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Editorial

Reinventar e Resistir
Reinvent and Resist

Inês Correia Conde, Cláudia Santos Melo, André Santiago
Corpo Editorial 

Na última edição da Revista MGF&Ciência foi 
abordada a necessidade de o médico fazer da sua 
saúde e bem-estar uma prioridade de modo a poder 
oferecer aos seus doentes os melhores cuidados e a 
melhor versão de si mesmo. Esta edição foi lançada 
em Novembro de 2019 no XXVI Encontro de 
Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, em Chaves, 
cujo tema principal foi “Reinventar e Resistir”. Este 
tema não poderia estar mais adequado à atualidade, 
visto que cerca de seis meses depois do lançamento 
da última edição, no dia 11 de Março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde declara a doença 
COVID-19 como uma pandemia.1 

Nesse momento toda a sociedade, em particular 
os serviços de saúde, tiveram de se “Reinventar”. O 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) reinventou-se, os 
procedimentos dentro das Unidades de Saúde foram 
reinventados, a abordagem ao doente em ambiente 
de consulta foi reinventada, até a forma como as 
consultas passariam a ser feitas foi reinventada. A 
consulta presencial, como a conhecemos, como a 
aprendemos, como a trabalhamos, na qual investimos 
diariamente e da qual resulta a relação-médico doente 
foi, sempre que possível, substituída por consulta 
telefónica. Mas à custa de quê?

O objetivo, numa primeira fase, era “Resistir”, era 
não deixar colapsar um SNS, já em si débil, prestando 
os melhores cuidados assistenciais possíveis, quer no 
combate à pandemia quer a todos os outros doentes 
com patologia aguda e de carácter urgente. Um 
SNS cujas políticas de saúde restritivas e erráticas 
dos últimos anos deixaram carenciado em termos de 
profissionais, de estruturas e de recursos. Um SNS 
que anteriormente já lutava diariamente para não 
colapsar. Mas à custa de quê? 

Hoje, cerca de três meses depois, sabemos que a 
reinvenção foi eficaz, conseguimos atingir o objetivo 
que era, a curto prazo, resistir. Mas à custa de quê? 

Orgulhosa, mas também tristemente à custa do 
profissionalismo, determinação, orgulho e garra, mas 
também saúde física e mental de todos os médicos e 
restantes profissionais de saúde que no SNS trabalham 
e por ele lutam. Nesta fase, enquanto alguns respiram 
de alívio, para nós médicos fica a noção de que a luta 
contra a pandemia e pela retoma da atividade normal 

do SNS ainda não terminou. Ao mesmo tempo, 
permanece também a sensação de que a nossa luta pela 
valorização do SNS e da classe médica não tem fim. 
Com uma classe política que não nos ouve, que pouco 
nos defende e valoriza agrava-se o descontentamento 
e a desmotivação, também estes endémicos. É certo 
que temos uma missão, mas não somos missionários, 
muito menos heróis, somos apenas trabalhadores de 
um setor essencial para o normal funcionamento 
de uma sociedade desenvolvida. E, como qualquer 
trabalhador, precisamos de condições de trabalho 
não precárias, que nos valorizem e que nos permitam 
tornar-nos a melhor versão de nós mesmos, prestar os 
melhores cuidados possíveis e, sempre que necessário, 
continuar a “Resistir e a Reinventar”. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. https://www.who.int/dg/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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Artigo de opinião

Será que os aparelhos de automedição domiciliária de pressão arte-
rial são fidedignos?
Are the blood pressure devices used at the home reliable?

Inês Cunha1 
1 Médica Assistente em Medicina Geral e Familiar, UCSP de Porto de Mós – Extensão de Mira de Aire, ACeS Pinhal Litoral

Em Portugal, as doenças cardiovasculares 
continuam a ser a principal causa de morte. 
A hipertensão arterial (HTA) é uma patologia 
prevalente. Sendo que em 2015 se estimou que 
36,0% da população portuguesa, entre os 25 e os 64 
anos, padecia desta patologia.1 A HTA é considerada 
como o principal fator de risco cardiovascular na 
população portuguesa, apesar da dislipidemia ser 
mais prevalente.1;2 O diagnóstico da HTA deve ser 
criterioso, já que se sabe que a otimização do controlo 
dos valores tensionais permite, a longo prazo, a 
redução da morbilidade.3

Desta forma, a automedição domiciliária de 
pressão arterial (AMPA) deve ser utilizada como 
complemento das medições na consulta. As elevações 
de pressão arterial (PA) que se detetam na consulta 
e se mantêm fora desta permitem diagnosticar HTA 
e, também, avaliar a resposta ao tratamento anti-
hipertensivo. Considera-se que a AMPA é mais útil no 
seguimento e controlo do doente hipertenso do que 
propriamente no diagnóstico de HTA.4 

Sabe-se que a AMPA se correlaciona mais com 
os valores tensionais durante as 24h da avaliação 
por monitorização ambulatória da pressão 
arterial (MAPA) do que a avaliação tensional no 
consultório. Assim, a AMPA tem valor prognóstico, 
e apresenta estreita relação com lesões de órgão-
alvo e morbilidade cardiovascular. Por outro lado, 
a AMPA permite ao próprio doente medir a PA no 
domicílio com aparelhos de medida semiautomáticos 
e automáticos, em diferentes momentos do dia. As 
medições ambulatórias obtidas por AMPA são, no 
seu conjunto, mais reprodutíveis que as obtidas na 
consulta, tanto a curto como a longo prazo. Por isso, 
trata-se de uma técnica sensível, barata e de fácil 
acesso, suficientemente exata e precisa, pelo que se 
deve implementar o seu uso ao longo da evolução da 
patologia.4;5

A fiabilidade da MAPA é superior à AMPA. Na 
MAPA, os valores tensionais diurnos e noturnos são 
reprodutíveis. Contudo, por vezes há dificuldade na 
solicitação de MAPA, quer por indisponibilidade de 
aparelhos nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
quer pelos custos acrescidos do seu pedido, uma vez 
se trata um meio complementar de diagnóstico não 

comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Consequentemente, a solicitação de AMPA 
aos utentes poderá vir a aumentar, razão pela qual 
este tema tem elevada pertinência.6

Deve recordar-se que a avaliação de um aparelho 
de medida de PA semiautomático é irregular, pelo que 
se deve fazer três a cinco medições em cada avaliação. 
Por outro lado, deve-se também fazer a revisão dos 
aparelhos de seis em seis meses, ou, pelo menos, 
anualmente, calibrando-os conforme recomendado 
pela marca.4;6

Recentemente, têm sido publicados artigos de 
investigação que avaliam a eficácia dos aparelhos de 
automedição da PA dos utentes no seu domicílio. A 
maioria aborda a eficácia dos aparelhos automáticos 
que permitem uma avaliação fidedigna.

 No último ano foi publicado um artigo 
intitulado “An assessment of  the accuracy of  home blood 
pressure monitors when used in device owners”, no qual 
foi definido como objetivo principal determinar 
a precisão dos aparelhos de medição da pressão 
arterial semiautomáticos utilizados no domicílio pelos 
utentes versus as medições com o esfigmomanómetro 
de mercúrio. Foram realizadas medições de tensão 
arterial a 85 pessoas com idade igual ou superior a 
18 anos, que tivessem um aparelho de medição de 
tensão arterial (de punho ou cotovelo). As medições 
foram realizadas em cada indivíduo por dois técnicos 
diferentes, utilizando os dois tipos de aparelhos. Nos 
resultados houve significância estatística na diferença 
entre as medições dos dois aparelhos para os valores 
de pressão arterial sistólica (PAS) e, sem significância 
estatística para a pressão arterial diastólica (PAD). A 
proporção de diferenças tensionais de PAS ou PAD de 
≥5, 10 ou 15 mmHg, foram respetivamente de 69%, 
29% e 7%. As diferenças significativas das medições 
entre os observadores foram aceitáveis, contudo, a 
maioria dos aparelhos de avaliação da tensão arterial 
não eram precisos em 5 mmHg.5 

Apesar de ainda haver pouca evidência para a 
fiabilidade dos aparelhos de automedição tensional, 
este artigo veio trazer um novo elemento à nossa 
prática clínica. Será que podemos confiar nos valores 
de AMPA que solicitamos aos nossos utentes?

A validade e precisão destes aparelhos face 
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aos valores tensionais é importante no controlo e 
monitorização desta patologia crónica. Existe uma 
listagem de aparelhos de medição de tensão arterial 
que estão validados, através da lista intitulada de 
Validated blood pressure monitors, no site www.bhsoc.org, 
através do link https://bihsoc.org/bp-monitors/for-home-
use/.7

O recente estudo supracitado permitiu demonstrar 
que mesmo os aparelhos validados podem apresentar 
diferenças de valores tensionais estatisticamente 
significativas, por provável não calibração dos 
mesmos.

Concluindo, a AMPA é uma ótima forma de 
controlar a evolução da HTA. Porém, para se poder 
aceitar os seus valores tensionais, terá que se cumprir 
os seguintes critérios: deve-se promover a escolha 
do aparelho de tensão arterial seguindo a lista dos 
aparelhos validados; deve-se solicitar que o doente 
faça a calibração periódica, consoante o recomendado 
pela marca; deve-se sugerir que o utente traga o 
seu aparelho às consultas de HTA, avaliando os 
valores no consultório através do aparelho do doente 
versus esfigmomanómetro. Outra forma de obter 
valores tensionais fidedignos seria, por exemplo, a 
amplificação do pedido da MAPA nos CSP através da 
disponibilidade de aparelhos de MAPA nas unidades 
ou pela sua comparticipação no SNS.
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Artigo de Opinião

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

Raquel Pinheiro1

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

A incidência e a prevalência de doença renal 
aumentam com a idade, motivo pelo qual os Médicos 
de Família serão cada vez mais confrontados com 
uma população idosa com doença renal, que requer 
tratamento e seguimento.1 A doença renal crónica 
(DRC) é um problema comum nos idosos e o 
aumento da esperança média de vida faz prever um 
aumento da prevalência de comorbilidades, como a 
hipertensão arterial (HTA) e a diabetes mellitus (DM), 
que predispõem também ao desenvolvimento de 
DRC.2

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

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

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

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

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

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

O Médico de Família deverá estar sensibilizado 
para as questões da nefrologia geriátrica expostas, 
uma vez que são, e serão cada vez mais, questões 
prementes na prática clínica. Do mesmo modo, é 
necessária uma comunicação eficaz com a Nefrologia 
no que concerne à gestão da DRC na população 
geriátrica. A referenciação a esta especialidade deverá 
ser ponderada quando: o diagnóstico etiológico é 
incerto, quando TFG é inferior a 30ml/min/1.73m2 
e ainda quando for necessário apoio na gestão de 
complicações da DRC.5 
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Baixa literacia sexual? – Conhecimentos sobre sexualidade numa 
amostra de mulheres e respetiva perceção do prazer sexual
Low sexual literacy? - Knowledge about sexuality in a sample of  women and their perception of  sexual pleasure

