2% vs. 69,6%, BR: 1.297, 95% 
CI: 1.045-1.610) e com maior conhecimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde (97,5% vs. 
67,4%). Adicionalmente, o GI evidenciou um maior conhecimento (15% vs. -3,2%) e confiança (15.3% vs. 1.8%) 
para realizar aconselhamento de AF e um menor score nas barreiras sentidas (31.44 vs. 35.04) no aconselhamento.
Discussão: Este estudo destaca os efeitos positivos que uma breve intervenção pode ter nas práticas de 
aconselhamento e de prescrição de AF dos MF.
Conclusão: Investir na formação de AF e providenciar ferramentas para usar na prática clínica são métodos 
promissores para promover a AF nos Cuidados de Saúde Primários. 
Palavras-chave: medicina comunitária, promoção de saúde, prevenção, atividade física / exercício, cuidados primários 
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INTRODUCTION

Physical inactivity is one of  the greatest public 
health problems of  the 21st  century.1 It affects one-
third of  the world's population and is responsible for 
about 1 in 10 premature deaths occurring worldwide 
and for the loss of  13.4 million disability-adjusted life 
years (DALYs).2;3

Primary care settings are an important public 
health investment addressing the current inactivity 
pandemic through the promotion of  physical activity 
(PA).4-6 According to the “Exercise is Medicine” 
movement, PA prescription (a document with written 
recommendations of  exercise frequency, intensity, 
type and time) may be an important therapeutic agent 
for chronic diseases at all ages in primary, secondary 
and tertiary prevention and should be part of  routine 
care.7 

Randomized controlled trials have shown that PA 
prescription increases patients self-reported PA levels8, 
improves quality of  life9, reduces body mass index 
and lowers systolic blood pressure.10 PA prescription 
also has a substantial impact on mental health11-13, 
reducing the risk of  depression14 and improving 
cognitive function in older adults with dementia.15 
From an effectiveness standpoint, the number 
needed to treat (NNT) for one person to achieve the 
recommended adult PA guidelines of  150 minutes 
of  moderate PA per week, through brief  physician 
counseling is 12 8, which is at least fourfold lower 
than the clinical effort to achieve a comparable health 
benefit on smoking cessation (NNT of  50–120).16 

Although PA prescription is a cost-effective 
intervention, challenges exist, and physicians 
commonly cite lack of  time, education, tools, 
and resources, as barriers for PA prescription.17-20  
Addressing these common barriers may be an 
essential step in enhancing PA promotion in primary 
care settings. Moreover, family doctors (FD) are in a 
privileged position to promote and guide behavioural 
changes and will more likely have higher self-efficacy 
regarding PA prescription, due to their longitudinal 
and continuous relationship with their patients, as 
well as their understanding about the family and 
social environment.21

We designed a one-hour workshop aimed at 
educating FD on PA prescription and provide them 
helpful tools for their practice. We hypothesized 
that the intervention would lead to improving rates 
of  issuing written PA prescriptions among FD. 
Our primary outcome was the proportion of  FD 
who reported providing patients with written PA 
prescriptions after a month follow-up. We had four 

secondary outcomes: 1) any other change on PA 
counseling strategies; 2) identification of  self-reported 
barriers to PA prescription; 3) evaluation of  PA 
counseling quality regarding knowledge and degree 
of  confidence; and 4) to settle if  FD know the World 
Health Organization (WHO) Guidelines of  PA.

MATERIAL AND METHODS

We developed a randomized experimental study 
design with two moments of  data collection: at 
baseline and a month after our workshop.

Our study sample included FD practicing in 
the Health Community Center Group (HCCG) 
of  Western Lisbon and Oeiras (189 FD), which 
covers a total of  270537 inhabitants.22 The FD were 
distributed among 17 Functional Health Units. From 
the 17 Functional Health Units, one had already 
received a similar workshop, so it was excluded. The 
remaining 16 were invited to participate in our study 
(179 FD) and 12 agree to participate (95 FD).

The FD were randomly divided into two groups: 
45 FD in the intervention group (IG) and 50 FD 
in the control group (CG). All FD had to complete 
a PA questionnaire at the baseline and one month 
after. Only the IG attended the one-hour educational 
workshop. 41 (91%) participants from the IG and 
46 (92%) participants from the control group (CG) 
completed the two questionnaires – Figure 1.

The participation in the study was entirely 
voluntary, and all the participants received an 
informed written consent with the first survey.

To obtain the theoretical required sample, we used 
the sample calculation formula for clinical trials of  
superiority for binary outcome and 80 participants 
are required to have a 80% chance of  detecting, as 
significant at the 5% level, an increase in the primary 
outcome measure from 40% in the CG to 70% in the IG.23  
The research procedures were conducted in 
accordance with the principles of  the Declaration 
of  Helsinki. This study was approved by the Ethics 
Committee of  the Regional Health Administration of  
Lisbon and Tagus Valley (authorization number 592 
/ CES / 2018).

Survey Intrument
The questionnaire was based on previous studies 

(Appendix 1).6 It had 5 main sections with 30 
questions each. Only the section of  self-reported 
PA levels of  FD was validated for the Portuguese 
population. To access face validity of  the rest of  
the questionnaire we did a pre-test with 10 FD 
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randomly chosen from the HCCG. We didn´t make 
any adjustments.

Variables
The survey included a brief  section of  

demographic information before addressing five 
main sections related to PA prescription. 

Physical Activity Prescription Behaviours - We 
inquired whether the physicians: 

(1) Ask their patients about their PA levels;
(2) Assess the PA levels;
(3) Provide verbal PA counseling;
(4) Provide written PA prescriptions (a document 

with the frequency, intensity, type and the frequency 
of  exercise);

(5) Would like to have the possibility to refer their 
patients to a medical appointment for the delivery 
of  PA prescription. Those who answered ‘Yes’ to 
any of  these categories were then asked to specify 
the proportion of  participants who performed that 
behaviour.

Confidence and Knowledge: Physicians self-
reported their perceived knowledge and confidence 
regarding PA counseling on a 10-point Likert scale 
(1=not confident/knowledgeable, 10=extremely 
confident/ knowledgeable), as well as listed the 
proportion of  patients they believed would change 
their PA behaviours as a result of  their counseling 
on a 5-point scale.

Perceived Barriers to Physical Activity Prescription: 
Physicians were asked to rank how important (1=not 
important, 5=extremely important) they perceived a 
list of  12 previously documented barriers to be in 
preventing them from prescribing physical activity 
more regularly.19

Knowledge of  the WHO PA Guidelines: 
Physicians were asked two multiple choice questions 
regarding (1) how many minutes of  moderate PA/
week and (2) how many days/week of  muscle and 
bone strengthening activities were recommended by 
the WHO PA Guidelines.24

Self-reported PA Levels: Physicians completed the 
short form of  the International PA Questionnaire 
(IPAQ), a validated measure, for the Portuguese 
population, of  self-reported PA levels based on 
previous 7-day recall. Their results were used to 
estimate their metabolic equivalent of  task (MET) 
minutes/week and categorical activity level.25 Those 
in the ‘Moderate’ category obtain an equivalent of  
30 minutes a day of  physical activity on at least five 
days/week, which meets the recommended weekly 
activity for most public health guidelines.26

Workshop
The authors developed the one-hour workshop. 

The workshop’s primary purpose was to educate local 
FD on the value of  PA prescriptions providing them 
with some prescription-aid tools. We also presented a 
map of  the local resources (outdoor fitness equipment 
and PA programs).

The workshop outlined three major topics:
1) Physical inactivity impact - global and national 

framework;
2) PA - Definition, health benefits, and WHO 

guidelines;
3) Brief  Intervention for PA (5A’s model) and the 

importance of  PA prescription;
The chosen approach was interactive with practical 

case studies workshop. The educational material was 
given in digital and print format, and the sessions 
took place at each one of  the Units according to their 
schedule during February and March 2018. 

Figure 1 – Evolution of the sample throughout the study
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Statistical Analysis
The data obtained from the questionnaire was 

recorded in a data matrix developed for this purpose 
in the IBM SPSS Statistics® version 20.0 and analyzed 
using the features of  this program. For effect measure 
inference – Relative Benefit - we used OpenEpi®.

The statistical analysis plan consisted of  two 
sequential parts: a descriptive analysis and a 
comparative bivariable analysis. In the descriptive 
analysis was calculated the mean, as well as the 
standard deviation and minimum and maximum for 
the numeric variables and for the categorical variables 
was calculated the absolute and relative frequencies. 
When the numeric variables did not follow a normal 
distribution, we used the median.

In the bivariable analysis, we compared the results 
obtained in each group at the baseline to analyze 
the homogeneity of  the two groups and one month 
after the intervention to analyze effectiveness. For 
the categorical variables, we used the Chi-square 
Test or when not applicable (for small expected 
frequencies) we used the Fisher's Exact Test, whereas 
for the numerical variables we used the T-student 
Test for independent samples or if  not applicable 
the Mann-Whitney Test (when did not follow a 
normal distribution). We calculated the P value for 
the statistical test associated with each independent 
variable of  the study.

We developed cross-tables containing absolute, 
relative frequencies for categorical variables and 
mean, median min-max for numerical variables.  
For the numerical variables, the magnitude of  the 
association was calculated through the difference of  
means and the respective 95% confidence interval 
(CI), while for the categorical variables we calculated 
the RB and the respective 95% CI. For the perceived 
barriers to PA prescription, we calculated a score as 
well as the Cronbach’s Alpha for the consistency of  
the items of  the computed score. All analyses were 
performed with a significance level of  0.05.

RESULTS

95 FD accepted to participate in our study (53.1%) 
and were randomly allocated in two groups: 45 FD 
in the IG and 50 FD in the CG.  From these, 41 FD 
(91%) from the IG and 46 FD (92%) from the CG 
completed the two questionnaires. 8 FD (4 in the 
IG and 4 in the CG) were excluded from the study, 
because they did not fill the second questionnaire 
– Figure 1. Data from those who did not accept to 

participate at the study were not available.
Table 1 shows that the groups did not differ in 

baseline characteristics as well as regarding PA 
counseling behaviors. The comparative P value 
results suggest that we can assume baseline statistical 
homogeneity of  the two groups at the significance 
level of  0.05. 

In the two groups, most participants were female, 
family medicine doctors, with less than twenty years 
of  practice, that work in a Family Health Unit, 
and that personally met the WHO PA Guidelines. 
At the baseline, the majority of  FD ask about the 
practice of  PA, assess PA level and provide verbal 
counseling to their patients.  The FD would like to 
have the possibility of  referring their patients to an 
exercise prescription consultation. Only 3 (7.3%) 
family physicians from the IG and 6 (13%) from the 
CG provide written prescriptions to their patients 
(P=0.464) – Table 1.

Physical Activity Counselling Behaviors
After the intervention, all the FD (100% IG and 

100% CG) said they asked their patients about the 
practice of  PA. The proportion of  FD who assessed 
their patients´ PA level was higher in the IG (90.2% 
IG vs. 69.6% CG, P=0.017). The proportion of  FD 
who provided verbal counseling was very high in both 
groups (100% IG and 97.8% CG, P= 1.000).

The proportion of  FD who provided written PA 
prescriptions was higher in the IG (29.3% IG vs. 
10.9% CG, P=0.031), with a relative benefit increase 
of  169%. Almost all the FD (92.7% IG and 95.7% 
CG, P=0.663) would like to have the opportunity 
to refer their patients to an exercise prescription 
consultation – Table 2.

Perceived Barriers To Physical Activity 
Prescription

FD identified 12 common barriers to PA 
prescription by decreasing order, before and after 
the intervention. At baseline, the first barrier on 
both groups was “Lack of  education in Med School” 
(93,5% IG and 92.7% CG). After the workshop, the 
main barrier on the IG group changed to “Lack of  
time” (n=36; 87.8%), while on the CG there was no 
significant variation.    We created a score (0-60) by 
decreasing order, based on the perceived barriers to 
PA prescription. At the baseline, the mean score in 
the IG was 33.4 (Cronbach’s alpha 0.77) and in the 
CG was 36.4 (Cronbach’s alpha 0.63), this difference 
was not statistically significant. After the intervention, 
the mean score was lower in the IG (31.41 vs. 35.04, 
P=0.007). When comparing the evolution of  this 
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score at the baseline and after the intervention, we 
found an increase of  6.9% in the IG and 1.0% in the 
CG – Figure 2.

Self- Reported Knowledge And Confidence 
And Levels

After the intervention, the self-reported knowledge 
of  FD regarding PA counseling was higher in the 
IG (6.9 IG vs. 5.9 CG; P=0.001), as well as the 
self-reported confidence level (6.8 IG vs. 5.8 CG; 
P=0.002). 

The self-reported knowledge of  FD regarding PA 
increased by 15.3% after the intervention in the IG 
and 1.8% in the CG. The self-reported confidence 
level of  the family doctor increased 15.0% in the IG 
and decreased 3.3% in the CG – Figure 2.

Even after the intervention, more than 60% of  
FD (67.5% IG vs. 78.3 CG) did not believe their 
counseling would be able to change their patients’ 
behavior towards PA. However, this item increased 
on the IG from 32,5 to 67,5% - Table 2.

