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Editorial

Só mais um pouco...
Just a little more...

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

A luta já vai longa e o tema desgastado, poderia 
ser uma referência à pandemia ou à precariedade 
do SNS, pelo que, juntando estes dois ingredientes, 
temos a receita para o desastre. 

No volume 4 da Revista MGF&Ciência, publicada 
em junho de 2020, foi reforçada a necessidade 
de continuar a “Resistir e a Reinventar” perante 
condições de trabalho adversas, agravadas pela 
pandemia. No decorrer de um ano, estas palavras 
foram adquirindo novos significados. Os profissionais 
de saúde têm que “Resistir” ao descontentamento 
dos utentes pelo atraso nas consultas e demora 
na resposta, “Resistir” à pressão de regressar à 
atividade assistencial normal, tendo que assegurar 
simultaneamente as Áreas Dedicadas para Doentes 
Respiratórios e os Centros de Vacinação COVID-19, 
“Resistir” ao cansaço, frustração, desmotivação e 
burn-out. Simultaneamente, numa altura em que seria 
necessário investir no SNS, com a contratação de 
mais profissionais para colmatar as falhas e responder 
às exigências impostas, a solução do governo passou 
pela sobrecarga dos seus profissionais e recursos, 
dando o “Reinventar” lugar ao reaproveitar.

Em 2020, os profissionais de saúde eram aplaudidos 
nas janelas. Em 2021, os heróis de outros tempos são 
agora os vilões acusados de recusarem prestação 
de cuidados porque “só pensam no COVID”. A 
Medicina Geral e Familiar, pela maior proximidade 
com os utentes, inerente à especialidade, serve agora 
como o livro de reclamações do SNS, com as frases “é 
impossível ter uma consulta”, “agora parece que as 
outras doenças não existem”, “não sou animal para 
ter consulta por telefone” a serem repetidas como um 
disco riscado. A resposta? Palavras soltas incorporadas 
num discurso quase automático, “compreendo a sua 
frustração, mas estamos a fazer o que podemos”, 
proferidas por indivíduos (e não seres sobrenaturais) 
com meses de cansaço acumulado. 

Infelizmente, este cenário ainda se manterá 
durante algum tempo e as nossas capacidades 
enquanto médicos continuarão a ser postas à prova, 
principalmente quando lutamos contra a maré 
da revolta e saturação dos utentes, das mensagens 
contraditórias das entidades políticas e do desgaste 
de um SNS à beira do colapso. Mesmo assim, e 

independentemente da pressão exercida sobre nós, 
classe médica, compete-nos manter a premissa 
de considerar a saúde dos nossos doentes como 
nosso primeiro cuidado, segundo o Juramento de 
Hipócrates.  

O Mundo está doente, mas “a cura está ligada 
ao tempo e às vezes também às circunstâncias” 
(Hipócrates).
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Artigo de Opinião

ABSTRACT

Introduction: Aiming to compare the Portuguese reality of  Family Medicine with the Brazilian counterpart, 
the authors did a Family and Community Medicine internship in Rio de Janeiro. 
Methods: The authors were placed in Primary Health Care units and actively participated in the varied 
activities its teams engaged in daily.
Conclusions: The internship was extremely enriching for the authors, particularly when demonstrating how 
much the Brazilian Family and Community Medicine specialists can do with such limited material resources.
Keywords: internship, primary health care, Brazil

RESUMO 

Introdução: Com o objetivo de comparar as realidades da Medicina Geral e Familiar portuguesa e a Medicina 
da Família e da Comunidade brasileira, as autoras realizaram um estágio desta segunda especialidade na 
cidade do Rio de Janeiro. 
Métodos: As autoras foram alocadas a unidades de cuidados de saúde da atenção primária e acompanharam 
as diversas atividades das equipas neles integradas.
Conclusão: A experiência foi extremamente marcante para as autoras, principalmente perante a escassez de 
recursos materiais a que as equipas de Medicina da Família e da Comunidade estão sujeitas, e a capacidade 
dessas mesmas equipas oferecerem um elevado nível de cuidados apesar dessa limitação.
Palavras-chave: estágio, atenção primária à saúde, Brasil

Medicina da Família e da Comunidade além-fronteiras - Relato de experiência
Family and Community Medicine across borders - Experience report

Teresa Botelho Patrício1, Daniela Abrantes2, Dorothea Krusch3

1 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Almedina, ACeS Douro Sul
2 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Vidago, ACeS Alto Tâmega e Barroso
3 Médica Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Eborae, ACeS Alentejo Central



MGF & Ciência Volume 5|Nº1 junho, 2021
4

Medicina da Família e da Comunidade além-fronteiras - Relato de experiência

INTRODUÇÃO

No dia 10 de novembro de 2018, rumamos com 
destino à cidade do Rio de Janeiro para realizar o 
estágio de Medicina da Família e da Comunidade 
(MFC). 

A opção pelo Brasil e a cidade do Rio de Janeiro 
refletem sobretudo a facilidade de comunicação 
interpessoal, tendo em atenção o facto de o país adotar 
o português como língua nacional, e a proximidade 
socioafetiva e emocional consolidada pelos séculos de 
História em comum.

Por sua vez, estes fatores são de particular 
importância, quer a nível do conhecimento e da 
observação do desempenho em Medicina Geral e 
Familiar (MGF), quer, ainda, ao nível da comparação 
destas duas realidades tão distintas.

Este estágio potenciou, através de outros saberes 
e competências, o exercício da nossa profissão, 
enquanto futuras médicas especialistas de MGF.

MÉTODOS

A realização de um estágio no estrangeiro é 
uma possibilidade preciosa de melhorar a nossa 
capacidade de lidar com o desconhecido, com outras 
práticas clínicas, outros problemas de saúde, outros 
sistemas e serviços de saúde, outros profissionais e 
outros utentes.

Uma breve síntese histórica diz-nos que o Comissão 
Nacional de Residência Médica do Brasil reconheceu 
a especialidade em 1981, sendo que, só a partir de 
2002, houve um desenvolvimento acentuado da 
mesma, sobretudo no sul do país, mais precisamente 
na região do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Em 2011, a Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro criou a residência de Saúde da 
Família e Comunitária, inicialmente com 60 vagas. 
Este programa de residência é composto por 2 anos, 
com 150 vagas/ano, ao qual são proporcionados 
incentivos económicos, concedidos pela prefeitura 
da cidade, bem como por um programa de formação 
para preceptores que decorre em paralelo.1

Atualmente, o programa de residência em MFC 
do Rio de Janeiro constitui o maior programa 
de residência do país, sendo que existem em 
funcionamento dois grandes grupos de centros de 
prestação de cuidados de saúde primários no Rio de 
Janeiro,2 assim identificados:

Clínicas de saúde: modelo mais recente, 
onde apenas existem médicos de família (MF) que 
trabalham, à semelhança do que se passa em Portugal, 

com o respetivo médico, enfermeiro e administrativo;
Centros Municipais de Saúde: modelo mais 

antigo, onde num centro existem não apenas MF, 
mas também outros especialistas hospitalares que 
agilizam certas áreas (ginecologistas, psiquiatras, 
dermatologistas), bem como colegas que 
desempenham tarefas de MF sem ter a especialidade. 

Em todos estes centros existem algumas 
infraestruturas de apoio às atividades desenvolvidas: 

Farmácia: concessão gratuita de medicamentos 
prescritos pelo médico e que façam parte da lista 
disponibilizada pelo governo (todos os outros 
são pagos na íntegra pelos utentes nas farmácias 
comunitárias);

Centro de colheita de análises: todas as 
manhãs realizam-se colheitas agendadas de sangue e 
urina, prescritas pelo MF ou enfermeiro;

Academia carioca: espaço, no perímetro do 
centro de saúde (CS), onde se realizam diariamente 
exercícios físicos, sob a orientação de um professor 
de educação física, segundo um plano adaptado à 
patologia de cada utente;

Sala de saúde bucal: serviço diariamente 
assegurado, pelo menos, por um dentista, permitindo 
não só tratamentos, como procedimentos preventivos 
de saúde oral;

Sala de psicologia: serviço com funcionamento 
diário, com um psicólogo clínico e apoio ocasional 
da especialidade de psiquiatria. São realizadas tanto 
consultas como sessões de terapia em grupo.

No âmbito das consultas, verificou-se que são 
equipas muito treinadas em patologias agudas, no 
diagnóstico e seguimento de doenças infeciosas 
(sexuais, parasitárias, etc.), com possibilidade de 
realização na consulta de testes rápidos para VIH, 
Hepatite B, Sífilis e Hepatite C a vários utentes com 
fatores de risco sugestivos. Já ao nível das doenças 
crónicas, as consultas não são multidisciplinares, 
tendo uma menor organização e controlo clínico dos 
utentes.

Relativamente às grávidas, o plano de vigilância da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em nada é comparável 
ao observado em Portugal, sendo que, por exemplo, 
as grávidas não realizam ecografias obstétricas, a não 
ser que não saibam a data da última menstruação ou 
tenham o desejo de saber o sexo da criança, dado que 
todas as malformações fetais detetadas não alteram 
o desfecho da gravidez. São realizados exames 
analíticos incluindo hemograma, glicose em jejum e 
serologias.

Quanto à vigilância de saúde infantil, as crianças 
são observadas a cada 2 meses, ou mensalmente se 
sinalizadas como crianças de risco. A diversificação 
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Artigo de Opinião

alimentar só é iniciada após os 6 meses, com a 
introdução de papas de fruta, e o aleitamento materno 
é priorizado durante todo o primeiro ano de vida.3

Globalmente, desenvolvemos uma boa visão do 
sistema de cuidados de saúde primários no Brasil, 
focalizados no Rio de Janeiro, bem como o seu regime 
de funcionamento.

Os agentes comunitários de saúde, funcionários 
que trabalham no e para o CS, são responsáveis 
por determinadas áreas geográficas e acompanham 
sempre o médico nas visitas ao domicílio. Eles 
estabelecem uma ponte entre o sistema e os utentes, 
avisando-os das consultas, dos resultados de exames 
e da data da marcação de consultas hospitalares, 
sendo uma mais-valia nesta população, dado que 
são pessoas da comunidade, capazes de comunicar 
sem barreiras com os utentes. São, sem dúvida, uma 
verdadeira MFC muito mais voltada (pelas suas 
várias circunstâncias sociais) para a comunidade 
quando comparada com a nossa realidade nacional 
portuguesa, em que a intervenção na comunidade 
passa mais pela equipa de Saúde Pública e talvez 
pudesse ser mais articulada com a MGF, atuando no 
seu nível mais básico da prevenção primária. 

O matriciamento (consultas com especialistas na 
área da Saúde Mental, Dermatologia e Infeciologia) é 
uma estrutura prática de consultoria e supervisão por 
parte de equipas ou profissionais aos quais se atribui 
a qualidade de especialistas. Todas as semanas o CS 
era visitado no período da manhã, ou da tarde, por 
um dermatologista ou psiquiatra. Estes profissionais 
observam, em conjunto com os médicos internos da 
unidade, os casos sobre os quais tenham ficado com 
dúvidas, aquando da primeira observação. Com este 
modelo, cria-se uma estreita relação entre especialista 
dito hospitalar e especialista nos cuidados de saúde 
primários. Seria uma perspetiva interessante a 
implementar no sistema português esta interligação, 
como uma mais-valia para todos os envolvidos, em 
especial o utente, que seria acompanhado de uma 
forma holística.  

Existia também a figura do médico preceptor, a 
imagem de um profissional experiente, dotado de 
vasto conhecimento técnico e com longos anos de 
prática clínica. Este não vê utentes, mas supervisiona 
os registos dos internos, podendo assistir a algumas 
consultas e corrigir trabalhos e casos clínicos 
resolvidos por estes.

É também importante realçar os aspetos negativos 
neste projeto de saúde, como o inadequado 
acompanhamento de doenças crónicas, a falta de 
planeamento em saúde, de recursos materiais e de 
articulação com os cuidados de saúde secundários 

(difícil e demorada no âmbito da referenciação para 
as consultas e muito demorada no envio de situações 
agudas para as urgências hospitalares).

Durante um período de duas semanas do nosso 
período de estágio, deparamo-nos com a realidade de 
uma greve sem prazo para acabar, e que englobava 
todos os profissionais da atenção primária à saúde, 
devido à falta de pagamento dos mesmos. Enquanto 
médicas internas portuguesas, prevíamos que estes 
profissionais não trabalhassem ou suspendessem 
as suas atividades. Contudo, tal não aconteceu. 
Todos compareciam no seu local de trabalho para 
atendimento dos utentes. Segundo eles, o facto de 
estarem em greve não significava não trabalhar, mas 
fazer a população entender o motivo da sua greve e, 
principalmente, a luta diária para manter o Serviço 
Único de Saúde a funcionar.

CONCLUSÃO

O que mais nos surpreendeu foi a escassez de 
recursos materiais, nomeadamente medicação e 
meios complementares de diagnóstico, o que nos 
levou a admirar, de sobremaneira, a capacidade de 
cada profissional fazer tanto com tão pouco!

Fomos habituados, desde o alvor da democracia, 
a usufruir de pão, habitação, educação, saúde para 
todos, consagrada com a criação do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) em 1979. Através do SNS, o Estado 
Português assegura o direito à saúde a todos os 
seus cidadãos, competindo-lhe a responsabilidade 
na proteção da saúde individual e coletiva, através 
de cuidados integrados de saúde, nomeadamente 
a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da 
doença, o diagnóstico e tratamento dos utentes e a 
reabilitação médica e social.4

Numa Europa onde cada vez mais se investe 
nos cuidados de saúde primários e nas políticas 
preventivas, é impensável imaginar que um país como 
o Brasil não invista da mesma forma e não promova a 
saúde de toda a sua população.
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Artigo de Opinião

ABSTRACT

Introduction: During my fourth year of  residency in General and Family Medicine I had the opportunity to 
do a two-week internship in Lutten in the Netherlands, as part of  the Hippokrates program. The purpose of  this 
article is to share experience as a family doctor in the Netherlands.
Methods: Practice report based on personal experience and based on bibliographic research on Primary 
Health Care in the Netherlands.
Discussion: The choice was essentially due to the value of  the Dutch health system in Europe and the 
unique and internationally established general practitioner (GP) as a gatekeeper. The countryside was an option 
because of  the current context of  General and Family Medicine in Portugal and concomitant desertification 
of  the Portuguese rural cities. This article reports on this experience by addressing the differences of  the Dutch 
national health service, namely in financing and access to health; the organization of  primary health care; 
GP activity and particularities of  the multidisciplinary team. Also noteworthy is the national development of  
tools and their application, such as their own triage system and website to promote health literacy, as well as 
the leading role of  home visits in the doctor-patient relationship and the practice of  working with a pharmacy 
integrated in a health unit.
Conclusion: The GP in the Netherlands can build their workplace, with very favorable economic conditions, 
low consumer population and the possibility of  developing a healthy and more “present” doctor-patient 
relationship.
Keywords: Hippokrates, countryside, primary health care, Netherlands, home visits 

RESUMO 

Introdução: Durante o quarto ano da Formação Específica em Medicina Geral e Familiar tive a oportunidade 
de realizar na Holanda, em Lutten, um estágio de duas semanas, integrado no programa Hippokrates. O objectivo 
deste artigo é partilhar a experiência como médico de família na Holanda.
Métodos: Relato de prática baseado na experiência pessoal e alicerçado por pesquisa bibliográfica sobre os 
Cuidados de Saúde Primários na Holanda.
Discussão: A escolha deveu-se essencialmente ao valor do sistema de saúde holandês e à função de gatekeeping 
singular e consolidada internacionalmente do General Practitioner (GP). A ruralidade foi uma opção pelo contexto 
atual da Medicina Geral e Familiar em Portugal e concomitante desertificação do interior português. Este 
artigo relata essa experiência, abordando as diferenças do Serviço Nacional de Saúde holandês, nomeadamente 
no financiamento e acesso à saúde; a organização dos cuidados de saúde primários; a atividade do GP e 
particularidades da equipa multidisciplinar. Releva-se também o desenvolvimento nacional de ferramentas 
e sua aplicação, como um sistema de triagem próprio e um website para fomentar a literacia em saúde, assim 
como o papel preponderante das visitas domiciliárias na relação médico-doente, e a prática de trabalhar com 
uma farmácia integrada numa unidade de saúde.
Conclusão: O GP na Holanda tem a oportunidade de construir o seu local de trabalho, com condições 
económicas muito favoráveis, com população pouco consumidora e com possibilidade de desenvolver uma 
relação médico-doente saudável e mais “presente”.
Palavras-chave: Hippokrates, ruralidade, cuidados de saúde primários, Holanda, visitas domiciliárias

A ruralidade holandesa
The Dutch rurality

Nuno Parente1

Médico Interno de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF Viver Mais, ACeS Grande Porto III – Maia/Valongo
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A ruralidade holandesa

INTRODUÇÃO

Durante o quarto ano da Formação Específica em 
Medicina Geral e Familiar (MGF) tive a oportunidade 
de realizar na Holanda, em Lutten, um estágio de 
duas semanas, integrado no programa Hippokrates. 
Este permite o intercâmbio de internos de formação 
específica ou jovens médicos de família dentro da 
Europa com o intuito de contactar com outras 
realidades de cuidados de saúde primários (CSP). 
A missão, promove a ampliação da visão sobre a 
especialidade de modo a enriquecer a prática clínica 
nos níveis profissional e pessoal.1

O objectivo deste artigo é partilhar a experiência 
como médico de família na Holanda.

MÉTODOS

Relato de prática baseado na experiência pessoal 
nos CSP na Holanda.

DISCUSSÃO

Porquê a Holanda? A escolha deveu-se ao 
reconhecimento do seu sistema de saúde como 
um dos melhores na Europa. Segundo a Health 
Consumer Powerhouse, a Holanda é o único país com 
lugar consistente no top 3 do Euro Consumer Health 
Index, ocupando, em 2018, a segunda posição.2 Para 
além disso, o médico de famíla (MF), nesse país 
denominado como General Practitioner (GP), tem uma 
função de gatekeeper bem consolidada na comunidade 
científica internacional. Conjugando o cenário atual 
da MGF em Portugal com a crescente desertificação 
de cuidados no interior do país, optei por uma região 
rural que mais se aproximasse a um possível futuro 
(Figura 1).

“Lekker in je eigen vel”, trata-se de um ditado popular 
holandês que aprendi e significa sentirmo-nos bem 
na nossa própria pele. Foi das primeiras coisas 
que me “chocou” no trato holandês. As pessoas 
cumprimentam com vigor, alegria e mais satisfação. 
No final das consultas, transversalmente à idade, 
ouvia-se “dat is goed” (“está bom”). De facto, o grau de 
satisfação dos holandeses com o seu sistema de saúde 
e, mais especificamente o GP, é de 73%, acima da 
média europeia (50,3%).3

Este sistema de saúde apoia-se num investimento 
governamental mais sólido (aproximadamente 10% do 
produto interno bruto) e no fortalecimento do regime 
ambulatório através dos CSP e da rede de cuidados 

continuados.4 Contrariamente ao cenário português, 
o Serviço Nacional de Saúde holandês disponibiliza 
um seguro social e universal, que cobre toda a 
população, e é providenciado por entidades privadas. 
Atualmente, o seu preço mensal é de 100 € e inclui 
acesso aos CSP, parteira, fisioterapia e nutricionista. 
Existe assim, um universo de “competição regulada” 
em que os utentes, seguradoras e prestadores médicos 
interagem com maior flexibilidade procurando a 
melhoria contínua da qualidade e eficiência dos 
recursos.

Ao nível dos CSP, outra importante diferença é o 
autoemprego de GP, contractando com o governo 
a sua integração na rede municipal de CSP, e 
porventura, a “criação” da sua própria unidade de 
saúde. Estes huisarts (médico da casa) trabalham 
habitualmente 30 a 35 horas/semana, em uma 
ou mais unidades, conforme desejem “preencher” 
ou não a totalidade da semana, com vencimento 5 
a 6 vezes superior à média portuguesa. A partilha 
da realidade médica portuguesa foi (re)vista como 
“zeer veeleisend”, muito exigente e rígida. De facto, a 
possibilidade de investir, ser “dono” e coordenador de 
uma unidade de saúde agradava-lhes pela liberdade 
organizativa. O facto de se possuir um papel 
primário na escolha dos profissionais, instalações, 
equipamentos e no modo de funcionamento 
da unidade torna-se gratificante, adaptável às 
necessidades da população e completamente 
inverso ao modelo centralista português. Em que 
beneficiam os utentes? As infraestruturas eram de 
boa qualidade, agradáveis e apelativas, com espaços 
amplos e pormenorizadamente personalizados. Este 
ambiente mais confortável e próximo trazia maior 
satisfação para os utentes. Além disso, por exemplo, 
a capacitação com material cirúrgico de melhor 
qualidade e disponibilidade de meios “point of  care” são 
duas formas de simplificar procedimentos e aumentar 
a eficiência nos cuidados de saúde prestados, 
reduzindo o número de referenciações desnecessárias.

A acessibilidade às unidades é transversal das 8 
às 17 horas, e contempla a marcação de consulta 
presencialmente, por telefone e online. É usual cada 
unidade ter um website informativo e acesso telefónico 
com várias linhas desde uma via para triagem médica 
até questões administrativas, sendo a gestão da 
responsabilidade das assistentes técnicas. Um aspeto 
diferenciador é o agendamento diário ser flexível. 
Consoante o tipo de consulta, o tempo disponibilizado 
pelo GP poderia ser de 5 a 20 minutos. Dava-se 
também primazia ao agendamento no próprio dia, 
dado que 40% dos intervalos se encontravam livres. 
De igual modo, esta autonomia permite adaptar 
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claramente o horário à população, garantindo que os 
problemas previsivelmente oriundos de cada consulta 
fiquem resolvidos com maior eficiência, melhorando-
se a satisfação e qualidade dos cuidados. É também 
importante referir que os GP dispunham de tempo 
alocado para atividade não presencial proporcional à 
carga administrativa, o que contrasta com o excesso 
de burocracia em Portugal, que é orientada além do 
horário laboral. Esta melhor adequação do horário 
do GP permite ter listas de 2500 utentes em que não 
são realizadas as vigilâncias de saúde materna e saúde 
infantil. 