Ana Poças1, João Ramalho2, Susana Almeida3

1 Médica Interna de Formação Específica em Psiquiatria e Saúde Mental, Centro Hospitalar de Leiria
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RESUMO 

Introdução: A existência de vários mitos, nomeadamente os referentes ao orgasmo feminino, podem contribuir 
para que as mulheres não vivam a sua vida sexual com mais prazer. A revisão bibliográfica em revistas indexadas 
mostra-se frustrante pela quantidade de informação imprecisa que fornece. Com este trabalho pretendemos 
perceber os conhecimentos sobre sexualidade numa amostra de mulheres, nomeadamente sobre estruturas 
anatómicas genitais femininas e noção de orgasmo; o quanto acham que sabem sobre sexualidade e sobre o seu 
corpo, e o quão satisfeitas se sentem com a sua vida sexual. 
Material e Métodos: Divulgámos questionários online, em português, dirigidos a mulheres com mais de 
18 anos para recolha de dados sociodemográficos e sobre a vida sexual, tendo sido aplicada uma escala sobre 
desempenho/satisfação sexual: Quociente Sexual – Versão Feminina.
Resultados: Numa amostra de 101 mulheres, 17% achavam que não conheciam bem o seu corpo e 32% 
achavam que não sabiam o suficiente sobre a sexualidade. Menos de metade das mulheres questionadas foram 
capazes de identificar as estruturas genitais femininas. Das 101 mulheres, 4 referiram que conseguiam atingir o 
orgasmo com sexo anal e 65 apenas com sexo vaginal, sem estimulação clitoriana. 
Conclusão: Subsistem diversos mitos que têm contribuído para a falta de cultura sexual feminina, como por 
exemplo, o termo “ponto G”. Preocupa-nos o facto de que as disfunções sexuais femininas poderão ser tão 
prevalentes porque se baseiam em crenças pouco fundamentadas. Consideramos que a promoção da literacia 
sexual é urgente e que estes dados devem ser do conhecimento dos profissionais de saúde, como interlocutores 
preferenciais para a abordagem desta temática.
Palavras-chave: sexualidade, clitóris, vagina, ponto g, orgasmo

ABSTRACT

Introduction: The existence of  several myths, namely referring to the female orgasm, can contribute to a less 
pleasurable sex life. The research in indexed journals can be frustrating because of  the amount of  imprecise 
information that we are given. With this work we intend to understand the knowledge about sexuality in a 
sample of  women, namely on female genital anatomy and notion of  orgasm; their perception about sexuality 
and their own sexuality, their body and if  they feel satisfied about their sex life.
Material and Methods: We published online questionnaires in portuguese, aimed at women above 18 years 
old, to collect sociodemographic data, sexual life information and a scale on sexual performance/satisfaction 
was applied: Sexuality Quotient – Female Version.
Results: In a sample of  101 women, 17% thought they did not know their body well and 32% thought they 
did not know enough about sexuality. Less than half  of  the women questioned were able to identify female 
genital structures. Of  the 101 women, 4 reported that they could achieve orgasm with anal sex and 65 only with 
vaginal sex, without clitoral stimulation.
Conclusion: There are still several myths that have contributed to the lack of  female sex culture, for example, 
the term “G-spot”. We are concerned that female sexual dysfunctions may be so prevalent because they are 
based upon poor founded beliefs. We believe that the promotion of  sexual literacy is urgent and that these data 
should be known to health professionals, as preferential interlocutors who address this issue.
Keywords: sexuality, clitoris, vagina, g spot, orgasm

9



71 MGF & Ciência Volume 4|Nº1|junho, 2020

Baixa literacia sexual? – Conhecimentos sobre sexualidade numa amostra 
de mulheres e respetiva perceção do prazer sexual

INTRODUÇÃO

A sexualidade inclui componentes biológicos, 
psicológicos, socioeconómicos e espirituais, sendo uma 
pedra basilar na vida do ser humano. A sexualidade 
é dinâmica: muda com o tempo, lugar e parceiros. 
É individualmente definida e experimentada, mas 
também faz parte da cultura. 

Os médicos devem estar atentos à saúde sexual 
quando avaliam as suas doentes. As imagens 
femininas nos media são uma influência generalizada 
sobre a sexualidade das mulheres, apresentando 
padrões de beleza e expetativas da sexualidade muitas 
vezes irreais, tornando-se num ideal que as mulheres 
acreditam que devem alcançar. 

A falta de conhecimento e a existência de vários 
mitos em torno desta temática podem contribuir para 
que as mulheres não vivam da forma mais saudável 
a sua vida sexual. A revisão bibliográfica em revistas 
indexadas mostra-se frustrante pela quantidade de 
informação imprecisa que fornece.  

Alguns dos principais temas controversos passam 
pela existência do ponto G e da possibilidade de 
orgasmo feminino vaginal (momento de maior prazer 
sexual com contrações rítmicas de músculos genitais 
intervaladas de cerca de 0.8 segundos) exclusivamente 
com penetração vaginal, sem estimulação clitoriana. 
A ciência mostrou-nos que para existir orgasmo na 
mulher tem de haver estimulação clitoriana, contudo 
não é uma informação suficientemente divulgada, até 
porque a literatura ainda é parca neste âmbito.1 

Existem vários estudos recentes que têm vindo a 
refutar a existência do ponto G, defendida por vários 
autores, que tentaram inclusivamente descrevê-lo 
como um gânglio rodeado por tecido neurovascular.2;3;4

  Em 2017, Hoag et al, através da dissecção de 
13 cadáveres femininos entre os 32 e os 97 anos de 
idade, demonstraram não ser passível de diferenciar 
macroscopicamente o ponto G das células da parede 
anterior da vagina e da uretra. Não conseguiram, 
ainda, identificar qualquer tecido de tipo esponjoso 
ou eréctil que pudesse sugerir a existência do ponto G 
ao contrário do especulado.5 

Alguns autores, chegam a classificar como 
anedótica a evidência científica do ponto G, sendo 
que as principais críticas são as pequenas amostragens 
utilizadas e os testemunhos não validados de 
indivíduos (e dos próprios autores), de forma a 
tentar comprovar a existência desta zona erógena.5;6 

Existem artigos defensores da existência deste ponto, 
nomeadamente um estudo numa amostra aleatória 
de 2350 mulheres onde a maioria (65.9%) dizia existir 
uma área muito sensível na vagina.7;8 No entanto, 

alguns autores defendem que uma possível explicação 
para estas descrições é o aumento de sensibilidade da 
parede vaginal anterior e a sua proximidade ao tecido 
periuretral, nomeadamente os bolbos vestibulares e 
o corpo cavernoso clitoriano. Concluem, referindo 
que efetivamente a porção distal da parede anterior 
vaginal é a área mais sensível da vagina, mas a 
existência anatómica do ponto G continua por 
demonstrar.6

O médico tem um papel importante no que toca 
a clarificar e fornecer literacia para a sexualidade 
de forma a ajudar os seus utentes a atingir o prazer 
sexual e ter uma vida sexual saudável.

São assim necessários mais estudos e discussões 
sobre estes conceitos, de forma a esclarecer o tema. 
Com este trabalho aspiramos contribuir de forma 
pioneira para este debate.

Pretendemos ainda perceber os conhecimentos 
sobre sexualidade numa amostra de mulheres, 
nomeadamente sobre estruturas anatómicas genitais 
femininas e noção de orgasmo, o quão acham que 
sabem sobre sexualidade/sobre o seu corpo, o quão 
se sentem satisfeitas com a sua vida sexual e como é 
que estas variáveis se relacionam entre si.

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Divulgámos questionários online, em páginas de 
Facebook®, maioritariamente frequentadas por 
mulheres como grupos de mães, grupos associativos 
culturais e musicais, associações académicas e de 
desporto feminino. Os questionários, escritos em 
português, eram dirigidos a pessoas do sexo feminino. 
Estes englobavam a recolha de dados sociodemográficos 
e a vida sexual, incluindo avaliação global da qualidade 
da sua vida sexual: sendo que 0 correspondia a péssima 
e 10 a excelente; análise dos conhecimentos sobre 
estruturas anatómicas genitais femininas e noção 
de orgasmo, e opinião dos conhecimentos sobre 
sexualidade e o próprio corpo. Foi ainda aplicada 
uma escala sobre desempenho/satisfação sexual: a 
Escala de Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) 
(Figura 1). Esta escala é constituída por 10 questões e 
cada uma deverá ser respondida numa escala de likert 
de 0 a 5 (sendo que 0 corresponde a “nunca” e 5 a 
“sempre”). O resultado da soma das 10 respostas deve 
ser multiplicado por dois, o que resulta num índice total 
que varia de 0 a 100. Excecionalmente, a pontuação da 
resposta à sétima questão deverá ser subtraída a 5 para 
se obter a pontuação final dessa resposta. Os valores 
mais elevados indicam melhor desempenho/satisfação 
sexual, ou seja, 82-100 pontos: bom a excelente; 62-
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Figura 1: Escala de Quociente Sexual - Versão Feminina (QS - F)
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80 pontos: normal a bom; 42-60 pontos: desagradável 
a normal; 22-40 pontos: mau a desagradável; 0-20 
pontos: nulo a mau. 

Por se tratar de um estudo anónimo e confidencial, 
sem possibilidade de identificar as participantes, estava 
escusada a submissão a Comissão de Ética. Todas 
as mulheres que responderam a este questionário 
consentiram de forma informada o seu preenchimento. 
Pelo perfil exploratório do estudo, foi selecionada uma 
amostra não aleatória, de conveniência, constituída 
por todas as mulheres, com idade igual ou superior 
a 18 anos, que responderam ao questionário online 
divulgado. A análise estatística foi efetuada com o SPSS 
Statistics (v. 23; IBM SPSS). Para análises de eficácia 
PASI 75, os tratamentos com dados ausentes ou que 
interromperam, foram imputados como missing values.

RESULTADOS 
 
Numa amostra de 101 mulheres, a média de 

idades foi de 30 anos (mínimo=18 e máximo=53), 
73% completaram o ensino superior, 96% eram 
heterossexuais e quase 90% das mulheres estavam 
numa relação há mais de 6 meses. Nesta, 25% 
classificou a qualidade da sua vida sexual como sendo 
8 (0 correspondia a péssima e 10 a excelente).

Desta amostra, 17% achavam que não conheciam 
bem seu corpo e 32% achavam que não sabiam o 
suficiente sobre a sexualidade. Aplicamos o coeficiente 
de associação entre variáveis, V de Cramer, e 
verificamos que a noção de conhecimento do próprio 
corpo influencia o desempenho/satisfação sexual 
(r=0.306; p=0.029). Das mulheres que achavam que 
conheciam bem o seu corpo, 90% classificaram o seu 
desempenho/satisfação sexual de normal a excelente. 
Das mulheres que achavam que não conheciam bem 
o seu corpo, a maioria classificou o seu desempenho/
satisfação sexual de desagradável a bom (71%).