Knowledge Of  The Who Physical 
Guidelines

The knowledge regarding the WHO guidelines of  
PA increased after the intervention on the IG (aerobic 

activity: 97.6% IG vs 67.4% CG, P<0.001; muscle-
strengthening: 97.6% IG vs 87.0% CG, P=0.114) – 
Table 2.

Self- Reported Physical Activity Levels
Regarding the self-reported PA level, the majority 

of  FD were already on the “moderate” group of  the 
IPAQ scoring system before the intervention (IG 
56.1% vs. CG 60.9%). After the intervention, the 
IG showed a higher proportion of  FD that met the 
recommended weekly activity for most public health 
guidelines (73.2% IG vs. 60.9% CG). The median 
MET-minutes/week had no statistically significant 
difference between both groups before (1571 IG 
vs.1278 CG, P=0.413) and after (1839 IG vs.1278 
CG) the workshop.

DISCUSSION

Our study showed that providing a very brief  
intervention for PA counseling along with helpful 
prescription-aid tools increased the proportion of  FD 
who reported assessing the patient's level of  PA (90.2% 
IG vs. 69.6% CG, P=0.017) and who provided written 
PA prescription (29.3% IG vs. 10.9% CG, P=0.031).

Figure 2 – Evolution of the variables self-reported knowledge, confidence levels and score of the perceived 
barriers to PA prescription
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The efficacy of  PA prescription has been 
studied more extensively in controlled research 
environments. Our work and a few others are useful 
to understand what happens in real-world clinical 
settings. Comparing to other real-life studies our 
results converge, showing that a short educational 
workshop may be enough to increase in quantity and 
quality the FD’s written PA prescriptions.6 O’Brien 
et al. conducted a study to evaluate the perceptions 
and practices in health care providers around PA 
counseling and prescription after a 6-hour educational 
workshop (n=209) and found that the majority of  
physicians (85%) provided a written prescription for 
PA in <10% of  appointments, however, after the 
workshop, 47% intended on changing their practice 
by prescribing exercise routinely.

Our study showed an increase in the self-reported 
confidence levels (6.8/10 IG vs. 5.8/10 CG; P=0.002) 
and knowledge of  the FD in providing PA counseling 
(6.9/10 IG vs. 5.9/10 CG; P=0.001), and also an 
increase in the knowledge of  the WHO Guidelines 
for PA (97.6% IG vs. 67.4% CG, P<0.001). These 
results were also described by  Windt et al, who found 
a significantly increasing self-reported confidence 
levels (6.2–7.0/10), and self-reported knowledge (6.0–
7.1/10)6;27 in the physicians, regarding physical activity 
prescription (P<0.01), as well as in the knowledge of  
the Guidelines regarding PA (16% to 52%, P <0.01), 
after the delivery of  a 3-hour educational workshop 
with the provision of  practical tools to facilitate 
behavior change. These results are relevant because 
the literature shows that physicians who report having 
a higher self-efficacy regarding PA prescription are 
more likely to engage in these behaviours with their 
patients.28

Regarding the barriers to PA prescription, our 
study showed the most important barrier before the 
workshop in both groups was lack of  education, 
which is consistent with the literature.6;19;20;27 After 
the workshop, the score for the perceived barriers for 
prescribing PA was lowered in the IG (31.41 IG vs 
35.04 CG, p-value=0.007). 

Two important key messages from our work are 
the relevance of  FD’s lifelong learning on PA and 
the availability of  a specific exercise prescription 
appointment for more complex patients.

Our study had some limitations, some of  them 
common on real-life studies. The participation in 
the study was entirely voluntary, and our results 
depended on self-reported data, so we were aware 
of  some degree of  participation and response bias. 
The individuals who took part in the workshop did 
so out of  their own interest, and thus the workshop 

may have attracted individuals who already practice 
PA counseling and prescription. Additionally, they 
may have responded in what they perceive to be 
a socially desirable way; reporting higher rates, 
knowledge, and confidence of  PA counseling and 
prescription. Also, the selection of  the FD was made 
by Health Units to facilitate the adhesion to our study, 
which may have introduced a clustering effect of  the 
Health Units. However, the statistical significance and 
estimation results initially obtained were similar when 
we used the multivariate regression with Generalized 
Estimation Equations (GEE) accounting for a uniform 
correlation structure of  the observations inside the 
Health Units.

Nevertheless, we achieved a good participation 
rate and had a comparative group, where the 
participants were randomly allocated and who did 
not differ relevantly in baseline characteristics, which 
can make us assume the statistical homogeneity of  the 
groups.

As far as we know, our study is the first FD-targeted 
educational program to show an improvement in PA 
behaviours after a month training, using randomized 
control design.

CONCLUSION

The evidence of  the present study highlights the 
positive results that a very brief  intervention can 
have in the current PA counseling and prescription 
practices of  family doctors.

Investing in PA short workshops and providing 
tools to use on daily practice are promising methods 
to promote PA prescriptions on PCS. Some promising 
lines of  investigation are studying the impact of  
clinician-targeted interventions on patients’ behavior 
towards PA and measure the health outcomes in the 
long run (>1 year).
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ABSTRACT

Introduction: Since the 1990s there has been a recognisable demand for health written material. However, this 
material must present adequate intelligibility, with simple language, structure and appropriate content, adapted to the 
literacy of  the target population. The objective of  this study is to evaluate the quality of  health pamphlets delivered 
in primary health care. 
Material and Methodology: The sample includes health pamphlets distributed in health centres in the Barlavento 
region. The used tools are the Rudd framework and the Toolkit for producing patient information version 2.0. and Flesch Reading 
Ease and Flesch-Kincaid Grade Level formulas. 
Results: 194 pamphlets were analysed, divided into: health promotion 28%, individual safety and public health 
7%, illness prevention 15%, health/illness care and management 46%, and health services 4%. We note 27% 
have information related to a commercial brand, 15% have bibliography, 30% have foundation of  the main given 
instructions, 27% have extensive informative text. When applying the Flesch Reading Ease, the score was 53.26 and with 
Flesch-Kincaid Grade Level, the result was 8.78. 
Discussion: It is clear that the focus lays on patients already carrying a pathology as opposed to disease prevention 
and health management. The structure of  the pamphlets presents adequate legibility; however, with a deficit in 
information. The assessment of  intelligibility shows a challenge in the pamphlets’ readability. 
Conclusion: The current study demonstrates an insufficient number of  pamphlets aimed at health promotion as 
well as resource management, and highlights the need to improve intelligibility and language diversity, in order to 
adapt the information to the target population.
Keywords: quality, pamphlet, patients, health, intelligibility

RESUMO 

Introdução: Desde os anos 90 que é reconhecida a importância dos materiais informativos. No entanto, têm de 
apresentar adequada inteligibilidade, assim como conteúdos apropriados e adaptados à literacia da população-alvo. 
O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade dos materiais informativos em saúde utilizados nos cuidados de saúde 
primários. 
Material e Métodos: A amostra engloba os materiais informativos em saúde, distribuídos nos centros de saúde da 
região do Barlavento. As ferramentas utilizadas são: Rudd framework e Toolkit for producing patient information versão 2.0, e 
as fórmulas Flesch Reading Ease e Flesch-Kincaid Grade Level. 
Resultados: Analisados 194 materiais divididos em: promoção da saúde 28%, segurança individual e saúde 
pública 7%, prevenção da doença 15%, cuidados e gestão da saúde/doença 46%, recursos e serviços de saúde 4%. 
Destacamos, que 27% tem informação de marcas comerciais, 15% tem bibliografia, 30% tem fundamentação das 
principais instruções dadas e 27% tem demasiado texto informativo. Aplicada a fórmula de Flesch Reading Ease foi 
obtido o score de 53.26 e com Flesch-Kincaid Grade Level foi obtido o score de 8.78. 
Discussão: Existe maior enfoque no utente já portador de patologia do que na prevenção da doença e gestão da 
saúde, fragilizando alicerces dos cuidados de saúde primários, nomeadamente, a promoção da saúde. A estrutura 
dos materiais informativos na sua maioria, apresenta adequada legibilidade, mas défice em informações essenciais. A 
avaliação da inteligibilidade acusa provável dificuldade na leitura. 
Conclusão: O presente estudo demonstra número insuficiente de materiais informativos direcionados à promoção 
da saúde e gestão de recursos, e evidencia a necessidade de melhoria da inteligibilidade e diversidade de idiomas.
Palavras-chave: qualidade, panfleto, utentes, saúde, inteligibilidade

Qualidade do material informativo em saúde entregue aos utentes 
nos cuidados de saúde primários
Quality standards of  the health pamphlets delivered to patients in primary health care
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INTRODUÇÃO

A informação, literacia e capacidade de 
autocuidado são importantes não só para a promoção 
da saúde e prevenção da doença, mas também para 
a eficiência da prestação de cuidados de saúde.1

 A literacia em saúde, entendida como a 
capacidade do individuo ter acesso e perceber a 
informação fornecida, com vista a capacitá-lo ao 
autocuidado e à tomada de decisões devidamente 
informado,1;2 quando é baixa, tal como acontece em 
Portugal1, está associada a um aumento das taxas de 
hospitalização, aumento dos custos, compromisso da 
segurança do utente e à utilização desajustada dos 
serviços de saúde.3

De forma a combater isto, desde 2006 que o 
Estado Português impulsiona programas que visam 
a melhoria da educação para a saúde,1 tendo o 
material informativo um papel crucial e de vital 
importância para a efetividade da comunicação.4;5

Reconhece-se que os utentes esquecem 50% da 
informação que lhes é dita na consulta passados 
apenas 5 minutos. No entanto, a aquisição da 
informação pode ser aumentada em cerca de 
50%, se lhe for fornecido conjuntamente material 
informativo escrito.6;7 Este deve ser “entregue 
em mão” e explicado, indo de encontro ao que 
o profissional de saúde tentou transmitir, e não 
como uma ferramenta para substituição do ensino 
oralmente realizado.7

Deste modo, o material informativo proporciona 
a redução de ansiedade e aumento da adesão ao 
tratamento, dieta ou estilo de vida, assim como da 
satisfação do utente. 4-7

Desde os anos 90 que, para além da reconhecida 
necessidade de utilizar material informativo 
escrito, é afirmada a importância de desenvolver 
recomendações para melhorar a qualidade destes.8 
De forma a terem utilidade, têm de apresentar 
adequada inteligibilidade, com linguagem simples, 
estrutura e conteúdos apropriados e adaptados à 
literacia da população-alvo. 9

Diversos especialistas no âmbito da literacia 
defendem que a informação escrita veiculada aos 
utentes deve ter uma inteligibilidade direcionada a 
pessoas entre o 5º e 6º ano de escolaridade. 9-11

Não está explicito e difundido um método de 
avaliação da qualidade dos materiais informativos,3;4 
e, em Portugal, não estão normalizadas orientações 
precisas para a construção destes materiais. Isto 
leva-nos a questionar sobre a qualidade dos mesmos.

Existem várias ferramentas para avaliar a 

inteligibilidade,4 sendo que neste estudo iremos 
utilizar a Flesch Reading Ease e a Flesch–Kincaid Grade 
Level, que apresentam boa reprodutibilidade e alta 
correlação com outras escalas de avaliação de 
inteligibilidade, sendo utlizada em diversos estudos.5

Para o âmbito dos cuidados de saúde primários, 
Rudd et al desenvolveu, nos Estados Unidos da 
América, um modelo das áreas em saúde que devem 
ser abordadas para a promoção e preservação da 
saúde (Rudd Health Materials Classification Framework). 
Este modelo é utilizado em estudos de literacia em 
saúde no Canadá, Estados Unidos da América e 
Austrália, e categoriza os materiais informativos em 
saúde em: promoção da saúde; segurança individual 
e saúde pública; prevenção da doença; cuidados 
e gestão da saúde/doença; recursos e serviços de 
saúde.5

A informação, tal como a forma como é 
fornecida, é parte central da jornada do utente, e 
a qualidade da mesma é essencial, pelo que este 
estudo de caracter inovador visa avaliar e melhorar 
a qualidade da educação para a saúde de forma a 
aumentar a literacia em saúde e o empowerment do 
utente.

O objetivo principal deste estudo é avaliar a 
qualidade dos materiais informativos em saúde 
entregues aos utentes nos cuidados de saúde 
primários.

Definiram-se como objetivos secundários:
- Identificar as áreas de saúde com maior escassez 

de material informativo;
- Avaliar a adequação do conteúdo do material 

informativo, tendo em conta a literacia da população. 
- Avaliar a legibilidade do material informativo;

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo com desenho 
observacional e transversal. Amostra do estudo: 
materiais informativos em saúde, tais como, panfletos, 
brochuras e flyers, escritos em qualquer língua, numa 
amostragem por conveniência. Critérios de inclusão: 
materiais informativos distribuídos nos centros de 
saúde (sede) do Barlavento Algarvio. Critérios de 
exclusão: materiais informativos que não se incluam 
no âmbito da saúde e pósteres. 

A recolha dos materiais foi realizada juntos dos 
médicos e enfermeiros a trabalhar nas USCP e USF 
em visita única, nos centros de saúde (sede) de Silves, 
Monchique, Lagoa, Portimão, Lagos, Aljezur e Vila 
do Bispo, no período entre 11 e 15 de setembro 
2019.
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Primeira fase da análise de dados:
Visando perceber a distribuição dos materiais 

informativos pelas diversas áreas de saúde, foi 
utilizada a Rudd Framework (tabela 1).