E o que há de mais original no quotidiano de uma 
unidade rural holandesa? A delegação de tarefas 
médicas. Os enfermeiros com grau de mestrado, nurse 
practitioner, podem vigiar grupos de risco como doentes 
com diabetes, DPOC/asma e doença mental, sem 
supervisão médica. Da mesma forma, as assistentes 
técnicas adquiriram um papel mais ativo na educação 
para a saúde do utente e técnicas médicas. Pude 
testemunhar o trabalho de uma assistente técnica com 
dois anos de ensino pós-graduado em enfermagem, 
a realizar ambas as funções, ou seja, resolver tarefas 
de âmbito administrativo (por exemplo, atender 
chamadas telefónicas) e, concomitantemente, executar 
cuidados de penso, com autogestão eficiente. Para além 

disso, dado à partilha total de registos clínicos entre 
toda a equipa multidisciplinar, a assistente técnica 
era responsável pela transcrição para o processo 
clínico do utente da informação mais importante 
previamente analisada pelo GP (notas de alta, meios 
complementares de diagnóstico, entre outros), o que 
permitia aliviar uma parte significativa da carga 
administrativa implicada no GP. Esta fragmentação 
da função do médico de família e equipa de família 
é um dos pontos negativos a focar. Um outro ponto, 
esse cativante, foi a existência de apotheek, ou seja, 
uma pequena farmácia (Figura 2) dentro de algumas 
unidades, que é totalmente gerida pelo coordenador 
com apoio de farmacêuticos. Por exemplo, na 
unidade em que estive, o pedido de renovação da 
medicação habitual era realizado através de voicemail, 
posteriormente transcrito pela assistente técnica e 
executado, autonomamente, pela farmacêutica. Este 
tipo de organização permitiu ao GP uma interação 
direta com o farmacêutico, melhorando a segurança 
nas prescrições inapropriadas, maior controlo de 
custos e menor sobrecarga de tarefas. Em situações 
de prática clínica isolada este tipo de resposta é uma 
possibilidade a rever em Portugal, aproximando duas 
realidades que se complementam. Outro aspeto 
fascinante foi o peso das visitas domiciliárias (VD) 

Figura 1 - Zona rural de Lutten
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na carga horária, habitualmente preenchendo 3 
horas por dia. É importante perceber a população 
holandesa como participativa nas decisões em saúde, o 
que equilibra o GP holandês, tido como conservador, 
o “médico do paracetamol”. Daí que a VD tinha um 
propósito bem definido e, muitas vezes, de índole 
psicossocial. A humanização empregada traduziu o 
respeito à singularidade do indivíduo e personalização 
do cuidado. Por isso, foram motivos frequentes para 
a realização das VD o diagnóstico de neoplasias, 
falecimento de familiar ou pós-internamento. Esta 
presença constante do GP, ao longo da linha de vida 
do doente, fascinou-me, experimentando claramente 
o impacto da relação do GP. Foi admirável perceber 
que um GP visita os seus doentes internados no 
hospital e que esse mesmo GP se desloca 10 km para 
visitar um doente em fim de vida a residir há 5 anos 
num lar. Só porque: “Estive presente em todas as suas 
doenças, não faz sentido abandoná-lo agora”.

Figura 2 - Apotheek (exemplo) Relativamente à doença aguda, um dos maiores 
problemas em Portugal, os GP fazem turnos de 
6-8 horas em regionale huisartsenpost’ (posto médico 
regional), equivalentes a serviços de atendimento 
de situações urgentes, organizados municipalmente, 
com horário das 17 horas às 8 horas durante a 
semana e fim de semana. Estes postos são contíguos 
a hospitais para facilitar o contacto com o serviço de 
urgência (SU) e a colaboração interpar, acumulando 
o GP também as tarefas de supervisão da triagem, a 
cargo de enfermeiras dos CSP, e a realização de VD 
urgentes. Este tipo de atendimento é isento de taxa 
moderadora, ao contrário do SU, o que leva a maior 
procura e que 40% dos doentes triados no SU sejam 
referenciados pelo GP. Este modelo organizacional 
implica maior pressão no doente para recorrer 
aos CSP e facilita maior discussão com colegas 
hospitalares. De realçar também, a maior literacia 
da população holandesa, por exemplo, através do 
uso frequente do website Thuisarts.nl, lançado em 
2012 pelo colégio holandês dos GP, com informação 
baseada na evidência, visando a transmissão de uma 
mensagem médica compreensível e confiável. Apesar 
de ter demonstrado diminuir a utilização de consultas 
por utente,5 à semelhança de Portugal, parece haver 
abuso com situações não-urgentes e facilitismo de 
atendimento em horário pós-laboral.

CONCLUSÃO

Não é possível generalizar, mas ainda assim, parece 
que a zona rural holandesa oferece muito a um 
médico de família. A possibilidade de trabalhar num 
ambiente construído por si mesmo, com uma equipa 
desenhada e de organização fluída são gratificantes. 
O potencial de adaptação de cuidados conforme a 
nossa gestão descentralizada é algo impensável em 
Portugal. Em condições económicas o cenário é muito 
favorável e a população com uma mentalidade pouco 
consumidora que permite, entre muitas outras coisas, 
desenvolver uma relação médico-doente saudável e 
mais “presente”.
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ABSTRACT

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) is a usually self-limited vasculitis, characterized by palpable purpura, abdo-
minal pain, arthritis, and renal involvement. 
This case report describes an 8-year-old boy, otherwise healthy, who had been treated for scarlet fever in the 
previous 48 hours with cefaclor, ibuprofen and desloratadine, in a primary health care setting. He resorted to 
the hospital emergency department after suffering an exacerbation of  the rash, the pain of  the lower limbs and 
joints with gait limitation. The physical exam showed severe pain in his knees and spine, generalized pain with 
defense on abdominal palpation, inflammatory signs in the scrotum, right hand and left knee, and petechiae/
purpuric lesions, especially in the lower limbs, but also in the trunk, face, and upper limbs. Blood tests revealed 
leukocytes 13x103/uL, neutrophils 10x103/uL (80.9%) and sedimentation rate 22 mm/hour and a ‘slight thic-
kening of  some loops of  the small intestine’ was perceptible on the abdominal ultrasound. HSP was diagnosed 
and inpatient therapy was instituted with prednisolone EV 2mg/kg/day. The patient progressed favorably with 
regression of  scrotal edema, decreased abdominal pain and regression of  the rash, having been discharged to 
the home after 5 days.
With this clinical case, we intend to alert for the importance of  considering this diagnosis as a possible compli-
cation of  tonsillitis, because it is the most common systemic vasculitis in children.
Keywords: child, vasculitis, henoch-schonlein purpura

RESUMO

A Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é uma vasculite, habitualmente autolimitada, que se caracteriza por 
uma púrpura palpável com predomínio nos membros inferiores, dor abdominal, artrite/artralgia e atingimento 
renal.
Relata-se o caso clínico de um menino de 8 anos de idade, habitualmente saudável, que teria sido medicado 
dois dias antes nos cuidados de saúde primários para uma escarlatina com cefaclor, ibuprofeno e desloratadina 
em ambulatório. Recorreu, posteriormente ao serviço de urgência hospitalar por agravamento do exantema, 
dor e edema das articulações dos membros inferiores com limitação da marcha. No exame objetivo apresentava 
dor intensa nos joelhos e na coluna vertebral, abdómen mole com dor generalizada e defesa à palpação, sinais 
inflamatórios no escroto, mão direita e joelho esquerdo, e petéquias/lesões purpúricas sobretudo nos membros 
inferiores, mas também no tronco, face e membros superiores. O estudo analítico mostrou leucócitos 13x103/
uL, neutrófilos 10x103/uL (80,9%) e velocidade de sedimentação 22 mm/1ªh enquanto a ecografia abdominal 
acusou um “discreto espessamento de algumas ansas do intestino delgado”. Foi feito o diagnóstico de PHS e 
instituída terapêutica, em internamento, com 2mg/kg/dia de prednisolona endovenosa. O doente evoluiu 
favoravelmente com regressão do edema escrotal e do exantema, assim como diminuição da dor abdominal, 
tendo tido alta para o domicílio ao fim de 5 dias. 
Com este caso clínico, pretende-se alertar para a importância de ponderar este diagnóstico como uma possível 
complicação de uma amigdalite, dado tratar-se da vasculite sistémica mais frequente na criança.
Palavras chave: criança, vasculites, púrpura de henoch-schönlein 
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INTRODUÇÃO

A Púrpura de Henoch Schonlein (PHS), também 
chamada de vasculite de Isabel, é a vasculite sistémica 
mais frequente na criança, afetando 13-20 por cada 
100000 crianças anualmente.1,2 Predomina no sexo 
masculino (rácio masculino-feminino de 1,5) e 
tipicamente afeta crianças entre os 3 e os 8 anos de 
idade. Apesar da causa não ser conhecida, a PHS é 
frequentemente precedida por uma intercorrência 
infeciosa aguda (infeção respiratória alta ou 
gastrointestinal) e tem um padrão sazonal (sobretudo 
no Inverno), providenciando forte evidência de um 
desencadeante infecioso.3

Clinicamente, manifesta-se por uma púrpura 
palpável com distribuição simétrica e predomínio 
nas nádegas e superfícies extensoras dos membros 
inferiores, e pelo menos uma das seguintes 
manifestações: dor abdominal difusa (60-66%), 
artrite/artralgia (60-78%), atingimento renal (33-
37%) e achados histológicos positivos (vasculite 
leucocitoclástica com predomínio de depósitos de IgA 
na biópsia cutânea ou glomerulonefrite proliferativa 
com predomínio de depósitos de IgA na biópsia 
renal).3,4

O diagnóstico desta patologia é essencialmente 
clínico, baseado na anamnese e no exame físico 
detalhado. Contudo, exames complementares de 
diagnóstico podem ser necessários na avaliação do 
envolvimento renal (urina tipo II e creatinina sérica), 
na avaliação do envolvimento abdominal e de suas 
possíveis complicações (ecografia abdominal para 
excluir intussuscepção). Em crianças com apresentação 
incompleta ou incomum, a biópsia do órgão afetado 
(pele ou rim) confirma o diagnóstico.4 Devem ser 
consideradas outras patologias que têm algumas 
manifestações clínicas comuns, mas prognósticos mais 
desfavoráveis, tais como: púrpura trombocitopénica 
imune, vasculites de pequenos vasos, apendicite aguda, 
doença inflamatória intestinal, poliartrite nodosa, 
artrite séptica e torção testicular.5

Habitualmente, a PHS é uma doença autolimitada, 
com resolução em 6-8 semanas. A maioria dos doentes 
pode ser tratada em regime de ambulatório com 
medidas primárias de suporte (hidratação adequada, 
repouso e analgesia).6 

O prognóstico das crianças com PHS a curto 
e longo prazo, em geral, é excelente, havendo 
recorrência da doença em um terço dos casos.7 
No caso de recorrência da doença (mais frequente 
se houver atingimento renal), os achados clínicos 
habitualmente são semelhantes, mas a gravidade do 
quadro e a duração é menor.8,9

DESCRIÇÃO DO CASO

Menino de 8 anos de idade, habitualmente 
saudável (desenvolvimento psicomotor e estato-
ponderal adequado para a idade, Plano Nacional de 
Vacinação atualizado, sem medicação habitual, sem 
antecedentes patológicos de relevo com exceção de 
alergia à penicilina) e sem antecedentes familiares 
de relevo. Recorre no dia 2 de outubro de 2017 a 
um serviço de urgência (SU) básico com um quadro 
de odinofagia, febre e exantema com um dia de 
evolução, sem outras queixas, nem conviventes 
doentes. Na ausência de descrição do exame objetivo, 
sabe-se que o teste de antigénio rápido do streptococcus 
do grupo A foi positivo, tendo sido feito o diagnóstico 
de escarlatina e instituída terapêutica em ambulatório 
com cefaclor, ibuprofeno e desloratadina (uma opção 
terapêutica antibiótica não suportada pela Norma 
de Orientação Clínica “Diagnóstico e Tratamento 
da Amigdalite Aguda em Idade Pediátrica” como 
alternativa em caso de alergia à penicilina).10

No dia 4 de outubro de 2017, recorre ao SU 
hospitalar por um exantema com três dias de 
evolução e edema das articulações dos membros 
inferiores, com limitação da marcha por dor intensa. 
Objetivamente, o doente apresentava: orofaringe 
hiperemiada, sem petéquias ou exsudados; várias 
adenomegalias cervicais; dor generalizada à palpação 
abdominal superficial e profunda, com defesa; edema, 
calor e dor no escroto à esquerda, mão direita e joelho 
esquerdo; dificuldade na marcha por queixas álgicas 
em ambas as articulações do joelho e região lombar; e 
petéquias e lesões purpúricas sobretudo nos membros 
inferiores, mas também no tronco, face e membros 
superiores (Figuras 1 a 4).

Os exames complementares de diagnóstico 
realizados revelaram os seguintes resultados: 
Hemoglobina e hematócrito sem alterações, 
leucócitos 13x103/uL, neutrófilos 10x103/uL 
(80,9%), linfócitos 1,48x103/uL (11,4%), plaquetas 
364x103/uL, bioquímica incluindo glicose, função 
hepática, renal e estudo da coagulação sem alterações, 
velocidade de sedimentação 22 mm/1ªh, proteína 
C-reativa 1,5mg/dL, urina tipo II com densidade 
1021, vestígios de proteínas, sedimento normal e, 
na ecografia abdominal, “discreto espessamento de 
algumas ansas do intestino delgado, contudo não se 
observaram imagens compatíveis com invaginação, 
nem alterações do normal calibre das ansas do 
intestino delgado”.

Posto isto, foi feito o diagnóstico de PHS e foi 
instituída terapêutica, em regime de internamento, 
com corticoterapia endovenosa (prednisolona 2mg/
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kg/dia 2bid), pantoprazol 20mg id, fluidoterapia 
e paracetamol ou ibuprofeno em SOS para 
controlo sintomático das dores. O doente evoluiu 
favoravelmente com regressão do edema escrotal e 
do exantema, e diminuição da dor abdominal, tendo 
tido alta para o domicílio ao fim de 5 dias. O plano de 
tratamento no domicílio incluiu repouso até resolução 
sintomática completa, evicção de atividade física, 
corticoterapia oral (prednisolona 2mg/kg/dia por 
uma semana, e posteriormente em dias alternados, 
durante outra semana) e avaliação diária com tira de 
teste urinária.  A criança foi também orientada para a 
consulta externa de Pediatria/Nefrologia Pediátrica.

DISCUSSÃO

Embora a PHS seja habitualmente uma doença 
autolimitada, que resolve em 6-8 semanas, apenas 

Figuras 1 e 2 – Fotografias no domicílio

Figuras 3 e 4 – Fotografias no Serviço de Urgência

Legenda: Lesões purpúricas e petequiais nos membros inferiores e mãos com dois dias de evolução.

com medidas primárias de suporte em regime 
ambulatório, a abordagem pode necessitar de 
internamento e tratamento com corticoterapia, 
tal como no caso clínico descrito. As principais 
indicações para a utilização de corticoides são: 
doença gastrointestinal grave, atingimento renal, 
neurológico 9u escrotal e hemorragia pulmonar.6 

Posteriormente, deve ser mantida vigilância com tira 
teste urinária e medição da pressão arterial de forma 
regular, em consulta de Pediatria ou Medicina Geral 
e Familiar, pois as alterações renais são um fator 
de mau prognóstico a longo prazo.11 A PHS surge 
frequentemente após uma intercorrência infeciosa 
aguda respiratória ou gastrointestinal pelo que 
facilmente pode ser subdiagnosticada, sendo também 
essencial considerar outros diagnósticos diferenciais 
que exigem abordagens terapêuticas específicas. 

Com este caso clínico, os autores pretendem 
alertar para a importância de ponderar este 

Legenda: Edema do joelho esquerdo, petéquias e lesões purpúricas nos membros inferiores e nádegas com três dias de evolução.
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diagnóstico como uma possível complicação de 
uma amigdalite, uma vez que se trata da vasculite 
sistémica mais frequente na criança. O médico de 
família tem um papel dificultado no diagnóstico desta 
patologia sobretudo na apresentação da mesma em 
estádios mais precoces, em que as lesões cutâneas são 
ainda diminutas, podendo confundir-se com outros 
exantemas comuns da idade pediátrica. É necessário 
um elevado índice de suspeição porque o diagnóstico 
correto e atempado vai favorecer a instituição precoce 
de medidas terapêuticas, podendo prevenir possíveis 
complicações. Apesar da maioria das crianças poder 
ser tratada em ambulatório com medidas de suporte, 
atendendo à possibilidade de complicações renais e 
abdominais, o médico de família deverá referenciar 
ao SU hospitalar a criança com suspeita de PHS, para 
que as mesmas possam ser excluídas. A vigilância 
após a alta hospitalar, poderá ser efetuada a nível dos 
CSP, atendendo à maior proximidade de cuidados 
e possibilidade de contactos frequentes, devendo o 
médico de família estar especialmente atento à tira 
teste urinária e à medição da pressão arterial. 
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ABSTRACT

Introduction: Headache is a frequent complaint in primary health care and a very prevalent condition in the 
population. Its etiology can be multiple, and several causes may coexist in the same patient. The family doctor 
should be aware of  all data provided by the patient and evaluate all possibilities for the differential diagnosis.
Case description: 63-year-old female, married, phase VIII of  the Duvall Cycle. Prior history of  chronic 
sinusitis, dyslipidemia and anxiety. In November 2016, she presented with frontal headache and mucopurulent 
rhinorrhea. She was medicated for presumed rhinosinusitis with symptomatic improvement. She was reevaluated 
two months later, reporting persistent frontal headaches and supraorbital weight sensation, symptoms which 
were again interpreted as manifestation of  sinusitis. In February 2017, she kept headache complaints and 
reported a right frontal swelling with progressive growth. She performed a cranial Computed Tomography, 
which showed space occupying lesion. She was sent to Neurosurgery and underwent excision of  the lesion, 
which anatomopathological analysis revealed an “atypical meningioma”. She went through radiotherapy for 2 
months and was then retired for disability.
Discussion: Headache attributed to intracranial neoplasia can overlap other frequent headaches’ characteristics, 
difficulting its diagnosis. This case highlights the importance of  the family doctor as a privileged connoisseur of  
the patient’s background and primary investigator of  other possible causes for the same complaint. 
Keywords: headache, meningioma, rhinosinusitis, family doctor

RESUMO 

Introdução: As cefaleias constituem um motivo de consulta frequente nos cuidados de saúde primários, sendo 
muito prevalentes na população. A sua etiologia pode ser múltipla e podem coexistir várias causas num mesmo 
doente. O médico de família deve estar atento aos dados fornecidos pelo doente e avaliar as possibilidades de 
diagnóstico diferencial. 
Descrição do caso: Mulher de 63 anos, casada, na fase VIII do Ciclo de Duvall. Antecedentes pessoais: 
sinusite crónica, dislipidemia e perturbação de ansiedade. Em novembro de 2016, recorreu à consulta por 
cefaleias frontais e rinorreia mucopurulenta. Foi medicada de acordo com suspeita diagnóstica de rinossinusite, 
com melhoria sintomática. Voltou dois meses depois, referindo cefaleias frontais persistentes e sensação de 
peso supraocular, que foram interpretadas novamente como manifestação da sinusite. Em fevereiro de 2017, 
mantinha as queixas e referiu tumefação frontal direita, com crescimento progressivo. Uma Tomografia 
Computadorizada Crânio-encefálica revelou uma lesão ocupadora de espaço. A doente foi referenciada para 
Neurocirurgia e submetida a exérese da lesão, cujo estudo anatomopatológico revelou um “meningioma 
atípico”. Realizou radioterapia durante 2 meses e foi-lhe atribuída reforma por invalidez.
Discussão: A cefaleia atribuída a neoplasia intracraniana pode ter sobreposição de caraterísticas com outras 
etiologias frequentes, dificultando o seu diagnóstico. Salienta-se assim a importância do médico de família 
enquanto conhecedor privilegiado dos antecedentes e investigador primário de outras possíveis causas para 
uma mesma queixa. 
Palavras-chave: cefaleia, meningioma, rinossinusite, médico de família
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INTRODUÇÃO

As cefaleias são uma condição bastante prevalente 
na população, constituindo um motivo de consulta 
frequente nos cuidados de saúde primários (CSP). 
A sua etiologia pode ser múltipla, podendo coexistir 
várias causas num mesmo doente.1 

Os dados de prevalência que existem são 
condicionados pelas formas mais frequentes e 
idiopáticas, como a cefaleia tipo tensão e a enxaqueca. 
A sua prevalência global ronda os 66%, sendo que 
quase metade corresponde ao primeiro subtipo e 10% 
ao segundo.2 Um estudo epidemiológico português 
na população de Miragaia, datado da década de 90, 
mostrou uma prevalência associada a cefaleia tipo 
tensão de 62,5% e associada a enxaqueca de 8,8%.3 
Por sua vez, as cefaleias secundárias têm, segundo 
dados europeus, uma prevalência inferior a 1%.1

A cefaleia atribuída a rinossinusite, apesar de 
enquadrada no grupo de cefaleias secundárias 
e de se tratar, na verdade, de uma entidade 
relativamente rara, é um diagnóstico muito 
comum no quotidiano.4 Um estudo transversal 
nos CSP em Portugal, com uma amostra de 1201 
doentes, representativa do panorama nacional, 
estimou uma prevalência pontual de rinossinusite 
na ordem dos 19% e corroborou como sintomas 
mais frequentes no diagnóstico: congestão nasal, 
dor/pressão facial, rinorreia e cefaleia, estando o 
último presente em 60,6% dos inquiridos.5 Isto pode 
sugerir o subdiagnóstico de outros tipos de cefaleias, 
comprometendo assim o seu tratamento adequado. 
Alguns estudos prospetivos, seguindo os critérios da 
Sociedade Internacional de Cefaleias, acabaram por 
rediagnosticar cefaleias atribuídas a rinossinusite 
como enxaqueca sem aura em 80% dos doentes 
incluídos e ainda 8% como cefaleia tipo tensão.4 

O médico de família (MF) deve estar atento a 
todos os dados fornecidos pelo doente e avaliar as 
possibilidades de diagnóstico diferencial.

DESCRIÇÃO DO CASO

Mulher de 63 anos, caucasiana, casada, técnica 
de análises químicas. Pertence a uma família da 
classe II na escala de Graffar, e encontra-se na fase 
VIII do Ciclo de Vida de Duvall.

Antecedentes pessoais: sinusite crónica frontal e 
maxilar, dislipidemia e perturbação de ansiedade. 
Sem antecedentes familiares relevantes. Sem 
medicação habitual.

Recorreu à consulta aberta em novembro de 

2016, com queixas de cefaleia frontal bilateral 
persistente, sem irradiação, de intensidade 4/10 na 
escala numérica da dor, e rinorreia mucopurulenta, 
com dois dias de evolução. Negava outros sintomas 
acompanhantes. Encontrava-se apirética, com dor 
à percussão dos seios frontais e sem alterações no 
exame neurológico. Foi assumido o diagnóstico 
de cefaleia secundária atribuída a rinossinusite 
aguda, tendo-se medicado com deflazacorte 30 mg, 
furoato de fluticasona 27,5 µg/dose e bilastina 20 
mg, com melhoria dos sintomas. Voltou a consulta 
programada, dois meses mais tarde, referindo 
recorrência das cefaleias frontais, de características 
idênticas às anteriores, e peso supraocular direito. 
O exame objetivo foi sobreponível ao anterior e 
voltou a ser medicada com furoato de fluticasona 
27,5 µg/dose e bilastina 20 mg. Em fevereiro de 
2017, veio à consulta programada com persistência 
das queixas de cefaleias frontais (sem melhoria após 
a última prescrição) e referindo uma tumefação 
frontal direita com crescimento progressivo, notado 
pela doente entre consultas e só recentemente 
valorizado. Observou-se tumefação frontal direita 
de consistência óssea, indolor à palpação, com 
cerca de 2,5 cm de maior diâmetro. Sem défices 
neurológicos. Iniciou-se o estudo de uma possível 
cefaleia secundária. A doente foi submetida a uma 
Tomografia Computadorizada Crânio-encefálica 
(TC-CE) (Figuras 1 e 2). 