Menos de metade da amostra (49%) foi capaz de 
identificar as estruturas genitais selecionadas (clitóris, 
meato uretral, vagina, ânus). Quando questionadas 
sobre de que forma conseguiam atingir o orgasmo, 
65 responderam que o conseguiam através de sexo 
vaginal, 65 através de masturbação com estimulação 
clitoriana, 37 através de sexo oral com estimulação 
clitoriana, 4 com sexo anal, 4 responderam que nunca 
conseguem atingir o orgasmo e 3 responderam que 
conseguem atingir o orgasmo, mas de nenhuma das 
formas anteriores (Tabela 1). 

Portanto, algumas das mulheres afirmavam 
conseguir atingir o orgasmo de múltiplas formas, muitas 
vezes, sem necessidade de estimulação clitoriana. 

Neste estudo, consideramos como “noção errada de 
orgasmo” as respostas que englobavam a afirmação de 
obtenção de orgasmo sem estimulação clitoriana. Pela 
análise estatística, V de Cramer, percebemos que a 
“noção errada de orgasmo” influencia o desempenho/
satisfação sexual (r=0.307; p<0.05). Embora exista 
relação entre as variáveis, esta é fraca.

A maioria das mulheres (n=45), referiam ter tido 
entre 2 a 5 parceiros sexuais durante a sua vida. Na 
Figura 2 podemos ver a distribuição do número de 
mulheres que tinham uma “noção correta” ou “noção 
errada” de orgasmo, consoante o número de parceiros 
sexuais que tinham tido. Verificamos que existia 
relação entre o número de parceiros e a noção errada 
de orgasmo (r=0.230; p<0.05). As mulheres que 
tinham tido um maior número de parceiros sexuais 
(mais de 5) tinham, na sua maioria (77%), uma noção 
errada de orgasmo. A única mulher que nunca tinha 
tido parceiros sexuais, respondeu que também nunca 
tinha atingido o orgasmo.

Tabela 1 - Formas de atingir o orgasmo

Figura 2: Formas de atingir o orgasmo

Baixa literacia sexual? – Conhecimentos sobre sexualidade numa amostra 
de mulheres e respetiva perceção do prazer sexual
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DISCUSSÃO 

Existem diversos mitos que têm contribuído para 
uma falta de cultura sexual na sociedade. Por exemplo, 
o termo ponto G, atribuído por Addiego et al, em 1981 
e que se referia a um ponto erótico sensível, localizado 
na uretra pélvica e palpável através da parede vaginal 
anterior.9 Embora com evidências muito escassas, 
esta localização foi popularizada e aceite como uma 
realidade anatómica pela literatura e pelos media.2;3;10 
Vários autores afirmaram ter provas da existência 
deste local, mas os (poucos) casos que apresentavam 
são descredibilizados cientificamente, já que estudos 
feitos na última década que discutem o ponto G têm 
refutado veementemente esta entidade.1;9 

Outra questão pouco esclarecida é o orgasmo 
vaginal per si, que não possui bases científicas sólidas, 
excetuando o caso em que haja estimulação clitoriana 
indireta, como explicado mais à frente. O orgasmo 
vaginal terá sido um termo sugerido por Freud e, para 
alguns autores, esta teoria servia apenas para que as 
mulheres aceitassem determinado papel social. A 
vagina não possui uma estrutura anatómica que possa 
induzir o orgasmo.9 No entanto, o clitóris, sendo 
constituído por estruturas externas e internas, poderá, 
em algumas mulheres, ser estimulado através da 
penetração vaginal e, por este motivo, aparentemente 
ser possível atingir o orgasmo.1 A este fenómeno 
denomina-se estimulação clitoriana indireta. 
Acreditamos que o facto destes dados não serem 
de conhecimento geral, pode ter implicações em 
descrições de casos de disfunções sexuais femininas. 
Ou seja, se a mulher desconhecer a anatomia da 
vagina e clitóris, poderá ter dificuldade em distinguir 
os diferentes estímulos de prazer e criar expectativas 
irreais sobre os mesmos.

  Neste estudo, 17% achavam que não 
conheciam bem seu corpo e 32% achavam que não 
sabiam o suficiente sobre a sexualidade. Menos da 
metade  (49%) das mulheres questionadas foram 
capazes de identificar as estruturas genitais femininas. 
A falta de conhecimento e noção do seu corpo e 
sexualidade estão patentes nestes resultados. 

Das 101 mulheres, 4 referiram que conseguiam 
atingir o orgasmo com sexo anal e 65 apenas com 
sexo vaginal, sem outra estimulação. Isto pode ser 
parcialmente explicado por estudos que têm vindo 
a ser realizados, nomeadamente pela investigadora 
Nicole Prause. Num estudo desta autora, com 38 
mulheres, que visava estudar o orgasmo feminino, terá 
sido um grande desafio para as participantes conseguir 
diferenciar orgasmos originados pela vagina ou pelo 
clitóris, sendo que uma grande parte destas mulheres 

não tinha sequer a certeza de ter atingido o orgasmo.11 
Noutro pequeno estudo desta investigadora, com 
23 voluntários, foram usados sensores de pressão 
para detetar contrações do orgasmo em homens e 
mulheres, e mediu-se a atividade cerebral através de 
eletroencefalogramas. Cerca de metade das mulheres 
no estudo, ainda não publicado, relataram orgasmos 
quando, na verdade, não os experimentaram. 

O risco da divulgação de conhecimentos como 
estes é que as mulheres podem começar a ter alguma 
ansiedade em “precisar de ter orgasmos reais”. Muitos 
sexólogos optam por apenas esclarecer as mulheres 
de que devem ignorar a ciência se estão a ter prazer 
nas suas relações sexuais e estão satisfeitas com as 
mesmas. Ainda assim, e embora este estudo tenha 
como limitação o tamanho reduzido da amostra, e 
esta ser de conveniência, consideramos que estes 
dados devem ser conhecidos pela população de forma 
a poderem explorar o seu corpo/da sua parceira e 
tirar partido de todos os prazeres hipotéticos. 

A literacia sexual é urgente e é importante 
sublinhar a eventual relevância que os mitos e 
falsas crenças podem ter na própria perceção do 
prazer. Será problemático se a mulher desiste de ter 
prazer por achar que tem um problema quando, na 
realidade, apenas possui falta de conhecimento. 

CONCLUSÃO 

As mulheres, muitas vezes, não abordam 
espontaneamente em consulta a sua sexualidade, 
assumem que são “normais” até acontecer algo que 
induza uma mudança. É de extrema importância 
que o médico faça da avaliação sexual uma parte 
integrante da avaliação clínica. O médico poderá 
utilizar a terminologia da doente, incluindo a 
linguagem científica como estratégia educacional. 
Muitas mulheres precisam simplesmente de uma 
figura de autoridade, como o seu médico, para lhe 
dizer que é saudável experimentar o prazer sexual. 
O médico pode oferecer informações para quebrar 
mitos sexuais ou esclarecer dúvidas.

A sexualidade é um processo positivo, criativo e 
conetivo. Contudo, sendo um todo tão complexo, 
praticamente qualquer experiência de vida ou 
doença pode afetar o funcionamento sexual. Os 
cuidados de saúde das mulheres devem abordar as 
preocupações das mesmas e fornecer literacia para a 
sexualidade, esclarecendo conceitos e desmistificando 
crenças. O objetivo último desta abordagem deverá 
ser o de ajudar as mulheres a melhorarem o seu 
funcionamento e satisfação sexuais.
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RESUMO 

Introdução: A dor neuropática é uma entidade subdiagnosticada e subtratada. A prevalência na europa é de 8%, valor 
que pode atingir os 16% nas pessoas com diabetes mellitus (DM). Em Portugal esta prevalência ainda não foi estimada. 
Pretende-se estimar a prevalência da dor neuropática em pessoas com DM. 
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 (pode atingir 16%). 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 torna-se inovador, alertando para a frequência deste 
problema, a importância do seu diagnóstico, correto tratamento e contínua investigação nacional.
Palavras chave: neuralgia, complicações da diabetes, diabetes mellitus

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 Portugal this prevalence hasn’t been estimated. We intend to 
estimate the prevalence of  neuropathic pain in people with DM.
Materials and methods: Observational, transversal, analytical and descriptive study. A sample of  235 persons with 
DM was calculated, taking into account 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 (up to 16%). 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 is expected that it’s 
complications will be 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
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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.

MATERIAL E MÉTEDOS

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 
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 

Figura 1: Prevalência das comorbilidades da 
amostra

Legenda: CV - Cardiovascular
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Total (n=235) Sem dor (n=221) Com dor (n=24) Valor de p

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

Idade (anos) 66,5 (± 10,6%) 66,2 (± 10,5%) 68,9 (± 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
     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
     Escesso de 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

Tabela 1 - Características da amostra de acordo com a presença de dor neuropática 

Figura 3: Terapêutica para a dor nas pessoas 
com rastreio de dor neuropática positivo

Figura 2: Distribuição das queixas de dor

Legenda: DM - Diabetes Mellitus; AIQ - Amplitude Interquartílica (p25-p75); EAM - Enfarte agudo do miocárdio; AVC - Acidente 
vascular cerebral
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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).

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 
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 
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 oste-tendinosos.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 
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estudo exclusivo de pessoas com diabetes inscritas 
em unidades de saúde familiar 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, incapacidade, 
diminuição da qualidade de vida e os custos 
relacionados com a mesma
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ABSTRACT

Introduction: Wound healing is a complex and dynamic process, based on several sequential stages, each 
one with a specific contribution to the final aim. The healing process stagnation in one of  these stages may 
implicate delay, complications or even the healing infeasibility. The hypergranulation tissue formation can be 
implicated in some complex wounds, so the purpose of  this paper is to explain the sodium chloride – cooking 
salt – approach to an abdominal complex wound, as described in the literature for the umbilical granuloma.
Case description: A 17-year-old male with an abrasion burn in the right iliac fossa was initially treated with 
paraffin gauze and hydrocolloid. After about 2 months, the wound presented granulomatous, with a dark red 
coloration, swollen, friable and painful. Then, it was started a treatment with cooking salt and physiologic 
serum rinsing, followed by occlusion with silver sulfadiazine cream and hydrocelic adhesive dressing. Complete 
healing was achieved after 27 days.
Discussion / Conclusion: The use of  cooking salt for hypergranulated wound treatment seems to be simple, 
easy to access, cheap and effective, granting autonomy to the user in the management of  his wound. However 
further studies are essential to an evidence based applicability of  cooking salt in the handling of  complex 
wounds.
Keywords: healing; cooking salt; sodium chloride; granuloma.
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RESUMO 