Segunda fase da análise de dados:
Com o intuito de avaliar a legibilidade e 

consequentemente a qualidade dos materiais 
informativos, foi baseada na Toolkit for producing 
patient information, versão 2.0, do sistema de saúde 
do Reino Unido (NHS).

Assim, o material informativo foi avaliado 
tendo em conta os parâmetros assinalados na 
Tabela 5.

Terceira fase da análise de dados:
Tendo em conta a grande diversidade de 

nacionalidades dos residentes no Algarve, foram 
contabilizados os materiais informativos escritos 
em idiomas estrangeiros.

Quarta fase de análise de dados:
Com o intuito de avaliar a inteligibilidade do 

material informativo, foram utilizadas as fórmulas 
de Flesch Reading Ease e Flesch-Kincaid Grade Level.5

O teste de Flesch Reading Ease (tabela 2) avalia 
a facilidade de leitura do texto. A pontuação 
do resultado é feita de 0 a 100 pontos; quanto 
mais alta a pontuação, mais fácil é a leitura. O 
resultado recomendado é entre 60 e 70 pontos. 
A fórmula aplicada é “206,835 – (1,015 x ASL) 
– (84,6 x ASW)”, sendo que ASL é o número de 
palavras dividido pelo número de frases, e o ASW 
é o número de sibalas dividido pelo número de 
palavras.4 

A fórmula do teste Flesch-Kincaid Grade Level 
(tabela 3) é “(0,39 x ASL) + (11,8 x ASW) – 
15,59”.5         

A fórmula Flesch-Kincaid Grade Level apresenta 
resultados para a escolaridade americana, sendo 
feito o paralelismo com a escolaridade portuguesa 
através da idade média esperada nos alunos em 
cada ano escolar e a escolaridade americana.

Estas fórmulas foram aplicadas através do 
programa Microsoft Word®, após tradução de 
10 materiais informativos para inglês, visto estas 
fórmulas só estarem validadas para esse idioma.

O nível de escolaridade médio do Barlavento 
Algarvio para a interpretação de resultados foi 
obtido com a consulta dos dados da escolaridade 
existentes no Censos de 2011. Para a análise 
estatística foi utilizado o programa Microsoft 
Excel®. 

RESULTADOS

Foram recolhidos 217 materiais informativos e 
excluídos 23 panfletos por estarem repetidos, sendo 
alvo do estudo 194 documentos. 

Na distribuição de Rudd Framework estão divididos 
por: promoção da saúde 28%, segurança individual 
e saúde pública 7%, prevenção da doença 15%, 
cuidados e gestão da saúde/doença 46%, recursos e 
serviços de saúde 4%.

Os materiais informativos foram avaliados com 
a Toolkit for producing patient information, versão 2.0. 
apresentados na Tabela 5.

Para avaliação dos idiomas disponíveis, foram 
obtidos 182 materiais em Português, 5 em Inglês, 
3 em Russo, 1 em Francês, 1 em Alemão, 1 em 
Romeno, 1 em Chinês.

Para avaliação da inteligibilidade, foram 
escolhidos 10 materiais informativos, os mesmos 
foram traduzidos para a língua inglesa e, então, 
aplicada a fórmula de Flesch Reading Ease (Tabela 4).

DISCUSSÃO

A distribuição dos materiais informativos é 
bastante heterogénea, com maior número nos 
cuidados de gestão da saúde/doença (46%), o 
que demonstra maior enfoque na capacitação do 
autocontrolo da doença, prevenindo complicações. 
No entanto, está negligenciada a área da segurança 
individual e saúde pública (7%), que é essencial na 
prevenção da doença e acidentes. Os recursos e 
serviços públicos estão representados apenas numa 
minoria dos materiais informativos (4%). Uma maior 
aposta nesta área capacitará os utentes a recorrer aos 
serviços e apoios adequados à sua condição. Assim, é 
evidente a maior existência de recursos informativos 
para o utente já portador de patologia do que na 
prevenção da doença e gestão da saúde, fragilizando 
um dos principais alicerces dos cuidados de saúde 
primários que é a promoção da saúde e prevenção 
da doença.

 A estrutura dos materiais informativos na sua 
maioria, apresenta adequada legibilidade, mas com 
grande défice em informações essenciais como a 
data de construção, bibliografia e fundamentação 
das principais indicações. Assim, a informação 
fornecida pode ser adequada, no entanto, dificulta 
a compreensão das indicações dadas e a procura de 
mais esclarecimentos relativos ao tema. A ausência 
de data impede a perceção da antiguidade e 
adequação da informação.  
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Valor do Índice Flesch Reading Ease Dificuldade na leitura do texto

90-100 Muito fácil

80-90 Fácil

70-80 Razoavelmente fácil

60-70 Padrão

50-60 Razoavelmente difícil

40-50 Difícil

0-30 Muito difícil

Tabela 2 – Formula de Flesch Reading Ease

Tabela 1 – Categorização Rudd Framework

Categorização dos materiais informativos em saúde (baseado no Rudd Framework, 2007)

Promoção da 
saúde

Segurança 
individual e saúde 

pública

Prevenção da 
doença

Cuidados e gestão 
da saúde/doença

Recursos e serviços 
de saúde

A região do Algarve é a residência de um número 
elevado de utentes estrangeiros, e a evidente carência 
de materiais informativos em idiomas estrangeiros 
defrauda a informação veiculada a estes utentes.

Relativamente à inteligibilidade dos materiais, 
aplicada a fórmula de Flesch Reading Ease foi obtido 
o score de 53,26 (Tabela 4), indicando dificuldade 
na leitura.

Na aplicação da Flesch-Kincaid Grade Level foi 
obtido o score de 8,78 (Tabela 4), o que indica que 
os materiais informativos estão direcionados para 
uma idade média de 13 a 14 anos, sendo a idade que 
em Portugal habitualmente se frequenta o 8º/9º ano 
de escolaridade, longe do ideal (5º/6º ano). Tendo 
em conta o Censos de 2011, em que 20,2% dos 
utentes do ACES Barlavento têm escolaridade igual 
ou inferior ao 4º ano, torna-se essencial adequar os 
materiais informativos a essa realidade.

Consideramos como limitações do nosso estudo 
a utilização das fórmulas Flesch Reading Ease e Flesch-
Kincaid Grade Level, que apenas avaliam o número de 
sílabas e o número de palavras por frase. Também a 
tradução dos materiais informativos feitos na língua 
portuguesa para a inglesa pode ser uma limitação, 

por causar eventualmente mudanças estruturais ao 
texto original. No entanto, na ausência de melhores 
ferramentas validadas para a língua portuguesa, 
consideramos a metodologia realizada como a mais 
adequada.

Outra limitação do nosso estudo é o facto 
da fórmula Flesch-Kincaid Grade Level apresentar 
resultados para a escolaridade americana, sendo 
feito um paralelismo com a escolaridade portuguesa 
através da idade média esperada nos alunos em cada 
ano escolar.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstra o insuficiente 
número de materiais informativos direcionados à 
promoção da saúde e gestão de recursos e evidencia 
a necessidade de melhoria da inteligibilidade e 
diversidade de idiomas, de forma a adequar a 
informação à população a que se dirige. 

Apontamos como recomendação a criação 
de orientações para a elaboração de materiais 
informativos adequados e que estes sejam criados a 
nível institucional.
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Nível Escolaridade Estados Unidos Notas

5th grade (10-11 anos de idade) Muito fácil de ler

6th grade (11-12 anos de idade) Fácil de ler. Linguagem convencional

7th grade (12-13 anos de idade) Razoavelmente fácil de ler

8th & 9th grade (12-15 anos de idade) Linguagem simples

10th to 12th grade (15-18 anos de idade) Bastante difícil de ler.

Ensino Universitário Difícil de ler.

Ensino Universitário Pós-Graduado Muito difícil de ler.

Tabela 3 – Formula do teste Flesch-Kincaid Grade Level

Folheto Flesch 
Reading 

Ease

Flesch-Kincaid Grade 
Level 

(escolaridade EUA)

Adequado 
a idade 

aproximada de:

Escolaridade 
aproximada 

Portuguesa média 
pela idade

Folheto 1 66,7 5,7 10 - 11 anos 5º a 6º ano

Folheto 8 62,1 7,2 12 -13 anos 7º a 8º ano

Folheto 53 59 7,2 12 -13 anos 7º a 8º ano

Folheto 81 52,7 9,7 14 - 15 anos 9º a 10º ano

Folheto 86 73,7 5,5 10 - 11 anos 5º a 6º ano

Folheto 124 56,9 7,6 12 -13 anos 7º a 8º ano

Folheto 134 58,4 8,9 13 - 14 anos 8º a 9º ano

Folheto 135 48,8 9,3 14 - 15 anos 9º a 10º ano

Folheto 142 32,6 11,2 16 -17 anos 11º a 12º ano

Folheto 167 21,7 15,5 Adulto Universitário

53,26 8,78 (8th grade) 13 - 14 anos 8º a 9º ano

Tabela 4 – Avaliação da inteligibilidade
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ABSTRACT

Introduction: The impact of  vaccination on decreasing mortality and population growth is widely known. The aim of  
this study is to determine the knowledge and the adherence of  health professionals to vaccines not included in Portuguese 
National Immunization Program.
Methods: A quasi-experimental study was conducted, through a questionnaire on additional vaccines to primary health 
care professionals. Two periods, separated by an intervention, were analyzed: 1st questionnaire from July to October 2017; 
the intervention (clarification sessions and brochures) between April and July 2018; and 2nd questionnaire between August 
and October 2018.
Results: We analyzed 58 questionnaires in 2017 and 83 in 2018. The additional vaccines more advised were vaccine 
against Neisseria meningitidis serogroup B and against rotavirus. In 2017, 19.0% (n=11) of  participants did not feel comfortable 
discussing this issue with parents, being the main reason the monetary value of  vaccines and absence of  clinical sessions. 
An increase in knowledge and counseling of  the majority of  additional vaccines was observed after intervention, with a 
statistically significant association between the intervention and recommendation of  HPV vaccination for males (p=0.043).
Conclusions: The topic of  additional vaccination is widely discussed in the area of    Pediatrics; however, few 
studies have been done to evaluate the knowledge and counseling of  these vaccines by Primary Health Care.  
The results obtained allowed us to identify the different positions of  Primary Health Care and to identify possible intervention 
points to improve the approach to this topic with the parents.
Keywords: additional vaccination, pediatrics, primary health care

RESUMO 

Introdução/Objetivo: O impacto da vacinação na diminuição da mortalidade e crescimento populacional é inestimável. 
Pretende-se aferir o conhecimento e a adesão dos profissionais de saúde à vacinação extra-Programa Nacional de Vacinação.   
Métodos: Estudo quasi-experimental do tipo pré-pós realizado através da aplicação de questionários sobre a vacinação 
extra-PNV nos cuidados de saúde primários da da Ilha de São Miguel. Foram analisados dois períodos, separados por uma 
intervenção: 1º questionário de julho a outubro de 2017; intervenção (sessões de esclarecimento e panfletos) entre abril e 
julho de 2018; e 2º questionário de agosto a outubro de 2018.  
Resultados: Obteve-se um total de 58 questionários, em 2017, e 83 em 2018. As vacinas extra-PNV mais recomendadas 
foram as vacinas contra Neisseria meningitidis serogrupo B e contra rotavírus. Em 2017, 19,0% (n=11) dos inquiridos não se 
sentiam à vontade para abordar o tema nas consultas, sendo a principal razão o valor monetário das vacinas e a ausência 
de sessões de esclarecimento. 
Após a intervenção, verificou-se um aumento no conhecimento e no aconselhamento da maioria das vacinas, com uma 
associação estatisticamente significativa entre a intervenção e a recomendação sobre a vacina contra o Papiloma Vírus 
Humano no género masculino (p=0,043). 
Conclusões: O tema da vacinação extra-PNV é amplamente discutido na área de Pediatria. Contudo, poucos estudos 
foram feitos no âmbito dos cuidados de saúde primários. Os resultados obtidos permitiram aferir as diferentes tomadas 
de posição sobre a vacinação extra-PNV e identificar possíveis pontos de intervenção futuros para o aperfeiçoamento da 
abordagem deste tema com os progenitores. 
Palavras-chave: vacinação extra-PNV, pediatria, cuidados de saúde primários

Fatores de Adesão e Barreiras nos Cuidados de Saúde Primários à 
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Fatores de Adesão e Barreiras nos Cuidados de Saúde 
Primários à Vacinação Extra-Programa Nacional de Vacinação

INTRODUÇÃO

A vacinação é uma das intervenções de saúde 
mais custo-efetiva na redução da incidência e 
mortalidade das doenças infeciosas.1 O Programa 
Nacional de Vacinação, criado em 1965, permitiu a 
alteração do perfil das doenças infeciosas em Portugal, 
sendo a cobertura vacinal, de acordo com os dados 
publicados pelo Serviço Nacional de Saúde em 2018, 
de 95% para a generalidade das vacinas e de 85% para 
a vacina contra Papiloma Vírus Humano (HPV) no 
género feminino.2 Relativamente ao Arquipélago dos 
Açores, foi observada uma cobertura vacinal elevada 
(aproximadamente 95%) para as coortes avaliadas 
em 2012.3 Estes dados estão em concordância com 
os resultados do último inquérito serológico nacional 
(2015-2016).4

Existem atualmente vacinas que, apesar de não 
estarem contempladas no Programa Nacional de 
Vacinação, são eficazes e sugeridas, segundo critérios 
específicos, pela Comissão de Vacinas da Sociedade 
de Infeciologia Pediátrica e Sociedade Portuguesa 
de Pediatria:2 vacina contra Neisseria meningitidis 
(NM) do serogrupo B;  vacina contra HPV no 
género masculino; vacina contra rotavírus; vacina 
contra vírus da hepatite A e vacina contra varicela.5 

Em Portugal, poucos estudos foram publicados no 
âmbito da vacinação extra-PNV em idade pediátrica, 
desconhecendo-se a sua taxa de cobertura vacinal a 
nível nacional.6-9

Num contexto de permanente mudança, como o 
que vivemos, são múltiplos os desafios que se colocam 
aos profissionais que intervêm no setor da saúde. A 
vacinação é uma atividade fundamental e prioritária, 
que permite obter ganhos em saúde notáveis, sendo 
imperativa a sua promoção e concomitantemente o 
esclarecimento de dúvidas dos profissionais de saúde, 
de forma a ser possível um aconselhamento adequado 
para uma tomada de decisão informada e consciente 
por parte dos progenitores. O objetivo principal do 
estudo é a aferição do conhecimento e a identificação 
dos fatores associados à adesão e não adesão dos 
profissionais de saúde à vacinação extra-PNV, nos 
cuidados de saúde primários da Ilha de São Miguel.