A doente foi encaminhada para Neurocirurgia, 
onde realizou uma Ressonância Magnética 
Cerebral (Figuras 3 e 4) antes de se proceder para 
a resseção cirúrgica da lesão, com melhoria do 
quadro álgico. O estudo anatomopatológico foi 
compatível com “meningioma atípico”. A doente 
necessitou de realizar radioterapia durante dois 
meses. Em consulta programada, a 17 de janeiro de 
2019, a doente não apresentava recidiva da lesão, 
mas destacou-se o reaparecimento de cefaleias 
frontais frequentes que cediam com paracetamol 
1000 mg. Tinha também queixas de olho seco à 
direita e tonturas ocasionais, mantendo controlo 
multivalente a nível hospitalar.

A doente, que era ativa no à data do diagnóstico, 
teve que solicitar a reforma, por não reunir 
condições para continuar a exercer a sua profissão. 
Além disso, o filho único da doente saiu de casa 
durante o período descrito, condicionando 
mudança na fase do Ciclo de Vida. Isto facilitou 
o agravamento da perturbação de ansiedade por 
parte da doente e ela veio a necessitar de um 
acompanhamento mais frequente por parte do MF, 
com apoio também ao marido. 
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Figura 1

Figura 2

Legenda: Tomografia Computadorizada Cranioencefálica – 09/02/2017: “lesão (seta) ocupando espaço, extra-axial frontal direita, 
arredondada, contornos regulares, medindo 2,7 x 1,8 cm. Com expressão intradiploica e epicraniana, condicionando moldagem do 
parênquima encefálico. Pode traduzir meningioma, hemangiopericitoma, ou, menos provavelmente, lesão secundária.”

Legenda: Ressonância Magnática Cerebral – 18/02/2017: “volumosa lesão frontal direita (seta), extracerebral, com aparente ponto de 
partida no próprio osso e dura-máter, com crescimento intra e extracraniano, embora predominantemente intracraniana (…) A porção 
intracraniana tem espessura máxima de aproximadamente 23,32mm, até à tábua interna e cerca de 35,36 mm considerando a porção 
extracraniana, subgaleal. A base desta lesão é de cerca de 34,4 mm (…). Provável meningioma frontal direito com invasão do diploé e 
expressão extracraniana.”



MGF & Ciência Volume 5|Nº1 junho, 2021
19

Relato de Caso

DISCUSSÃO

Perante este quadro de cefaleias de localização 
frontal, e de acordo com a Classificação Internacional 
de Cefaleias,6 fomos inicialmente alertados para uma 
etiologia primária (cefaleia tipo tensão, enxaqueca, 
trigémino-autonómica) ou para cefaleia secundária 
atribuída a rinossinusite aguda/crónica ou 
recorrente. Mas, posteriormente, fomos direcionados 
para uma cefaleia secundária atribuída a neoplasia 
intracraniana.

A cefaleia atribuída a rinossinusite continua a ser 
um desafio diagnóstico. A sua localização é semelhante 
à de cefaleias primárias, e a exacerbação associada 
a variações sazonais e os sintomas rinológicos fazem 
com que seja fácil confundir diagnósticos. Outro fator 
importante para um enviesamento da decisão clínica 
prende-se com o autodiagnóstico feito pelo doente 
e pela presença de história prévia de rinossinusite 
aguda e/ou crónica.4 

Neste caso, perante um quadro de cefaleias de 
localização frontal, com aparecimento simultâneo 
de sintomatologia rinológica a favor, e codificação 
anterior de episódios agudos de rinossinusite, houve 
a assunção da inflamação dos seios perinasais 
como causador do quadro. No entanto, dada a sua 
persistência, mesmo com terapêutica cientificamente 
adequada para o diagnóstico proposto, sem 
surgir outra sintomatologia, e a elucidação de 
uma tumefação frontal de novo, havia indicação 
corroborada pela diretriz da Direção-Geral de Saúde 
nº 050/2011 para solicitar estudo imagiológico 
por TC-CE, contemplando “cefaleia persistente e 
localizada, recorrente e na mesma localização” para 
despiste de lesão ocupando espaço ou malformação 
arteriovenosa.7 

A presença de cefaleia secundária atribuída 
a neoplasia intracraniana é frequente, mas, 
contrariamente ao encontrado neste caso, 
raramente se apresenta como sintoma isolado. 
Há um aparecimento simultâneo, ou progressivo, 
de alterações neurológicas focais e alterações 
neuropsíquicas importantes com a evolução da lesão. 
Ainda não são suficientes os estudos para determinar 
com precisão as caraterísticas das cefaleias associadas 
a um tumor, mas parece haver predisposição para 
uma localização frontal, com sensação de peso, 
bilateral, ainda que com padrões de intensidade e 
frequência variáveis. Estudos demonstraram existir 
uma associação significativa entre a existência de 
história familiar e história prévia de cefaleia primária 
e a cefaleia como sintoma principal perante um 
tumor, ainda que pareça haver uma alteração nas 

caraterísticas e padrão da mesma com o crescimento 
da lesão.8 

Relativamente ao meningioma, a cefaleia está 
presente em 40% dos doentes, tendo sido encontrada 
uma associação significativa entre a progressão 
do sintoma e o padrão de invasão óssea deste tipo 
histológico de tumor.8,9 No entanto, tratando-
se aqui de um meningioma atípico, e dada a sua 
raridade, ainda está por esclarecer a sua história 
natural e corroborar a maior agressividade e taxa de 
progressão.10 

É importante destacar que o diagnóstico de uma 
doença oncológica é sempre acompanhado de uma 
grande carga emocional, com impacto no doente e 
família. Quando se somam outras perdas, neste caso a 
perda do papel laboral e a perda do filho, que se casou 
e saiu de casa, o processo tende a ser mais difícil de 
ultrapassar, podendo haver lugar ao desenvolvimento 
de novas patologias.

A pertinência da divulgação deste caso clínico 
prende-se não só com uma chamada de atenção para 
uma etiologia mais rara de cefaleia, mas também 
com o enviesamento e até possível sobreposição 
de diagnósticos dentro deste grupo de cefaleia 
secundária. Não fica totalmente claro nesta doente 
qual prevalecia no quadro inicial: se a cefaleia 
atribuída à rinossinusite, se a cefaleia atribuída à 
neoplasia intracraniana. O MF pode assim constituir 
o pilar no diagnóstico e seguimento destes doentes, 
na integração dos vários dados e na articulação dos 
vários níveis de cuidados de saúde.
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ABSTRACT

Introduction: Mycetoma is an indolent granulomatous infection of  the skin, soft tissues and bones. It results 
from the cutaneous inoculation of  the etiological agents in the sequence of  local trauma. The characteristic 
clinical triad includes swelling, fistulization and drainage of  grains. 
Case Description: A 31-year-old male patient, native of  Cape Verde, rural worker. In March 2014 he noted 
a small, hyperpigmented and painless nodule, on the medial border of  the right foot, without inflammatory 
signs. There was no history of  trauma. In 2017, he searched for medical care because evolution of  the lesion, 
with ulceration and hematopurulent exudation. The culture of  the exudate was negative, and the patient was 
submitted to debridement of  the lesion and reconstruction with cutaneous autograft. In 2018, due to the 
recurrence of  edema and fibrous granuloma, with the presence of  draining sinus tracts and black grains, he 
was subjected to a foot X-ray that revealed bone resorption signs in the first metatarsus. The biopsy of  the 
lesion demonstrated the presence of  hyphae and the mycological examination identified the species Madurella 
mycetomatis. The diagnosis of  eumycetoma was confirmed and the patient started treatment with itraconazole, 
with favorable clinical, laboratory and radiological evolution.
Discussion: Being aware that early detection and treatment minimizes the consequences of  mycetoma, the 
World Health Organization included this pathology in the list of  neglected tropical diseases, in 2016. With 
this case, the authors pretend to emphasize the importance of  recognizing this entity and considering it as a 
diagnostic possibility, particularly in communities of  immigrants from endemic tropical regions.
Keywords: mycetoma, madurella, neglected diseases, infection

RESUMO 

Introdução: O micetoma é uma infeção granulomatosa indolente, que envolve pele, tecidos moles e osso. 
Resulta da inoculação cutânea dos agentes etiológicos na sequência de trauma local. Clinicamente define-se 
pela tríade: tumefação, fistulização e drenagem de grânulos. 
Descrição do caso: Doente do sexo masculino, de 31 anos, raça negra, natural de Cabo Verde, trabalhador 
rural. Em março de 2014, notou aparecimento de nódulo hiperpigmentado, duro e indolor no bordo medial 
do pé direito, sem sinais inflamatórios. Negava traumatismo. Em 2017, recorreu a consulta médica por 
agravamento da lesão, com ulceração e exsudação hematopurulenta. A cultura bacteriológica do exsudado foi 
negativa, tendo sido submetido a desbridamento da lesão e reconstrução com autoenxerto cutâneo. Em 2018, 
por recidiva do edema e granuloma fibroso, com presença de trajetos fistulosos e grânulos negros, foi submetido 
a uma radiografia do pé que revelou imagens de reabsorção óssea no primeiro metatarso. A biópsia da lesão 
demonstrou a presença de hifas e o exame micológico cultural identificou a espécie Madurella mycetomatis. Foi 
confirmado o diagnóstico de eumicetoma e iniciou-se itraconazol, com boa evolução clínica, laboratorial e 
radiológica até à data.
Discussão: Consciente de que a deteção e o tratamento precoces minimizam as consequências do micetoma, 
a Organização Mundial de Saúde incluiu esta patologia na lista de doenças tropicais negligenciadas, em 2016. 
Com este caso, as autoras pretendem realçar a importância de reconhecer esta entidade e considerá-la como 
possibilidade diagnóstica, nomeadamente em comunidades de imigrantes provenientes de regiões tropicais 
endémicas.
Palavras-chave: micetoma, madurella, doenças negligenciadas, infeção
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INTRODUÇÃO

O micetoma, também conhecido como “pé de 
Madura”, é uma infeção granulomatosa crónica, de 
evolução indolente, que envolve pele, tecidos moles e 
osso. Afeta principalmente as extremidades inferiores 
de indivíduos saudáveis, de baixo status socioeconómico, 
que habitam em áreas tropicais e subtropicais rurais 
de países em desenvolvimento, como trabalhadores 
do campo, e que realizam as suas atividades sem o 
uso de calçado.1 Existem três subtipos de micetoma: 
eumicótico (causado por mais de 30 espécies de fungos), 
actinomicótico (causado por bactérias filamentosas 
aeróbias e anaeróbias, como Nocardia brasiliensis e 
Actinomadura madurae) e botriomicose (causado por 
bactérias como Staphylococcus aureus e Pseudomonas spp).2

Embora tenha uma larga distribuição mundial, 
o micetoma é endémico em áreas como o México, 
América Central e do Sul, Médio Oriente, Índia e África 
subsariana (cinturão do micetoma).3 A subnotificação 
favorece o desconhecimento da sua real prevalência e 
incidência. Desta forma, em 2013, numa meta-análise, 
van de Sande estimou uma prevalência do micetoma, 
dividindo o número de casos reportados pela população 
de cada região estudada, por ano. Enquanto no 
México e no Sudão a prevalência estimada foi de 0,15 
e 1,81 casos por 100.000 habitantes, respetivamente, o 
Brasil apresentou 0,001:100.000 casos por habitantes.4 

A sua frequência relativa difere consoante o agente 
causal, sendo o eumicetoma mais comum na Índia 
e em África e o actinomicetoma na América Latina. 

Atinge sobretudo homens entre os 20 e os 40 anos, 
sendo a proporção entre o sexo masculino e feminino 
de 3:1 a 5:1. A infeção resulta da inoculação cutânea 
dos agentes causais a partir do solo, após trauma local, 
que pode ser minor (causado por espinhos ou outros 
objetos), não tendo o doente noção de qualquer evento 
traumático específico. A lesão inicial é um pequeno 
nódulo indolor que surge semanas ou meses após a 
inoculação primária. Geralmente a infeção permanece 
localizada, mas pode estender-se aos tecidos profundos 
e osso, com exsudação, granulação e fistulização, 
causando deformidade óssea e, em casos extremos, 
amputação do membro.3

Atendendo ao impacto socioeconómico e na 
saúde pública desta patologia, dado que afeta 
maioritariamente adultos jovens em idade ativa, em 
2016 o micetoma foi incluído na lista de doenças 
tropicais negligenciadas da Organização Mundial da 
Saúde.5 

As autoras contactaram com este caso clínico na 
sequência de um estágio de Medicina Geral e Familiar 
realizado em Cabo Verde, em maio de 2018. Com o 

relato deste caso, pretendem alertar para a possibilidade 
diagnóstica do Micetoma, nomeadamente em 
comunidades de imigrantes provenientes de regiões de 
alta endemicidade.

DESCRIÇÃO DO CASO

Apresenta-se o caso de um adulto do sexo 
masculino, de 31 anos, raça negra, natural de Cabo 
Verde, trabalhador rural, sem antecedentes pessoais 
ou familiares de relevo, sem medicação habitual e 
com estado vacinal atualizado, segundo o programa 
de vacinação de Cabo Verde. Negou hábitos tóxicos e 
alergias conhecidas.

Em março de 2014, notou um pequeno nódulo, 
com 2 cm de maior diâmetro, hiperpigmentado, duro, 
móvel, com bordos regulares e indolor, localizado 
no bordo medial do pé direito, sem prurido ou 
sinais inflamatórios. Recorreu ao médico assistente, 
que optou por uma atitude de vigilância. A lesão 
manteve-se estável, motivo pelo qual o doente só 
voltou a procurar assistência médica em dezembro 
de 2017, tendo recorrido ao Serviço de Urgência por 
notar agravamento da lesão, com surgimento de dor e 
sinais inflamatórios. Ao exame objetivo, constatou-se 
aumento das dimensões do nódulo, edema, rubor e calor 
local, com ulceração e exsudação hematopurulenta, 
iniciando empiricamente amoxicilina com ácido 
clavulânico 875/125 mg, de 12 em 12 horas, durante 
8 dias, dada a suspeita de sobreinfeção bacteriana. 
Realizou cultura bacteriológica do exsudado que se 
revelou negativa e, por persistência do quadro, foi 
submetido a desbridamento da lesão e reconstrução 
com autoenxerto cutâneo. 

Em maio de 2018, recorreu ao Centro de Saúde 
em Cabo Verde, onde as autoras o observaram, 
tendo-se verificado recidiva do edema e a presença 
de granuloma fibroso, com vários trajetos fistulosos 
com conteúdo purulento, e de grânulos de cor negra 
(Figura 1). Nesta fase, os principais diagnósticos 
diferenciais equacionados foram eumicetoma, 
granuloma de corpo estranho e tumor de tecidos 
moles. O doente foi encaminhado para o Serviço de 
Urgência onde realizou estudo analítico que revelou 
leucocitose com eosinofilia (17x109/L, com 12,6% de 
eosinófilos) e aumento da proteína c-reativa (105 mg/
dL), sem alterações da função renal ou hepática e com 
serologias para hepatite B, Vírus da Imunodeficiência 
Humana e sífilis negativas. Na radiografia do pé 
direito, observaram-se imagens de reabsorção óssea e 
esclerose ao nível do primeiro metatarso, com reação 
de periostite associada e formação de cavidades. 
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A biópsia da lesão e a observação dos grânulos 
demonstrou a presença de hifas à microscopia e o 
exame micológico cultural em meio de ágar Sabouraud 
dextrose identificou a espécie Madurella mycetomatis. 

Confirmou-se o diagnóstico de eumicetoma e 
iniciou-se terapêutica com itraconazol oral, 200 
mg, duas vezes por dia, com duração prevista de 24 
meses. Até à data de elaboração deste caso clínico, 
em fevereiro de 2018, o doente cumpriu 9 meses de 
terapêutica, com boa evolução clínica, laboratorial e 
radiológica.

DISCUSSÃO

A patogénese do micetoma não é totalmente 
compreendida, dado que muitos indivíduos são 
expostos aos agentes causais por inoculação 
traumática, mas apenas uma pequena percentagem 
desenvolve a doença. Alguns estudos descrevem uma 
associação com a diabetes mellitus.6

O tempo de incubação do micetoma varia de dias 
a meses. O edema nodular indolor é a manifestação 
precoce mais comum, evoluindo ao longo de anos 
com ciclos recorrentes de supuração e cicatrização. 

É definido clinicamente pela tríade de tumefação, 
fistulização e drenagem de grânulos, que raramente 
está presente numa fase inicial, podendo levar a 
atraso no diagnóstico. O eumicetoma envolve mais 
frequentemente os pés (80%), assim como pernas 
e mãos (7 e 6%, respetivamente).7 A presença de 
febre indica habitualmente sobreinfeção bacteriana 
(habitualmente por Staphylococcus aureus, complicação 
mais frequente do eumicetoma). Na ausência de 
tratamento, pode originar marcada deformação 
tecidular, fibrose, anquilose, linfedema e incapacidade. 
Pode ocorrer envolvimento ósseo, com lesões 
cavitárias osteolíticas, reação do periósteo e esclerose 
ou disseminação linfática regional contígua, em 1 a 
3% dos casos, mas não hematogénica. A Ressonância 
Magnética é o exame gold standard para o diagnóstico 
precoce.3

Os grânulos podem ter diversas colorações 
consoante o agente etiológico envolvido. A cor negra 
indica uma etiologia fúngica, sendo os agentes mais 
frequentes a Madurella mycetomatis, Trematosphaeria 
grisea e Falciformispora senegalensis.4 Os grânulos 
brancos ou amarelos podem indicar infeção fúngica 
ou bacteriana. Embora a microscopia e o exame 
histopatológico sejam importantes na deteção dos 

Figura 1

Legenda: Placa acastanhada com ulceração central e edema no pé direito, com quatro anos de evolução.
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grânulos característicos, o isolamento em cultura 
é fundamental para identificar o microrganismo 
específico. Outras técnicas moleculares podem ser 
úteis, incluindo a reação de polimerase em cadeia e o 
sequenciamento do ácido desoxirribonucleico.1,3

A abordagem terapêutica do eumicetoma deve ser 
individualizada e o sucesso do tratamento pressupõe 
a identificação do agente causal antes do início da 
terapêutica. A duração ideal é incerta e depende de 
vários fatores, como o grau de invasão tecidular e a 
existência de atingimento ósseo. Geralmente, são 
recomendados pelo menos 12 meses de terapêutica, 
podendo ser necessários dois ou mais anos. O 
envolvimento ósseo indica um mau prognóstico 
e requer um curso mais longo de tratamento. Os 
melhores resultados foram obtidos com o uso de 
antifúngicos imidazólicos orais (p. ex. 200 a 400 mg 
por dia de itraconazol). O cetoconazol não deve ser 
considerado de primeira linha devido à possibilidade 
de reações adversas hepáticas e adrenais. A experiência 
com triazólicos (voriconazol ou posaconazol) e 
terbinafina é menor. Deve ser realizada monitorização 
mensal da função hepática.3,6,8

O papel da cirurgia é limitado, uma vez que 
as taxas de recidiva são elevadas, devendo ser 
considerada precocemente na presença de lesões 
pequenas e bem delimitadas, concomitantemente 
com a administração de antifúngicos.

Os grânulos de algumas espécies associadas com o 
eumicetoma têm paredes celulares fúngicas espessas, 
que podem constituir um fator de resistência aos 
fármacos. O tratamento é muitas vezes insatisfatório, 
com efeitos adversos e elevado custo, não estando 
disponível na maioria das áreas endémicas. A 
amputação deve apenas ser considerada nos casos de 
incapacidade grave e progressiva que não respondem 
ao tratamento. O tratamento deve ser continuado 
durante pelo menos três meses após a cura clínica 
e radiográfica. Os doentes com eumicetoma devem 
manter seguimento durante dois anos após o final do 
tratamento.3

O micetoma não é uma doença de declaração 
obrigatória, mas algumas medidas de prevenção 
devem ser implementadas. No contacto com o solo, 
o uso de equipamento de proteção, incluindo calçado 
e luvas, deve ser promovido. Os indivíduos que 
viverem ou viajarem para áreas endémicas devem ser 
aconselhados a não andarem sem calçado. 

Com este caso clínico, as autoras pretendem 
realçar a importância de considerar esta entidade 
como possibilidade diagnóstica. Apesar de raro 
e pouco prevalente em Portugal, o elevado fluxo 
migratório e o aumento das comunidades de 

imigrantes provenientes de regiões tropicais e 
subtropicais justificam a ocorrência de alguns casos 
esporádicos de micetoma no nosso país. Os médicos 
de família devem estar alerta para reconhecer 
precocemente o micetoma antes da progressão para 
doença avançada, com consequente deformidade 
e limitação funcional. No caso de suspeita clínica, 
o doente deverá ser referenciado com urgência à 
consulta de Dermatologia, para realização de estudos 
microbiológicos e histopatológicos e orientação 
terapêutica.
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ABSTRACT

Introduction: Urethral diverticulum (UD) is a rare pathology, defined as an abnormal outpouching of  the 
urethral mucosa. The etiology is unknown, but it is often associated with recurrent urinary tract infection that 
causes an area of  weakness in the urethral wall. UD is responsible for a constellation of  nonspecific genito-
urinary tract symptoms. The current standard for diagnosis is by magnetic resonance imaging and the treatment 
involves surgical excision of  the diverticulum and urethral reconstruction.
Case description: P.A. 34 years old, with a personal history of  recurrent urinary tract infection, which 
became more frequent during her pregnancy. After birth (IGIP, cesarean section) she kept recurring complains 
of  dysuria and dyspareunia.  In consultation with her family doctor, renal, bladder and endovaginal ultrasounds 
were requested. The renal and bladder ultrasound were normal. However, the endovaginal ultrasound raised 
suspicion for the presence of  a UD. The patient performed a pelvic magnetic resonance that confirmed the 
diagnosis: “presence of  cystic structure of  18x16x14 mm in the right post-lateral side of  the middle third of  
the urethra, compatible with diverticulum.” She was referred to a urology consultation. The patient underwent 
surgical excision of  the UD, with consequent symptomatic relief.
Discussion: A high clinical suspicion is necessary for the diagnosis of  UD. Late diagnosis may lead to 
complications such as recurrent urinary tract infections, urethral lithiasis and, less commonly, malignancy. This 
case highlights the importance of  keeping this pathology present.
Keywords: urethral diverticulum, urinary tract infection, dysuria, dyspareunia

RESUMO 

Introdução: O divertículo uretral (DU) é uma patologia rara que consiste numa formação sacular por 
evaginação da mucosa uretral. A etiologia é desconhecida, mas encontra-se frequentemente associado a 
infeções urinárias de repetição que provocam uma área de fragilidade na parede uretral. A ressonância 
magnética nuclear (RMN) pélvica é o exame de diagnóstico de eleição e o tratamento passa pela exérese 
cirúrgica do divertículo e reconstrução uretral.   
Descrição do caso: P.A. 34 anos, com antecedentes de infeções urinárias de repetição, que se tornaram 
mais frequentes durante a gravidez do primeiro filho. Após o parto (IGIP, cesariana) manteve queixas 
recorrentes de disúria e dispareunia. Em consulta com a Médica de Família foram solicitadas ecografias 
renal, vesical e endovaginal. As ecografias renal e vesical não apresentaram alterações. No entanto a 
ecografia endovaginal levantou a suspeita da presença de um DU. A utente realizou RMN pélvica que 
confirmou o diagnóstico: “presença de estrutura cística de 18x16x14 mm na vertente póstero lateral direita 
do terço médio da uretra, compatível com divertículo.” Foi referenciada a consulta externa de Urologia, 
tendo sido submetida a exérese do DU em fevereiro de 2019.
Discussão: Uma elevada suspeita clínica é necessária para o diagnóstico de DU. O diagnóstico tardio 
pode levar ao surgimento de complicações como infeções do trato urinário de repetição, litíase uretral e, 
mais raramente, neoplasias. Este caso realça a importância do Médico de Família manter presente esta 
patologia, apesar de rara.
Palavras-chave: divertículo uretral, infeções urinárias, disúria, dispareunia    

Divertículo uretral - um relato de caso
Urethral diverticulum - a case report

Ana Catarina Guimarães1, Nelson Campos1

1 Médico interno de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar, USF +Carandá, ACeS Cávado I - Braga
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INTRODUÇÃO

O divertículo uretral (DU) é uma formação 
sacular por evaginação da mucosa uretral através 
da fáscia periuretral, habitualmente nos últimos 
dois terços da uretra.1 É uma patologia rara, com 
uma incidência descrita de 0.6-5%.2 Pode ser 
adquirido ou, mais raramente, ser congénito.1,3 
Quando adquirido, a etiologia é desconhecida, 
mas pode estar relacionada com infeções urinárias 
(ITUs) de repetição, trauma ou obstrução das 
glândulas parauretrais.2-4 

O DU cursa com uma constelação de sintomas 
inespecíficos do trato génito-urinário, o que 
geralmente condicionam o atraso no diagnóstico. 