Introdução: A complexidade da cicatrização de feridas prende-se com o facto de ser um processo dinâmico, 
composto por várias etapas sequenciais, cada uma delas com um papel determinante para o objetivo final. A 
estagnação do processo em qualquer uma das etapas pode implicar o atraso, o surgimento de complicações ou 
mesmo a inviabilização da cicatrização. A formação de tecido de hipergranulação está na origem de feridas 
complexas e neste artigo é explicada a abordagem de uma ferida abdominal complexa com cloreto de sódio - 
sal de cozinha, à semelhança do granuloma umbilical.
Descrição de caso: Adolescente do sexo masculino, 17 anos de idade, com queimadura por abrasão na 
fossa ilíaca direita de difícil cicatrização, fez inicialmente penso com gaze gorda e hidrocolóide, contudo, 
após cerca de 2 meses, a ferida apresentava-se granulomatosa, de coloração vermelho escuro, edemaciada, 
friável e dolorosa. Entretanto iniciou tratamentos de penso com aplicação de sal de cozinha e lavagem com 
soro fisiológico, seguida de oclusão com creme de sulfadiazina de prata e penso adesivo hidrocelular, com 
cicatrização completa após 27 dias.
Discussão/Conclusão: O uso de sal de cozinha no tratamento da hipergranulação parece ser uma alternativa 
simples, de fácil acesso, económica, eficaz e que outorga autonomia ao utente na gestão da sua ferida. Contudo, 
são necessários estudos científicos atualizados, controlados e aleatorizados, que fundamentem esta abordagem 
no tratamento deste tipo de feridas.  
Palavras-chave: cicatrização; sal de cozinha; cloreto de sódio; granuloma.
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INTRODUÇÃO

A cicatrização de feridas é um processo complexo, 
cuja evolução expectável decorre de forma dinâmica 
ao longo de quatro fases, que podem estar sobrepostas 
entre si - inflamatória, fibroblástica ou proliferativa, 
epitelização e maturação.1;2 Caso a ferida permaneça 
estagnada em qualquer uma das fases do processo de 
cicatrização por um período superior a seis semanas, 
será considerada uma ferida complexa, sendo neste 
caso necessária a sua avaliação de forma a excluir 
processos infeciosos, patologias sistémicas subjacentes 
ou malignidade.3

Entre as causas que levam à formação de feridas 
complexas, figura o tecido de hipergranulação. 
Este surge da estagnação nas fases inflamatória e 
proliferativa, sendo caracterizado por coloração 
vermelha escura, friabilidade e edema que ultrapassa 
o nível do leito da ferida. Desta forma, é gerada tensão 
nos bordos desta, que impede a migração das células 
epiteliais basais e, consequentemente, a cicatrização.4

A abordagem terapêutica às feridas hipergranuladas 
não é consensual, estando descritos o uso de apósitos 
com espumas de poliuretano, a aplicação de nitrato 
de prata, de corticoides tópicos ou de cloreto de sódio 

- sal de cozinha (SC), entre outros.5

Um caso comum de ferida hipergranulada é 
o granuloma umbilical, onde o uso de SC está 
descrito como sendo um tratamento célere, seguro 
e económico e de elevada eficácia, cujo mecanismo 
de ação se pensa estar relacionado com o facto de 
elevadas concentrações de sódio no leito da ferida 
levarem à espoliação de líquido intracelularresultando 
na retração e necrose do tecido de granulação, 
permitindo assim a epitelização e maturação desta.6-10

DESCRIÇÃO DO CASO

Adolescente de 17 anos de idade, sexo 
masculino, caucasiano, mais velho de fratria de 
dois, a residir com os pais e irmã. Faz parte duma 
família nuclear que, segundo a Classificação 
de Graffar, é considerada classe média-alta e 
atravessa o estádio V do ciclo de vida de Duvall. 
Relativamente aos dados antropométricos, 
apresenta 55 kg de peso e 173 cm de altura; não tem 
antecedentes patológicos ou cirúrgicos de relevo; 
sem medicação crónica, alergias medicamentosas, 
alimentares ou ambientais descritas. Antecedentes 

Figura 1: Dia 0 após início de 
tratamento

Figura 2: Dia 9 após início de 
tratamento

Figura 3: Dia 13 após início 
de tratamento

Figura 4: Dia 27 após início de 
tratamento
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familiares de diabetes mellitus da avó materna. 
Boletim Individual de Saúde atualizado, com 
PNV cumprido e sem vacinas extraplano. 

A 20 de novembro de 2017 recorreu ao SU de 
um hospital secundário, na sequência de acidente 
de viação em motociclo, com consequente queda e 
embate sobre o hemicorpo direito. Objetivamente, 
apresentava escoriações no joelho direito e 
queimadura por abrasão na fossa ilíaca direita 
(FID). Realizou avaliação analítica, tomografia 
axial computorizada (TAC) crânio-encefálica, 
radiografias do tórax, grelha costal, joelho e 
pé direitos. Estes exames não apresentaram 
alterações, à exceção da radiografia do joelho, 
que levantou suspeita de fratura da rótula, que 
a TAC confirmou como fratura cominutiva da 
rótula com sufusão hemorrágica pré-rotuliana. 

Foi internado no serviço de Ortopedia para 
tratamento conservador com imobilização com 
tala de Puy e tratamentos de penso com gaze 
gorda. Durante o internamento apresentou 
queixas álgicas de difícil controlo e dificuldade 
na cicatrização da ferida na FID. Teve alta a 
3/12/17 (13º dia de internamento), orientado 
para a consulta de Ortopedia, tratamentos de 
Medicina Física e de Reabilitação e indicação 
para tratamentos de penso no Centro de Saúde.

A 4/12/17 iniciou tratamento de penso na 
USF com gaze gorda e hidrocolóide duas vezes 
por semana, sem evidência de evolução favorável 
da ferida. A 29/1/18 foi avaliado pelo Médico 
de Família, por solicitação do Enfermeiro de 
Família, por apresentar ferida não cicatrizada 
na FID, granulomatosa, de coloração vermelho 
escuro, edemaciada, friável e dolorosa, com cerca 
de 3 cm de maior diâmetro (figura 1). No sentido 
de excluir causas sistémicas ou metabólicas 
subjacentes, foi solicitada avaliação analítica que 
incluiu hemograma, parâmetros inflamatórios, 
função renal e hepática, cujos resultados não 
evidenciaram alterações de relevo.

A 1/2/18 iniciou tratamentos de penso com 
aplicação de SC cobrindo a totalidade do leito da 
ferida, durante 30 minutos, seguida de lavagem 
por declive com soro fisiológico. A oclusão foi 
feita com creme de sulfadiazina de prata 10mg/g 
e penso adesivo hidrocelular. Este procedimento 
foi cumprido com uma periodicidade de 2 a 3 
vezes por semana, conforme tolerância do utente 

(figuras 2 e 3), com melhoria progressiva das 
queixas álgicas. Ao 27º dia após o início deste 
último tratamento, verificou-se epitelização 
completa da ferida (figura 4) e posterior maturação 
em avaliações seguintes, sem registo de novas 
soluções de continuidade.

DISCUSSÃO

A granulação é essencial ao processo de cicatrização 
e ocorre naturalmente durante a fase proliferativa da 
mesma, através da neovascularização e da deposição de 
colagénio, as quais promovem a contração e epitelização 
do leito da ferida. Contudo, quando a formação deste 
tecido é excessiva – hipergranulação, a fase proliferativa 
é perpetuada, impedindo assim o culminar do processo 
cicatricial. Este fenómeno é relativamente frequente, 
principalmente na cicatrização de feridas por segunda 
intenção, exsudativas, como é o caso de feridas cujo 
mecanismo da lesão seja queimadura ou abrasão.

Este caso realça a relevância da abordagem holística 
do utente com feridas, enfatizando a importância do 
trabalho médico-enfermeiro de família na avaliação, 
diagnóstico e seguimento do mesmo.

Embora o tratamento da hipergranulação seja 
controverso, o uso de SC parece ser uma alternativa 
simples, de fácil acesso, económica, eficaz e que outorga 
autonomia ao utente na gestão da sua ferida. O uso de sal 
de cozinha tem sido descrito no tratamento de granulomas 
umbilicais e quistos pilonidais, principalmente em 
regiões economicamente desfavorecidas.10 A menor 
disseminação da sua aplicabilidade nos cuidados de 
saúde dos países desenvolvidos poderá ser justificada 
pelo desenvolvimento de apósitos mais complexos, 
os quais vieram facilitar e otimizar os tratamentos de 
penso, mas não estão acessíveis a todas as populações.

Apesar das vantagens apresentadas, a evidência 
científica disponível é de baixa qualidade, passando 
maioritariamente pela descrição de casos isolados ou de 
grupos de casos, e está, na sua maioria, desatualizada. 
Torna-se então premente a necessidade de desenvolver 
estudos alargados, aleatorizados e controlados que não 
só comprovem e estabeleçam a eficácia e segurança deste 
método, mas que também demonstrem a sua eventual 
superioridade em relação a outros métodos existentes. 
Seria também importante a descrição pormenorizada 
do procedimento de forma a permitir a sua reprodução 
em casos semelhantes.
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RESUMO 

Introdução: A comunicação é uma competência básica em Cuidados Paliativos. Contudo, ainda existe algu-
ma relutância por parte dos médicos em dizer a verdade sobre o diagnóstico e prognóstico da doença avançada. 
Várias razões têm sido apontadas.
Descrição de caso: Sexo masculino, 59 anos, com neoplasia pulmonar em estádio IV e antecedentes de 
fratura patológica do fémur direito por metastização óssea. Recorreu ao Hospital da área de residência por 
astenia, vómitos e gonalgia na sequência de queda. Decorrida uma semana de internamento foi transferido 
para uma Unidade de Cuidados Paliativos, conhecendo o diagnóstico, mas não o prognóstico. Quando lhe foi 
comunicado o prognóstico, sentiu-se revoltado e enganado por lhe ter sido negado o direito à verdade, revelan-
do, ainda, preocupação com o futuro e com a eventual falta de tempo para resolver assuntos pendentes.
Discussão: O direito à verdade tem sido defendido com base no princípio ético da autonomia e a ideia de 
que o doente não quer saber a verdade tem sido rebatida na literatura. Foi demonstrado que as preferências dos 
doentes e famílias variam significativamente da atuação dos médicos. É essencial que a comunicação tenha por 
base as necessidades, preocupações e expectativas do doente, propiciando uma esperança realista. Este proces-
so requer tempo, disponibilidade e investimento por parte dos médicos, tendo um potencial efeito terapêutico 
positivo nos doentes. O médico tem um papel fundamental na promoção de discussões antecipadas sobre os 
cuidados de fim de vida, aproveitando eventos críticos da doença para as iniciar.
Palavras-chave: comunicação em saúde, cuidados paliativos, revelação da verdade

ABSTRACT

Introduction: Communication is a basic competency in Palliative Care. However, there is still much resistance 
from physicians to tell the truth about the diagnosis and prognosis of  advanced disease. Several reasons have 
been pointed out.
Case Description: 59 years old male with stage IV lung cancer and a history of  pathological fracture of  the 
right femur by bone metastasis. He went to the Hospital with asthenia, vomiting and knee pain after falling. 
One week after being hospitalized, he was referred to a Palliative Care Unit. He had insight to diagnosis, but 
not to prognosis. When the prognosis was communicated to him, he felt revolted and deceived because he had 
been denied the right to the truth. He also showed concern about the future and the possible lack of  time to 
solve pending issues. 
Discussion: The right to the truth has been defended based on the ethical principle of  autonomy and 
the idea that the patient does not want to know the truth has been refuted in literature. It has been showed 
that the preferences of  patients and their families vary significantly from the physicians’ performance. The 
communication should be based on the patients’ needs, concerns and expectations, also providing a realistic 
hope. This demands time, availability and investment by physicians and has a potential positive therapeutic 
effect in patients. Doctors play a key role in promoting early discussions about end-of-life care.
Keywords: health communication, palliative care, truth disclosure
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prognóstico, seguindo os passos do protocolo SPIKES 
(Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Empathy, Strategy 
and Summary), o doente compreendeu a fase terminal 
em que se encontrava. 