MATERIAIS E MÉTODOS

Desenvolveu-se um estudo quasi-experimental 
do tipo pré-pós numa população de profissionais 
de saúde, sobre vacinação extra-PNV nos cuidados 
de saúde primários. Utilizou-se um questionário 
elaborado pela equipa de investigação com 30 

perguntas (Anexo I). Foram considerados como 
critério de inclusão ser médico (interno de formação 
específica ou especialista em Medicina Geral 
Familiar) ou ser enfermeiro e realizar consulta de 
Saúde Infantil e Juvenil nos Centros de Saúde da 
Ilha de São Miguel (Centros de Saúde de Ponta 
Delgada, Ribeira Grande, Povoação, Nordeste ou 
Vila Franca do Campo).  

O estudo foi efetuado em duas fases distintas 
e intercalado por uma intervenção. Em julho de 
2017 foram distribuídos os primeiros questionários, 
uma nota explicativa do estudo e consentimento 
informado. A sua entrega foi efetuada 
presencialmente por uma das investigadoras e em 
envelope fechado e o seu retorno por correio interno. 
Após a análise das respostas aos questionários, foi 
delineada uma intervenção que decorreu entre abril 
e julho de 2018, que teve como base a realização 
de duas sessões de esclarecimento abertas a todos 
os médicos e enfermeiros da unidade de saúde e a 
distribuição de panfletos sobre vacinação extra-PNV 
para profissionais de saúde e utentes. Em agosto e 
outubro de 2018 realizou-se a entrega da segunda 
fase dos mesmos questionários de forma a avaliar 
o efeito da intervenção. Nesta segunda versão foi 
acrescentada uma questão de forma a saber se 
os profissionais tinham tido acesso à sessão e/ou 
panfleto. 

Os dados foram analisados com recurso ao 
programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS®, Chicago, IL, USA), versão 21.0. Os testes 
estatísticos utilizados foram: teste Qui Quadrado e 
teste exato de Fisher para comparação de variáveis 
categóricas; teste Mann-Whitney para comparação 
entre variáveis categóricas e numéricas. Foi admitido 
uma diferença estatisticamente significativa para um 
valor de p-value inferior a 0,05.

O protocolo do estudo teve parecer favorável 
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (Açores, 
Portugal).

RESULTADOS

Na primeira fase do estudo (2017), a população 
alvo era de 113 profissionais de saúde (médicos 
e enfermeiros) e foram recebidos um total de 58 
questionários, com uma taxa de adesão de 51,3%. 
Na segunda fase (2018), a população alvo era de 124 
profissionais de saúde, com uma taxa de adesão de 
66,9% (n=83) (figura 1).  

No período de estudo de 2017 foram inquiridos 
58 profissionais de saúde, dos quais 65,5% (n=38) 
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eram enfermeiros e 34,5% (n=20) médicos. 
Relativamente aos anos de atividade profissional, 
foi observado uma mediana de 15,5 anos [min. 7; 
máx. 34] para os elementos de enfermagem e de 
4,5 anos [min. 1; máx. 36] para os de medicina. 
No segundo questionário (2018), foram inquiridos 
83 profissionais de saúde, dos quais 53,0% (n=44) 
eram enfermeiros e 47,0% (n=39) eram médicos. 
Foi constatado uma mediana de anos de atividade 
profissional de 16,5 [min. 8; máx. 40] para o grupo 
de enfermagem e de 5,0 [min. 0; máx. 38] para o 
médico. As caraterísticas sociodemográficas da 
amostra estão sumarizadas na Tabela 1. 

Da primeira análise efetuada, foi documentado 
que 98,3% (n=57) e 100% (n=83) dos participantes 
apresentavam conhecimentos sobre vacinação extra-
PNV em 2017 e 2018, respetivamente. A abordagem 
do tema na consulta de Saúde Infantil e Juvenil era 
realizada por 93,1% (n=54) dos inquiridos, em 
2017, e por 98,8% (n=82) em 2018. As vacinas 
extra-PNV mais conhecidas pelos inquiridos, no 
primeiro questionário, foram: a vacina contra o 
rotavírus (86,2%; n=50); NM serogrupo B (84,5%; 
n=49); hepatite A (53,4%; n=31) e vírus da varicela 
(43,1%; n=25). Na segunda fase foram: vacinas 
contra a NM serogrupo B (100%; n=83); rotavírus 
(95,2%; n=79); hepatite A (69,9% n=58) e HPV, no 
género masculino (65,1%; n=54).  

Com o objetivo de analisar a intervenção na 
população em estudo, foi efetuado um estudo 
descritivo comparativo entre os dados dos 
questionários de 2017 e 2018, tendo os últimos 
sido divididos de acordo com a participação na 
primeira fase do estudo. Os resultados desta análise 
encontram-se detalhados nas Tabelas 2 e 3. Da 
totalidade da amostra de 2018, 57,8% (n=48) dos 
intervenientes tinham participado no questionário 
de 2017, correspondendo a 82,8% dos inquiridos 
em 2017. Da análise efetuada, foi reportado que as 
vacinas contra NM serogrupo B (91,6%) e rotavírus 
(75,9%) eram as mais recomendadas entre os 
profissionais de saúde em 2018, sendo este valor 
superior ao observado em 2017 (89,7% e 65,5%, 
respetivamente). 

Quanto à vacina contra o HPV, no género 
masculino, as respostas do questionário de 2017 
demonstram que 79,3% (n=46) dos inquiridos 
concordava com as recomendações sobre a vacina 
e apenas 22,4% (n=13) recomendava-a na consulta. 
Em 2018, 95,8% (n=46) dos que tinha respondido 
no ano anterior, concordavam com a recomendação 
a título individual e 50,0% (n=24) recomendava a 
vacina na consulta.  

Constatou-se ainda que 19% (n=11) dos 
inquiridos em 2017 não se sentiam à vontade 
para discutir esta temática com os progenitores, 
sendo o valor monetário e a ausência de sessões de 
esclarecimento mencionados como as principais 
barreiras à promoção da vacinação. Este valor 
sofreu um decréscimo para 2,1% (n=1), no segundo 
questionário, sendo a limitação referida o valor 
monetário.

Relativamente aos anos de atividade profissional 
(Tabela 3), foi reportado, em 2017, diferença 
estatisticamente significativa na resposta sobre 
recomendação da vacina contra hepatite A 
(p=0,032) e, em 2018, na resposta à pergunta 
“Sente-se à vontade para discutir este assunto com 
os progenitores” (p=0,042). Quanto à categoria 
profissional (Tabela 3), em 2017, foi reportada 
uma diferença estatisticamente significativa na 
recomendação da vacina contra rotavírus (p=0,016), 

Figura 1 – Fluxograma do estudo
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Questionário 2017
N=58

Questionário 2018
N=83

Género (n, %)

Feminino 53 (91,4) 70 (84,3)

Masculino 5 (8,6) 13 (15,7)

Idade (anos; mediana, FIQ) 37,0 ± 14,0 37,0 ± 15,0

Categoria Profissional (n, %)

Médicos 20 (34,5) 39 (47,0)

Enfermeiros 38 (65,5) 44 (53,0)

Anos de atividade profissional (mediana, FIQ)

Médicos 4,5 ± 13 5,0 ± 9,0

Enfermeiros 15,5 ± 12 16,5 ± 12

Centro de Saúde (n, %)

Ponta Delgada 35 (60,3) 50 (60,2)

Ribeira Grande 9 (15,5) 8 (9,6)

Povoação 9 (15,5) 7 (8,4)

Nordeste 5 (8,6) 10 (12,0)

Vila Franca 0 (0,0) 8 (9,6)

Tabela 1 – Caraterísticas sociodemográficas da amostra

HPV, no género masculino (p=0,035), e hepatite A 
(p=0,036).

Quanto à comparação entre o grupo sujeito 
a intervenção (n=44) e o não sujeito (n=39), 
pôde observar-se um aumento da percentagem 
de profissionais de saúde que aconselhavam as 
vacinas extra-PNV, exceto para a vacina contra NM 
serogrupo B (Tabela 4). Das cinco vacinas analisadas, 
constatou-se uma associação estatisticamente 
significativa (p=0,043) entre a recomendação da 
vacina contra HPV e a intervenção, com um aumento 
de 28,8% de 2017 para 2018, na recomendação a 
título individual. 

DISCUSSÃO

Em Portugal, o programa nacional de vacinação 
tem uma elevada taxa de adesão, contudo para as 
vacinas não contempladas pelo PNV são escassos 

os estudos sobre a opinião geral e percentagem 
de prescrição. Rocha R et al. e Neves JF et al. 
estudaram os fatores associados à menor adesão às 
vacinas extra-PNV, constatando um predomínio no 
aconselhamento pelos pediatras, comparativamente 
aos médicos de família.6,8 Nas duas fases do presente 
estudo (questionário 2017 e 2018) foi reportado 
que a maioria dos profissionais de saúde abordava 
esta temática na consulta de Saúde Infantil e 
Juvenil, facto associado provavelmente com a maior 
divulgação sobre a recomendação e segurança 
das vacinas extra-PNV nos últimos anos.5 À 
semelhança dos estudos prévios, o valor monetário 
destas vacinas permanece como fator limitador na 
prescrição e aconselhamento.6-8 Outra das barreiras 
observadas para a recomendação deveu-se à falta de 
conhecimento, tendo sido constatada, uma diferença 
estatisticamente significativa entre os anos de 
atividade profissional e a insegurança na abordagem. 
A mediana de anos de atividade profissional na 
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Categoria Profissional Anos de atividade

p-value

2017
2018

2017
2018

 
Respondeu

 Não 
espondeu Respondeu Não 

espondeu

Conhecimento sobre 
vacinação extra PNV

1,000* - - 0,526# - -

Sente-se à vontade para 
discutir

0,487* 0,417* 0,187 0,537# 0,042# 0,710#

Recomenda a vacina 
contra Neisseria meningitidis B

0,084* 1,000* 1,000 0,697# 0,708# 0,710#

Recomenda a vacina 
contra rotavírus

0,016* 0,378* 0,727 0,072# 0,309# 0,897#

Conhecimento sobre a 
vacina contra HPV ♂

0,476* 1,000* 0,613 0,614# 0,125# 0,977#

Concorda com as 
recomendações da 
vacina contra HPV  ♂

0,035* 1,000* 0,457 0,945# 0,215# 0,683#

Aconselha a vacina 
contra varicela

0,701* 0,146* 0,642 0,324# 0,232# 0,945#

Aconselha a vacina 
contra hepatite A

0,036* 0,741* 0,642 0,032# 0,740# 0,369#

Legendas: 
* Resultado do teste Qui Quadrado     # Resultado do Teste Mann-Whitney. Valores de p-value 0,05

equipa médica foi de cinco anos, em 2018, com 
o valor mínimo de um ano, o que pode explicar a 
dificuldade, por parte dos profissionais mais novos, 
na abordagem sobre vacinas não comparticipadas 
e na demonstração do custo-benefício das mesmas 
aos progenitores.8 Relativamente aos enfermeiros, 
apesar da mediana de anos de atividade profissional 
ter sido superior, o mesmo não se traduziu numa 
maior recomendação das vacinas extra-PNV em 
comparação com os médicos, fato que poderá 
ser explicado pelas mesmas serem dependentes 
de prescrição médica obrigatória. Na segunda 
fase do estudo, foi reportado um aumento da 
confiança na abordagem deste tema em consulta, 
nos indivíduos que tinham participado no primeiro 
questionário, provavelmente associado a uma maior 
familiarização sobre o tema e participação nas 
sessões de esclarecimento, demonstrando a eficácia 

da promoção de uma prática entre pares. 
As vacinas contra NM do serogrupo B e contra 

rotavírus foram as mais recomendadas em ambos 
os questionários, constatação observada em outros 
estudos e que reflete a sensibilização, por parte 
dos profissionais de saúde, para a o predomínio do 
serogrupo B na Europa nos últimos anos e maior 
incidência de doença invasiva meningocócica aos seis 
meses de idade; e por outro lado, o reconhecimento 
do impacto da infeção por rotavírus na saúde 
pública e a possibilidade de diminuição do número 
de vindas ao Serviço de Urgência e internamento 
hospitalar com a vacinação.5,9 Apesar de existirem 
poucos estudos sobre a taxa de adesão a estas duas 
vacinas, foi observado uma cobertura estimada de 
68% para NM do serogrupo B e 48-55,1% para 
rotavírus.6,10 No presente estudo constatou-se uma 
diferença estaticamente significativa (p=0,016) entre 