2,3 Classicamente os sintomas surgem em mulheres 
entre os 40 e os 70 anos de idade, no entanto, 
podem surgir em qualquer idade e incluem 
aumento da frequência urinária, urgência urinária, 
gotejamento pós-miccional, disúria e dispareunia.1,2 

Pode ser detetada na parede vaginal anterior uma 
massa que, à palpação, pode levar à drenagem de 
exsudado purulento pelo meato uretral externo.1,4

 O DU tem um impacto significativo na 
qualidade de vida da mulher, sendo responsável 
por uma morbilidade considerável.3

As complicações do DU incluem as ITUs 
de repetição, a formação de cálculos uretrais 
(10%), como resultado da estase urinária e, mais 
raramente, neoplasias malignas (6-9%), na sua 
maioria sob a forma de adenocarcinoma.1,3

A ressonância magnética nuclear (RMN) pélvica 
é atualmente o exame de eleição para o diagnóstico, 
apresentando elevada sensibilidade e elevado valor 
preditivo positivo e negativo.2,3 Além de demonstrar 
a complexidade do DU, providencia informação 
importante relativamente à sua relação com a 
uretra, sendo essencial para a resseção cirúrgica do 
divertículo. A ecografia endovaginal é um exame 
prático, no entanto, para além de ser operador-
dependente e das imagens poderem ser difíceis de 
interpretar, a visualização da uretra distal por este 
método nem sempre é conseguida.1

O tratamento definitivo passa pela resseção 
cirúrgica do DU. São possíveis complicações da 
mesma: recorrência do divertículo por remoção 
incompleta, incontinência urinária, estenose 
uretral e fístula uretrovaginal. 1,4

Com este caso clínico os autores pretendem 
alertar para uma causa rara de ITUs de repetição, 
que o médico de família deve considerar no seu 
diagnóstico diferencial.

DESCRIÇÃO DO CASO

O caso apresentado diz respeito a uma utente 
do sexo feminino de 34 anos, caucasiana, casada, 
empresária. Apresenta antecedentes pessoais de 
ITUs de repetição. Sem medicação habitual.  Nega 
antecedentes familiares de relevo. 

No mês de julho de 2017, na segunda consulta 
do primeiro trimestre de gravidez (IG0P), a utente 
apresentava urocultura com crescimento de Escherichia 
coli >105  unidades formadoras de colónias (UFC). Foi 
medicada com fosfomicina 3g, toma única, à qual o 
patógeno era sensível, de acordo com o antibiograma.

Em setembro recorreu ao Serviço de Urgência 
(SU) de Obstetrícia do Hospital de Braga (HB) por 
dor hipogástrica e sensação de espasmos vaginais. 
Realizou tira-teste de urina (TTU) que revelou a 
presença de eritrocitúria e leucocitúria. Foi pedida 
urocultura e foi medicada com fosfomicina 3g, 
toma única. A urocultura revelou posteriormente 
crescimento de Escherichia coli >105 UFC, sensível à 
fosfomicina.  Retornou ao SU do HB em outubro 
por dor na região suprapúbica, sem queixas do trato 
génito-urinário associadas, mas com TTU que revelou 
leucocitúria. Teve mais uma vez alta medicada com 
fosfomicina 3g, toma única. Realizou urocultura após 
antibioterapia, sem alterações.

Em janeiro de 2018, com 41 semanas de gestação, 
teve parto distócico por cesariana, após tentativa 
de indução do trabalho de parto sem sucesso. Na 
consulta do puerpério foi constatada disúria desde o 
parto, com TTU a revelar leucocitúria e eritrocitúria. 
Foi medicada com fosfomicina 3g, toma única.

Recorreu em julho à consulta aberta da Unidade 
de Saúde Familiar por manter episódios recorrentes 
de disúria após o parto. Não apresentava alterações 
na TTU apesar das queixas pelo que foi solicitada 
urocultura. Em consulta com a médica de família, 
em setembro, traz o resultado da urocultura pedida 
no mês anterior, sem alterações. Referiu manter 
queixas de disúria, com dor uretral após a micção e 
dispareunia, com 9 meses de evolução, após o parto 
do filho. Negava polaquiúria, hematúria, vómitos, 
dor abdominopélvica, febre, prurido vaginal ou 
alterações do corrimento. O exame objetivo revelou 
um abdómen mole e depressível, indolor à palpação, 
sem defesa, sem massas ou organomegalias palpáveis. 
Ao espéculo apresentava corrimento fisiológico, sem 
lesões aparentes da vagina. Ao toque vaginal, referiu 
dor à palpação da parede anterior da vagina, mas sem 
alterações objetiváveis. Pelos antecedentes de infeção 
urinária de repetição foi pedida ecografia renal e 
vesical, que não revelou alterações. Pelas queixas de 
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dispareunia, foi pedida ecografia endovaginal que 
levantou a suspeita de DU. A utente foi referenciada 
à Consulta Externa (CE) de Urologia do HB, tendo-
se optado por realizar RMN pélvica no exterior, cujo 
relato lia: “(…) na vertente póstero-lateral direita do 
terço médio da uretra, identifica-se uma lesão cística 
bem delimitada, medindo 18x16x14 mm na vertente 
póstero-lateral direita do terço médio da uretra, 
compatível com divertículo uretral.”

Foi submetida a exérese de divertículo uretral em 
fevereiro de 2019, com franca melhoria das queixas 
miccionais após a intervenção cirúrgica. Retomou a 
atividade sexual e mantém-se sem queixas álgicas. 
Neste momento, apresenta alguns episódios de 
urgência miccional com perdas, encontrando-se 
medicada com cloreto de tróspio 20mg, duas vezes 
por dia. Mantém seguimento em CE de Urologia.

A Tabela 1 apresenta o cronograma de ITU da 
utente, assim como o resultado da urocultura, nos 
casos em que foi realizada, e a antibioterapia utilizada.

DISCUSSÃO

O DU é uma patologia subdiagnosticada, 
sobretudo por ainda ser pouco conhecida na prática 
clínica. Desde a primeira descrição em 1805 por 
Hey até Davis e Telinde em 1954 foram reportados 
na literatura médica apenas 17 casos. No entanto, o 
número de casos reportados tem vindo a aumentar 
sobretudo nas últimas duas décadas. Este aumento 
pode ser justificado por uma maior sensibilidade por 
partes dos clínicos e por uma melhoria na qualidade 

dos exames complementares de diagnóstico (ECD). 
Para o diagnóstico, é necessária uma suspeição 
clínica elevada baseada na anamnese, um exame 
objetivo dirigido e ECD adequados. O DU é palpável 
ao exame objetivo em cerca de 83% dos casos, o que 
realça a importância do exame objetivo. Embora a 
ecografia endovaginal e a uretrocistografia tenham 
sido tradicionalmente utilizadas no diagnóstico, a 
RMN é atualmente o exame diagnóstico de eleição, 
com sensibilidade reportada de 100%, permitindo 
inclusive o planeamento da cirurgia.2,5 

O DU é responsável por uma panóplia de sintomas 
génito-urinários inespecíficos e que geralmente 
se encontram associados a outras etiologias mais 
frequentes. Por este motivo, compreende-se que 
exista um intervalo de tempo significativo entre 
os primeiros sintomas e o diagnóstico. Neste caso 
em particular, não conseguimos precisar quando 
iniciaram os sintomas relacionados com o DU, mas 
desde o agravamento dos sintomas após o parto e o 
diagnóstico passaram cerca de 9 meses. O DU teve 
um forte impacto na qualidade de vida da utente, 
tanto pelos seus efeitos diretos a nível sintomático, 
como pelos efeitos indiretos (várias idas ao serviço de 
urgência/ recurso aos cuidados de saúde primários 
(CSP), a limitação para as atividades de vida diárias, 
impacto na vida sexual e na relação entre o casal. 

As ITU de repetição são comuns nas mulheres 
em geral, e particularmente nas grávidas.6 Por este 
motivo, o Programa Nacional para a Vigilância da 
Gravidez de Baixo Risco recomenda para pesquisa de 
bacteriúria assintomática, a realização de urocultura 
no primeiro trimestre, sendo que o Colégio Americano 

TTU Urocultura Antibioterapia

Julho 2017 Escherichia coli >105 Fosfomicina 3g DU

Setembro 2017 Leucocitúria
Eritrocitúria

Escherichia coli >105 Fosfomicina 3g DU

Outubro 2017 Leucocitúria Flora amicrobinana (após ATB) Fosfomicina 3g DU

Janeiro 2018 Leucocitúria
Eritrocitúria

Fosfomicina 3g DU

Legenda: ATB – Antibioterapia; DU – Dose única; TTU - Tira teste de urina; UFC - Unidades formadoras de colónias.

Tabela 1 - Cronograma de Infeções do Trato Urinário da utente
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de Obstetrícia e Ginecologia recomenda a realização 
de urocultura no primeiro e terceiro trimestres.7,8 

Na grávida, está recomendada a urocultura prévia 
ao tratamento da infeção urinária.9 No caso clínico 
relatado, estas recomendações foram cumpridas, 
exceto na ida ao SU em outubro, em que a urocultura 
foi posteriormente pedida pela médica de família.

No caso apresentado, a utente foi sendo 
medicada repetidamente com fosfomicina 3g, tanto 
ao nível dos CSP como hospitalar, porque em 
todos os antibiogramas realizados foi demonstrada 
sensibilidade para este antibiótico. Assim, não se 
considerou a hipótese de ITU de repetição por 
falência da terapêutica, mas por reinfeção pelo 
mesmo microrganismo.  

O médico de família deve ponderar diagnósticos 
diferenciais de ITU de repetição, na presença de 
ITU recorrentes num curto espaço de tempo, apesar 
de terapêutica adequada, disúria com dispareunia 
associada e em casos de retenção urinária. A disúria e 
a dispareunia estão presentes em metade dos doentes 
com DU e 4% dos casos apresentam retenção 
urinária.2,5 

O médico de família apresenta uma posição 
privilegiada de contacto direto e contínuo com o 
utente. Assim, deve estar alerta para suspeitar de 
causas possíveis de ITU de repetição e, desta forma, 
permitir um diagnóstico atempado, reduzindo assim 
o impacto negativo na qualidade de vida do utente e 
em gastos para a saúde.
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ABSTRACT

Introduction: Neuropathic pain is an underdiagnosed and undertreated entity. Its prevalence in Europe is 8%, value 
that can reach 16% in people with diabetes mellitus (DM)in the United Kingdom. In Portugal this prevalence hasn’t been 
estimated. With this study we intend to estimate the prevalence of  neuropathic pain in people with DM in Portugal.
Materials and methods: Observational, transversal, analytical and descriptive study. A sample of  235 persons with DM 
was calculated, considering a 95% confidence interval, a sampling error of  0.05 and a maximum prevalence of  20%. A 
questionnaire to collect data related to DM and the “Specific Questionnaire for Neuropathic Pain Screening” (DN4) were 
applied.
Results: 235 people with DM were evaluated, 51.1% were male. 98.7% had type 2 DM and 1.3% had type 1 DM. 
23.8% of  the patients had complaints compatible with neuropathic pain, namely in the feet, legs, and hands. The DN4 
Questionnaire was applied, being positive in 42.9% of  the patients. The estimated prevalence of  neuropathic pain in people 
with DM was 10.2%.
Discussion: The estimated prevalence of  neuropathic pain in this population was lower than that reported in a population 
of  people with diabetes in the United Kingdom. Algic complaints were predominantly referred to the extremities. No 
patient with neuropathic pain was medicated according to the recommendations. 
Conclusion: Given the increasing prevalence of  DM in Portugal and the aging of  the population, it’s complications can 
be expected to become more frequent. This paper alerts to the frequency of  this problem, the importance of  its diagnosis, 
treatment, and continuous national research.
Keywords: neuralgia, diabetes complications, diabetes mellitus

RESUMO 

Introdução: A dor neuropática é uma entidade subdiagnosticada e subtratada. A prevalência na europa é de 8%, e, 
no Reino Unido, estima-se que esse valor pode atingir os 16% nas pessoas com diabetes mellitus (DM). Em Portugal esta 
prevalência ainda não foi estimada. Com este estudo, pretende-se estimar a prevalência da dor neuropática em pessoas com 
DM em Portugal. 
Materiais e métodos: Estudo observacional, transversal, analítico e descritivo. Calculou-se uma amostra de 235 utentes 
com DM, considerando-se um intervalo de confiança de 95%, erro amostral de 0,05 e prevalência máxima de 20%. Foi 
aplicado um questionário para colheita de dados relacionados com a DM e o “Questionário Específico para Rastreio da 
Dor Neuropática” (DN4).
Resultados: Foram avaliadas 235 pessoas com DM, sendo 51,1% do sexo masculino. 98,7% tinha DM tipo 2 e 1,3% 
tinha DM tipo 1. Em 23,8% dos utentes existiam queixas compatíveis com dor neuropática, nomeadamente nos pés, pernas 
e mãos, tendo sido aplicado o questionário DN4 aos mesmos, com positividade em 42,9% dos utentes. A prevalência 
estimada de dor neuropática nas pessoas com DM foi de 10,2%. 
Discussão: A prevalência estimada de dor neuropática nesta população foi inferior à descrita numa população de pessoas 
com diabetes no Reino Unido. As queixas álgicas foram predominantemente referidas às extremidades dos membros. 
Nenhum utente com dor neuropática estava medicado de acordo com as recomendações. 
Conclusão: Dado o aumento da prevalência da DM em Portugal e o envelhecimento da população é expectável que as 
suas complicações sejam cada vez mais frequentes. Este trabalho alerta para a frequência deste problema, a importância do 
seu diagnóstico, correto tratamento e contínua investigação nacional.
Palavras-chave: neuralgia, complicações da diabetes, diabetes mellitus
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INTRODUÇÃO

A dor, considerada o quinto sinal vital em Portugal 
desde 2003, é um sintoma que acompanha de forma 
transversal muitas das situações patológicas que 
requerem cuidados de saúde.1 

A dor neuropática é definida pela International 
Association for the Study of  Pain como a dor provocada 
por uma lesão ou patologia do sistema nervoso 
somatossensorial (central ou periférico).2 Esta é uma 
entidade subdiagnosticada e subtratada, causando 
sofrimento, incapacidade, diminuição da qualidade 
de vida e aumento dos custos em saúde.3

Segundo um estudo realizado em 2005, estima-se 
que a prevalência deste tipo de dor seja de 8% na 
população europeia, sendo considerado um problema 
de saúde pública.4,5 No Reino Unido, em pessoas 
com diabetes mellitus (DM), a sua prevalência pode 
atingir os 16%, sendo que, apesar da incapacidade, 
um terço dos doentes com DM e com queixas 
álgicas não recebem qualquer tratamento para a dor 
neuropática.6 Em Portugal esta prevalência ainda 
não foi estimada. Dado o aumento da prevalência da 
DM em Portugal e o envelhecimento da população, é 
expectável que a dor neuropática afete cada vez mais 
pessoas.

Saber diagnosticar a dor neuropática é importante 
na prática clínica do médico de família. O diagnóstico 
assenta numa história clínica detalhada, abordando 
as características e distribuição da dor (descritores 
verbais), bem como um exame objetivo cuidado, de 
modo a determinar a presença de sintomas “positivos” 
(dor espontânea, alodinia, hiperalgesia, disestesia, 
parestesia), sintomas “negativos” (hipoestesia, 
anestesia, analgesia e hipoalgesia) ou ambos.7

Existem vários instrumentos para o rastreio de dor 
neuropática.8 O questionário de Dor Neuropática em 
4 questões (DN4) é simples e breve, privilegiando a 
sua aplicabilidade prática no contexto da investigação 
nesta área.9,10 

A investigação nacional no âmbito da dor é 
escassa, nomeadamente na área da dor neuropática 
e em particular na pessoa com DM. Neste contexto, 
este estudo pretende estimar a prevalência da 
dor neuropática em pessoas com DM em cinco 
Unidades de Saúde Familiar (USF) da Região Norte. 
Pretende também caraterizar a população estudada 
no que concerne a variáveis sociodemográficas e 
antecedentes pessoais, caraterizar a terapêutica em 
curso para a dor neuropática e determinar o número 
de doentes com rastreio positivo para dor neuropática 
com a última avaliação do pé diabético classificada 
como baixo risco.

Este trabalho visa alertar a classe médica para a 
frequência e gravidade deste problema, salientando 
a importância do diagnóstico precoce da dor 
neuropática e do seu tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, transversal, 
analítico e descritivo. A população em estudo foi 
constituída por pessoas com DM, com idade igual 
ou superior a 18 anos, inscritas em cinco USF da 
Região Norte, à data de 1 de dezembro de 2016. 
Os critérios de exclusão considerados foram: utentes 
hospitalizados, ou institucionalizados, no período do 
estudo e/ou com incapacidade de compreensão/
resposta ao questionário a ser aplicado.

A amostra foi obtida por técnica de amostragem 
aleatória simples estratificada com reposição, a 
partir da listagem de utentes com idade igual ou 
superior a 18 anos com o diagnóstico de DM 
[T89 - Diabetes insulinodependente e T90 - 
Diabetes não insulinodependente da Classificação 
internacional de Cuidados de Saúde Primários 2], 
obtida no Módulo de Informação e Monitorização 
das Unidades Funcionais (MiM@UF®). Os 
investigadores assumiram para o cálculo da amostra, 
uma prevalência máxima esperada de 20%, tendo 
em conta estudos internacionais que revelam uma 
prevalência de 16% de dor neuropática na população 
com DM.6 Calculou-se uma amostra de 235 utentes, 
considerando-se um intervalo de confiança de 95% e 
um erro amostral de 0,05. 

Durante o período de implementação do 
estudo, cada utente selecionado foi contactado 
pelo médico investigador por via telefónica, sendo 
explicado o âmbito do estudo e realizado o convite à 
participação no mesmo. O questionário foi aplicado 
presencialmente aos utentes que aceitaram participar 
no estudo, após obtenção de consentimento 
informado escrito por parte do mesmo. 

Para obtenção da informação o investigador 
questionou o utente e consultou o seu processo 
clínico [SClínico® e Prescrição Eletrónica Médica 
(PEM®)]. Os dados colhidos foram: género; idade; 
escolaridade; ano de diagnóstico de DM; categoria 
de risco de ulceração; terapêutica em curso para a 
DM; terapêutica para a dor crónica; antecedentes 
pessoais de abuso de tabaco, excesso de peso ou 
obesidade, hipertensão arterial (HTA) e dislipidemia; 
e existência de complicações da DM como eventos 
cardiovasculares prévios (enfarte agudo do miocárdio 
e/ou acidente vascular cerebral), neuropatia, 
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retinopatia e nefropatia diabética.
Foi avaliada a existência de queixas de dor 

compatíveis com dor neuropática, tendo sido 
utilizada a questão: “Ao longo da vida a maior parte 
de nós teve dor de vez em quando (tais como dores de 
cabeça, entorses e dores de dentes). Durante o último 
ano teve alguma dor diferente destas dores comuns?”. 
Na presença de uma resposta positiva, foi registada 
a sua localização e aplicado o DN4, validado para 
Portugal e recomendado pelas normas de orientação 
clínica da DGS. Este apresenta uma sensibilidade 
de 82,9% e uma especificidade de 89,9%.9,10 A 
pontuação máxima neste questionário é dez, sendo 
uma pontuação igual ou superior a quatro sugestiva 
de dor neuropática. Antes da implementação do 
estudo, para uniformização do procedimento, os 
autores realizaram uma sessão conjunta para treinar 
a aplicação do questionário DN4.

Os dados colhidos foram codificados e registados 
no programa informático Microsoft Office Excel 2010®. 
Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa 
IBM SPSS® versão 21.0. Foi realizada a análise dos 
resultados obtidos utilizando a média, desvio padrão, 
mediana, frequências e o Teste Mann-Whitney. 
Considerou-se significância estatística um valor de 
p<0.05.

Foi obtido parecer positivo para a realização do 
estudo pela Comissão de Ética da ARS Norte, ACeS 
e USF dos participantes. Foi obtida autorização para 
a utilização do questionário DN4 pelos autores.

RESULTADOS

Foram avaliadas 235 pessoas com DM, 51,1% 
(n=120) do sexo masculino e 48,9% (n=115) do sexo 
feminino. A idade variou entre os 35 e os 89 anos, 
a que corresponde uma média de 66,5 ±10,6 anos. 
Mais de metade dos utentes tinha entre 1 e 4 anos 
de escolaridade (n=145, 61,7%), seguido de 5 a 9 
anos de escolaridade (n=44, 18,7%) e 10 a 12 anos de 
escolaridade (n=30, 12,8%).

Em relação aos antecedentes pessoais, 9,4% eram 
fumadores (n=22) e 30,2% (n=71) ex-fumadores. 
A carga tabágica média nas pessoas com hábitos 
tabágicos passados ou atuais era de 32,7 Unidades 
Maço Ano, com um desvio padrão de 24,03. O índice 
de massa corporal (IMC) médio da amostra foi de 
29,1 kg/m2 (mínimo de 16,0 kg/m2 e máximo de 43,3 
kg/m2). 18,3% dos utentes (n=43) apresentavam IMC 
inferior a 25 kg/m2 e 81,7% (n=192) apresentavam 
IMC igual ou superior a 25 kg/m2). Do total da 
amostra, 98,7% (n=232) tinha DM tipo 2 e 1,3% 
(n=3) DM tipo 1. No que se refere ao tempo de 
evolução da DM, a média foi de 11,0 ± 6,4 anos. 

Relativamente à terapêutica para a DM, 82,1% 
(n=193) estavam medicados com antidiabéticos orais 
e 13,1% (n=31) com antidiabéticos orais e insulina. 
Apenas um utente (0,4%) fazia insulinoterapia isolada 
e 10 (4,3%) não faziam terapêutica específica. 

As comorbilidades estudadas apresentavam uma 
elevada prevalência na amostra (Figura 1). De acordo 

Figura 1 - Prevalências das comorbilidades da amostra

Legenda: CV – Cardiovascular
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com os registos clínicos, 7,7% (n=18) tinham sofrido 
um enfarte agudo do miocárdio, 11,1% (n=26) um 
acidente vascular cerebral e 2,1% (n=5) ambos os 
eventos. No total, 20,8% desta população teve pelo 
menos um evento cardiovascular prévio. 