Foram observados momentos de revolta, referindo 
sentir-se enganado por lhe ter sido negado o direito à 
verdade e por terem desrespeitado o privilégio da sua 
autodeterminação. 

A partir desse momento, as suas preocupações 
passaram a focar-se num futuro próximo e na eventual 
falta de tempo para resolver assuntos pendentes.

DISCUSSSÂO

A comunicação da verdade tem vindo a ser 
defendida com base no princípio ético da autonomia 
do utente. Além disso, a ideia de que o doente não 
quer saber a verdade tem sido rebatida na literatura, 
tendo sido demonstrado que as preferências dos 
doentes e suas famílias, no que respeita à comunicação 
da verdade, variam significativamente da atuação 
dos médicos, o que vem reforçar a necessidade de 
formação médica nesta área, de acordo com as 
preferências dos doentes.3 

A forma de comunicar más notícias afeta não só a 
compreensão da doença pelo doente, podendo ajudar 
a aliviar o sofrimento e outros sintomas psicológicos, 
como também a sua adaptação psicológica a longo 
prazo.6-8 

Foi demonstrado que, embora os doentes 
quisessem ser informados sobre o seu estado clínico, 
alguns mostravam-se ambivalentes no que diz 
respeito à totalidade da informação fornecida. A 
maioria mostrou preferência pela informação dada 
de forma gradual, direcionada para as suas respostas 
emocionais e alguns, enquanto desejavam a verdade, 
gostavam que também lhes fosse dada esperança.4 

Assim, torna-se vital que a comunicação se 
desenvolva com base nas necessidades do doente, 
visando responder às suas preocupações e expectativas, 
fomentando uma esperança realista. 

Neste doente foi usado o protocolo de SPIKES.9 
Outros modelos de comunicação de más notícias 
descritos na literatura incluem o modelo ABCDE 

(Advance preparation, Build a therapeutic environment/
relationship, Communicate well, Deal with patient and family 
reactions, Encourage and validate emotions), o modelo 
NURSE (Naming, Understanding, Respecting, Supporting, 
Exploring), o modelo P-A-C-I-E-N-T-E (Preparar-se, 
Avaliar quanto o paciente sabe, Convite à verdade, 
Informar, Emoções, Não abandonar o paciente, 
Traçar uma Estratégia) para a população brasileira, 

INTRODUÇÃO

A comunicação é um processo que permite a troca 
de informações entre indivíduos.1 É uma necessidade 
básica em cuidados paliativos, implicando um 
ajuste a uma realidade em mudança constante, que 
inclui o doente, a família e a equipa de saúde, com 
vista a prestar cuidados de qualidade numa visão 
holística da pessoa. Apesar da importância de uma 
comunicação eficaz, esta nem sempre é fácil e requer 
o desenvolvimento de competências específicas.2

No que respeita à comunicação do diagnóstico e 
prognóstico da doença avançada, constata-se ainda 
muita hesitação por parte dos médicos em dizer a 
verdade ao doente. 

Entre as várias razões apontadas salientam-
se o medo de causar morbilidade psicológica ao 
doente; a ideia de que o doente não quer saber a 
verdade; o desconforto no médico causado pela 
perda de controlo emocional, do profissionalismo e 
da confiança do doente, acompanhada de sensação 
de impotência; a falta de tempo dos médicos; as 
limitações do conhecimento médico, especialmente 
no que respeita à previsão da sobrevida e 
circunstâncias de morte (especialmente nas doenças 
não oncológicas); a informação demasiado técnica 
para ser compreendida pelo doente e familiares; o 
pedido por parte de familiares para não divulgar a 
verdade ao doente; as lacunas na formação e treino 
de competências comunicacionais; e as barreiras 
linguísticas em sociedades multiculturais.3-5

DESCRISSÃO DO CASO

 Indivíduo do sexo masculino, de 59 anos, com 
adenocarcinoma pulmonar em estádio IV desde 
2016. Associadamente, apresenta antecedentes de 
tabagismo e fratura patológica do fémur direito por 
metastização óssea, secundária à neoplasia pulmonar. 

Recorreu ao serviço de urgência do hospital 
da área de residência por quadro de vómitos, 
astenia e gonalgia após episódio de queda, tendo 
ficado internado durante uma semana. Foi então 
referenciado pelo hospital para os cuidados paliativos, 
tendo sido transferido para uma unidade 23 meses 
após o diagnóstico. 

No decorrer do internamento, o doente 
manifestou, em vários momentos, preocupação 
com a ausência de tratamento específico dirigido ao 
tumor, questionando constantemente os profissionais 
sobre a razão para não estar a cumprir terapêutica 
antineoplásica. Após lhe ter sido comunicado o 
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o modelo IGAD (Interview, Gather, Assess and Achieve, 
Decide, Disclosure and Discuss) e o modelo BREAKS 
(Background, Rapport, Explore, Announce, Kindling and 
Summarize).10-12 Há ainda uma diferença entre os 
protocolos ocidentais e orientais. Enquanto no 
Ocidente se prioriza o princípio da autonomia, na 
Ásia e Médio Oriente, o princípio da não maleficência 
é privilegiado e a família tem um papel significativo 
na decisão de informar ou não o doente.13 

Este processo de comunicação requer tempo, 
disponibilidade e investimento por parte dos médicos 
e tem o potencial de ter um impacto terapêutico 
positivo nos doentes, torna-se essencial proporcionar 
discussões antecipadas sobre os cuidados em fim de 
vida.14,15 

Tem sido recomendado que eventos críticos 
como o diagnóstico, agravamento da doença, falhas 
no tratamento ou referenciação para os cuidados 
paliativos sejam aproveitados para iniciar estas 
discussões. Frequentemente, os doentes e famílias 
esperam que o médico inicie a conversa, por outro 
lado, os médicos aguardam que os doentes o façam.5  

Neste doente em concreto, o médico de família 
teria tido um papel fulcral, não só na comunicação 
das más notícias e transmissão da verdade, mas 
também no acompanhamento contínuo do doente, 
independentemente dos serviços aos quais recorre, e 
na referenciação precoce para os cuidados paliativos.

Dizer a verdade não é um ato isolado, mas um 
processo contínuo, que deve ser realizado de forma 
gradual, individualizada e empática.4,16
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RESUMO 

Introdução: A disfunção tiroideia é prevalente nos Cuidados de Saúde Primários, sendo fundamental uma 
correta abordagem diagnóstica e terapêutica. Pretende-se realizar uma revisão bibliográfica do hipotiroidismo 
clínico e subclínico no adulto.
Materiais e Métodos: Pesquisa de artigos de revisão, guidelines, metanálises e estudos originais, publicados 
entre 1 de janeiro de 2012 e 1 de setembro de 2018, em sites de Medicina Baseada na Evidência. Os termos 
MeSH pesquisados foram “hypothyroidism” e “disease management”.
Resultados: O hipotiroidismo resulta da produção/ação deficiente das hormonas tiroideias. A prevalência de 
hipotiroidismo é superior nas mulheres, sendo a tiroidite de Hashimoto a etiologia mais comum. A apresentação 
clínica é variável e o diagnóstico baseia-se no doseamento das hormonas tiroideias. Quando não tratado, pode 
associar-se a morbilidade significativa. O tratamento do hipotiroidismo clínico consiste na substituição hormonal. 
O hipotiroidismo subclínico poderá estar associado a risco aumentado de eventos e mortalidade cardiovascular; 
contudo, o seu tratamento não parece reduzir estes outcomes, exceto nos doentes até aos 65-70 anos. 
Discussão: Alguns aspetos merecem investigação futura, nomeadamente, definição de valores laboratoriais 
de referência, tratamento de doentes sintomáticos apesar de valores bioquímicos sugestivos de eutiroidismo, 
efeitos cardiovasculares do hipotiroidismo subclínico e o impacto do tratamento nestes casos.
Conclusões: O hipotiroidismo é prevalente e o conhecimento da sua abordagem é fundamental a todos os 
Médicos de Família. O tratamento é consensual no hipotiroidismo clínico, mas controverso no subclínico, 
sendo necessária maior evidência dos benefícios com o tratamento.
Palavras-chave: abordagem, diagnóstico, tratamento, hipotiroidismo clínico, hipotiroidismo subclínico

ABSTRACT

Introduction: Thyroid dysfunction is a prevalent problem in primary health care, and as such, a correct 
diagnosis and therapeutic approach is important. The authors intend to do a bibliographic revision of  clinical 
and subclinical hypothyroidism in the adult.
Materials and Methods: The authors researched revision papers, guidelines, meta-analysis and original 
studies published between 2012 and 2018, using evidence-based medicine databases.
Results: Hypothyroidism is the result of  the deficient production/action of  thyroid hormones. Its prevalence 
is higher in females and Hashimoto’s thyroiditis is the most common etiology. The clinical presentation is quite 
variable, and the diagnosis is based on the laboratorial evaluation of  thyroid hormone levels. If  not treated, 
it’s associated with significant morbidity. Clinical hypothyroidism treatment relies on hormonal substitution. 
Subclinical hypothyroidism may be associated with an increased risk of  cardiovascular events and mortality, 
hormonal substitution doesn’t seem to reduce these outcomes, except in patients younger than 65-70 years old. 
Discussion: Aspects for future research will be the definition of  laboratory reference values, treatment of  
symptomatic patients despite adequate biochemical levels, cardiovascular effects of  subclinical hypothyroidism 
and the treatment impact on these cases.
Conclusions: Hypothyroidism is a prevalent pathology and knowing how to approach it, is important to all 
primary care physicians. Treatment is consensual in clinical hypothyroidism but controversial in subclinical 
hypothyroidism, and, as such, more evidence regarding its benefits is necessary.
Keywords: approach, diagnosis, treatment, clinical hypothyroidism, subclinical hypothyroidism
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o tema e as guidelines da American Thyroid Association 
(ATA), European Thyroid Association (ETA), British 
Thyroid Association (BTS) e da Direção Geral da Saúde 
(DGS).