Tabela 3 – Análise inferencial das respostas aos questionários por categoria profissional e 
anos de atividade

Fatores de Adesão e Barreiras nos Cuidados de Saúde 
Primários à Vacinação Extra-Programa Nacional de Vacinação



MGF & Ciência Volume 5|Nº2 dezembro, 2021
110

Artigo Original 

Sem intervenção 
(n=39)

Com intervenção 
(n=44)

   
  p

-v
al

ue

Sim
n (%)

Não
n (%)

Sim
n (%)

Não
n (%)

Conhecimento sobre vacinação extra 
PNV

39 (100) 0 (0) 44 (100) 0 (0) -

Sente-se à vontade para discutir
37 (94,9) 2 (5,1) 39 (88,6) 5 (11,4) 0,269*

Recomenda a vacina contra Neisseria 
meningitidisB

36 (92,3) 3 (7,7) 40 (90,9) 4 (9,1) 0,568*

Recomenda a vacina contra rotavírus
26 (66,7)a 11 (28,2)a 37 (84,1)a 6 (13,6)a 0,074*

Conhecimento sobre a vacina contra 
HPV no ♂

37 (94,9) 2 (5,1) 44 (100) 0 (0) 0,218*

Concorda com as recomendações da 
vacina contra HPV no ♂

37 (94,9) 2 (5,1) 39 (88,6)a 4 (9,1)a 0,386*

Recomenda a vacina contra HPV no ♂
14 (35,9)a 23 (59)a 24 (54,5)a 16 (36,4)a 0,043*

Aconselha a vacina contra varicela
4 (10,3) 35 (89,7) 6 (13,6) 38 (86,4) 0,449*

Aconselha a vacina contra hepatite A
5 (12,8)a 33 (84,6)a 11 (25) 33 (75) 0,142*

Legendas: 
*Resultado do teste Qui Quadrado        a Os dados presentes na tabela excluem os missing data

Tabela 4 – Comparação entre as respostas às questões sobre vacinação extra PNV com a 
intervenção (Sessões/Panfleto)

o aconselhamento da vacina contra rotavírus e a 
categoria profissional, o que pode refletir uma maior 
divulgação das recomendações desta vacina na 
equipa médica, promovendo uma maior segurança 
na sua abordagem.  

A vacina contra HPV no género masculino foi 
a que induziu maior controvérsia nas respostas 
ao primeiro questionário. Apesar de a maioria 
(93,1%) concordar com as recomendações sobre 
a vacina, apenas 22,4% aconselhava na consulta, 
comprovando que um dos problemas associados à 
baixa taxa de adesão é a sua diminuta propagação 
por parte dos profissionais de saúde. Contudo, após a 
intervenção verificou-se um aumento estaticamente 
significativo (p=0,043) no seu aconselhamento. 
Corroborando a afirmação anterior, Sherman et 
al. documentaram, que, após uma explicação sobre 
HPV e suas repercussões no género masculino, a 

maioria dos progenitores era a favor de vacinar os 
seus filhos, independentemente do conhecimento 
prévio sobre esta vacina.11 A educação pública sobre 
o impacto do HPV na saúde masculina é fulcral, 
com intuito de aumentar a cobertura vacinal e, 
futuramente, a sua extensão universal. 

Nas restantes vacinas (contra hepatite A e 
varicela) as percentagens de aconselhamento foram 
baixas, tendo em conta que a maioria das crianças/
adolescentes observados em cuidados de saúde 
primários são saudáveis, não estando incluídos nas 
recomendações destas vacinas.5

O estudo descrito apresenta limitações como o 
tamanho e o tipo da amostra. A não aleatorização 
da amostra esteve relacionada com o objetivo inicial 
do estudo de criação de um censo, através da entrega 
dos questionários a toda a população da Ilha de 
São Miguel, que cumprisse os critérios de inclusão. 
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Pelas limitações metodológicas mencionadas, as 
conclusões obtidas não podem transmitir com 
objetividade incontestável a realidade da população 
da Ilha de São Miguel e não pode ser efetuada uma 
extrapolação dos dados presentes neste estudo. 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, 
este estudo é um dos primeiros a avaliar a perspetiva 
dos cuidados de saúde primários, incluído 
enfermeiros e médicos, sobre a vacinação extra-
plano. O presente estudo permitiu conhecer a 
realidade da prática clínica em relação à vacinação 
extra-PNV nas Unidades de Saúde da Ilha de São 
Miguel com a possibilidade de identificação dos 
pontos de intervenção e atuação possíveis. 
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Anexo 1 – Questionário aplicado
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Cont. Anexo 1 – Questionário aplicado
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Cilostazol na melhoria da claudicação intermitente na doença arterial 
periférica
Improvement of  Intermittent Claudication in Peripheral Arterial Disease with Cilostazol
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3 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Bela Saúde, ACeS Maia/Valongo

RESUMO 

Introdução: A manifestação mais frequente da doença arterial periférica é a claudicação intermitente, que 
afeta negativamente a qualidade de vida. O cilostazol está aprovado nestas pessoas com claudicação intermitente 
para aumento das distâncias percorridas. O objetivo deste trabalho é rever a evidência atual sobre o papel do 
cilostazol na melhoria da claudicação intermitente em pessoas com doença arterial periférica.
Materiais e métodos: Em fevereiro de 2018, foram pesquisados artigos, em português e inglês, usando os 
termos: cilostazol e Peripheral Arterial Disease. Foram consultadas as fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, 
Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, National Institute for Health and Care Excellence, DARE, 
Bandolier, The Cochrane Library e MEDLINE. Foram selecionados os artigos que cumpriam os critérios de 
inclusão (população com doença arterial periférica com claudicação intermitente; intervenção terapêutica com 
cilostazol em comparação com placebo e outcome relacionado com o efeito na distância máxima percorrida) e 
excluídos os artigos repetidos ou indisponíveis. Foi usada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) 
para estratificar o nível de evidência e atribuir a força da recomendação.
Resultados: Obtiveram-se inicialmente 124 artigos, publicados entre 2008 e 2018: duas meta-análises e duas 
normas de orientação clínica foram selecionadas.
Discussão: O cilostazol pode aumentar a distância máxima percorrida (força de recomendação B). São 
necessários mais estudos para avaliar a duração de tratamento e o impacto na progressão da doença arterial 
periférica e na qualidade de vida.
Conclusão: O cilostazol pode melhorar a claudicação intermitente em pessoas com doença arterial periférica.
Palavras-chave: cilostazol; doença arterial periférica; claudicação intermitente

ABSTRACT

Introduction: Intermittent claudication is the most common manifestation of  peripheral arterial disease, negatively 
affecting patients’ quality of  life. Cilostazol is approved for use in people with intermittent claudication to increase 
walking distances. The aim of  this paper is to review current evidence on the role of  cilostazol in improving intermittent 
claudication in people with peripheral arterial disease.
Materials and methods: In February 2018, we searched for articles in Portuguese and English, using the terms: 
cilostazol and Peripheral Arterial Disease. The databases consulted were: National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical 
Association Practice Guidelines Infobase, National Institute for Health and Care Excellence, DARE, Bandolier, The Cochrane Library and 
MEDLINE. The articles that fulfilled the inclusion criteria were selected (population with peripheral arterial disease 
and intermittent claudication; therapeutic intervention with cilostazol compared with placebo and outcome related 
to the effect on the maximal walking distance) and repeated or unavailable articles were excluded. The Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT) was used to rate the level of  evidence and attribute the strength of  recommendation. 
Results: From the 124 articles initially found (published between 2008 and 2018): two meta-analysis and two guidelines 
were selected.
Discussion: Cilostazol may increase the maximal walking distance (strength of  recommendation B). Further studies 
are needed to evaluate the duration of  treatment and the impact on the progression of  peripheral arterial disease and 
quality of  life.
Conclusion: Cilostazol may improve intermittent claudication in patients with peripheral arterial disease.
Keywords: cilostazol; peripheral arterial disease; intermittent claudication 
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INTRODUÇÃO

A doença arterial periférica (DAP) caracteriza-
se pela oclusão ou estenose das artérias dos 
membros com consequente diminuição da perfusão 
sanguínea.1,2 A sua prevalência aumenta com a 
idade e, em Portugal, estima-se que afete 3,8 a 
6,0% das pessoas com mais de 50 anos de idade.2 
Na maioria dos casos, é causada por aterosclerose.1,2 
Os principais fatores de risco são a idade avançada, 
sexo masculino, presença de doença cardiovascular 
estabelecida, hábitos tabágicos e antecedentes 
pessoais de diabetes mellitus, sendo os dois últimos 
os mais relevantes.2-5 De acordo com a classificação 
de Leriche-Fontaine, a DAP pode ser assintomática 
(estadio I) ou sintomática, sendo que no estadio 
II se manifesta por claudicação intermitente (dor 
muscular desencadeada pelo exercício físico, com 
carácter reprodutível e que resolve com o repouso) 
e nos estadios III e IV se apresenta como dor em 
repouso e lesões tróficas (gangrena/necrose), 
respetivamente.3 Pessoas com DAP têm risco mais 
elevado de eventos cardiovasculares major (enfarte 
agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e 
morte cardiovascular) e de eventos adversos major 
dos membros inferiores (amputação major e isquemia 
aguda dos membros inferiores).1 Pela elevada 
prevalência de fatores de risco cardiovascular 
(FRCV) e da DAP em si, estas pessoas serão 
tendencialmente acompanhadas pelo médico de 
família. A maioria dos diagnósticos de DAP é feita 
a nível dos cuidados de saúde primários. O médico 
de família tem papel essencial na estratificação, 
tratamento farmacológico e não farmacológico, 
assim como na referenciação precoce para cuidados 
hospitalares quando justificado. Além disso, nos 
casos mais graves de DAP (principalmente estadio 
III) é necessário cuidados de penso e reavaliação 
médica frequentes, continuando o médico de família 
a ter papel fundamental no seguimento destas 
pessoas.3

O diagnóstico pode ser feito com base na história 
clínica e no exame físico, complementados pela 
avaliação do índice tornozelo-braço, na qual se 
valorizam índices iguais ou inferiores a 0,9.1,3,5 O 
aparecimento dos sintomas deve-se à vascularização 
insuficiente que condiciona diminuição no aporte 
de oxigénio aos músculos, sendo a principal 
manifestação a claudicação intermitente na região 
gemelar.1,3

A presença de claudicação intermitente afeta 
negativamente a qualidade de vida pela consequente 
diminuição da mobilidade que condiciona a 

capacidade funcional, com perda de independência 
nas atividades de vida diária, e que diminui a 
participação em atividades laborais e recreativas.1 

O tratamento da DAP inclui estratégias não 
farmacológicas, para a prevenção e controlo de 
FRCV (incluindo prática regular de exercício físico 
e cessação tabágica), e opções farmacológicas para 
alívio sintomático, controlo de FRCV e prevenção 
de eventos cardiovasculares. As técnicas cirúrgicas 
de revascularização têm indicação nos casos mais 
avançados ou em situações de falência terapêutica.2-5

Como opção terapêutica no alívio sintomático da 
claudicação intermitente na DAP, estão disponíveis 
a pentoxifilina, o naftidrofurilo e o cilostazol. 
Estes fármacos não substituem as estratégias 
terapêuticas de controlo de FRCV e de prevenção 
de eventos cardiovasculares (como terapêutica da 
hipertensão arterial e diabetes mellitus, terapêutica 
antidislipidémica e antiagregação plaquetar), as 
quais devem seguir as atuais normas de orientação 
clínica (NOC).3,4

O cilostazol, apenas mais recentemente disponível 
em Portugal, é um inibidor da fosfodiesterase 
III, atuando como vasodilatador arterial direto e 
antiplaquetário.6 Existem algumas contraindicações 
para a sua utilização, incluindo insuficiência 
cardíaca, insuficiência renal grave, insuficiência 
hepática moderada-grave, distúrbio hemorrágico 
conhecido, antecedentes de arritmias ventriculares 
e gravidez.7,8

O objetivo deste trabalho é rever a evidência 
atual sobre o papel do cilostazol na melhoria da 
claudicação intermitente em pessoas com DAP com 
claudicação intermitente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Em fevereiro de 2018, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica de publicações nas línguas inglesa 
e portuguesa, sob a forma de ensaios clínicos 
controlados e aleatorizados (ECA), meta-análises, 
revisões sistemáticas e NOC, usando os termos de 
pesquisa: "cilostazol" [Supplementary Concept] e 
"Peripheral Arterial Disease" [Mesh]. Foram consultadas 
as bases de dados National Guideline Clearinghouse, 
Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, 
National Institute for Health and Care Excellence, Database 
of  Abstracts of  Reviews of  Effects, Bandolier, The 
Cochrane Library e MEDLINE. Não foi aplicado 
qualquer limite temporal à pesquisa realizada. 
Adicionalmente, foram revistas as referências 
bibliográficas dos artigos selecionados. 
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Os artigos selecionados para leitura integral e 
os artigos selecionados para atribuição do nível de 
evidência e força de recomendação foram analisados 
de forma independente por dois autores. Perante 
discrepância de opiniões, a decisão final era tomada 
em reunião de todos os autores.