No que respeita a complicações microvasculares, 
9,4% (n=22) tinham registo de retinopatia, 11,1% 
(n=26) de nefropatia e 2,6% (n=6) de neuropatia. 

Na pesquisa de queixas dolorosas, em 23,8% 
(n=56) a resposta foi positiva, com queixas reportadas 
predominantemente às extremidades dos membros 
(Figura 2). Destas 56 pessoas, em 42,9% o rastreio foi 
positivo para dor neuropática. Assim, a prevalência 
estimada de dor neuropática na população estudada 
foi de 10,2%. As características das pessoas de acordo 
com a presença ou não de dor neuropática são 
apresentadas na Tabela 1. 

Quando avaliada a terapêutica crónica para o 
controlo de queixas álgicas nos utentes com dor 
neuropática, verificou-se que 75% dos utentes (n=18) 
não estavam medicados com qualquer terapêutica 
analgésica (Figura 3).

Das pessoas com dor neuropática, 83,3% (n=20) 
tinha classificação de baixo risco na avaliação do pé 
diabético e 16,7% (n=4) apresentava alto risco. A 
hemoglobina glicada A1c (HbA1c) média nos utentes 
com dor neuropática era de 7,5%, em comparação 
com uma HbA1c média de 6,8% nos que não 
apresentavam dor neuropática (p=0,052).

Figura 2 - Distribuição das queixas de dor Figura 3 - Terapêutica para a dor neuropática
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DISCUSSÃO

Os dados relativos aos antecedentes pessoais e 
comorbilidades da população estudada permitem 
afirmar que os fatores de risco cardiovasculares como 
o tabagismo, dislipidemia, HTA e sobrepeso são 
muito prevalentes nesta população. Estes achados 
vão de encontro ao descrito num estudo de 2015, em 
que das pessoas com DM seguidas em consultas em 
cuidados primários, 80,3% apresentam HTA e cerca 
de 62% hipercolesterolemia.11 Os doentes com DM 
tipo 2 têm um risco 2 vezes maior de mortalidade 
por doença cardiovascular do que aqueles sem 
DM, sendo a mesma responsável por cerca de 70% 
da mortalidade nos doentes com DM tipo 2.12,13 
Já as complicações microvasculares surgem com 
prevalências baixas, sendo importante reforçar a sua 
pesquisa, diagnóstico e codificação. 

Um estudo internacional, realizado em 2005, 
aponta para uma prevalência de dor neuropática 
de 8%, na população geral europeia.5 No Reino 
Unido, a prevalência estimada em pessoas com DM 
é de 16%, cerca duas vezes o valor da população 
geral.6 Neste mesmo estudo, a média de idades dos 
participantes com dor neuropática foi de 64,3 anos e 
a média de duração da DM de 9,3 anos. A média de 
HbA1c neste grupo foi de 7,4%. No presente estudo 
verificou-se uma média de idades de 68,8 anos, 
uma média de duração da DM de 13,4 anos e uma 
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Legenda: DM – Diabetes Mellitus; AIQ- Amplitude Interquartílica (p25-p75); EAM – Enfarte Agudo de Miocárdio; AVC – 
Acidente cerebrovascular

Tabela 1 - Características dos participantes de acordo com a presença de dor neuropática

Total
(n=235)

Sem dor
(n=211)

Com dor
(n=24) Valor p

Sexo masculino 120 (51,1%) 112 (53,1%) 8 (33,3%) 0,09

Idade (anos) 66,5 (± 10,6) 66,2 (± 10,5) 68,8 (± 11) 0,27

Tipo de DM

  Tipo 1 3 (1,3%) 3 (1,4%) 0 1

  Tipo 2 232 (98,7%) 208 (98,6%) 24 (100%) 1

Duração de DM (anos, AIQ) 10 (5-17) 9 (5-16) 12,5 (5,5-19,5) 0,16

Hábitos tabágicos 0,72

  Fumador 22 (9,4%) 19 (9,0%) 3 (12,5%) 0,71

  Ex-fumador 71 (30,2%) 65 (33,8%) 6 (25%) 0.81

Comorbilidades

 Excesso Peso 192 (81,7%) 170 (80,6%) 22 (91,7%) 0,27

 Dislipidemia 193 (82,1%) 174 (82,5%) 19 (79,2%) 0,78

Hipertensão arterial 190 (80,9%) 168 (78,2%) 22 (91,7%) 0,27

Complicações macrovasculares

  EAM 23 (9,8%) 21 (10%) 2 (8,3%) 1

  AVC 31 (13,2%) 28 (13,3%) 3 (12,5%) 1

  EAM+AVC 5 (2,1%) 5 (2,4%) 0 1

Complicações microvasculares

  Neuropatia 6 (2,6%) 4 (1,9%) 2 (8,3%) 1

  Nefropatia 26 (11,1%) 22 (10,4%) 4 (16,7%) 0,32

  Retinopatia 22 (9,4%) 20 (9,5%) 2 (8,3%) 1

HbA1c média de 7,5%. Apesar disso, a prevalência 
de dor neuropática foi inferior, 10,2%, o que poderá 
apontar para a importância do controlo metabólico 
(semelhante em ambos os estudos) no aparecimento 
desta complicação. 

Neste estudo verificou-se que nenhum utente 
com dor neuropática estava medicado de acordo 
com as recomendações preconizadas, e 75% não 
tinha qualquer prescrição de medicação para a 
dor, independentemente da classe farmacológica. 
Verifica-se, assim, que esta entidade continua 
subtratada. Estes valores são superiores aos 
apresentados num estudo realizado no Reino Unido, 
em pessoas com DM, que verificou que um terço 
dos doentes com dor neuropática não receberam 

qualquer tratamento para as suas queixas.6 Estes 
resultados reforçam mais uma vez a importância 
da sensibilização para o reconhecimento da dor 
neuropática e da correta instituição de terapêutica 
farmacológica, para além do reforço do controlo 
metabólico. O tratamento farmacológico da 
neuropatia diabética dolorosa deve ser iniciado 
precocemente. A dose do fármaco ideal deve ser 
a mínima eficaz e deve ser titulada com base na 
eficácia e efeitos secundários.4 Consideram-se opções 
terapêuticas na dor neuropática os antidepressivos 
tricíclicos e os anticonvulsivantes.14

As queixas dolorosas nos utentes avaliados neste 
estudo eram predominantemente referidas às 
extremidades dos membros. Na neuropatia periférica 
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verifica-se frequentemente um atingimento inicial 
das extremidades, com evolução no sentido proximal 
ao longo dos membros inferiores, sendo as queixas 
de desconforto, formigueiro, picadas, sensação de 
queimadura ou dormência comuns. Os doentes 
descrevem estas queixas com localização “em forma 
de meia”. Mais tarde, os mesmos sintomas ocorrem 
nas mãos numa localização em “forma de luva”.14,15 

As hiperglicemias sustentadas no tempo têm um 
papel patogénico central, originando disfunções 
bioquímicas e interações metabólicas tanto ao nível 
das fibras somáticas e autonómicas.16

A avaliação do risco de pé diabético é realizada 
com a pesquisa da sensibilidade vibratória 
(diapasão de 128 Hz), sensibilidade táctil (algodão), 
sensibilidade à pressão (monofilamento de 10 g de 
Semmes-Weinstein) e reflexos osteotendinosos.17 

Neste rastreio não se inclui a pesquisa ativa de dor 
neuropática, que é um sinal precoce de neuropatia. 
Assim sendo, utentes com dor neuropática podem 
apresentar baixo risco de pé diabético. Neste estudo, 
dos utentes com dor neuropática, apenas 16,7% 
apresentavam alto risco para pé diabético, sendo 
que nenhum tinha diagnóstico de neuropatia. Assim, 
reforça-se a importância de pesquisar ativamente 
queixas compatíveis com dor neuropática em 
pessoas com DM, mesmo quando a classificação de 
risco de pé diabético é baixa.

A HbA1c média nos utentes com dor neuropática 
é superior (HbA1c 7,5%) relativamente aos que 
não apresentam dor neuropática (HbA1c 6,8%), 
embora sem significância estatística (p=0,052). Esta 
tendência está descrita na literatura, demonstrando 
o efeito que o controlo metabólico tem ao nível do 
sistema nervoso periférico.16

Este estudo permitiu perceber a importância 
da pesquisa ativa da dor neuropática, quer pelo 
facto de este quadro clínico ter um impacto muito 
significativo na qualidade de vida do utente, 
quer pelas implicações que o diagnóstico desta 
entidade tem na orientação terapêutica da pessoa 
com diabetes. Apesar do seu caráter inovador, os 
autores do estudo, identificam algumas limitações, 
nomeadamente o estudo exclusivo de pessoas 
com diabetes inscritas em USF da Região Norte 
e exclusivamente urbanas. Esta limitação não 
permite extrapolar estes resultados para populações 
rurais ou de outras regiões do país. A variabilidade 
na aplicação dos questionários também deve ser 
considerada como uma limitação deste estudo, 
embora os investigadores tenham realizado um 
treino da metodologia a adotar, de modo a garantir 
ao máximo a uniformização do procedimento.

CONCLUSÃO

Este estudo permite concluir que a dor neuropática 
em pessoas com DM está subdiagnosticada e 
subtratada, pelo que é essencial investir na formação 
e sensibilização dos profissionais de saúde (médicos e 
enfermeiros) para o rastreio, diagnóstico e tratamento 
desta entidade. Urge melhorar a utilização dos meios 
de rastreio disponíveis e generalizar a utilização de 
questionários específicos, no sentido de detetar a 
presença de dor neuropática de forma precoce e 
sistemática, mesmo nos utentes com baixo risco de pé 
diabético.

Os dados encontrados relativos à terapêutica 
para a dor neuropática são preocupantes. Para além 
da inexistência de tratamento em grande parte dos 
utentes com queixas álgicas e com rastreio positivo 
para dor neuropática, verificou-se que nos utentes 
medicados com terapêutica analgésica, a mesma não 
estava de acordo com o recomendado para este tipo 
de dor. Mais uma vez, a aposta na sensibilização para 
o diagnóstico e instituição de uma correta terapêutica 
para a dor neuropática é fulcral para a melhoria desta 
problemática.

O médico de família tem um papel preponderante 
na prevenção das complicações da DM, no diagnóstico 
precoce da dor neuropática e no seu tratamento. 
É essencial que mais estudos sejam realizados para 
avaliar a prevalência desta complicação da DM, de 
forma a tentar diminuir o sofrimento, a incapacidade, 
a perda de qualidade de vida e os custos a ela 
associados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Direção-Geral da Saúde. A Dor Como 5º Sinal 
Vital. Registo Sistemático Da Intensidade Da Dor. José 
Pereira Miguel, Lisboa, 2003, pp. 1-4. 

2. “IASP Terminology”. International Association For 
The Study Of  Pain, https://www.iasp-pain.org/
Education/Content.aspx?ItemNumber=1698.  
Acesso em junho de 2016.

3. International Association for the Study of  Pain. 
“Diagnosis And Classification Of  Neuropathic 
Pain”. Pain Clinical Updates, vol 18, no. 7, 2010, 
pp. 1-6. 

4. Direção-Geral de Saúde. Tratamento Farmacológico 
Da Dor Neuropática No Adulto E Idoso. Beatriz 
Craveiro Lopes, Lisboa, 2011, pp. 1-24.

5. Torrance, Nicola et al. “The Epidemiology Of  
Chronic Pain Of  Predominantly Neuropathic 
Origin. Results From A General Population 



MGF & Ciência Volume 5|Nº1 junho, 2021
35

Artigo Original

Survey”. The Journal Of  Pain, vol 7, no. 4, 
2006, pp. 281-289. Elsevier BV, doi:10.1016/j.
jpain.2005.11.008.

6. Daousi, C. et al. “Chronic Painful Peripheral 
Neuropathy In An Urban Community: A 
Controlled Comparison Of  People With And 
Without Diabetes”. Diabetic Medicine, vol 21, no. 
9, 2004, pp. 976-982. Wiley, doi:10.1111/j.1464-
5491.2004.01271.x.

7. Direção-Geral de Saúde. Abordagem Terapêutica da 
Dor Neuropática no Adulto e no Idoso. Beatriz Craveiro 
Lopes, Lisboa, 2014, pp. 1-8.

8. Lopes, José Manuel Castro et al. “Questionários 
Sobre Dor Crónica”. Dor, vol 15, no. 4, 2007, pp. 
1-57.

9. Bouhassira, Didier et al. “Comparison Of  
Pain Syndromes Associated With Nervous Or 
Somatic Lesions And Development Of  A New 
Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire 
(DN4)”. Pain, vol 114, no. 1, 2005, pp. 29-36. Ovid 
Technologies (Wolters Kluwer Health), doi:10.1016/j.
pain.2004.12.010.

10. Santos, Jamile G. et al. “Translation To 
Portuguese And Validation Of  The Douleur 
Neuropathique 4 Questionnaire”. The Journal Of  
Pain, vol 11, no. 5, 2010, pp. 484-490. Elsevier BV, 
doi:10.1016/j.jpain.2009.09.014.

11. Cardoso, Salvador Massano et al. “Metabolic 
Control And Therapeutic Profile Of  Patients 
With Diabetes In Portuguese Primary Care 
(TEDDI CP)”. Primary Care Diabetes, vol 9, no. 
3, 2015, pp. 172-178. Elsevier BV, doi:10.1016/j.
pcd.2014.06.004.

12. The Emerging Risk Factors Collaboration. 
“Diabetes Mellitus, Fasting Blood Glucose 
Concentration, And Risk Of  Vascular Disease: A 
Collaborative Meta-Analysis Of  102 Prospective 
Studies”. The Lancet, vol 375, no. 9733, 2010, 
pp. 2215-2222. Elsevier BV, doi:10.1016/s0140-
6736(10)60484-9.

13. Direção-Geral de Saúde. Portugal - Doenças Cérebro-
Cardiovasculares Em Números – 2015 Programa 
Nacional Para As Doenças Cérebro-Cardiovasculares. 
Lisboa, 2016, pp. 1-92.

14. Almeida, Tânia, and Sónia Cunha Cruz. 
“Neuropatia Diabética”. Revista Portuguesa de 
Clínica Geral, vol 23, no. 5, 2007, pp. 605-613. 
Associacao Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 
doi:10.32385/rpmgf.v23i5.10409.

15. Peltier, A. et al. “Painful Diabetic Neuropathy”. 
BMJ, vol 348, 2014, p. g1799, doi:10.1136/bmj.
g1799.

16. Boulton, A. J.M. et al. “Diabetic Neuropathies: 

A Statement By The American Diabetes 
Association”. Diabetes Care, vol 28, no. 4, 2005, 
pp. 956-962. American Diabetes Association, 
doi:10.2337/diacare.28.4.956.

17. Direção-Geral de Saúde. Pé Diabético – Programa 
De Controlo Da Diabetes Mellitus. Lisboa, 2001, pp. 
1-9.

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

CORRESPONDÊNCIA
Ana Pinto Dias
Morada: Rua Nova da Fonte, nº 110, 4445-529 
Ermesinde 
Endereço de e-mail: anaritadias89@gmail.com



MGF & Ciência Volume 5|Nº1 junho, 2021
36

Artigo Original

ABSTRACT

Introduction: Tobacco prevention and control have been a priority objective of  public health policies and should become 
an integral part of  primary health care. Smoking is an unequivocal risk factor for the three main causes of  mortality in 
ACeS X population. Main objective: To reduce the prevalence of  tobacco consumption in the ACeS X population.
Methods: The intervention was based on two strategies: the training ACeS family physicians and nurses in Brief  
Intervention in order to strengthen their capacity to intervene in smoking in all its patients; and the creation of  a Consultation 
of  Intensive Support for Smoking Cessation (CAICT) in the ACeS. After the intervention, a retrospective longitudinal 
observational study was performed.
Results: The prevalence of  smokers in the ACeS was 15% on December 31, 2017 and remained similar on December 31, 
2018. Eleven sessions on Brief  Intervention were conducted, during which 74% of  the ACeS physicians and nurses received 
training. By December 31, 2018, 308 smokers had been referred to the CAICT. Among those smokers, 71% were males, 
the mean age was 48.13 ± 12.75 years, the mean number of  pack-year was 28.63 ± 16.75 and the mean of  the Fagerström 
scale score was 4.63 ± 1.57. As of  December 31, 2018, 45% of  smokers dropped out; 7% were discharged abstinent and 
3% were discharged non-abstinent; 19% were abstinent on follow-up and 26% remained non-abstinent. Of  the smokers 
who scheduled a D-day, 50% were abstinent 30 days later, 41.5% were abstinent 3 months later and 34.9% were abstinent 
6 months later. There was an increase in body mass index (BMI) of  0.3 kg / m2 at 30 days, 0.6 kg / m2 at 3 months and 0.9 
kg / m2 at 6 months.
Discussion and conclusion: The main positive points of  the project are the intervention on a priority health problem 
and the implementation of  a specialized consultation in the ACeS, facilitating the access of  its users to this type of  
intervention. The main limitation is the short study period, which limits the evaluation of  the impact of  the intervention on 
the prevalence of  smoking in the ACeS, as well as other data that could be studied (e.g. abstinence at 12 months).
Keywords: prevention, intervention, smoking, community

RESUMO 

Introdução: A prevenção e o controlo do tabagismo têm sido um objetivo prioritário das políticas de saúde pública e devem 
tornar-se parte integrante dos cuidados de saúde primários. No ACeS X verifica-se que as três principais causas de mortalidade 
apresentam o tabagismo como fator de risco inequívoco. Objetivo principal: Reduzir a prevalência de consumo de tabaco da 
população integrada no ACeS X.
Material e Métodos: A intervenção assentou em duas estratégias: formação em Intervenção Breve aos Médicos e Enfermeiros 
de Família do ACeS, de forma a reforçar a sua capacitação para intervir no tabagismo em todos os seus utentes; e criação de uma 
Consulta de Apoio Intensivo à Cessação Tabágica (CAICT) no ACeS. Após a intervenção, realizou-se um estudo observacional 
longitudinal retrospetivo.
Resultados: A prevalência de fumadores no ACeS foi de 15% em 31 de dezembro de 2017 e manteve-se em 31 de dezembro 
de 2018. Com onze sessões sobre Intervenção Breve, concedeu-se formação a 74% dos médicos e enfermeiros do ACeS. Até 
31 de dezembro de 2018, foram referenciados 308 fumadores para a CAICT. Entre os fumadores frequentadores da CAICT, 
71% eram do sexo masculino, a média de idade foi de 48,13 ± 12,75 anos, a média de carga tabágica foi de 28,63 ± 16,75 
unidades maço ano e a média da pontuação da escala de Fagerström foi de 4,63 ± 1,57. Até 31 de dezembro de 2018, 45% dos 
fumadores abandonaram a consulta; 7% tiveram alta abstinentes e 3% tiveram alta não abstinentes; 19% mantiveram-se em 
seguimento abstinentes e 26% mantiveram-se em seguimento não abstinentes. Dos fumadores que agendaram um dia D, 50% 
estava abstinente 30 dias após, 41,5% estava abstinente 3 meses após e 34,9% estava abstinente 6 meses após. Objetivou-se um 
aumento do índice de massa corporal (IMC) de 0,3 kg/m2 aos 30 dias, 0,6 kg/m2 aos 3 meses e 0,9 kg/m2 aos 6 meses.
Discussão e conclusão: Salienta-se como principais pontos positivos do projeto o facto de intervir sobre um problema de saúde 
considerado prioritário e de implementar uma consulta especializada no ACeS, facilitando o acesso dos seus utentes a este tipo de 
intervenção. Como principal limitação destaca-se o curto período de estudo, que limita a avaliação do impacto da intervenção na 
prevalência do tabagismo do ACeS, bem como de outros dados passíveis de estudo (p. ex. abstinência aos 12 meses).
Palavras-chave: prevenção, intervenção, tabagismo, comunidade
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INTRODUÇÃO

O tabagismo constitui, muito seguramente, um dos 
mais importantes problemas de saúde pública. São 
inquestionáveis os efeitos prejudiciais da inalação do 
fumo do tabaco em toda a população, fumadora e não 
fumadora. Fumar afeta todo o organismo humano, 
sendo causa ou fator de agravamento das doenças 
crónicas não transmissíveis mais prevalentes, em 
particular do cancro, das doenças respiratórias, das 
doenças cardiovasculares e da diabetes. O tabagismo 
apresenta também efeitos nocivos a nível da saúde 
sexual e reprodutiva, da saúde ocular, da saúde oral e 
da pele, entre outras.1,2

O consumo de tabaco constitui, a nível mundial, 
a principal causa evitável de doença e de morte, o 
que se repercute de forma pesada em custos sociais, 
económicos e de saúde.3 Um em cada dois fumadores 
morrerá por uma doença associada ao tabaco, 
perdendo, em média, dez anos de esperança de vida, 
comparativamente com um não fumador.1,2,4

A nível nacional, em 2012, mais de um quarto 
da população dos 15 aos 64 anos era consumidora 
de tabaco.5 De acordo com Borges e colaboradores, 
em 2005, morreram cerca de 12 600 pessoas por 
doenças decorrentes do consumo de tabaco (11,7% 
do total de mortes). A proporção estimada da carga 
da doença atribuível ao tabaco, expressa em Disability 
Adjusted Life Years (DALY’s), foi de 11,2% em ambos 
os sexos – 15,4% nos homens e 4,9% nas mulheres.6

Um estudo comparativo dos custos e carga de 
doença atribuíveis ao tabaco e ao álcool efetuado no 
nosso país mostrou que, do ponto de vista económico, 
o tabaco gera custos para o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) 2,6 vezes superiores aos atribuídos ao 
álcool. Foram estimados cerca de 126,2 milhões de 
euros para os custos com internamentos atribuíveis 
ao tabagismo e 364 milhões de euros para os custos 
em ambulatório, sendo o custo total de 490 milhões 
de euros. Estimou-se ainda que a cessação tabágica 
total da população pouparia cerca de 171 milhões de 
euros ao SNS.7

Segundo o Diagnóstico de Situação de Saúde 
do ACeS X 2014, em setembro de 2013, na faixa 
etária dos 20-24 anos já se apresentam proporções 
expressivas de utentes com o problema de saúde 
“Abuso do tabaco” codificado no SClinico®, aferindo-
se valores de cerca de 11 utentes em cada 100 nos 
homens e de 8 utentes em cada 100 nas mulheres. 
As classes mais representativas são, no entanto, a 
dos 45-59 anos no sexo masculino (prevalência entre 
17 e 19%), e a dos 25-44 anos no sexo feminino 
(prevalência entre 8 e 9,5%). De salientar que os 

homens apresentam, em todas as faixas etárias, 
uma proporção maior. É provável, no entanto, que 
estes valores subestimem a verdadeira prevalência 
do problema, uma vez que o procedimento de 
codificação informática ainda apresenta algumas 
deficiências. Relativamente às causas de mortalidade 
no ACeS X, verifica-se que as três principais 
apresentam o tabagismo como fator de risco 
inequívoco. Por ordem decrescente, as doenças do 
aparelho circulatório apresentam a maior taxa bruta 
de mortalidade, com cerca 258,6 óbitos por 100 000 
habitantes, seguidas dos tumores malignos (199,2 
óbitos por 100 000 habitantes) – traqueia, brônquios 
e pulmões no sexo masculino e estômago no sexo 
feminino – e das doenças do aparelho respiratório 
(93,9 óbitos por 100 000 habitantes).8

Dada a composição química do tabaco, rico 
em nicotina, substância psicoativa geradora de 
dependência, e em substâncias cancerígenas, 
tóxicas e mutagénicas, não existe um limiar seguro 
de exposição para o ser humano. Este facto, obriga 
à adoção de medidas preventivas e de proteção da 
saúde baseadas na prova científica, custo-efetivas, 
continuadas e universais.3,9

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as intervenções para controlo do tabagismo 
são a segunda forma mais efetiva de investimento dos 
recursos financeiros em saúde, a seguir à imunização 
infantil.10 Neste contexto, a prevenção e o controlo do 
tabagismo têm constituído um objetivo prioritário nas 
políticas de saúde pública mundiais. Parar de fumar 
traz sempre benefícios, imediatos e a longo prazo, em 
ambos os sexos, em todas as idades, em pessoas com 
ou sem doenças relacionadas com o tabaco. Embora 
deixar de fumar seja benéfico em qualquer idade, os 
ganhos são tanto maiores quanto mais precoce for o 
abandono definitivo do consumo de tabaco.3,4,11,12 De 
acordo com os estudos de Doll e colaboradores, as 
pessoas fumadoras que abandonam o tabaco antes 
dos cinquenta anos diminuem para metade o risco 
de morte nos quinze anos seguintes, em comparação 
com o risco observado nas pessoas que continuam 
a fumar. Por sua vez, as que param antes dos trinta 
anos, diminuem quase totalmente o excesso de risco.4

A promoção da cessação tabágica contribui 
também para diminuir a visibilidade social do ato 
de fumar, o que constitui uma importante estratégia 
para prevenir a iniciação do consumo por parte de 
crianças e jovens, e para evitar a exposição ao fumo 
ambiental do tabaco por não fumadores.13

Em Portugal, o tabagismo foi considerado um 
problema de saúde prioritário no âmbito do Plano 
Nacional de Saúde 2012-2016, justificando-se, assim, 
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a criação do Programa Nacional para a Prevenção 
e o Controlo do Tabagismo, conforme o Despacho 
n.º 404/2012 do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, de 3 de janeiro.14

De acordo com os dados do “III Inquérito 
Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas 
na População Geral/Portugal 2012”, cerca de três 
quartos dos fumadores inquiridos responderam 
que gostariam de deixar de fumar se o pudessem 
fazer com facilidade, propensão que transfere para 
os prestadores de cuidados de saúde uma enorme 
responsabilidade.15

As intervenções antitabagistas devem, por isso, 
tornar-se parte integrante dos cuidados de saúde, 
em particular dos cuidados primários, e constituir-se 
como modelo de boa prática, devendo ser oferecidas 
as várias modalidades de tratamento que os dados 
disponíveis informam ser eficazes. A abordagem do 
tabagismo requer a combinação de estratégias que 
visem a proteção da exposição ao fumo do tabaco, 
a promoção da educação para a saúde, de hábitos 
e estilos de vida saudáveis, a prevenção do início do 
consumo e a promoção da cessação tabágica.