RESULTADOS

Etiologia 
O hipotiroidismo resulta de uma falência primária 

da glândula tiroideia (hipotiroidismo primário) 
ou de uma estimulação insuficiente pela glândula 
pituitária (hipotiroidismo secundário) ou hipotálamo 
(hipotiroidismo terciário).2,4

O hipotiroidismo primário é responsável por cerca 
de 95% dos casos, sendo a tiroidite de Hashimoto 
(tiroidite autoimune crónica) a causa mais comum, 
seguida pela destruição iatrogénica da glândula na 
sequência de cirurgia tiroideia ou de tratamento com 
iodo radioativo.4,7 Outras causas de hipotiroidismo 
primário são: radioterapia cervical; deficiência grave 
de iodo na dieta; uso de fármacos que interferem 
na síntese ou libertação de hormonas tiroideias; 
hipotiroidismo congénito nas suas diversas variantes 
(1/3200 nascimentos em Portugal) (Tabela 1).7-9 

As tiroidites pós-parto, silenciosa e subaguda estão 
geralmente associadas a quadros de hipotiroidismo 
transitório.2

INTRODUÇÃO

O hipotiroidismo é uma doença do sistema 
endócrino resultante da produção ou ação insuficiente 
de hormonas tiroideias que, quando não tratada, está 
associada a morbilidade que pode ser significativa.1,2

No que toca à prevalência, a meta-análise 
realizada por Madariaga et al. na Europa, que incluiu 
17 estudos, revelou uma prevalência nas mulheres 
de 0,48% de hipotiroidismo clínico e 4,61% de 
hipotiroidismo subclínico e nos homens de 0,18% 
de hipotiroidismo clínico e 2,83% de hipotiroidismo 
subclínico. A prevalência é assim superior na 
mulher e aumenta com a idade. Neste estudo foi 
também realçado o subdiagnóstico, com cerca de 
4,97% de casos por diagnosticar, principalmente no 
hipotiroidismo subclínico.3

O hipotiroidismo divide-se classicamente em 
clínico e subclínico. O hipotiroidismo clínico 
caracteriza-se por valores séricos baixos de tiroxina 
livre (T4L) com tireotropina (TSH) aumentada 
(hipotiroidismo primário) ou com TSH normal ou 
baixa (hipotiroidismo secundário ou terciário). O 
hipotiroidismo subclínico caracteriza-se por valores 
séricos de T4L normais com TSH aumentada.1 
Esta é uma classificação bioquímica, podendo 
existir hipotiroidismo subclínico sintomático e 
hipotiroidismo clínico assintomático.4-6

As etiologias mais comuns incluem a tiroidite 
autoimune crónica e a destruição iatrogénica da 
glândula com iodo radioativo ou tiroidectomia que, 
em conjunto, contribuem para cerca de 1/3 das 
causas de hipotiroidismo.7

De seguida serão abordados aspetos da etiologia, 
apresentação clínica, abordagem diagnóstica, 
tratamento e considerações especiais, nomeadamente 
no hipotiroidismo subclínico.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa sistemática de artigos 
de revisão, guidelines, meta-análises e estudos originais 
em sites de Medicina Baseada na Evidência, Medline/
Pubmed, The Cochrane library, UpToDate, Evidence Based 
Medicine e Bandolier, entre 1 de janeiro de 2012 e 1 
de setembro de 2018. Os artigos incluídos foram 
publicados ou traduzidos em Inglês ou Português. 
Os termos MeSH pesquisados foram “hypothyroidism” 
e “disease management”. Obtiveram-se 37 artigos, e 
pela pertinência foram incluídos 7. Para além destes 
artigos foram consultadas as referências dos artigos 
selecionados de acordo com a sua relevância para 

Hipotiroidismo primário - 95% dos casos

Tiroidite de Hashimoto

Tiroidectomia

Iodo radioativo

Radioterapia

Deficiência de iodo na dieta

Fármacos
• Antitiroideus, lítio, amiodarona, interferão alfa, interleuci-

na 2, inibidores da tirosina cinase
Doenças infiltrativas

• Amiloidose, esclerodermia, hemocromatose, sarcoidose

Hipotiroidismo congénito

Hipotiroidismo central - 5% dos casos

Patologia hipotalâmica
• Tumor, traumatismo, cirurgia

Patologia hipofisária
• Tumor, traumatismo, cirurgia, radioterapia hipofisária, 

apoplexia/vascular (síndrome de Sheehan), doenças 
infiltrativas, infeções, lesões congénitas, fármacos que 
interferem na síntese ou libertação de TSH

Tabela 1 - Causas de hipotiroidismo2,4,7,9
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O hipotiroidismo central é menos frequente, de-
vendo ser alvo de suspeita clínica em doentes subme-
tidos a radioterapia craniana, remoção cirúrgica de 
adenoma hipofisário, patologia do hipotálamo, pato-
logia da glândula pituitária ou quando os sintomas 
e sinais de hipotiroidismo estão associados a outros 
défices hormonais.4,7 Os adenomas pituitários são res-
ponsáveis por mais de metade dos casos.1

 

Apresentação clínica
A hormona tiroideia desempenha um papel 

importante em vários processos fisiológicos. Desta 
forma, os sintomas e sinais do hipotiroidismo não são 
específicos, variando com a idade, género, duração 
e severidade da deficiência hormonal.1,2,4 Algumas 
particularidades merecem destaque:

• Crianças: pode manifestar-se por atraso no 
crescimento (baixa estatura) e excesso de peso;

• Idosos: o declínio cognitivo pode ser a única 
manifestação, confundindo-se com demência;

• Mulheres: pode manifestar-se por irregularidades 
menstruais e infertilidade;

• Grávidas: alguns sintomas são típicos da própria 
gravidez (tais como fadiga, dificuldade de 
concentração, alterações da memória e aumento 
de peso). Contudo, a intolerância ao frio não 
é um sintoma típico da gravidez, sendo mais 
específico de hipotiroidismo.2,10

A maioria dos doentes com hipotiroidismo 
subclínico são assintomáticos. No entanto, alguns 
doentes poderão ter sintomas inespecíficos 
semelhantes ao hipotiroidismo clínico, embora menos 
severos.5,6

Achados ao exame objetivo incluem bócio 
(particularmente na deficiência de iodo e tiroidite 
autoimune crónica), bradicardia, hipertensão arterial 
diastólica, diminuição dos reflexos osteotendinosos e 
edemas periféricos (Tabela 2).4

 
Abordagem diagnóstica
O diagnóstico definitivo de hipotiroidismo baseia-se na 

avaliação laboratorial.4
Numa avaliação inicial, está recomendado o 

doseamento da TSH. Se o seu valor estiver aumentado, 
dever-se-á proceder ao doseamento da TSH com a T4L.4 
A repetição destes parâmetros deve ser efetuada à mesma 
hora do dia devido à variação circadiana da TSH e 1-3 
meses após a avaliação inicial, exceto nas grávidas e 
mulheres com infertilidade em estudo, em que a repetição 
deve ser imediata e o tratamento iniciado se confirmada 
alteração.6,11 Por outro lado, se suspeita de causa central, 
deverão ser avaliadas desde logo TSH e T4L.4

Sistema Quandro

Pele e faneras Espessamento cutâneo
Pele seca e fria*
Intolerância ao frio*
Cabelo fino e frágil*
Macroglossia
Unhas quebradiças
Edema periférico e periorbital

Cardiovascular Bradicardia
Hipertensão diastólica
Derrame pericárdico
Eletrocardiograma: bradicardia, 
ondas T planas e baixa voltagem

Respiratório Derrame pleural

Gastrointestinal Obstipação*

Neurológico/
Psiquiátrico

Fadiga
Depressão
Dificuldade de concentração
Discurso lentificado
Alterações da cognição e 
memória
Diminuição dos reflexos 
osteotendinosos

M ú s c u l o -
esqueléticas

Fraqueza muscular proximal*
Mialgias
Artralgias

Geniturinário Irregularidades menstruais
Amenorreia
Hemorragia uterina anómala
Anovulação

Outros Ganho ponderal

A c h a d o s 
laboratoriais

Anemia (normocítica ou 
macrocítica)
Hiponatremia (secundária 
à produção inapropriada de 
hormona antidiurética)
Aumento do LDL e 
Triglicerídeos
Elevação de Creatina-Quinase
Elevação de Proteína-C-Reativa
Hiperprolactinemia

Proteinúria

Hipóxia e hipercapnia

Tabela 2 - Sinais e sintomas de hipotiroidismo2,4,9

Legenda: * - Achados mais específicos de hipotiroidismo
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Se os parâmetros laboratoriais foram compatíveis 
com hipotiroidismo subclínico, o diagnóstico deve ser 
confirmado após 3-6 meses com doseamento de: TSH, 
T4L e anticorpos anti-tiroideus, para excluir causas de 
elevação transitória de TSH.1,11

A dosagem de anticorpos antitiroideus, mais 
especificamente anti-tireoperoxidase (anti-TPO), 
auxilia na confirmação de etiologia autoimune, estando 
presentes em mais de 90% dos doentes com tiroidite de 
Hashimoto. O doseamento é também importante nos 
casos de hipotiroidismo subclínico para avaliar o risco 
de progressão para hipotiroidismo permanente.4 Este 
risco varia entre 2 e 6% ao ano e parece ser superior nas 
mulheres, nos indivíduos com valores elevados de TSH 
e/ou anti-TPO e naqueles com valores de T4 no limite 
inferior do normal.5

Outras causas, embora raras, que levam a elevação da 
TSH, incluem: resistência à TSH ou hormona tiroideia 
(mutações no recetor de TSH); adenoma pituitário com 
secreção de TSH; fase de recuperação de patologia 
não tiroideia; insuficiência adrenal; obesidade mórbida 
(mediada pela leptina) (Tabela 3).4

Os valores de referência utilizados na definição 
bioquímica de disfunção tiroideia têm sido 
recentemente alvo de controvérsia, uma vez que parece 
existir uma variação dos mesmos com o género e etnia, 
mas também com a idade, ocorrendo um aumento 
gradual dos valores de TSH.12 Este facto tem levantado 
questões relativas ao possível sobrediagnóstico, 
sobretudo na população idosa, como demonstrado 
em alguns estudos.13,14 Contudo, a disponibilidade de 
informação relativa às consequências do tratamento 
destas populações em particular é escassa, pelo que, 
até à data não foram demonstrados argumentos 
convincentes para alterar os valores de referência 
utilizados nestes doentes.1

Abordagem terapêutica
Os principais objetivos do tratamento do 

hipotiroidismo são: melhoria sintomática, 
normalização dos níveis séricos de TSH e resolução 
do bócio, caso presente.2,7

A levotiroxina (L-T4) é o tratamento de primeira 
linha pelo perfil farmacológico (administração oral, 
boa absorção intestinal e semivida de sete dias); 
eficácia clínica; efeitos secundários aceitáveis; vasta 
experiência na utilização e baixo custo.15

Nos adultos saudáveis a dose diária inicial 
deverá ser 1.6 mcg/kg/dia com titulação a cada 6 
semanas até atingidos níveis de referência de TSH. 
Nos idosos ou nos doentes com doença coronária, 
a dose diária inicial deverá ser 25-50 mcg/dia com 
titulação a cada 14-21 dias. O ajuste da dose deve ser 
progressivo, com aumento/diminuição de 12.5-25 
mcg/dia.15 Como alternativa, o clínico pode iniciar 
a terapêutica de acordo com os valores de TSH:

• TSH entre 4-8 mIU/L - 25 mcg/dia de L-T4;
• TSH entre 8-12 mIU/L - 50 mcg/dia de L-T4;
• TSH >12 mIU/L 75 mcg/dia de L-T4.16