Consideraram-se os seguintes critérios de inclusão: 
população de pessoas com DAP com claudicação 
intermitente; intervenção terapêutica com cilostazol 
em comparação com placebo e outcome relacionado 
com o efeito na distância máxima percorrida. Foram 
excluídos os artigos repetidos ou indisponíveis e os 
ECA já incluídos nas revisões sistemáticas ou meta-
análises selecionadas para atribuição do nível de 
evidência e força de recomendação. 

Foi utilizada a escala Strength of  Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Family Physician para 
estratificar o nível de evidência e atribuir a força da 
recomendação.9

RESULTADOS

Foram encontrados 124 artigos, publicados entre 
2008 e 2018, dos quais quatro foram selecionados 
para atribuição do nível de evidência e força 
de recomendação: duas NOC e duas revisões 
sistemáticas com meta-análise. O processo de seleção 
dos artigos encontra-se representado na figura 1.

A descrição resumida dos artigos selecionados 
encontra-se nas tabelas 1 e 2.

Revisões sistemáticas
A revisão sistemática publicada em 2011 por 

Squires et al, avaliou a efetividade e custo-efetividade 
do cilostazol e outros fármacos vasoativos em 
pessoas com DAP que mantinham claudicação 
intermitente após um período de tratamento não-
farmacológico. Foram incluídos 26 ECA (n=6195) 
na revisão com a duração de tratamento entre 
oito e 144 semanas (moda de 24 semanas), a 
comparar cilostazol, naftidrofurilo, pentoxifilina ou 
nicotinato de inositol com placebo, e a comparar 
cilostazol com pentoxifilina ou cuidados gerais. A 
distância máxima percorrida foi calculada através 
de caminhada em passadeira, verificando-se uso de 
protocolos diferentes (um protocolo com velocidade 
e inclinação constantes e outro protocolo com 
velocidade constante e inclinação com aumento 
gradual). Quanto à terapêutica com cilostazol, 
foram incluídos 11 ECA (n=4032) a comparar a 
dose de 100mg duas vezes por dia com placebo, com 
a duração de tratamento a variar entre 12 e 144 

semanas (moda de 24 semanas). Quanto ao efeito do 
cilostazol na distância máxima percorrida, verificou-
se que sete ECA relatavam aumento estatisticamente 
significativo em comparação com placebo enquanto 
três ECA não relatavam diferença em comparação 
com placebo. Foi realizada meta-análise para 
avaliação do efeito do cilostazol na dose de 100mg 
duas vezes por dia na distância máxima percorrida 
em comparação com placebo, analisando-se os 
ECA incluídos na revisão prévia da Cochrane de 
Robless et al (sete ECA incluídos, n=1724, duração 
de tratamento entre 12 a 24 semanas). Verificou-se 
aumento de 57,27 metros (intervalo de confiança de 
95% de 24,93 a 86,57 metros) na média da distância 
máxima percorrida nos participantes sob terapêutica 
com cilostazol em comparação com placebo.

A revisão sistemática elaborada por Bedenis 
et al,8 em 2014, avaliou o efeito do cilostazol na 
melhoria das distâncias percorridas e na redução da 
mortalidade e dos eventos vasculares em pessoas com 
DAP com claudicação intermitente estável. Foram 
selecionados ECA a comparar cilostazol com placebo 
ou outros fármacos vasoativos/antiplaquetários. 
Foram incluídos 15 ECA (n=3718) na revisão, a 

Figura 1 – Fluxograma de seleção de artigos
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comparar cilostazol nas doses de 50mg duas vezes 
por dia (dois ECA), de 100mg duas vezes por dia (15 
ECA) e 150mg duas vezes por dia (um ECA), com 
placebo, e cilostazol com pentoxifilina. A duração 
das terapêuticas variou entre seis e 26 semanas (moda 
de 24 semanas). A distância máxima percorrida foi 
calculada através de caminhada em passadeira, 

Autor, ano Resumo NE

Squires et al,

20117

26 ECA (n=6195)
População: Pessoas com DAP que mantinham claudicação intermitente 
após período de terapêutica não-farmacológica.
Intervenção e comparação: Cilostazol, naftidrofurilo, pentoxifilina ou 
nicotinato de inositol a comparar com placebo; cilostazol a comparar com 
pentoxifilina ou com cuidados gerais.
Duração: 8-144 semanas (moda 24 semanas).
Resultadosa: Incluídos na revisão 11 ECA a comparar cilostazol 100mg 
2 vezes/dia com placebo (n=4032, duração 12-144 semanas): 1 ECA com 
duração de 144 semanas sem dados de DMP; 7 ECA verificaram aumento 
estatisticamente significativo da DMP e 3 ECA não encontraram diferença.
Meta-análise para avaliação do efeito do cilostazol 100mg 2 vezes/dia na 
DMP em comparação com placebo (7 ECA incluídos na revisão da Cochrane 
de Robless et al, n=1724, duração 12-24 semanas): aumento da DMP 57,27 
metros, IC 24,93-86,57 metros).

2

Bedenis et al, 
20148

15 ECA (n=3718)
População: Pessoas com DAP com claudicação intermitente estável.
Intervenção e comparação: Cilostazol a comparar com placebo; 
cilostazol a comparar com pentoxifilina.
Duração: 6-26 semanas (moda 24 semanas).
Resultadosa: Os 15 ECA incluídos na revisão comparavam cilostazol com 
placebo.
Excluídos da meta-análise 7 ECA a comparar cilostazol 100mg 2 vezes/dia 
com placebo. 
Meta-análise para avaliação do efeito do cilostazol na DMP em comparação 
com placebo (8 ECA, n=2247): aumento estatisticamente significativo para 
cilostazol 100mg 2 vezes/dia (8 ECA, n=2247) e 50mg 2 vezes/dia (2 ECA, 
n=602) comparado com placebo (diferença de médias ponderadas 43,11 
metros, IC 18,27-67,95 metros e diferença de médias ponderadas 32,00 
metros, IC 14,17-49,83 metros, respetivamente; p<0,05); aumento da DMP 
para o cilostazol 150mg 2 vezes/dia (1 ECA, n=215) comparado com placebo 
(diferença de médias ponderadas 51,80 metros, IC 0,01-103,59 metros).

2

Tabela 1 – Revisões sistemáticas com meta-análise

Legenda: Apresentados apenas os dados relativos a terapêutica com cilostazol em comparação com placebo; DMP - Distância 
máxima percorrida; ECA - Ensaios clínicos aleatorizados e controlados; IC - Intervalo de confiança a 95%; NE - Nível de 
evidência.

verificando-se uso de três protocolos diferentes (de 
acordo com os critérios de velocidade e inclinação 
definidos). Sete ECA a comparar cilostazol 100mg 
duas vezes por dia com placebo foram excluídos 
da meta-análise por serem muito heterogéneos: 
um ECA não relatava dados de distância máxima 
percorrida, quatro ECA relatavam aumento da 
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percorrida nas pessoas com DAP com claudicação 
intermitente. 

Quanto à terapêutica com fármacos vasoativos, 
o conteúdo da primeira NOC é sustentado pela 
evidência fornecida pela revisão sistemática de 
Squires et al,7 e o conteúdo da segunda NOC é 
sustentado pela evidência fornecida pela revisão 
sistemática de Bedenis et al.8 

DISCUSSÃO

A DAP é um marcador de risco cardiovascular, 
sendo importante quer a sua pesquisa ativa em 
pessoas com doença cardiovascular conhecida ou 
com FRCV significativos quer o investimento da 
correta estratificação do risco cardiovascular em 
pessoas a quem é diagnosticada esta condição. 
Neste processo, a importância do papel do médico 
de família é inegável. A intervenção do médico de 
família começa na promoção, junto dos seus utentes, 
de estilos de vida saudáveis e da correção e/ou 
controlo de FRCV, nomeadamente o tabagismo 
e a hipertensão arterial. A presença de DAP é 
confirmada por um método de diagnóstico simples 
e de baixo custo, acessível nos cuidados de saúde 
primários.2

No tratamento da DAP com claudicação 
intermitente, está recomendada a prática de exercício 
físico, idealmente supervisionado (níveis de adesão 
reconhecidamente reduzidos) e, em última instância, 
a revascularização com angioplastia, sendo incerta 
a durabilidade desta intervenção e conhecidos os 
riscos associados a procedimentos cirúrgicos.8 É 
neste contexto que surgem as terapêuticas vasoativas 

NOC Recomendação FR

National Institute 
for Health and Care 
Excellence (NICE), 201110

O cilostazol é eficaz no aumento das distâncias de claudicação 
em pessoas com DAP, mas o tratamento com cilostazol não é 
recomendado.

B

American College of  
Cardiology/American 
Heart Association (AHA/
ACC), 201611

O cilostazol é eficaz na melhoria dos sintomas e no aumento 
da distância máxima percorrida nas pessoas com DAP com 
claudicação intermitente (força de recomendação I, nível de 
evidência A).a

B

Tabela 2 – Normas de orientação clínica

Legenda: FR - Força de recomendação; NOC - Normas de orientação clínica. a Nível de evidência A - evidência de elevada 
qualidade proveniente de mais que um ensaio clínico aleatorizado e controlado (ECA); meta-análises de ECA de elevada 
qualidade; um ou mais ECA corroborados por estudos observacionais descritivos. Força de recomendação I (forte) - Benefício 
muito superior ao risco; recomendado, indicado/útil/eficaz/benéfico, deve ser realizado/administrado/outro.

distância máxima percorrida, dois ECA relatavam 
diminuição da distância máxima percorrida. Na 
meta-análise para avaliação da distância máxima 
percorrida, verificou-se aumento estatisticamente 
significativo em participantes sob cilostazol 100mg 
duas vezes por dia (oito ECA incluídos, n=2247) e 
50mg duas vezes por dia (dois ECA incluídos, n=602) 
comparado com participantes sob placebo (diferença 
de médias ponderadas de 43,11 metros, intervalo 
de confiança de 95% de 18,27 a 67,95 metros e 
diferença de médias ponderadas de 32,00 metros, 
intervalo de confiança de 95% de 14,17 a 49,83 
metros, respetivamente; p<0,05). Nos participantes 
sob cilostazol na dose de 150mg duas vezes por dia 
(n=215) verificou-se aumento da distância máxima 
percorrida comparado com participantes sob 
placebo, mas, com apenas um estudo, a associação 
não pôde ser determinada (diferença de médias 
ponderadas de 51,80 metros, intervalo de confiança 
de 95% de 0,01 a 103,59 metros). 

Normas de orientação clínica
As NOC do National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE)10 e da American College of  Cardiology/
American Heart Association (AHA/ACC),11 publicadas 
em 2011 e 2016, respetivamente, tiveram por 
objetivo elaborar recomendações sobre a abordagem 
das pessoas com DAP. 