A intervenção breve é uma medida que está ao 
alcance de todos os profissionais de saúde e que 
deve ser realizada na abordagem ao utente fumador. 
Esta intervenção consiste numa abordagem de 
curta duração que visa avaliar os hábitos tabágicos 
e a motivação do fumador para deixar de fumar, 
bem como algumas estratégias que visem mudar 
comportamentos associados ao consumo do tabaco.

A Consulta de Apoio Intensivo à Cessação 
Tabágica (CAICT) consiste numa consulta 
estruturada de apoio intensivo ao fumador, realizada 
por profissionais de saúde com formação especializada 
em cessação tabágica, que engloba, na maior parte das 
situações, uma abordagem farmacológica associada 
a uma mudança comportamental, orientada para o 
fumador, e que tem em conta o seu contexto pessoal e 
familiar, as suas crenças e motivações. A intervenção 
intensiva está associada a uma maior eficácia no 
processo de cessação tabágica. 16,17

São poucos os estudos nacionais a nível dos 
cuidados de saúde primários a avaliar as taxas de 
abstinência de consultas de intervenção intensiva. 
Rebelo obteve taxas de abstinência aos 12 meses 
de 24% para consultas de apoio intensivo com 
prescrição de terapêutica de substituição de nicotina 
ou bupropiom no Centro de Saúde de Alvalade, no 
período de 2002 a 2004.18 Um outro estudo, de 2009, 
que avaliou os resultados de consulta de cessação 
tabágica realizada na Unidade de Saúde Familiar 
de Aldoar revelou taxas de abstinência aos 3, 6 e 12 

meses de 17,1%, 11,5% e 5,8%, respetivamente.19 
A nível internacional, Raw e colaboradores 
avaliaram os resultados das consultas de cessação 
tabágica inseridas no serviço nacional de saúde da 
Grã-Bretanha de abril de 2003 a março de 2006 e 
obtiveram taxas de abstinência às 52 semanas (1 ano) 
de 15%.20 Grandes e colaboradores, nos cuidados de 
saúde primários do serviço de saúde Basco, obteve 
taxas de cessação tabágica aos 12 meses de 22% 
para consultas de apoio intensivo com prescrição de 
substitutos nicotínicos.21

No nosso país, conforme Despacho n.º 6300/2016 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de abril 
de 2016, as Administrações Regionais de Saúde 
devem assegurar que, até final do ano de 2017, 
todos os ACeS possuam consultas de apoio intensivo 
à cessação tabágica. O ACeS X não possui, ainda, 
uma consulta desse tipo, salientando-se, assim, a 
relevância deste projeto de intervenção.

O trabalho de hoje na redução da incidência e 
prevalência do tabagismo representa um investimento 
essencial para um futuro mais saudável das próximas 
gerações.

O projeto apresenta um objetivo geral: reduzir 
a prevalência de consumo de tabaco da população 
integrada no ACeS X, contrariando a tendência 
de subida que se tem verificado nos últimos anos.18 
Apresenta ainda quatro objetivos específicos: 
criar e implementar uma CAICT no ACeS X, 
para a qual sejam referenciados, pelo menos, 
50% dos fumadores que, em teoria, beneficiariam 
deste tipo de consulta durante um ano; realizar 
sessões formativas sobre Intervenção Breve em 
Cessação Tabágica, incluindo a abordagem ao 
“Programa de Tabagismo – Intervenção breve”, 
implementado na versão 2.4.1 do SClínico® de 
27 de junho de 2017, a pelo menos 70% dos 
profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) 
do ACeS X a exercer funções em Unidades de 
Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UCSP); atingir uma taxa 
de abstinência tabágica ≥ 10% aos um, três e seis 
meses após o dia D na CAICT; gerir o possível 
ganho ponderal, alcançando uma variação de 
índice de massa corporal IMC ≤ 1,5kg/m2 ao fim 
de um, três e seis meses após o dia D na CAICT.

Assim, este projeto tem como finalidade 
conceder formação em Intervenção Breve a 
médicos e enfermeiros do ACeS X, de forma a 
capacitá-los para intervir no tabagismo; promover 
a cessação tabágica em fumadores que necessitem 
de uma Consulta de Apoio Intensivo; e reduzir a 
morbimortalidade causada pelo tabagismo.
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MATERIAL E MÉTODOS

O projeto desenvolveu-se em duas fases:
Fase 1: Foi realizada formação em Intervenção 

Breve em Cessação Tabágica em cada USF e UCSP 
do ACeS pelos autores do projeto, entre outubro e 
novembro de 2017. Foi criada uma CAICT no ACeS 
X, que começou a funcionar em janeiro de 2018. 
Esta foi realizada por três equipas (cada uma delas 
constituída por médica(o) – cada um dos autores do 
projeto –, enfermeira(o) e secretária clínica), em três 
locais distintos do ACeS, sob apoio de consultadoria 
de um médico assistente em Medicina Geral e Familiar 
(MGF). Todos os médicos e enfermeiros mencionados 
apresentam a formação “Tratamento e Prevenção do 
Tabagismo” da Administração Regional de Saúde 
(ARS) Norte. Cada uma das três consultas realizou-
se uma vez por semana, por um período de três 
horas (17:00-20:00). Foi criado um formulário de 
referenciação, onde constam os critérios de inclusão 
na CAICT (Figura 1). 

Fase 2: O projeto foi avaliado após termino do 
horizonte temporal estabelecido – 31 de dezembro de 
2018. Aferiu-se a proporção de profissionais de saúde 
que realizaram a formação; a prevalência de fumadores 
no ACeS X em dezembro de 2017 e em dezembro 
de 2018 (baseada na codificação do problema ativo 
da International Classification of  Primary Care-2 “P17 
– ABUSO DO TABACO”, utilizando a base de 
dados SIARS®); o número teórico de fumadores que 
beneficiariam de uma CAICT (número estimado a 
partir da prevalência  de fumadores do ACeS, dos 
quais 10% iniciariam o processo de cessação tabágica 
e, destes, 20% necessitariam de apoio intensivo); o 
número de fumadores referenciados para a CAICT; 
a proporção de doentes referenciados à CAICT que 
tiveram agendamento da primeira consulta; a média 
do número de cigarros por dia e do valor de unidades 
maço ano (UMA) na primeira consulta; a mediana 
da pontuação obtida nas escalas de Fagerström, 
Motivação e Confiança na primeira consulta; a 
proporção de doentes que abandonaram a CAICT; 
a proporção de doentes em abstinência tabágica um, 
três e seis meses após o dia D; a média da variação 
do IMC um, três e seis meses após o dia D; a média 
do número de consultas por utente; e a terapêutica 
instituída na CAICT; e realizou-se uma caracterização 
sociodemográfica dos utentes da CAICT (sexo, idade, 
nível de escolaridade, situação profissional).22

Para a monitorização e avaliação destes 
parâmetros, realizou-se um estudo observacional 
longitudinal retrospetivo. A população em estudo 
foram os médicos e enfermeiros a exercer funções 

em USF e UCSP do ACeS X; os utentes com a 
codificação do problema ativo “P17 – ABUSO DO 
TABACO” do ACeS X em dezembro de 2017 e em 
dezembro de 2018; e os fumadores referenciados 
para a CAICT durante o ano de 2018. Os dados 
referentes ao número de profissionais de saúde que 
realizaram a formação em Intervenção Breve foram 
fornecidos aos investigadores pelo Conselho Clínico 
e da Saúde do ACeS X. Os dados dos fumadores 
foram extraídos através do SClínico®, SIARS® e 
PEM® e fornecidos sob forma anonimizada aos 
investigadores, pelo assistente em MGF responsável 
pela CAICT. Foi criada uma base de dados, protegida 
por password, para inserção dos dados. Para análise 
e tratamento estatístico dos mesmos, usou-se o 
programa Microsoft Excel®. Realizou-se uma análise 
descritiva dos dados, sendo os resultados das variáveis 
categóricas apresentados como frequências absolutas 
e/ou relativas e das variáveis contínuas como média/
mediana ± desvio-padrão/amplitude interquartil. 

RESULTADOS

Realizou-se uma sessão de formação sobre 
Intervenção Breve em Cessação Tabágica em cada 
uma das USF e UCSP do ACeS (onze sessões no 
total), concedendo-se formação a 74,0% dos médicos 
e enfermeiros a exercer funções nessas unidades.

A prevalência de fumadores no ACeS foi de 15,0% 
em 31 de dezembro de 2017 e manteve-se a 31 de 
dezembro de 2018.

Até 31 de dezembro de 2018, foram referenciados 
308 fumadores para CAICT, o que correspondeu a 
100% daqueles que teoricamente beneficiariam desta 
consulta.

Todos os fumadores referenciados tiveram 
agendamento de primeira consulta: 216 até 31 de 
dezembro de 2018 e os restantes nos três primeiros 
meses de 2019.

Desde o seu início até ao dia 31 dezembro foram 
realizadas 681 consultas. Nos utentes que tiveram 
alta, o número médio de consultas por utente foi de 
4,73 ± 1,72.

Entre os fumadores com agendamento de primeira 
consulta em 2018 (n=216), 70,8% era do sexo 
masculino e a média de idades foi de 48,13 ± 12,75 
anos.

Relativamente à escolaridade (, o nível mais 
representado foi o 1º ciclo (24,5%; n=53), seguindo-
se o ensino secundário (21,8%; n=47) e o 2º ciclo 
(19,0%; n=41).

Quanto à situação profissional, a maioria dos 
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Figura 2 - Distribuição do total de fumadores por 
estado na Consulta de Apoio Intensivo à Cessação 
Tabágica até 31 de dezembro de 2018

fumadores era ativo (75,0%; n=162), 6,0% (n=13) 
estava desempregado, 14,4% (n=31) era reformado 
e 4,2% (n=9) era estudante. Nos restantes, a situação 
profissional era desconhecida.

O grupo profissional foi avaliado de acordo com 
a Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 
e, de entre os fumadores ativos, a distribuição é a 
representada na Tabela 1.23

Na primeira consulta, o número médio de cigarros 
por dia foi de 17,71 ± 6,53 e a média da carga 
tabágica em UMA foi de 28,63 ± 16,75.

Relativamente à dependência de nicotina, a 
pontuação obtida na escala de Fagerström teve uma 
mediana de 4 [4; 5].

Em relação às escalas da Motivação e da Confiança, 
a mediana da pontuação obtida foi de 10 [8; 10] e 8 
[6; 10], respetivamente.

Dos fumadores com agendamento de primeira 
consulta até 31 de dezembro de 2018 (n=216), 
45,4% (n=98) desistiram da consulta (4,6% dos quais 
(n=10) sem comparecerem à primeira consulta, 
1,9% dos quais (n=4) em abstinência); 6,9% (n=15) 
tiveram alta abstinentes e 3,2% (n=7) tiveram alta 
não abstinentes; 19,0% (n=41) mantiveram-se em 
seguimento abstinentes e 25,5% (n=55) mantiveram-
se em seguimento não abstinentes (Figura 2).

Dos fumadores que agendaram um dia D, 50,0% 
(n=60) estavam abstinentes 30 dias após, 41,5% 
(n=39) estavam abstinentes 3 meses após e 34,9% 
(n=22) estavam abstinentes 6 meses após. 

Nos fumadores abstinentes, objetivou-se aumento 
do IMC de 0,3 kg/m2 aos 30 dias após o dia D, 0,6 
kg/m2 aos 3 meses e 0,9 kg/m2 aos 6 meses.

No que concerne à terapêutica instituída, avaliando 
o total de fumadores, mais de metade (53,2%; n=115) 
foi tratado com vareniclina (Figura 3). 

Se analisarmos apenas os fumadores abstinentes, 
10% (n=6) não fez qualquer terapêutica 
farmacológica e os restantes fizeram a seguinte 
medicação: vareniclina (71%, n=43), bupropiom 
(8,3%, n=5), vareniclina associada a terapêutica de 
substituição de nicotina (TSN) (3,3%, n=2), TSN 
exclusiva (1,7%, n=1) e bupropiom associado a TSN 
(1,7%, n=1) (Figura 4).

DISCUSSÃO
Este projeto de intervenção na comunidade 

incide sobre um problema de saúde que é fator de 
risco inequívoco para as três principais causas de 
morte da população onde ocorreu a intervenção 
(ACeS X); a intervenção realizada faz parte das 
competências dos médicos e enfermeiros de família; 
e os objetivos delineados são passíveis de serem 

Figura 4 - Distribuição do subgrupo de fumadores 
abstinentes por terapêutica prescrita

Figura 3 - Distribuição do total de fumadores por 
terapêutica prescrita
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avaliados no final da intervenção através de um plano 
de monitorização. Desta forma, o projeto seguiu o 
processo de planeamento em saúde considerado como 
metodologia adequada para planear uma intervenção 
realizada na comunidade. 

Relativamente ao objetivo geral do projeto, com 
a manutenção da prevalência do tabagismo nos 
15% na população com idade igual a superior a 15 
anos, conseguiu-se contrariar a tendência de subida 
dos últimos anos verificada no ACeS X. O objetivo 
de diminuição da prevalência não foi, contudo, 
alcançado, admitindo-se ter sido uma meta algo 
ambiciosa tendo em conta o curto período em estudo. 
Além disso, um aumento da codificação do tabagismo 
no SClinico® também poderá ter contribuído para 
este resultado. 

Os indicadores de desempenho assistencial 
exigem que os profissionais façam, pelo menos, uma 
intervenção breve no tabagismo a cada 3 anos a um 
mínimo esperado de 66% dos utentes com idade igual 
ou superior a 14 anos e, pelo menos, uma consulta 
por ano relacionada com o tabagismo a um mínimo 
esperado de 25% dos fumadores com idade igual 
ou superior a 14 anos.24 Como estes indicadores 
medem o desempenho dos profissionais e não trazem 
informação acerca da eficácia desse desempenho na 
cessação tabágica a nível da comunidade, não foram 

incluídos nos objetivos deste estudo. No entanto, os 
autores definiram o objetivo de realizar formação em 
intervenção breve em cessação tabágica a 70% dos 
Médicos e Enfermeiros de Família com o intuito de 
reforçar a sua capacitação nesta competência. Não 
foram encontrados pelos autores estudos acerca da 
taxa de cobertura formativa dos profissionais e da sua 
relação com a eficácia na cessação tabágica, talvez 
porque o facto destes profissionais terem formação 
não pressupõe intervenção breve na sua prática 
clínica. Apesar disso, considera-se relevante conhecer 
a percentagem de profissionais que realizaram essa 
formação, de forma a avaliar a capacidade técnica do 
ACeS X em intervir no tabagismo.

Durante o ano 2018, previa-se que 307 fumadores 
necessitassem de uma CAICT para os ajudar no 
processo de cessação tabágica. Este número teórico foi 
obtido tendo em conta o número total de fumadores 
do ACeS (n=15339), dos quais, previsivelmente, 10% 
iniciariam o processo de cessação tabágica durante 
esse ano, de entre os quais 20% necessitariam de 
uma consulta de apoio intensivo. Quando a CAICT 
foi implementada, os autores do projeto propuseram 
que essa intervenção intensiva fosse realizada a, 
pelo menos, 50% desses fumadores. Este objetivo foi 
atingido, o que demonstra a importância da CAICT 
no ACeS X.

Grupo profissional n %

Profissões das forças armadas 0 0

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 9 4,2

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 14 6,5

Técnicos e profissões de nível intermédio 5 2,3

Pessoal administrativo 50 23,1

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 2 0,9

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 9 4,2

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artificies 25 11,6

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 18 8,3

Trabalhadores não qualificados 30 13,9

Desempregado 13 6,0

Reformado 31 14,4

Estudante 9 4,2

Desconhecido 1 0,5

Tabela 1 - Características dos participantes de acordo com a presença de dor neuropática
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Relativamente à taxa de abstinência após o dia D, 
os objetivos propostos foram cumpridos. Pelo facto 
de a CAICT ter iniciado em janeiro de 2018 e de o 
período de estudo ter sido de janeiro a dezembro de 
2018, não foi possível avaliar a taxa de abstinência 
aos 12 meses, uma vez que não existia nenhum 
doente com esse tempo de seguimento após o dia D 
aquando da avaliação final do projeto. Na literatura 
encontram-se taxas de abstinência entre os 5,8% e 
os 35% aos 12 meses: West e colaboradores (2000)25, 
18%; Grandes e colaboradores (2003)21, 22%; Rebelo 
(2008)18, 24%; Steinberg e colaboradores (2006)26, 
35%; Igreja (2009)27, 14,7%; Almeida (2009)19 5,8%. 
O facto de nos estudos mencionados não ser descrita 
a metodologia para o cálculo da taxa de abstinência e 
de existirem diferenças significativas entre os recursos 
técnicos utilizados, limita a comparação das taxas 
obtidas neste projeto.

No que diz respeito ao ganho ponderal dos 
fumadores que iniciaram o processo de cessação 
tabágica, as metas traçadas foram alcançadas. 
Durante as consultas, procurou-se, sempre que 
possível e conveniente, abordar questões relacionadas 
com a alimentação e com a prática de exercício físico, 
o que poderá ter contribuído para este resultado.

Relativamente à taxa de desistência (45,4%), a 
literatura mostra-nos realidades díspares: Igreja 
(2009)27, 65,8% aos 12 meses após primeira consulta; 
Dias (2012)28, 28,5% de abandono em algum 
momento durante dois anos de consulta. Apesar de ser 
um valor expectável, realça-se a importância de uma 
referenciação criteriosa, com inclusão de fumadores 
realmente motivados para a cessação, idealmente 
em fase de preparação ou ação, e disponíveis para 
o plano de seguimento da CAICT. Seria, por isso, 
interessante investir na formação contínua em 
intervenção no tabagismo entre os profissionais do 
ACeS, nomeadamente através da realização de novas 
sessões de formação nas várias unidades.

CONCLUSÕES
Para além de intervir num problema de saúde 

prioritário e seguir uma metodologia adequada para 
planeamento de uma intervenção na comunidade, este 
projeto tem, como força principal, a implementação 
de uma consulta especializada – CAICT – num 
ACeS, facilitando o acesso da sua população a 
este tipo de intervenção e colmatando uma lacuna 
existente no controlo deste importante problema de 
saúde. A relevância da CAICT foi, assim, reforçada 
pelo número de fumadores que dela beneficiaram 
para deixar de fumar.

Salienta-se, contudo, que o apoio de Psicologia 
e de Nutrição poderia acrescentar ganhos a esta 
consulta, nomeadamente pelo potencial contributo 
para o aumento da motivação dos fumadores para 
a cessação e consequente diminuição da taxa de 
desistência da consulta. 