A normalização de TSH define a compensação 
do quadro de hipotiroidismo. No entanto, esta 
não é imediata e pode demorar várias semanas. 
A dose de manutenção depende da causa, sendo 
habitualmente superior no hipotiroidismo central. 
Quando esta é >2mg/kg/dia deve suspeitar-se de 
má absorção ou falta de adesão à terapêutica. Caso 
o doente mantenha sintomas apesar de valores de 
TSH adequados, pode reajustar-se a medicação de 
forma a definir um valor alvo de TSH na metade 
inferior do normal. Devem ser aceites valores 
alvo menos rígidos nos doentes que desenvolvem 
sintomatologia cardíaca, uma vez que a L-T4 
pode induzir arritmias, angina ou enfarte agudo 

TSH T4L T3L

Hipotiroidismo primário ↑ ↓

Hipotiroidismo secundário ou terciário ↓ ou N ou ligeiramente ↑ ↓ ou no LIN

Hipotiroidismo subclínico ↑ N

Resistência a TSH ↑ N ou ↓ N ou ↓

Resistência a T3 ↑ ou N ↑ ↑

Adenoma pituitário com secreção de TSH ↑ ou N ↑ ↑

Fase de recuperação de patologia não tiroideia ↑ N N

Legenda: TSH – tireotropina; T4L – tiroxina lvre; T3L – triiodotironina livre; T3 – triiodotironina; N – normal; LIN – limite inferior do 
normal; ↑ – aumentado; ↓ – diminuído

Tabela 3 - Diagnóstico diferencial de TSH elevada4,5
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do miocárdio.15 Uma vez atingidos níveis de TSH 
adequados, a TSH deve ser avaliada após 6 meses e 
depois, pelo menos, anualmente.7

A L-T4 deve ser ingerida com água, idealmente 
em jejum, no mínimo 30 e idealmente 60 minutos 
antes do pequeno-almoço; no restante dia, pelo 
menos 2 horas e idealmente 4 horas após a última 
refeição.11,16

Sempre que a formulação de L-T4 for alterada, 
é aconselhável dosear a TSH após 6 semanas, para 
eventual ajuste de dose por possíveis diferenças de 
biodisponibilidade.15 O mesmo deve ser realizado 
em situações que interfiram na farmacocinética de 
L-T4. Por exemplo:

• Fármacos que diminuem a absorção de 
L-T4: sulfato ferroso, carbonato de cálcio, 
antiácidos, bloqueadores dos recetores de 
histamina, inibidores da bomba de protões, 
colestiramina e raloxifeno;

• Fármacos que aumentam o metabolismo de 
L-T4: rifampicina, carbamazepina, fenitoína, 
fenobarbital;

• Fármacos que aumentam a Globulina 
Transportadora de Tiroxina: terapêutica 
hormonal de substituição com estrogénios;

• Patologias que diminuem a absorção de L-T4 
(gastrite atrófica/anemia perniciosa, doença 
celíaca, cirurgia bariátrica) ou que aumentem 
a excreção (síndrome nefrótico);

• Ganho ou perda ponderal >10%;
• Gravidez;
• Envelhecimento.15

O sobretratamento, nomeadamente nos idosos 
e mulheres na pós-menopausa, está associado a 
maior risco de fibrilação auricular, acidente vascular 
cerebral, osteoporose e fraturas, sobretudo se TSH 
<0.1 mIU.7

Hipotiroidismo subclínico
O hipotiroidismo subclínico parece estar associado 

a um risco aumentado de doença coronária e 
mortalidade cardiovascular, particularmente 
para valores de TSH ≥10 mIU/l e TSH ≥7 
mIU/l, respetivamente.6 Estes resultados foram 
demonstrados na meta-análise de Rodondi et al. que 
incluiu 11 estudos de coorte e 55287 participantes.17 
Noutras meta-análises, o hipotiroidismo subclínico, 
foi associado a um aumento do risco de insuficiência 
cardíaca e AVC fatal, particularmente para valores 
de TSH ≥7 mIU/l.18,19 Por outro lado, não parece 
haver associação com declínio cognitivo e risco de 
fratura.20,21

No entanto, à data, não existe evidência sólida 

de benefício do tratamento do hipotiroidismo 
subclínico na diminuição de eventos e mortalidade 
cardiovascular. A existir, parece ser apenas em doentes 
até aos 70 anos, sendo menos evidente nos doentes 
com mais de 70 a 75 anos e provavelmente nulo 
nos doentes acima dos 80 anos.5,11,22 O tratamento 
é recomendado nos indivíduos com até 70 anos 
de idade e TSH ≥10 mIU/l. Em todas as outras 
situações, a decisão terapêutica deve ser guiada por 
fatores individuais, como sintomas ou prevenção de 
progressão para hipotiroidismo clínico.5,23

Os critérios que devem levar a uma intervenção 
terapêutica no hipotiroidismo subclínico variam 
consoante as recomendações internacionais.

De acordo com a ETA, todos os doentes até aos 70 
anos e níveis de TSH ≥10 mIU/l têm indicação para 
tratamento com L-T4. Em doentes com mais de 70 
anos e níveis de TSH ≥10 mIU/l, não se recomenda 
o tratamento por rotina, devendo, no entanto, 
ser considerado se sintomas de hipotiroidismo ou 
risco cardiovascular elevado. Para valores de TSH 
acima do valor de referência mas <10 mIU/l, a 
ETA recomenda o tratamento se um dos seguintes 
fatores estiver presente: ≤65-70 anos e sintomas; 
bócio; hipotiroidismo subclínico persistente após 
hemitiroidectomia.5,16

O consenso da ATA recomenda, como indicação 
para início do tratamento, valores de TSH ≥10 
mIU/l, independente da idade. Se os valores de 
TSH estiverem acima do valor de referência mas 
<10 mIU/l, devem ser considerados outros fatores 
na decisão de iniciar o tratamento: sintomas; 
anticorpos anti-TPO positivos; doença cardiovascular 
aterosclerótica, insuficiência cardíaca ou fatores de 
risco cardiovascular.5,11

A guia de tratamento é semelhante ao 
hipotiroidismo clínico, exceto nos adultos saudáveis 
em que devem ser utilizadas doses ligeiramente 
inferiores (1.5mcg/kg/dia – aproximadamente 75 
a 100mcg/dia nas mulheres ou 100 a 125mcg/dia 
nos homens). Nos indivíduos com <65 anos a TSH 
deve estar entre 0,4-2,5mIU/l (metade inferior do 
normal); nos idosos valores alvo entre 1-5mIU/l são 
aceitáveis.6,11

Os doentes cujo critério terapêutico foi baseado na 
presença de sintomas devem ser reavaliados 3-4 meses 
após atingida TSH alvo e, caso não haja melhoria das 
queixas, a terapêutica deve ser suspensa.11 

Nas situações em que se opta por vigilância, a TSH 
e T4L devem ser doseadas a cada 6 meses, pelo menos 
nos dois primeiros anos e, se estáveis, anualmente.6,9,11
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DISCUSSÃO

A evidência atual é unânime quanto ao tratamento 
do hipotiroidismo clínico, contudo importa 
reforçar junto dos clínicos a necessidade da correta 
administração do fármaco para ser eficaz, assim 
como as suas interações e a importância de valorizar 
a clínica e não apenas os parâmetros analíticos. Por 
outro lado, devem ser realizados mais estudos sobre 
os valores de referência e a variação dos mesmos 
de população para população. Existe controvérsia 
se os valores analíticos de TSH e T4L devem ser 
usados como definição de hipotiroidismo pois alguns 
doentes apresentam sintomas com níveis bioquímicos 
normais, e são estes que ditam o início do tratamento.

Apesar de a L-T4 ser o tratamento recomendado 
para o hipotiroidismo, alguns doentes mantêm-se 
sintomáticos com este tratamento mesmo com níveis 
bioquímicos apropriados, sendo assim questionável se 
alguns doentes não beneficiam de outros tratamentos 
(por exemplo, liotironina).

Existem também informações escassas sobre os 
efeitos a longo prazo do hipotiroidismo, por exemplo, 
a nível cardiovascular.

Importa ainda mencionar que alguns fatores 
ambientais, disruptores endócrinos (como as 
embalagens de plástico usadas na indústria alimentar), 
não estão a ser devidamente contabilizados como 
trigger de doença tiroideia.24 

Relativamente ao hipotiroidismo subclínico, 
apesar da eventual associação entre este e o risco 
aumentado de eventos e mortalidade cardiovascular, 
não se sabe, se esta é uma relação de causalidade 
direta ou apenas um fenómeno previsível decorrente 
das faixas etárias incluídas nestes estudos. Por outro 
lado, mesmo que exista uma associação verdadeira, 
não existe evidência sólida relativamente ao benefício 
do tratamento na diminuição destes outcomes exceto 
nos doentes até aos 65 e 70 anos de idade. Até que 
mais estudos estejam disponíveis, o seu tratamento 
deve ter em conta fatores individuais. Sendo assim, é 
importante a realização de estudos controlados com 
outcomes clínicos relevantes que permitam delinear 
uma melhor estratégia de abordagem e tratamento 
desta entidade.
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RESUMO 

Introdução: Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que, quando ingeridos em quantidades 
adequadas, são benéficos para a saúde. A OMS estima que, atualmente, a depressão afete mais de 350 milhões 
de pessoas. Também investigada pela sua relação com o sistema gastrointestinal é a ansiedade, uma vez que 
possui base nervosa, endócrina e imunológica. A perspetiva de uso de compostos como os probióticos, para o 
tratamento de distúrbios psiquiátricos tem despertado grande interesse nos últimos anos. Assim, pretende-se 
avaliar a evidência disponível sobre o benefício do tratamento com probióticos na depressão e na ansiedade.
Material e Métodos: Pesquisa de normas de orientação clínica, ensaios clínicos controlados e aleatorizados, 
revisões sistemáticas e meta-análises, nas bases de dados Pubmed/Medline, Cochrane Library, Evidence based Medicine, 
Canadian Medical Association, Practice Guidelines e National Guideline Clearinghouse. 
Resultados: Depois de analisados 31 artigos resultantes da pesquisa, foram incluídos 5: uma revisão sistemática 
e 4 ensaios clínicos controlados e aleatorizados. 
Discussão: Na maioria da literatura analisada, não foi possível identificar benefício acrescido do uso de 
suplementação probiótica quando comparado com placebo. Na revisão sistemática, menos de metade dos 
estudos incluídos apresentam diferenças estatisticamente significativas entre o grupo com suplementação 
probiótica e o grupo placebo. Dos 4 ensaios clínicos selecionados, apenas dois demonstraram diminuição das 
pontuações nas escalas utilizadas pós intervenção.
Conclusões: De acordo com a evidência disponível, a suplementação com probióticos não parece ter 
benefício consistente para utilização na depressão e ansiedade, sendo necessários mais estudos, para estabelecer 
a existência de associação. 
Palavras-chave: probióticos; ansiedade; depressão

ABSTRACT

Introduction: Probiotics are defined as living microorganisms that when ingested in reasonable quantities 
are beneficial to health. The WHO estimates that depression affects more than 350 million people. Also 
investigated for its relation to the gastrointestinal system, is anxiety, since it has a nervous, endocrine and 
immunological base. The prospect of  using compounds such as probiotics for the treatment of  psychiatric 
disorders has raised great interest. Thus, it is intended to evaluate the available evidence regarding the benefits 
of  treating depression and anxiety with probiotics.
Material and Methods: Research of  clinic orientation standards, randomized and controlled clinical trials, 
systematic reviews and meta-analysis, in the databases of  Pubmed/Medline, Cochrane Library, Evidence based 
Medicine, Canadian Medical Association, Practice Guidelines and National Guideline Clearinghouse.
Results: After analyzing 31 articles resulting from the research, 5 articles have been included: a systematic 
review and 4 randomized and controlled clinical trials.
Discussion: On the majority of  the analysed literature it wasn’t possible to identify the additional benefit of  
the use of  probiotic when compared with the placebo. In the systematic review less than half  of  the included 
studies present statistically significant differences between the probiotic supplementation group and the placebo 
group. Of  the 4 clinical trials selected, only two showed a decrease in scores on post-intervention scales.
Conclusions: According to the available evidence, the supplementation with probiotics doesn’t seem to have 
a consistent benefit for use in anxiety and depressive and further studies are required to establish an existence 
of  association. 
Keywords: probiotics; anxiety; depression.