Na primeira NOC, considera-se que a terapêutica 
com cilostazol para aumento das distâncias de 
claudicação em pessoas com DAP é eficaz, embora 
não seja recomendado nenhum outro fármaco 
vasoativo além de naftidrofurilo. Na segunda NOC, 
considera-se que a terapêutica com cilostazol é eficaz 
na melhoria dos sintomas e no aumento da distância 
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orais, nas quais se inclui o cilostazol, numa tentativa 
mais eficaz e mais segura de controlo sintomático, 
na fase precedente à indicação cirúrgica.2

A claudicação intermitente diminui a qualidade 
de vida devido à dor e à diminuição da capacidade 
de exercício. As distâncias de claudicação, 
calculadas através de caminhada em passadeira 
(com velocidade e inclinação definidas), são medidas 
objetivas que se podem usar na avaliação da 
gravidade da claudicação intermitente, definindo-se 
a distância livre de dor, que corresponde à distância 
percorrida até ao aparecimento do sintoma de dor, 
e a distância máxima percorrida que corresponde à 
distância máxima percorrida pela pessoa até parar 
por não tolerar a dor.10,11 Em termos clínicos, a 
distância máxima percorrida tem sido considerada 
clinicamente mais relevante que a distância 
percorrida livre de dor, visto que no dia-a-dia é 
frequente as pessoas com DAP com claudicação 
intermitente ajustarem a velocidade de caminhada, 
de forma a conseguirem percorrer uma maior 
distância.10

Foram selecionadas para atribuição do nível de 
evidência e força de recomendação duas revisões 
sistemáticas com meta-análise e duas NOC.7,8,10,11 Os 
ECA incluídos nas revisões sistemáticas a comparar 
cilostazol com placebo tinham entre seis a 26 semanas 
de duração de tratamento, com a maioria a ter 24 
semanas. A dose de cilostazol mais consensualmente 
considerada nos ensaios clínicos é 100mg duas vezes 
por dia. As duas meta-análises verificaram aumento 
na distância máxima percorrida em pessoas com 
DAP para a terapêutica com cilostazol 100mg duas 
vezes por dia relativamente ao placebo.7,8 O conteúdo 
relativo à terapêutica com cilostazol das NOC da 
NICE e AHA/ACC é sustentado pela evidência 
fornecida pelas duas revisões sistemáticas incluídas 
nesta revisão. Ambas as guidelines consideram que a 
terapêutica com cilostazol é eficaz no aumento da 
distância máxima percorrida.10,11 O tratamento com 
cilostazol não é recomendado na NOC da NICE, 
em razão de o naftidrofurilo ter sido considerado 
mais eficaz e custo-efetivo que o cilostazol.10 

Quanto a mortalidade e eventos vasculares, 
a evidência existente, proveniente de ensaios de 
duração na maioria não superior a 24 semanas que 
relatam poucos eventos, não estabelece associação 
com a terapêutica com cilostazol.8 

Os efeitos adversos relatados para o cilostazol 
foram cefaleias, diarreia, fezes anormais, tonturas e 
palpitações, de intensidade ligeira, sem condicionar 
a interrupção da terapêutica.7,8 De referir que os 
estudos relatam taxas de hemorragia idênticas ao 

placebo, sem associação a aumento das taxas de 
hemorragia dos antiagregantes plaquetares, quando 
o cilostazol é combinado com estes.6

A associação entre os outcomes distâncias 
de claudicação e qualidade de vida carece de 
avaliação.10 A evidência sobre a qualidade de vida 
associada à terapêutica com fármacos vasoativos 
como o cilostazol é proveniente de número reduzido 
de ECA que usam diferentes instrumentos de 
avaliação, com resultados discrepantes que não 
permitem tirar conclusões.7,8,10

As duas revisões sistemáticas incluídas foram 
avaliadas com nível de evidência 2. 7,8 As duas 
NOC incluídas foram avaliadas com força de 
recomendação B. 10,11 Assim, os autores consideram 
que o cilostazol na dose de 100 mg duas vezes por 
dia pode melhorar a distância máxima percorrida 
em pessoas com DAP com claudicação intermitente, 
com força de recomendação B.

Existem, contudo, limitações a considerar 
na análise realizada que exigem interpretação 
cuidadosa dos resultados obtidos nesta revisão. 
Admite-se algum grau de heterogeneidade nos 
critérios de seleção de participantes dos ensaios 
clínicos, dada a deficiente referência aos critérios de 
diagnóstico e à terapêutica prévia, e nos protocolos 
de avaliação das distâncias percorridas através do 
método de passadeira. Alguns dos ensaios clínicos 
incluídos não referiam claramente o método de 
randomização. Verifica-se variabilidade entre 
estudos quanto ao tempo de duração do tratamento. 
Adicionalmente, não é possível excluir a presença de 
vieses de intervenções paralelas não controladas ou 
não comparáveis. De referir ainda, a existência de 
possíveis conflitos de interesse, dado o envolvimento 
da indústria farmacêutica em alguns dos estudos.

Atendendo ao bom perfil de efeitos secundários, 
na opinião dos autores, a decisão de iniciar o 
tratamento deverá ser individualizada, de acordo 
com a avaliação dos possíveis benefícios relacionados 
com o aumento da distância máxima percorrida para 
a pessoa com DAP, após otimização das medidas 
não-farmacológicas com mudança de estilos de 
vida e garantindo a ausência de contraindicações. 
Pelo elevado risco cardiovascular inerente a estas 
pessoas, exige-se um acompanhamento médico 
regular para controlo dos FRCV e, no caso de início 
de terapêutica com cilostazol, reavaliar, de forma 
individualizada, a curto prazo e periodicamente, 
a indicação para continuação do tratamento. No 
entanto, esta reavaliação da indicação terapêutica 
é dificultada por não se encontrarem estabelecidos 
critérios de resposta adequada ao tratamento.
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Em termos de investigação futura, seria benéfica 
a realização de ensaios clínicos que definissem com 
maior rigor a duração mínima eficaz de tratamento, 
conhecimento esse necessário aquando da decisão 
de fazer uma prova terapêutica. Além disso, seria 
pertinente que futuros ensaios clínicos tivessem 
maior duração de forma a avaliar os efeitos do 
tratamento a longo prazo, incluindo o potencial 
impacto na progressão sintomática da doença e na 
indicação para outras estratégias de tratamento como 
técnicas de revascularização, mortalidade, eventos 
cardiovasculares, efeitos secundários. A identificação 
de fatores preditores de melhor resposta a este tipo 
de terapêutica ou a existência de subgrupos de 
doentes com maior benefício são campos ainda por 
explorar. Atendendo à existência de outros fármacos 
com possível indicação no alívio da claudicação 
intermitente, seria interessante assegurar a 
comparabilidade dos estudos e concretizar estudos a 
comparar os diferentes fármacos vasoativos. 

Conclusões
Ao médico de família cabe um importante papel 

na prevenção e nos diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento das pessoas com DAP, incluindo 
a introdução de estratégias para o alívio das 
queixas associadas, nomeadamente a claudicação 
intermitente.

A terapêutica com cilostazol 100mg duas vezes 
por dia parece ser eficaz no aumento da distância 
máxima percorrida nas pessoas com DAP (força de 
recomendação B). Atendendo ao perfil de segurança 
benévolo, o cilostazol pode ser uma opção a 
considerar nas pessoas com DAP com claudicação 
intermitente sem contraindicação ao seu uso.

Aguardam-se estudos mais robustos para melhor 
definir a duração mínima de tratamento, averiguar 
o impacto em termos de morbimortalidade a longo 
prazo e de progressão da doença (nomeadamente 
diminuição da necessidade de intervenção cirúrgica), 
assim como tornar mais clara a comparação com 
outras opções terapêuticas para alívio sintomático.
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ABSTRACT

Introduction: The postpartum period is a transition moment for the parents who learn how to adjust their lives 
to receive a baby. Sleep deprivation, hormonal changes and breastfeeding have a great impact in both physical and 
emotional health of  both woman and couple. The objectives of  the current review were: to understand the changes 
that affect sexual life in the postpartum period; to determine the main difficulties experienced by women in returning 
to sexual activity; to acknowledge possible strategies to improve couple’s relationship and their sexual intimacy.
Methods: The Pubmed database was searched for articles with the keywords “Sex after childbirth”, “Postpartum 
sexuality” and “Postpartum women sexuality”. The articles were selected after careful reading of  the abstracts and 
their relevance to the chosen topic.
Results: 17 out of  39 articles were selected for analysis, according to the review aims. In a study about postpartum 
sexuality, 41-83% of  the participants reported sexual changes in the first three months after giving birth. Increased 
levels of  prolactin and oxytocin and low estrogens are associated with decreased libido and also with dyspareunia, 
caused by decreased lubrication and vaginal atrophy. Although the percentage of  women experiencing these changes 
is high, only 15% discuss them with their health team.
Discussion and Conclusions: Sexual activity can be resumed between 4 to 6 weeks postpartum. Women 
and health professionals feel uncomfortable addressing these issues. It is necessary to define strategies so that 
the health teams can deal easier with these cases. More studies are needed in this field of  expertise, with more 
uniform methodologies, to define clinical practice recommendations based on higher levels of  scientific evidence. 
Keywords: postpartum, puerperium, sexuality, female sexuality, sexual function

RESUMO 

Introdução: O período pós-parto é um momento de transição para os pais que aprendem como ajustar 
as suas vidas para receber o bebé. A privação do sono, as alterações hormonais e a amamentação têm um 
forte impacto tanto na saúde física como emocional da mulher e do casal. Este trabalho de revisão tem como 
objetivos principais: perceber as mudanças que levam à alteração da vida sexual no pós-parto; determinar as 
principais dificuldades sentidas pela mulher no retorno à atividade sexual; conhecer estratégias para melhoria 
da qualidade da relação do casal e da sua intimidade sexual.
Métodos: Pesquisa na base de dados Pubmed de artigos, com as palavras-chave “Sex after childbirth”, “Postpartum 
sexuality” e “Postpartum women sexuality”. Os artigos foram selecionados após leitura do resumo e de acordo com 
o seu enquadramento nos objetivos propostos.
Resultados: Foram encontrados 39 artigos e selecionados 17 para análise, de acordo com os objetivos 
principais da revisão. Num estudo sobre sexualidade no pós-parto, 41-83% das participantes reportaram 
alterações sexuais nos primeiros três meses após o parto. Níveis aumentados de prolactina e oxitocina e baixos 
de estrogénios estão associados com diminuição da líbido e também com dispareunia, causada pela diminuição 
da lubrificação e atrofia vaginal. Embora a percentagem de mulheres que vivencia estas alterações seja alta, 
apenas 15% as discute com a sua equipa de saúde. 
Discussão e Conclusões: A atividade sexual pode ser retomada entre as 4 e as 6 semanas após o parto. 
As mulheres e os profissionais de saúde sentem-se desconfortáveis na abordagem destas temáticas. Torna-
se necessário definir estratégias para que as equipas de saúde tenham maior facilidade em abordar estes 
casos. São necessários mais estudos nesta área, com metodologias mais uniformes para que se possam definir 
recomendações de prática clínica com base em níveis mais elevados de evidência científica.
Palavras-chave: pós-parto, puerpério, sexualidade, sexualidade feminina, função sexual

Saúde sexual feminina no pós-parto - artigo de revisão
Postpartum Female Sexual Health - an overview

Sandra Costa Sá1
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, uma sexualidade saudável não pode ser 
meramente definida como a ausência de disfunção 
sexual, mas como um estado de bem-estar físico, 
emocional, mental e social relacionados com 
a sexualidade.1 Assim, a função sexual é uma 
parte fundamental de cada personalidade e do 
relacionamento do casal, com um impacto óbvio 
na qualidade de vida. Na mulher esta tem uma 
etiologia complexa, determinada por vários fatores 
de ordem cultural, ética, sexológica, psicológica e 
orgânica. Estes problemas podem ser amplificados 
durante a gravidez, no pós-parto e em períodos da 
vida de grandes mudanças físicas e psicológicas.2

O período pós-parto representa um período de 
mudanças únicas na relação e na sexualidade de 
um casal. É um período de transição para os pais, 
que ajustam as suas vidas para cuidar do recém-
nascido.

Os novos pais, ao negociarem novas prioridades 
na sua vida, podem ter dificuldade em encontrar 
tempo de qualidade para o casal. Além da 
negociação de mudanças no relacionamento, as 
mulheres também têm de se ajustar às alterações 
corporais do pós-parto. A privação do sono, 
as alterações hormonais, a amamentação, e a 
recuperação do parto têm impacto tanto na sua 
saúde física como emocional.3

OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho foram 
compreender as mudanças fisiológicas que 
condicionam a vida sexual no pós-parto e determinar 
as dificuldades sentidas pelos casais no retorno 
à atividade sexual. Pretende-se determinar as 
principais alterações na função sexual feminina no 
puerpério e definir estratégias, que em colaboração 
com o profissional de saúde, permitirão melhorar 
a qualidade da relação do casal e a sua intimidade 
sexual.

MÉTODOS

Pesquisa na base de dados Pubmed de artigos 
sem limite temporal, com as palavras-chave “Sex after 
childbirth”, “Postpartum sexuality” e “Postpartum women 
sexuality”. Os artigos utilizados foram selecionados 
pelo enquadramento do resumo nos objetivos 

principais da revisão.

RESULTADOS 

Foram encontrados 39 artigos dos quais foram 
selecionados 17 para análise: 1 revisão sistemática, 
6 estudos de coorte prospetivos, 7 revisões de tema, 
2 estudos descritivos observacionais e 1 proposta 
de prática clínica. A revisão sistemática apresenta 
um nível de evidência (NE) 1, segundo Strength of  
Recommendation Taxonomy, da American Family Physician.4 
Os restantes estudos apresentam NE 2 (8 estudos) 
ou 3 (8 estudos). A abordagem dos resultados foi 
organizada nos seguintes subtópicos para melhor 
compreensão: 1. Alterações hormonais e físicas na 
mulher no pós-parto; 2. Alterações psicossociais; 3. 
Sexualidade no pós-parto; 4. O papel do profissional 
de saúde; 5. Estratégias para abordar a sexualidade 
nas consultas pós-natais.