Assume-se como principal fraqueza do projeto 
o curto período de estudo, que limita a avaliação 
do impacto da intervenção na prevalência do 
tabagismo no ACeS X, bem como o estudo de outros 
dados passíveis de avaliação, como, por exemplo, a 
abstinência aos 12 meses.
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Figura 1 -  Formulário de Referenciação à Consulta de Apoio Intensivo à Cessação Tabágica



MGF & Ciência Volume 5|Nº1 junho, 2021
45

Artigo de Revisão

ABSTRACT

Introduction: Frailty syndrome is associated with a worse health prognosis. Its different definitions are not 
consensual, which makes it difficult to develop an assessment tool accepted by the entire medical community. 
For that reason, currently there are several tools related to different definitions.
Objectives: Describing the usefulness of  implementing screening instruments in primary care; describing 
the main tests for diagnosing the syndrome in primary care and which ones are validated for the Portuguese 
population.
Materials and methods: A review of  the literature was carried out using the PubMed database with the 
MeSH terms “frailty”, “Primary Health Care” and “general practice” in individuals aged over 65 years and 
published in the last 10 years in Portuguese and English languages. We excluded the tests that were not val-
idated for applying within the primary care or in the community. After applying the inclusion and exclusion 
criteria we looked for the obtained tests in B-On, Google Scholar and Google Search to find references about eventual 
validation to the Portuguese population.
Results: The bibliographic search yielded 26 articles. The application of  the inclusion and exclusion criteria 
and further research resulted in the selection of  12 articles and 9 screening instruments.
Conclusion: Tilburg Frailty Indicator and SHARE Frailty Index are validated to use in a primary care setting, 
and the Tilburg Frailty Indicator is validated for the Portuguese population.
Keywords: frailty/diagnosis, primary health care 

RESUMO 

Introdução: A síndrome de fragilidade 3stá associada a pior prognóstico em saúde. Apresenta várias 
definições, e isso tem dificultado a construção de um instrumento de avaliação aceite por toda a comunidade 
médica. Neste momento existem vários testes que traduzem as várias definições diferentes. 
Objetivos: Descrever a utilidade de implementar instrumentos de rastreio nos cuidados de saúde primários 
(CSP), descrever os principais testes para o diagnóstico da síndrome no âmbito dos CSP e identificar quais os 
validados para a
população portuguesa.
Materiais e métodos: Pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed com os termos MeSH “frailty/
diagnosis”, “primary care” e “general practice”, em indivíduos com mais de 65 anos e publicados nos últimos 10 anos 
em língua portuguesa ou inglesa. Foram excluídos os testes que não foram validados para aplicar no âmbito dos 
CSP ou na comunidade. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foi realizada uma pesquisa dos 
testes resultantes no Google Scholar, Google Search e B-On para encontrar referências sobre a existência de validação 
desses testes para a população portuguesa. 
Resultados: Da pesquisa inicial foram encontradas 26 publicações. A aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão e pesquisa subsequente resultou na seleção de 12 artigos e 9 instrumentos de avaliação. 
Conclusão: O Tilburg Frailty Indicator e o Índice de Fragilidade SHARE estão ambos validados para os CSP, e 
o Tilburg Frailty Indicator está validado para a população portuguesa. 
Palavras-chave: fragilidade/diagnóstico, cuidados de saúde primários
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INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Fragilidade (SF) começou a 
ser abordada no século passado, nos Estados 
Unidos da América, sendo considerado um 
estado de vulnerabilidade a eventos agressores, 
que leva a um declínio da função da homeostase 
corporal. A sua importância deve-se à correlação 
encontrada entre a presença desta síndrome clínica 
e maiores taxas de eventos adversos em saúde, 
como dependência nas atividades de vida diárias, 
depressão,1,2 défice cognitivo,3 quedas,4 aumento de 
internamentos devido a infeções, agravamento de 
doenças crónicas, aumento de efeitos adversos da 
medicação,5 incapacidade de recuperar da doença 
e morte.6,7 Na tentativa de evitar estas situações a 
identificação precoce da síndrome torna-se cada 
vez mais pertinente. 

Inicialmente esta síndrome foi associada ao 
envelhecimento inerente do organismo. De facto, 
é uma síndrome cuja prevalência aumenta com a 
idade,8,9 mas não está invariavelmente associada 
ao envelhecimento do organismo, já que existem 
muitos idosos que se mantêm sem critérios para 
o diagnóstico. Considera-se por isso que traduz a 
reserva biológica do indivíduo e tem ganho grande 
importância na área da geriatria. 

No ano de 2009 foi publicado o estudo Survey of  
Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) que 
incluiu 10 países europeus e mostrou que 17% dos 
inquiridos apresentavam síndrome de fragilidade e 
42,3% apresentavam pré-fragilidade. Este estudo 
mostrou uma maior prevalência nos países do sul 
da Europa.8

Em Portugal, o primeiro estudo publicado, em 
2016, estimou uma prevalência de fragilidade de 
56% e de pré-fragilidade de 44% (n=50) entre 
idosos institucionalizados, utilizando os critérios 
de Fried.9

Posteriormente um estudo com um número 
superior de indivíduos foi desenvolvido utilizando 
a base de dados Nutrition UP 65 onde foi 
encontrada uma prevalência da SF de 21,5% e 
de pré-fragilidade de 54,3% (n=1457, amostra 
representativa da população portuguesa em 
indivíduos com ≥ 65 anos que recorreram aos 
centros de saúde e hospitais, utilizando os critérios 
de Fried).10

Trata-se de uma síndrome considerada prevenível 
através de modificações na dieta e exercício físico,11 
e potencialmente reversível.12 Não existe evidência 
robusta quanto ao tratamento, mas o diagnóstico 
atempado permite identificar os indivíduos 

que estão em maior risco de eventos adversos 
permitindo melhorar a sua qualidade de vida e 
planear cuidados em saúde. A sua identificação 
permite facilitar a decisão quanto a intervenções 
de risco (ex. cirurgia, tratamentos oncológicos) 
ou priorizar abordagens no caso de múltiplas 
doenças crónicas. Contudo, se a identificação de 
casos mais avançados se torna relativamente fácil, 
a necessidade de realizar diagnósticos em fases 
precoces torna necessário conhecer os testes de 
rastreio existentes. Além disso, apesar de todos 
os indivíduos com mais de 65 anos beneficiarem 
de uma Avaliação Geriátrica Global (AGG) que 
permite a identificação desta síndrome, esta 
prática é consumidora de tempo e poderá não ser 
custo-efetiva. 

Por isso, a maioria dos estudos têm-se focado no 
desenvolvimento de instrumentos rápidos e práticos 
para rastrear quem mais beneficia de uma avaliação 
posterior mais extensa, mas, neste momento, não 
existe uma definição padrão, o que leva à existência 
de inúmeros instrumentos de avaliação. Em alguns 
casos, estes instrumentos de avaliação são usados 
apenas uma vez, sem testes preliminares ou que não 
se encontram validados.13,14 Isso tem criado alguns 
constrangimentos porque testes que são aplicados 
a uma determinada população necessitam de ser 
adequadamente traduzidos e validados para que 
possam ser aplicados noutras populações ou países. 
Por outro lado, alguns instrumentos validados e 
amplamente utilizados em estudos, podem não ser 
os mais adequados para o rastreio da síndrome na 
prática clínica por demorarem demasiado tempo 
para a correta aplicação ou requererem material 
específico habitualmente não disponível. Ou 
seja, a pertinência, adequação e utilidade de um 
instrumento depende do contexto da sua utilização 
sendo importante ter em consideração as vantagens 
e desvantagens de cada um. 

Assumindo a SF como uma entidade clínica 
multiorgânica e prevenível, que requer uma 
abordagem não só física, mas biopsicossocial, faz 
sentido que a especialidade de Medicina Geral 
e Familiar (MGF) seja a especialidade de eleição 
para rastrear esta síndrome. O treino clínico 
do especialista em MGF para uma abordagem 
holística com capacidade de orientar vários 
problemas interrelacionados num só contacto 
torna-o indispensável nesta avaliação. Além 
disso, o contacto do médico com a comunidade 
e a acessibilidade da comunidade às consultas de 
MGF permitem uma maior abrangência. Assim, 
um rastreio aplicado por um médico de MGF 
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permitirá a identificação de um maior número 
de casos em risco de SF, quando o utente mais 
beneficia da identificação desta condição.

Apesar deste pensamento, poucos são os estudos 
realizados em contexto de cuidados de saúde 
primários (CSP),15 faltando orientações quanto ao 
melhor teste a aplicar, a quem deverá ser aplicado e 
quais os reais benefícios da sua aplicação nos CSP.

Como tal, esta revisão de literatura tem como 
objetivos:

- Identificar e descrever os principais testes 
para o diagnóstico da síndrome de fragilidade no 
contexto dos CSP;

- Descrever os instrumentos disponíveis para 
rastreio da síndrome de fragilidade na comunidade;

- Dos testes referidos, identificar quais estão 
validados para a população portuguesa.

MÉTODOS E MATERIAIS

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na 
base de dados PubMed com os termos MeSH 
“frailty/diagnosis”, “primary care” e “general practice“ 
utilizando os filtros idade (>65 anos), data de 
publicação (últimos 10 anos) e língua (português 
e inglês). Foram incluídos estudos de revisão, 
revisões sistemáticas, meta-análises e guidelines. Dos 
instrumentos de rastreio incluídos neste estudo 
foram posteriormente procuradas referências nas 
bases de dados B-On, Google Scholar e Google Search 
sobre a existência de validação desse instrumento 
para a população portuguesa. A pesquisa foi 
realizada ao longo do mês de agosto de 2018.

Critérios de inclusão:
- Estudos cujo objetivo fosse o desenvolvimento 

ou a validação de instrumentos de avaliação da 
SF;

- Instrumento já comparado com outro 
instrumento geriátrico mais complexo ou AGG 
(Comprehensive Geriatric Assessment);

- Instrumento testado nos CSP.

Critérios de exclusão:
- Instrumentos não validados e que não 

apresentavam parâmetros psicométricos; 
- Instrumentos validados em contexto 

hospitalar, indivíduos institucionalizados ou com 
seguimento em consulta de geriatria;

- Estudos realizados em grupos específicos 
de doença (exemplos: cancro, vírus da 
imunodeficiência humana, hemodialisados).

RESULTADOS

Foram encontrados 26 artigos na pesquisa 
inicial. Através do título e do resumo foram 
selecionados 6, sendo que 2 eram revisões 
sistemáticas. Foram avaliadas as referências 
bibliográficas de todos os artigos selecionados e 
pesquisados os artigos originais que cumprissem os 
critérios, o que resultou na adição de 5 revisões e 
1 meta-análise. Assim, após terem sido aplicados 
os critérios de inclusão e exclusão obteve-se 
um total de 12 artigos dos quais se extraíram 9 
instrumentos de avaliação. Após esta seleção 
foram pesquisadas nas bases de dados B-On, Google 
Scholar e Google Search publicações sobre a validação 
destes instrumentos para a população portuguesa. 
Desta pesquisa obtiveram-se 2 publicações, ambas 
correspondendo a teses de doutoramento. No total 
foram integralmente analisados 12 artigos e 2 teses 
de doutoramento. 

Figura 1 - Esquema de seleção de artigos avaliados
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Seguindo os critérios estabelecidos foram 
encontrados 3 instrumentos com estudos realizados 
exclusivamente no âmbito dos CSP (Tabela 1) e 6 
com estudos realizados na comunidade (Tabela 2).

DISCUSSÃO

O grande número de instrumentos traduz a 
importância e necessidade de encontrar uma 
definição sólida e aceite universalmente para esta 
síndrome. Já foram publicadas mais de 70 propostas 
de instrumentos de avaliação.16 Além das diferentes 
definições, as diferentes populações alvo e as diferentes 
análises estatísticas que são usadas para descrever a 
validade do teste dificultam a comparação entre eles.

Evolução do conceito
Podemos dividir os instrumentos de avaliação em 2 

modelos: os mensuráveis e os autorreferidos. Ao longo 
dos anos, a criação e variação destes instrumentos 
tem traduzido a evolução da definição de fragilidade. 
Começou por ser identificada como um conceito 
físico, baseado num modelo de doença centrada 
nos vários sistemas e órgãos, mas a investigação 
tem provado a necessidade de incluir a avaliação 
psicossocial e cognitiva, direcionando a SF para um 
modelo mais abrangente e integrativo.

Nos CSP, os primeiros passos foram dados em 
1980 através da Screening Letter, um questionário 
de autopreenchimento aplicado num centro de 
saúde onde se pretendia identificar os indivíduos 
que beneficiariam de uma avaliação mais 
pormenorizada.17 O objetivo era reconhecer o 
conceito de fragilidade nos mais idosos, do qual se 
conhecia pouco. Entretanto proliferaram alguns 
questionários de autopreenchimento realizados 
nos CSP, com algumas variações entre eles na 
tentativa de melhorar a capacidade de identificar os 
indivíduos em risco.17-25 Mesmo sendo diferentes, a 
maioria via reconhecida a sua utilidade com valores 
preditivos negativos elevados apesar dos baixos 
valores preditivos positivos. Paralelamente, cresceram 
escalas que tentaram aumentar a sua objetividade 
incluindo variáveis físicas mensuráveis validadas 
individualmente, como a velocidade da marcha, força 
de preensão palmar, entre outras. Estas tentativas de 
criar uma escala única e abrangente têm levado ao 
surgimento constante de novas propostas.

Por outro lado, a investigação da SF tem-se 
distanciado de conceitos como a incapacidade e 
a comorbilidade. Neste contexto a incapacidade 
é considerada como a falta de capacidade física 

para realizar atividades da vida diária (AVD) e a 
comorbilidade pela presença de duas ou mais doenças 
crónicas.12 São conceitos interrelacionados, mas 
independentes entre si. Estão associados a eventos 
adversos em saúde, mas considera-se que a sua 
presença deve ser avaliada separadamente em cada 
indivíduo porque cada um requer uma orientação 
diferente. 

Definições mais consensuais
Duas propostas têm sido mais difundidas, são 

modelos mensuráveis e não estão validadas para 
os CSP, mas é importante descrevê-las: o Índice 
de Fragilidade (Rockwood’s ou modelo dos défices 
acumulados) e o Fenótipo de Fragilidade (Fried’s ou 
Hopkin’s).26,27

O modelo do Fenótipo de Fragilidade defende 
que a SF está dependente da diminuição das reservas 
fisiológicas. Essa diminuição torna o individuo mais 
vulnerável à doença e com menor capacidade de 
recuperação de um evento agressor. Este processo 
é exteriorizado por um fenótipo avaliado em cinco 
componentes (Tabela 3). É um modelo simples, 
consensualmente aceite e tem sido utilizado em 
numerosos estudos, mas não inclui as componentes 
cognitiva, psicológica e social. A avaliação de quatro 
dos cinco componentes exige equipamento, treino, 
tempo e implica conhecer a distribuição normal da 
população, dificultando a sua operacionalização. No 
entanto, permite categorizar o indivíduo em não-
frágil, pré-frágil e frágil. Desta forma, a aplicação 
do teste em intervalos de tempo pré-estabelecidos 
possibilita acompanhar a evolução da síndrome. 

O Índice de Fragilidade baseia-se no somatório 
de todos os défices, ou seja, consiste na razão entre a 
soma dos défices individuais presentes no momento da 
avaliação e o número total de défices considerados no 
protocolo. Permite obter uma percentagem calculada 
para o indivíduo em questão, que será comparada 
à média populacional para a sua faixa etária, 
permitindo quantificar o grau de fragilidade. Engloba 
alterações fisiológicas, psicológicas e funcionais, não 
necessitando de instrumentos de medição aritmética. 
Inclui a incapacidade para as AVD e pode ser 
preenchido através da consulta do processo do utente 
(se já tiver sido realizada uma AGG). Embora demore 
algum tempo para ser aplicado permite acompanhar 
a evolução da síndrome.

Os modelos autorreferidos, dispensam 
instrumentos de medição e baseiam-se na perceção 
dos próprios indivíduos sobre a sua condição 
de saúde. A maioria é de autopreenchimento e 
têm mostrado a sua utilidade na identificação de 
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indivíduos em risco de fragilidade e que necessitam de 
uma avaliação posterior mais complexa. A validação 
da maioria destes questionários foi realizada através 
da comparação com uma avaliação clínica posterior, 
mais abrangente, e habitualmente implicando 
modelos mensuráveis. Graças à sua praticidade, 
abrangência, rapidez e baixo custo (porque 
dispensam instrumentos de medida) são os modelos 
habitualmente mais utilizados em rastreios e os mais 
estudados nos CSP. 

Os instrumentos mais relevantes para o contexto de 
MGF

O PRISMA-7 é um questionário de 
autopreenchimento que avalia 7 componentes. Ao 
dividir os indivíduos em apenas 2 categorias (sem risco 
e em risco de fragilidade) é um bom instrumento de 
rastreio, mas não permite acompanhar a evolução da 
SF. Alguns países europeus testaram este instrumento 
tendo obtido bons resultados o que levou o Royal 
College of  General Practitioners a recomendar 
o seu uso para identificar SF. Foi traduzido para 
português, mas ainda não se encontra validado nesta 
população.28

O Tilburg Frailty Indicator (TFI) é igualmente um 
questionário de autopreenchimento, inclui 15 itens 
que avaliam os domínios físico (saúde, perda de 
peso, dificuldade em andar, equilíbrio, audição, 
visão, cansaço), psicológico (ansiedade, humor) e 
social (isolamento, suporte familiar). Traduz uma 
definição de fragilidade que não integra os conceitos 
de incapacidade e morbilidade e tal como o anterior 
apenas categoriza os indivíduos em risco e sem 
risco de fragilidade. Tem a vantagem de já ter sido 
validado para a população portuguesa em 2014 
(n=252 indivíduos com ≥ 65 anos residentes na 
comunidade).29

Com a progressão do conceito de SF alguns 
profissionais consideram que o teste padrão 
deveria ter a capacidade de identificar indivíduos 
independentemente da população a que seria 
aplicado (comunidade, instituição, hospital). 
Este pensamento originou o Indicador de 
Fragilidade de Groningen que inclui uma versão 
de autopreenchimento adaptada para aplicar na 
comunidade e outra que pode ser aplicada por 
profissionais de saúde. É um instrumento que inclui 
a componente física (independência para atividades 
instrumentais, perda de peso, polifarmácia, visão e 
audição), cognitiva (memória), social (sentimento 
de abandono, solidão) e psicológica (humor, 
ansiedade). Permite a classificação do indivíduo num 
espectro de 0 (atividade regular sem restrição) a 15 

(completamente dependente), sendo que resultados 
iguais ou superiores a 4 indicam fragilidade. É um 
instrumento que mantém algumas das características 
criticadas em questionários anteriores ao incluir a 
incapacidade e a comorbilidade para a avaliação da 
presença de fragilidade. Encontra-se validado para a 
população portuguesa (n=338 indivíduos com ≥ 50 
anos residentes na comunidade).30

De momento existem estudos a decorrer com 
instrumentos de medição aritmética que, apesar 
de traduzirem uma definição maioritariamente 
física, têm uma robustez e replicabilidade superior. 
Aproveitando a oportunidade única do estudo Survey 
of  Health, Ageing and Retirement in Europe surgiu o 
Instrumento de Fragilidade SHARE (IF-SHARE).31 
Baseia-se na definição mensurável de Fried, e a 
amostra usada fornece um contributo extraordinário 
para o desenvolvimento dos estudos sobre a SF no 
contexto europeu. A prevalência de fragilidade e pré-
fragilidade encontrada pelo IF-SHARE é consistente 
com a encontrada no estudo original de Fried na 
amostra Cardiovascular Health Study tendo conseguido 
prever a taxa de mortalidade. Uma vez que não 
precisa de ser aplicado por um profissional de saúde 
treinado, torna-se num instrumento apelativo para 
ser utilizado na comunidade, importante para CSP e 
Saúde Pública. Pode ser usado como teste de rastreio, 
permitindo identificar os indivíduos que beneficiam 
de uma abordagem geriátrica dirigida (pré-frágeis 
e frágeis) ou monitorizar os restantes (não-frágeis). 
Contudo, como existem diferenças de prevalência da 
síndrome dos países do norte e do sul da Europa, cada 
país europeu pode assim utilizar a mesma metodologia 
para validar o IF-SHARE de forma a manter uma 
linguagem comum que permita o avanço do tema. 

Mais recentemente surgiu a Kihon Checklist, 
frequentemente utilizada no Japão, que consiste 
num questionário de 25 itens de autopreenchimento 
divididos em 7 categorias (força, nutrição, alimentação, 
socialização, memória, humor e estilo de vida). O 
resultado varia de 0 (não-frágil) a 25 (fragilidade 
severa). Sem valores de corte para categorização, 
representa a fragilidade como um espectro, ou seja, 
quanto maior o resultado, maior a probabilidade de se 
tratar de um individuo frágil.32 Neste momento já foi 
traduzido e validado para inglês e português do Brasil 
tendo mostrado bons resultados como instrumento de 
rastreio na comunidade uma vez que não necessita de 
material específico.

Existem mais três escalas frequentemente referidas 
que resultaram da adaptação do Fenótipo de Fried e 
que, apesar de promissoras para a área de MGF, não 
apresentam estudos nos CSP nem na comunidade: 
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a escala de Edmonton, a SOF Frailty Index e o 
questionário FRAIL. 

A escala de Edmonton surgiu no ano de 2006 da 
necessidade de englobar as várias vertentes da SF 
avaliadas de forma fácil e rápida, mas mantendo 
a mesma sensibilidade.33 Foi validada numa 
amostra previamente selecionada da comunidade 
para aplicação da AGG, por isso a sua aplicação 
em indivíduos não rastreados deve ser cuidadosa. 
Demora cerca de 20 minutos a aplicar, não é tão 
robusta quanto a de Fried, mas pode ser aplicada 
por profissionais de saúde sem formação específica 
em geriatria. Avalia 10 componentes (cognição, 
estado de saúde autoavaliado, independência 
funcional, suporte social, medicação, nutrição, 
humor, incontinência, capacidade funcional) e 
divide o espectro da fragilidade em 5 categorias 
(não-frágil, vulnerável, fragilidade ligeira, 
moderada e severa). Foi traduzido para português, 
mas ainda não foi validado para a população 
portuguesa.34

Um outro modelo frequentemente usado é o 
SOF Frailty Index que utilizou os dados do Study 
of  Osteoporotic Fratures e pretendeu simplificar o 
modelo de Fried.35 Foi desenvolvido em 2008, 
apresenta 3 categorias (robusto, pré-frágil e 
frágil), e não necessita de dinamómetro. Mostrou 
resultados consistentes com a avaliação efetuada 
pela escala de Fried. Apesar da sua aplicação na 
prática clínica ser exequível para CSP, ainda não 
foi formalmente testada e estudada.

O questionário FRAIL, em que cada letra 
corresponde a um item avaliado, resultou de uma 
necessidade de condensar as principais questões 
num instrumento de uso rápido e fácil. No 
entanto, inclui a morbilidade como um fator de 
cálculo e os estudos encontrados focaram-se em 
lares, consultas de geriatria, internamentos ou 
admissões hospitalares.36 Precisa, por isso, de ser 
estudado para verificar a sua utilidade a rastrear 
população idosa residente na comunidade.

Limitações
A rapidez e extensão de produção de ciência 

leva à publicação em diversas bases de dados. Para 
esta pesquisa, foi usada uma das maiores e mais 
importantes bases de dados, mas alguns estudos 
pertinentes podem, inadvertidamente, não ter 
sido incluídos. 

A revisão dos artigos foi realizada por um único 
autor, o que não permitiu a discussão em caso de 
dúvida de inclusão ou exclusão dos artigos. Por 
isso, em caso de dúvida foram incluídos os artigos. 

CONCLUSÃO

Neste momento a Síndrome de Fragilidade 
traduz um conjunto de fatores de risco que confere 
uma maior probabilidade a eventos adversos. A sua 
importância é reconhecida tendo em conta os vários 
estudos que mostraram relação entre a existência 
desta síndrome e os efeitos na saúde da população. 
Apesar de extensamente debatida, não existe um 
consenso na definição e instrumentos de avaliação, 
o que tem limitado a abrangência dos estudos e, 
sobretudo, limitado o seu uso na prática clínica. O 
Fenótipo de Fragilidade é o instrumento mais citado 
e usado pela sua validade clínica demonstrada. 
Contudo, é frequentemente utilizado em contexto de 
investigação clínica. 

Neste momento, existem outros instrumentos 
que identificam a síndrome de fragilidade com 
sucesso e que são de mais fácil aplicação nos CSP. 
Assumindo que a incapacidade e a comorbilidade 
(incluídos no questionário Groninger) devem ser 
avaliados separadamente da SF, com esta revisão 
três instrumentos foram considerados promissores, 
nomeadamente o TFI, o IF-SHARE e o PRISMA-7. 