Alterações hormonais e físicas na mulher 
no pós-parto:

Grandes alterações neuroendócrinas ocorrem no 
pós-parto e podem contribuir para a diminuição do 
interesse sexual nos primeiros 6 a 12 meses depois do 
parto. Muitas destas alterações ocorrem no sistema 
nervoso central, mais concretamente na amígdala, 
onde ocorre o processamento dos mecanismos de 
recompensa e emoções: mulheres no pós-parto 
mostraram ter resposta diminuída da amígdala 

(NE 3).5 Níveis sanguíneos elevados de prolactina, 
secundários à lactação (~1499 mU/L em mulheres a 
amamentar, ~580 mU/L nas que não amamentam - 
4 semanas pós-parto) e baixos de estrogénios causam 
diminuição da lubrificação vaginal, podendo levar 
a queixas de dispareunia (NE 2).6;7 As complicações 
do parto tais como dor perineal, prolapso uterino 
ou vaginal e fraqueza da musculatura do pavimento 
pélvico podem tornar a atividade sexual difícil. O 
trauma perineal afeta mais de 85% das mulheres 
depois de um parto vaginal e este risco é maior se 
houver utilização de fórceps, episiotomia ou outros 
métodos de reparação pélvica (NE 3).8;9

Estudos demonstram que a percentagem de 
mulheres que vivencia alterações sexuais no período 
pós-parto é alta embora apenas 15% as discutam com 
a sua equipa de saúde (NE 2).7 As mulheres sentem-
se desconfortáveis na abordagem destas temáticas 
com os seus prestadores de cuidados de saúde e os 
mesmos sentem-se inseguros na orientação destas 
problemáticas em visitas de rotina, o que também 
se verificou em estudos com puérperas (NE 3).6;7;9;10
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Alterações psicossociais:
O funcionamento e a satisfação sexual são 

altamente influenciados por fatores psicológicos 
incluindo o stress, humor, ansiedade, autoestima, 
imagem corporal e experiências traumáticas no 
passado (NE 2).11;12

O período pós-parto apresenta desafios 
psicológicos específicos. As mulheres experienciam 
dificuldades psicossociais, como isolamento, 
ansiedade e desafios de identidade. Destas, 85% 
reportam baby blues e aproximadamente 20% têm 
critérios de depressão pós-parto. Das puérperas 
com depressão, 40% descrevem alterações no desejo 
sexual, excitação e orgasmo (NE 3).13 O tratamento 
da depressão tem muitas vezes um impacto negativo 
na resposta sexual feminina, sobretudo se utilizados 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina 
(ISRS) ou inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina e noradrenalina (ISRSN) (NE 1).14 Num 
estudo com 2247 mulheres com depressão tratadas 
com ISRS ou ISRSN, 95.6% mostraram disfunção 
em pelo menos uma fase da resposta sexual: 79% 
experienciaram disfunção no desejo, 83,3% na 
excitação e 45,4% no orgasmo (NE 2).15 Apesar disto, 
os ISRS, bem como os antidepressivos tricíclicos, 
são as classes antidepressivas de eleição para o 
tratamento deste tipo de depressão: em mulheres 
que estejam a amamentar, podem ser utilizados 
com segurança e eficácia antidepressivos como a 
sertralina, a paroxetina e a fluvoxamina. Estes têm 
uma passagem mínima para o leite materno. De 
salientar a paroxetina e a fluvoxamina por terem 
menor impacto na função sexual feminina quando 
comparadas com outros ISRS.13;14;16

Sexualidade no pós-parto:
Em 41-83% das mulheres nos dois a três 

meses após o parto foi identificado algum tipo de 
disfunção sexual. Dois meses após o parto, 55% das 
mulheres experienciam penetração dolorosa e 45% 
relação sexual dolorosa. Queixas sexuais frequentes 
incluem: diminuição do desejo sexual (diminuição 
em 53% aos 3 meses, 37% aos 6 meses, contra 9% 
antes da gravidez) e/ou a presença de dor com a 
penetração, resultando daqui um impacto negativo 
na autoestima e satisfação com a relação (NE 2).3;7 
Um estudo de coorte realizado com 484 mulheres 
primíparas revelou altos níveis de morbilidade sexual 
após o parto, com queixas como a dispareunia e 
a diminuição da líbido a serem frequentemente 
reportadas aos 3 meses após o parto (55% e 53%, 
respetivamente, NE 2). Aos seis meses, 67% das 
mulheres que tinham retomado a atividade sexual 

relataram que as relações sexuais eram menos 
frequentes do que antes da gravidez. Neste estudo, 
a dispareunia foi uma queixa particularmente 
comum: durante os primeiros três meses após o 
nascimento estava significativamente associada 
com presença de parto vaginal (p<0.01), a presença 
de lesão perineal (p<0.0006) e antecedentes de 
dispareunia pré-gravidez (p<0.03); aos seis meses 
estava significativamente associada com a presença 
de aleitamento materno (p<0.0006) e história 
de dispareunia pré-gravidez (p<0.0001); aos seis 
meses, a dispareunia não apresentava associação 
estatisticamente significativa com o tipo de parto 
(p=0.4). Para se perceber a influência que a 
gravidez e o parto tinham nesta queixa estudou-
se a sua prevalência antes e depois da gravidez: 
12% tinham experimentado dispareunia no ano 
antes da gravidez, em comparação com 62% nos 
primeiros três meses após o nascimento e 31% aos 
seis meses. As mulheres que apresentavam queixas 
de dispareunia antes da gravidez tinham quatro 
vezes maior probabilidade de apresentar a mesma 
queixa aos 6 meses após o parto, comparando com 
as mulheres que não apresentavam esta queixa 
previamente à gravidez (NE 2).7

Mulheres com antecedentes de lacerações 
perineais de alto grau (3º e 4º grau) referem 
dispareunia mais frequentemente e por mais tempo 
do que aquelas com lacerações perineais de baixo 
grau ou sem lesões. Aos 6 meses após o parto 
avaliaram-se retrospetivamente as mulheres com 
lacerações perineais de alto e baixo grau e concluiu-
se que as primeiras demoraram, em média, mais 2 
semanas a iniciar a atividade sexual no pós-parto (9 
e 7 semanas, respetivamente) (NE 1).17

Apesar de tudo isto, aos 3 meses pós-parto 80-
93% dos casais retomam a atividade sexual, com as 
queixas previamente referidas estando normalmente 
resolvidas durante o primeiro ano (NE3). Uma boa 
comunicação na relação parece desempenhar um 
papel fundamental durante períodos de diminuição 
da atividade sexual (NE3).6

O papel do profissional de saúde:
Os médicos e as mulheres têm dificuldade em 

abordar o tema da sexualidade, pelo desconforto 
causado pelo assunto e pela falta de treino do 
profissional em colher a história clínica sexual 
(NE 3).13 Em 2000,  Barrett et al. concluíram que 
só 18% das mulheres no pós-parto, no Hospital 
Universitário de Londres, receberam informação 
sobre as alterações da função sexual no pós-parto (NE 
2).7 Apesar disto, 69% discutiram com o seu médico 
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qual o momento adequado para retomar a atividade 
sexual. A falta de aconselhamento sexual no pós-
parto pode significar pouca formação nesta área por 
parte do profissional de saúde no que diz respeito às 
particularidades da função sexual nesta fase. Existe 
também a perceção, por parte dos profissionais, 
de que o pós-parto constitui uma situação 
fisiológica estando as mulheres/casal naturalmente 
preparados para lidar com as modificações desta 
fase do ciclo de vida. Para tentar contornar esta 
lacuna, em 2012, Leeman et al. resumiram alguns 
dos aspetos a abordar na prevenção, avaliação 
e tratamento da disfunção sexual no pós-parto 
(Tabela 1).13 Num questionário feito a parteiras da 
cidade de Estocolmo, Suécia, a falta de tempo e de 
conhecimento por parte dos profissionais de saúde 
restringiu o aconselhamento sobre atividade sexual 
no pós-parto. O tema era apenas abordado se a 
mulher mostrasse necessidade ou se o profissional de 
saúde sentisse que a mulher queria abordar o assunto 
(NE 3). A consulta de revisão do puerpério pode e 
deve ser utilizada com este fim. Esta consulta deve 
incluir avaliação física, emocional e social da mãe. 
A avaliação física inclui medição da tensão arterial 
e peso da mulher, avaliação de cicatrizes perineais 
ou abdominais e uma avaliação da integridade do 
pavimento pélvico. Deve ser feito aconselhamento 
sobre amamentação e métodos contracetivos (NE 
3). As mulheres expressam a necessidade de verem a 
sexualidade abordada nestas consultas, abordagem 
esta focalizada no pós-parto, nas problemáticas da 
vida sexual, perceção da imagem corporal e do 
retorno à normalidade.18

Estratégias para abordar a sexualidade 
nas consultas pós-natais:

1. Tentar encontrar um equilíbrio entre as 
necessidades da mulher e as restrições dos serviços 
de saúde: podem ser utilizadas estratégias de 
preparação da primeira visita pós-parto (revisão dos 
registos pré-natais e dos registos da maternidade) 
(NE 3). 

2. Mulheres com antecedentes pessoais de 
trabalho de parto complicado requerem mais 
atenção: as visitas são mais demoradas e torna-se 
difícil iniciar uma conversa sobre atividade sexual 
(NE 3). 

3. Mulheres com problemas conjugais e 
discordância de desejo sexual com os parceiros: 
a transição para a maternidade levanta novas 

responsabilidades que podem causar transtorno nas 
relações e ter um impacto negativo na comunicação. 
Estas mães necessitam de mais atenção e algumas 
precisarão de ajuda psicoterapêutica. Raramente 
vão acompanhadas pelos companheiros às consultas 
e, quando o fazem, pode surgir stress adicional, 
associado à presença dos mesmos (NE 3). 

4. Outros: ensinar exercícios de fortalecimento 
da musculatura do pavimento pélvico (exercícios 
de Kegel); discussão de métodos contracetivos; 
explicar à mulher as consequências hormonais da 
amamentação, incluindo a consequente diminuição 
do desejo sexual; dar a conhecer a utilização de 
lubrificantes à base de água; abordar a existência 
de práticas sexuais não coitais (carícias corporais, 
sensate focus*, e.g.), de posições sexuais que permitam 
uma penetração superficial ou maior controlo sobre 
a profundidade da penetração vaginal (mulher por 
cima, posições laterais) podem ser benéficas. A 
abstinência sexual até que o desejo retorne também 
pode ser aconselhada. É importante que se aborde 
a adaptação da relação ao estado de parentalidade, 
assegurando a intimidade e coesão do casal (NE 2). 

DISCUSSÃO 

Apesar de todas as dificuldades na adaptação 
sexual que podem advir de um parto, aos 3 
meses pós-parto 80-93% dos casais retomam a 
atividade sexual. Queixas como diminuição da 
líbido, dispareunia ou relação sexual dolorosa têm 
normalmente resolução durante o primeiro ano após 
o parto. Uma boa comunicação na relação do casal 
parece desempenhar um papel fundamental durante 
períodos de modificação da dinâmica do casal.

É importante identificar mulheres com disfunção 
sexual antes da gravidez pois sabe-se que estes 
problemas têm tendência ao agravamento no pós-
parto, nomeadamente a dispareunia.

De referir que a literatura sobre a função sexual 
no pós-parto apresenta limitações por serem usadas 
diferentes escalas na avaliação da função sexual, 
impedindo a comparação clara entre os estudos. 
Todos os estudos encontrados sobre esta matéria 
são heterogéneos na metodologia e nos outcomes 
avaliados, tornando difícil a comparação entre os 
mesmos.

 O facto de não existirem ensaios clínicos 
randomizados ou meta-análises de revisões 

* Técnica utilizada em terapia sexual. Consiste numa série de exercícios que funcionam por etapas: inicialmente o casal partilha carícias 
corporais em regiões não erógenas, progredindo gradualmente para as regiões erógenas e órgãos genitais. Por fim culmina na relação 
sexual coital. Este exercício tem como objetivo diminuir a ansiedade relacionada com a atividade sexual.
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sistemáticas sobre a função sexual feminina antes, 
durante e depois da gravidez também constitui uma 
limitação e não nos permite fazer recomendações 
com elevado nível de evidência. 

CONCLUSÃO

Os profissionais de saúde dão por certo que as 
mulheres irão retomar a atividade sexual após o 
parto, discutindo por isso as questões da contraceção 
e do momento adequado para o retorno à atividade 
sexual. Contudo, raramente são abordados assuntos 
como a qualidade da vida sexual ou outros assuntos 
que as mulheres mostram necessidade de ver 
abordados. Isto pode ser explicado pela pequena 
quantidade de tempo que os profissionais têm para 
as consultas o que resulta num adiamento constante 
da abordagem destas questões. A deficiente troca 
de informações entre a maternidade/obstetra e os 
cuidados de saúde primários faz com que, em última 
análise, nenhuma das entidades aborde corretamente 
a temática da sexualidade no pós-parto. A falta de 

à-vontade do profissional de saúde, agravada pela 
lacuna formativa nestas temáticas, é muitas vezes 
fator impedidor da elaboração de questões na 
consulta. Verifica-se que poucas mulheres colocam 
questões relacionadas com a atividade sexual no 
pós-parto e das que o fazem nem todas encontram 
a ajuda necessária. Daqui conclui-se que muito há a 
fazer no que toca ao aconselhamento sexual pré e pós-
natal ao nível dos cuidados de saúde. A sexualidade, 
pela sua importância na saúde e bem-estar dos 
indivíduos, deve ser um componente fundamental 
da prática diária de todos os profissionais de saúde.
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