Se por um lado a necessidade de uniformizar a 
definição de fragilidade nos levaria a favorecer a 
utilização do IF-SHARE, a ausência de dinamómetros 
de forma generalizada nos consultórios de CSP 
portugueses deixa-nos o TFI e o PRISMA-7 como 
opções exequíveis sendo que, neste momento, apenas 
o TFI está formalmente validado para a população 
portuguesa.
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ABSTRACT

Introduction: Cough is a common symptom in primary care setting. Chronic cough is defined as cough 
with more than eight weeks’ duration, causing significant impact in the person’s quality of  life. Cough can be 
persistent, despite assessment and treatment in 42% of  cases, and in these cases, it is designated refractory, 
idiopathic or unexplained chronic cough. It represents a challenge to most family doctors. The aim of  this 
review is to assess the use of  the neuromodulator gabapentin as therapy for chronic chough.
Materials and Methods: Research of  metanalysis, systematic reviews, randomized controlled trials and 
observational studies published between January 1st 2008 and September 1st 2019 in evidence-based medicine 
platforms using the MeSH terms: “cough” and “gabapentin”. For the assignment of  levels of  evidence and 
recommendation forces the Strength of  Recommendation Taxonomy scale from American Family Physician 
was used.
Results: Sixty-two articles were found, six of  which met the inclusion criteria: two guideline and four systematic 
reviews. All the articles support the effectiveness of  gabapentin in the treatment of  refractory chronic cough. 
Gabapentin results in a reduction of  cough frequency and severity and improves cough related quality of  life.
Conclusion: The evidence is insufficient to recommend gabapentin as a regular therapeutic in cough, although 
gabapentin appears to have a beneficial effect in refractory chronic cough (recommendation force B). Further 
studies are needed to assess and clarify the correct dose and treatment duration.
Keywords: cough, chronic cough, gabapentin, quality of  life

RESUMO 

Introdução: A tosse é um sintoma muito frequente nos Cuidados De Saúde Primários. Quando dura mais de 
oito semanas denomina-se tosse crónica e, geralmente, afeta a pessoa a nível biopsicossocial, influenciando a 
sua qualidade de vida. Estima-se que em 42% dos doentes com tosse crónica esta seja refratária, inexplicável ou 
idiopática, representando um desafio para o Médico de Família. O objetivo deste trabalho é avaliar o benefício 
do neuromodulador gabapentina enquanto estratégia terapêutica na tosse, com especial ênfase à tosse crónica.
Métodos e Materiais: Pesquisa de normas de orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos 
originais em plataformas médicas, publicados entre 1 de janeiro de 2008 a 1 de setembro de 2019, utilizando 
os termos MeSH “cough” e “gabapentin”. Para atribuição dos níveis de evidência e força de recomendação foi 
utilizada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family Physician.
Resultados: Dos 62 artigos obtidos da pesquisa, 6 preencheram os critérios de inclusão: duas guidelines e 
quatro revisões sistemáticas. Os estudos encontrados e incluídos demonstram algum benefício na utilização da 
gabapentina como opção terapêutica na tosse crónica refratária, uma vez que parece melhorar a qualidade de 
vida, diminuindo a severidade e frequência da tosse.
Conclusão: A evidência disponível demonstrou que parece haver benefício na utilização da gabapentina 
para controlo da tosse e na melhoria da qualidade de vida em pessoas com tosse crónica refratária (força 
recomendação B). São necessários mais estudos para fortalecer a evidência, esclarecer a dose e o tempo de 
tratamento adequados.
Palavras-chave: tosse, tosse crónica, gabapentina, qualidade de vida

Gabapentina Como Estratégia Terapêutica Na Tosse – Qual A Evidência?
Gabapentin As A Strategy For Cough – What Is The Evidence?
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INTRODUÇÃO

A tosse é um sintoma muito frequente nos Cuidados 
de Saúde Primários. Quando dura mais de oito 
semanas denomina-se tosse crónica e, geralmente, 
afeta a pessoa a nível biopsicossocial. As principais 
causas de tosse crónica são a asma, doença do refluxo 
gastroesofágico, a síndrome das vias aéreas superiores 
secundária a rinossinusite e bronquite eosinofílica 
não asmática. Uma história clínica completa, uma 
abordagem multifatorial e o tratamento da(s) sua(s) 
causa(s) conduz, na maioria, à sua resolução. No 
entanto, em algumas pessoas a tosse persiste e afeta 
negativamente a sua qualidade de vida (QdV). 
Nestes casos, designa-se por tosse crónica refratária, 
inexplicável ou idiopática, e estima-se que afete 42% 
dos doentes com tosse crónica.1,2 Desta forma, a 
tosse crónica refratária representa um desafio para o 
Médico de Família (MF). 

Quando a tosse se torna crónica existe um 
aumento da sensibilidade do reflexo da tosse. Esta 
hipersensibilidade parece desempenhar um papel 
central na tosse crónica refratária, envolvendo tanto 
vias neuronais centrais como periféricas do reflexo 
da tosse. A sensibilização periférica pode ocorrer em 
áreas sensitivas como a laringe, esófago, faringe e 
brônquios e é mediada pelo nervo vago. Mediadores 
inflamatórios como histamina e prostaglandinas nestas 
áreas aumentam a ativação da via neuronal aferente 
(que conduz a uma sensação referida de irritação) e 
diminuem o limiar da tosse. Desta forma, a mínima 
exposição a estímulos (como, por exemplo, o fumo do 
tabaco) resulta numa hipersensibilidade do reflexo 
da tosse e aumento da mesma. Esta via é semelhante 
à da hiperalgesia na dor neuropática, onde a dor é 
provocada pelo mínimo estímulo. Para além disso, na 
tosse crónica refratária existem descritas sensações 
anormais na laringe (parestesias laríngeas) e um 
aumento da sensibilidade a estímulos, como o fumo, o 
ar frio ou simplesmente falar, existindo uma resposta 
anormal ou exagerada a esses estímulos (referidas 
como alotussia e hipertussia, respetivamente). Assim, 
esta hipersensibilidade neuronal da tosse crónica 
refratária parece partilhar vias neuronais centrais e 
periféricas semelhantes à dor crónica neuropática. Isto 
pode ter implicações na abordagem farmacológica 
da tosse crónica, nomeadamente pela utilização de 
neuromodeladores. 2,3

A gabapentina é um fármaco neuromodulador 
com uma estrutura lipofílica semelhante à do análogo 
do neurotransmissor GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), 
sendo, portanto, um fármaco análogo do mesmo. O 
GABA é o principal neurotransmissor inibidor no 

sistema nervoso central, regulando a excitabilidade 
neuronal ao longo de todo o sistema nervoso.3 

Assim, o objetivo deste trabalho é rever a evidência 
existente sobre o benefício do neuromodulador 
gabapentina enquanto estratégia terapêutica na tosse, 
com especial ênfase à tosse crónica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa bibliográfica de artigos escritos em língua 
portuguesa ou inglesa (normas de orientação clínica, 
meta-análises, revisões sistemáticas (RS) e estudos 
originais) nas bases de dados MEDLINE/PubMed, 
National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian 
Medical Association Practice Guideline Infobase, NICE, 
The Cochrane Library, Bandolier, bem como referências 
bibliográficas dos artigos selecionados. Foram 
utilizados os termos MeSH “cough” e “gabapentin”, 
tendo sido pesquisados artigos publicados de 1 de 
janeiro de 2008 a 1 de setembro de 2019.

Foram incluídos estudos segundo os critérios de 
inclusão definidos pelo modelo PICO: 1) População: 
adultos com tosse; 2) Intervenção: tratamento com 
gabapentina; 3) Comparação: grupo placebo ou 
ausência de intervenção; 4) Outcome: diminuição da 
tosse e/ou melhoria da qualidade de vida (QdV). 

Os artigos selecionados para leitura integral foram 
lidos por todos os autores para determinar a sua 
inclusão e a avaliação final da qualidade e nível de 
evidência foi discutida e decidida unanimemente. 
Para atribuição dos níveis de evidência (NE) e força 
de recomendação (FR) foi utilizada a escala Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family 
Physician.

RESULTADOS

Dos sessenta e dois artigos obtidos da pesquisa, 
seis preencheram os critérios de inclusão: duas 
guidelines/normas de orientação clínica, quatro RS. O 
processo de seleção dos estudos está apresentado no 
fluxograma da Figura 1 e os resultados dos mesmos 
estão sucintamente descritos nas Tabelas 1 e 2.

Em 2016 foi publicado uma norma de orientação 
clínica elaborada por vários peritos, representativos 
da American College of  Chest Physicians (CHEST) Expert 
Cough Panel, recomendando que, em adultos com 
tosse crónica refratária, se deva fazer um tratamento 
empírico com gabapentina. Em relação à dosagem, 
naqueles doentes sem contraindicações, a gabapentina 
deve ser prescrita em dose crescente, começando com 
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300mg/dia, até ao máximo tolerado ou 1800mg/
dia, em duas tomas diárias. No entanto, é importante 
que os possíveis efeitos secundários e o perfil risco-
benefício sejam previamente discutidos com o 
doente. A guideline propõe ainda um algoritmo da 
abordagem do doente com tosse “difícil de tratar” ou 
tosse crónica refratária. O tratamento empírico com 
gabapentina é uma das possibilidades de abordagem 
da tosse crónica refratária, assim como, a terapia da 
fala ou a referenciação para outro nível de cuidados 
- cuidados de saúde secundários (otorrinolaringologia 
ou pneumologia).4 A esta norma de orientação foi 
atribuída uma FR B.

Posteriormente, em 2019, a European Respiratory 
Society (ERS) publicou uma norma de orientação 
clínica que recomenda uma tentativa de tratamento 
com morfina ou, em alternativa, com gabapentina, 
ou pregabalina, em adultos com tosse crónica 
refratária. Esta guideline propõe também um algoritmo 
da abordagem do doente adulto com tosse, onde 
coloca a possibilidade de se considerar o tratamento 
com gabapentina nos casos em que a abordagem 
inicial não revelou melhoria, e se está perante uma 

tosse crónica refratária. Adicionalmente defende que 
agentes que atuem diretamente na hipersensibilidade 
da tosse são uma estratégia futura muito promissora. 
No entanto, faz a ressalva de que parece haver uma 
menor resposta à gabapentina do que à mofina, e os 
seus efeitos adversos são mais frequentes. A guideline 
não propõe doses, nem uma duração do tratamento, 
no entanto, baseia-se num ensaio clínico aleatorizado 
e controlado (ECAC) onde foi utilizada gabapentina 
em doses crescentes de 300mg/dia até à dose máxima 
tolerada, no máximo 1800mg/dia.5 A esta norma de 
orientação foi atribuída uma FR C. 

A RS efetuada por Gibson et al. teve como objetivo 
rever o papel da gabapentina na tosse crónica. 
Após pesquisa literária e seleção foram encontrados 
cinco artigos acerca do papel da gabapentina e três 
onde foram incluídos estudos com pregabalina e 
gabapentina. No entanto, esta RS destaca apenas 
um ECAC onde foi utilizada a gabapentina em dose 
crescente, comparada com grupo placebo na tosse 
crónica refratária, e onde se concluiu a existência de 
melhoria significativa da QdV com a gabapentina 
e diminuição da severidade e frequência da tosse. A 
QdV foi avaliada através do Leicester Cough Questionnaire 
(LCQ) antes, durante o tratamento e após a sua 
suspensão. Esta melhoria da QdV relacionada com 
a tosse não persistiu após suspensão farmacológica, 
verificando-se um retorno do LCQ aos valores 
iniciais. Esta RS conclui que a gabapentina em dose 
crescente, até ao máximo de 1800mg/dia, é uma 
opção terapêutica no tratamento da tosse crónica, 
assim como os vários sintomas de sensibilização 
central, e resulta numa diminuição da tosse e melhoria 
da QdV. 3 Foi atribuído um NE 2.

A RS de Shi et al., publicado em 2018, teve como 
objetivo primário avaliar a evidência para eficácia 
e segurança da gabapentina no tratamento da tosse 
crónica.  Uma das exigências da RS era a inclusão 
de avaliação de um ou mais outcomes nos estudos: score 
da severidade da tosse, LCQ, escala visual analógica 
(VAS) da severidade da tosse, QdV, frequência da tosse, 
avaliação clínica, urge-to-cough score e score de disfunção 
laríngea. Assim, foram incluídos sete estudos, entre 
os quais dois ECAC. Os autores ressalvam que um 
dos ECAC tem uma qualidade inferior aos restantes 
estudos, existindo uma considerável variação nas 
investigações preliminares e tratamentos prévios. 
Apesar de terem sido avaliados diferentes outcomes, 
foi visível um benefício na utilização da gabapentina, 
nomeadamente na diminuição dos scores LCQ e VAS 
e redução na frequência da tosse. Adicionalmente, 
mais de 68% dos casos obtiveram alguma resposta 
ao tratamento e em mais de 80% uma redução em 

Figura 1 - Esquema de seleção de artigos avaliados
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vários aspetos da sintomatologia associada à tosse 
crónica. Assim, demonstrou-se uma eficácia superior 
e segurança da gabapentina comparativamente com 
placebo ou terapêuticas standard nos doentes com tosse 
crónica. Mantém-se por esclarecer a dose ótima, a 
duração do tratamento e a redução da sintomatologia 
após tratamento.6 Atribuiu-se um NE 2.

A RS de Wei et al., de 2016, teve como objetivo 
a avaliação do papel dos neuromoduladores na tosse 
crónica, onde se incluiu a gabapentina. Esta RS tinha 
como critérios de inclusão: adultos com tosse com 
mais de oito semanas de evolução, sem alterações 
radiográficas, sem inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina (IECAs), sem antecedentes de asma 
ou DPOC e não fumadores, pelo menos, há dez anos. 
As intervenções avaliadas foram: tratamento com 
neuromoduladores de ação central (exceto anestésicos, 
sedativos). Assim foram incluídos três estudos: 
um cujo tratamento foi a gabapentina, no outro a 
amitriptilina e no terceiro o baclofeno. O estudo onde 
foi testada a gabapentina foi um ECAC com grupo 
controlo placebo versus gabapentina até ao máximo 
1800mg/dia, durante 12 semanas. Relativamente a 
gabapentina, esta RS concluiu que se verificou uma 
melhoria significativa na QdV relacionada com a tosse, 
podendo ser um neuromodulador a utilizar na tosse 
crónica, tendo sempre em atenção os possíveis efeitos 
secundários (náuseas, fadiga, tonturas e confusão). No 
entanto, ressalva-se que são necessários mais estudos. 
A principal limitação desta RS é o reduzido número 

de estudos utilizados. Foram retiradas conclusões 
relativamente a cada uma das terapêuticas com base 
num único estudo de cada uma.7 Assim, atribui-se um 
NE 3.

 A RS de Ryan et al. foi realizada em 2018, com 
o objetivo de avaliar as opções farmacológicas no 
tratamento da tosse crónica. Foram apenas incluídos 
estudos onde foi avaliada a eficácia do tratamento 
farmacológico para a tosse crónica refratária. 
Assim, foram incluídos dezanove artigos: três onde 
o tratamento utilizado foi a amitriptilina, dois com 
pregabalina, três com gabapentina, um com morfina, 
um com tramadol, dois com macrólidos, um com 
cromoglicato de sódio e quatro com antagonistas 
específicos de vários recetores neuronais. Dos três 
estudos onde foi avaliada a eficácia do tratamento 
com gabapentina, dois são estudos observacionais 
séries de casos e um ECAC. Os autores concluem 
que, cada um dos neuromoduladores centrais revistos 
(amitriptilina, gabapentina, pregabalina, morfina 
e tramadol), teve efeitos benéficos na qualidade 
de vida e/ou severidade da tosse nos doentes com 
tosse crónica refratária ou tosse crónica associada a 
doença neurológica. A gabapentina em particular, 
demonstrou melhorar a QdV relacionada com a tosse, 
no entanto esse efeito não se manteve após suspensão 
do tratamento. A melhoria clínica com gabapentina 
foi superior nos doentes que tinham adicionalmente 
neuropatia laríngea superior ou recorrente. O estudo 
conclui que a amitriptilina e gabapentina parecem 

Referência Recomendações FR

Treatment of  
Unexplaneid 
Chronic Cough

CHEST 
Guideline and 
Expert Panel 
Report, 2016

Em adultos com tosse crónica refratária sugere-se tentativa de tratamento 
com gabapentina, desde que os possíveis efeitos secundários e o perfil risco-
benefício sejam previamente discutidos com o doente. Nos doentes sem 
contraindicações pode ser efetuado tratamento com gabapentina em dose 
crescente, iniciando com 300mg id e até ao máximo tolerado ou 1800mg/
dia em 2 tomas.

B

ERS guidelines 
on the 
diagnosis and 
treatment of  
chronic cough 
in adults and 
children, 2019

Em adultos com tosse crónica refratária sugere-se tentativa de tratamento 
com morfina ou, em alternativa, com gabapentina ou pregabalina.

C

Legenda: FR – Força de recomendação; CHEST – The American College of  Chest Physicians; ERS – European Respiratory Society

Tabela1 - Guidelines/Normas de Orientação Clínica
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Referência Estudo/
População Intervenção Resultado NE

Gibson et 
al.
(2015)3

1 ECAC                      
(n=62)

Gabapentina 300-
1800mg/dia vs. 
placebo

Nos doentes com tosse crónica refratária a realizar 
gabapentina houve:

- Melhoria significativa da QdV, 
- Diminuição da severidade
- Diminuição frequência da tosse. 

Isto não se verificou após suspensão da 
gabapentina.

 2

Shi et al.
(2018) 6

2 ECAC 
(n=62; n= 56)

- 1 Estudo 
coorte (n=51)

-3 Estudos 
série de casos 
(n=26; n=12; 
n=6)

- 1 relato de 
casos   (n=2)

Gabapentina 300-
1800mg/dia vs. 
placebo

Gabapentina        
75– 1200mg/dia 

Gabapentina:
   . 100-900mg/d
   . 1350mg/d
   . 100 mg 2id – 
1600mg/d     

Gabapentina 1800 
mg/dia 1Mês e 
1800mg/dia 3Meses

Nos doentes com tosse crónica refratária a fazer 
gabapentina houve:

- Melhoria da QdV (LCQ score)

- Diminuição da severidade da tosse (VAS score) 

- Diminuição da frequência e tempo da tosse. 

Melhoria clínica com gabapentina foi superior nos 
doentes que tinham adicionalmente neuropatia 
laríngea superior ou recorrente.

Efeitos secundários em cerca de 30% dos doentes 
com gabapentina (náusea, sonolência, fadiga).

 2

Wei et al.
(2016) 7

1 ECAC 

n=62

Gabapentina 300-
1800mg/dia vs. 
placebo

Nos doentes com tosse crónica refratária a realizar 
gabapentina houve:

- Uma melhoria significativa da QdV, 

- Diminuição da severidade e frequência da tosse. 

A melhoria da QdV não se manteve após 
suspensão da gabapentina.

3

Ryan et al.
(2018) 2

1 ECAC                    
(n=62)

-1 Estudo 
prospetivo 
séries de 
casos (n=28)

-1 Estudo 
observacional 
séries de 
casos   (n=6)

-Gabapentina 300-
1800mg/dia vs. 
placebo
-Gabapentina 
100 – 900mg/d

-Gabapentina 
200-1600mg/dia  

Nos doentes com tosse crónica refratária a realizar 
gabapentina houve:
- Melhoria significativa da QdV
- Diminuição da severidade e frequência da tosse. 
- Sensibilidade do reflexo da tosse à capsaicina 
não alterou com a gabapentina
Melhoria da QdV não se manteve após suspensão 
da gabapentina. 
Melhoria clínica com gabapentina foi superior nos 
doentes que tinham adicionalmente neuropatia 
laríngea superior ou recorrente. 
Amitriptilina e gabapentina parecem ser os 
melhores candidatos para tratar tosse crónica 
refratária/neuropática.

 2

Legenda: NE – Nível de Evidência; ECAC – Ensaio Clínico Aleatorizado e Controlado; QdV – Qualidade de Vida; LCQ – Leicester Cough 
Questionnaire; VAS – Escala Visual Analógica

Tabela 1 - Revisões sistemáticas
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ser os melhores candidatos para tratar tosse crónica 
refratária/neuropática, no entanto são necessários 
mais estudos comparativos.2 Foi atribuído um NE 2.

DISCUSSÃO

A tosse crónica refratária pode ter um grande 
impacto negativo na vida da pessoa, pelo que, a 
sua gestão se torna de grande importância. Os 
seus mecanismos fisiopatológicos ainda não foram 
totalmente descobertos, mas pensa-se que exista uma 
hipersensibilidade neuronal do reflexo da tosse que 
partilha vias comuns com a dor neuropática. Foi 
realizada esta RS com o objetivo de rever a evidência 
existente sobre o benefício do neuromodulador 
gabapentina como uma opção terapêutica na tosse, 
especialmente na tosse crónica. De uma forma 
global, os estudos indicam que a gabapentina parece 
ter um efeito benéfico no tratamento da tosse, mas 
apenas nos casos de tosse crónica refratária. Todos 
os artigos encontrados demonstram algum benefício 
na utilização da gabapentina como opção terapêutica 
na tosse crónica refratária, uma vez que esta parece 
melhorar a QdV relacionada com a tosse, e diminuir 
a severidade da tosse e a sua frequência. Segundo a 
guideline da CHEST, em adultos com tosse crónica 
refratária sugere-se uma tentativa de tratamento com 
gabapentina, discutindo-se sempre os possíveis efeitos 
secundários e o perfil risco-benefício com o doente, 
e naqueles sem contraindicações pode ser efetuado 
tratamento com Gabapentina em dose crescente, 
iniciando com 300mg/dia e até ao máximo tolerado, 
ou 1800mg/dia em duas tomas. A guideline da ERS 
admite que a terapêutica com morfina possa ser 
mais eficaz na tosse crónica refratária, no entanto, 
sugere-se também uma tentativa de tratamento com 
gabapentina. Apesar do benefício com a utilização 
da gabapentina nas várias RS, demonstrou-se que, 
a melhoria apresentada durante o tratamento com 
gabapentina, não se manteve após a sua suspensão. 
Para além disso, foram utilizadas várias doses de 
gabapentina nos diversos estudos. Assim, se por um 
lado, estes estudos reforçam o efeito antitússico da 
gabapentina, por outro lado fica por esclarecer a dose 
e duração do tratamento. 

Relativamente às limitações desta revisão baseada 
na evidência, aponta-se o facto de as guidelines e RS 
se basearem num número reduzido de estudos e, na 
sua maioria, estudos com tamanho relativamente 
pequeno das amostras. Outra limitação a apontar é 
a heterogeneidade dos estudos entre si, das respetivas 
amostras utilizadas e das doses de gabapentina 

testadas.  
De referir também que, a inexistência de literatura 

no tratamento a longo prazo é também uma limitação. 
No entanto, a maior limitação na nossa opinião, é o 
facto de a maioria das revisões sistemáticas basear 
as suas conclusões no mesmo ECAC duplo-cego, 
incluindo as normas de orientação clínica da CHEST 
e ERS. 

CONCLUSÃO

Perante a evidência disponível, esta revisão 
permite-nos concluir que a utilização da gabapentina 
parece ser benéfica no controlo da tosse e na melhoria 
da qualidade de vida das pessoas com tosse crónica 
refratária. Assim sendo, existe evidência para 
recomendar a utilização da gabapentina nos doentes 
com tosse crónica refratária, desde que os seus 
benefícios ultrapassem os riscos para a pessoa (Força 
de recomendação B). 

No entanto, são necessários mais estudos e 
metodologicamente mais robustos, para fortalecer a 
evidência conhecida, esclarecer a dose assim como o 
tempo de tratamento adequado e dotar os médicos de 
maior capacidade para abordar e tratar estes doentes.
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