37



MGF & Ciência Volume 4|Nº1|junho, 2020

A utilização de probióticos na depressão e ansiedade - Qual a evidência?

INTRODUÇÃO

O impacto do trato gastrointestinal (GI) na função 
cerebral, cognição e comportamento tem sido de 
grande interesse, com trabalhos experimentais 
a investigar o tratamento médico de distúrbios 
neuropsiquiátricos através da ingestão de bactérias 
probióticas. As evidências sugerem que a composição 
da microbiota dentro do intestino desempenha um 
papel importante nas doenças mentais.1 

Os probióticos são definidos como microrganismos 
vivos que, quando ingeridos em quantidades 
adequadas, são, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), benéficos para a saúde e 
o bem-estar.2 Atuam como imunomoduladores pela 
mediação da secreção de citocinas através de vias de 
sinalização, como o fator nuclear kappa de células 
B ativadas (NFkB), que resulta na proliferação e 
diferenciação de células imunes e células epiteliais.1 

Os benefícios dos probióticos incluem: melhoria 
da saúde da pele, maior resistência a alérgenos, 
melhoria do sistema imunológico e proteção dos 
danos oxidativos.3 As bactérias probióticas podem ser 
administradas oralmente através de várias formas, 
incluindo alimentos fermentados como o iogurte, em 
pó liofilizado ou suplementos encapsulados.4 

É cada vez mais evidente que existem interações 
bidirecionais entre o trato gastrointestinal, o sistema 
nervoso entérico e o sistema nervoso central. 
Estudos recentes demonstraram que a microbiota 
intestinal desempenha um papel importante nessas 
interações intestino-cerebrais. Além disso, alterações 
na composição da microbiota intestinal podem 
estar associadas à patogénese de vários distúrbios 
neurológicos, incluindo autismo, depressão, doença 
de Parkinson e doença de Alzheimer.2 

A via de sinalização bidirecional entre o cérebro 
e o sistema gastrointestinal foi reconhecida e 
foi sublinhado que fatores emocionais podem 
influenciar a função do intestino e a condição do 
trato gastrointestinal pode alterar a função cerebral.5 

Problemas intestinais podem conduzir diretamente 
a patologias como ansiedade e depressão.6  Esta 
interligação entre o intestino e o cérebro foi 
destacada devido à alta comorbidade entre doenças 
como a ansiedade e depressão, com distúrbios 
gastrointestinais, como a síndrome do intestino 
irritável (SII) e doença inflamatória intestinal (DII).5 

Nos últimos anos, a perspetiva de uso de compostos 
como os probióticos, para o tratamento de distúrbios 
psiquiátricos, tem despertado grande interesse entre 
os neurocientistas, embora os mecanismos da sua ação 
no humor em humanos permaneça por esclarecer.3 

A formulação de um diagnóstico psiquiátrico 
passa pela compreensão dos comportamentos que 
são tidos como inadequados e isso requer a análise 
das contingências que os instalaram e que os mantêm. 
Tristeza, medo e luto podem revelar-se como uma 
resposta humana, universal e adaptativa a um evento 
externo, sem ainda serem considerados patológicos. 
Importa distinguir entre aquilo que é normal e o que 
é patológico. 

A Organização Mundial de Saúde estima 
que, atualmente, a depressão afete mais de 350 
milhões de pessoas em todo o mundo e represente 
aproximadamente 7,5% dos anos saudáveis   
perdidos devido à deficiência.7  De acordo com o 
DSM-V enquadra-se dentro das Perturbações do 
Humor e apresenta-se como uma perturbação 
psiquiátrica multidimensional, que prejudica a 
capacidade do indivíduo no seu funcionamento 
diário, causando prejuízo clinicamente significativo 
a nível social, laboral ou noutras áreas importantes 
de funcionamento.8 Pode ocorrer perda ou ganho 
de peso não intencional, distúrbios do sono, fadiga, 
perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa 
excessiva, capacidade diminuída de pensar ou de se 
concentrar e pensamentos recorrentes de morte.5 
Pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, ansiosas, 
vazias, sem esperança, indefesas, culpadas, irritadas, 
envergonhadas ou inquietas.8 

Outra patologia muito investigada pela sua 
relação com o sistema gastrointestinal é a ansiedade, 
uma vez que possui uma base nervosa, endócrina e 
imunológica.8 A ansiedade apresenta-se como uma 
antecipação de ameaça futura, sem desencadeantes 
claros, que não podem ser evitados, e que caso se 
mostre habitual se designa ansiedade-traço ou se 
episódica, ansiedade-estado. A ansiedade apresenta-
se como patológica quando excessiva face ao estímulo 
apresentado. O DSM-V esclarece os critérios 
de diagnóstico para as diversas Perturbações de 
Ansiedade que têm em comum um sentimento de 
ansiedade exacerbado, que se prolonga durante 
vários meses com um verdadeiro impacto na vida 
quotidiana. 

A área de avaliação psiquiátrica deve ser 
compreendida como mais do que apenas um campo 
dedicado ao uso de medidas e técnicas. A avaliação, 
em geral, e o desenvolvimento de instrumentos, 
servem como forma de objetivar conceitos. As escalas 
utilizadas para avaliação de sintomas podem ser uma 
abordagem para examinar domínios psicopatológicos 
que são de importância decisiva. 

É então teorizado que as bactérias intestinais 
desempenham um papel importante na sinalização 
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bidirecional entre o cérebro e o intestino, sendo que o 
estado emocional influencia a função gastrointestinal, 
enquanto a saúde gastrointestinal altera a função 
cerebral.7 Os probióticos podem ser essenciais para 
pessoas com depressão, patologia que continua a ser 
um desafio para a saúde global, já que a mesma é 
um distúrbio metabólico do cérebro.8 Portanto, urge a 
procura de um tratamento adequado e eficaz através 
de novas opções, sendo uma delas o envolvimento de 
bactérias probióticas no tratamento da depressão e 
ansiedade.8 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
evidência disponível na literatura sobre o benefício 
do tratamento com suplementação probiótica na 
depressão e ansiedade, de forma a sistematizar as 
possíveis linhas orientadoras e delinear estratégias de 
intervenção.

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foram definidos os termos Medical 
Subject Headings (MeSH): “probiotics”, “anxiety” e 
“depression”. Foram definidos critérios de inclusão 
e exclusão e, posteriormente, realizada a pesquisa 
de artigos nas bases de dados Pubmed/Medline, 
Cochrane Library, Evidence Based Medicine, 
Canadian Medical Association, Practice Guidelines e 
National Guideline Clearinghouse.

A procura compreendeu o período desde janeiro 
de 2014 a abril de 2018, de artigos escritos em língua 
portuguesa e inglesa, incluindo Revisões Sistemáticas 
(RS), Meta-análises (MA), Ensaios clínicos controlados 
e aleatorizados (ECA) e Normas de Orientação 
Clínica (NOC). 

Foram elegíveis para inclusão neste estudo artigos 
escritos em inglês ou português, sendo que os estudos 
incluídos se aplicavam apenas a ensaios em humanos 
e avaliavam, através de instrumentos, alterações 
subjetivas em domínios psicopatológicos, após 
consumir um suplemento probiótico, alimento ou 
bebida contendo culturas probióticas em população 
saudável ou com diagnóstico de depressão e/ou 
ansiedade. 

Foram admitidos estudos com população com 
outras patologias, mas excluídos aqueles que 
investigavam apenas disfunções GI ou cuja população 
possuía diagnóstico de doença psiquiátrica além de 
depressão e/ou ansiedade. Inicialmente, procedeu-
se à leitura do título e, quando este se assumia como 
relevante, foi lido o respetivo resumo. 

Foram excluídos artigos após revisão de título e 
resumo, aqueles com duplicação de artigos ou não 

concordantes com os critérios de inclusão. 
Após a seleção dos artigos, foram extraídos os 

dados: autores dos estudos, ano de publicação, 
desenho do estudo, caracterização da amostra, 
intervenção, principais resultados e limitações do 
estudo.

A avaliação da qualidade dos estudos seguiu 
as recomendações da Escala de The Strength-of-
Recommendation Taxonomy (SORT) da American 
Family Physician (AFP) para avaliação do nível de 
evidência da publicação e estabelecimento da força 
de recomendação.

RESULTADOS

Observa-se, pela Figura 1, que a pesquisa realizada 
nas bases de dados permitiu a identificação de um 
total de 52 artigos, tendo destes sido, 21 excluídos 
com base na revisão do título e resumo. Dos 31 artigos 
analisados, 4 foram rejeitados por serem duplicados, 
1 foi eliminado por realizar estudos com animais, 
2 por incluírem população com várias patologias 
psiquiátricas e 19 por não apresentarem intervenção 
com suplementação probiótica. Assim, foram 
analisados um total de 5 artigos, cujos resultados e 
principais conclusões se encontram em maior detalhe 
adiante (Tabela 1).

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos 
incluídos na revisão

DISCUSSÃO

Diversas questões metodológicas dificultam a 
interpretação dos dados obtidos.

Os estudos incluídos na presente revisão 
apresentam heterogeneidade na metodologia 
utilizada, na amostra populacional e na forma de 
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Referências 
dos estudos

Tipo de 
estudo

Amostra Intervenção Principais resultados NE

Pirbaglou 
M. et al.9 

(2017)

RS 10 ECA:

6 ECA: 
A v a l i a v a m 
o efeito da 
suplementação 
p r o b i ó t i c a 
nos sintomas 
depressivos e 
de ansiedade 
em população 
saudável;

4 ECA:
A v a l i a v a m 
o efeito da 
suplementação 
p r o b i ó t i c a 
nos sintomas 
depressivos e 
de ansiedade 
em população 
c o m 
d i a g n ó s t i c o 
de patologia 
clínica.

Probióticos 
em cápsula 
vs placebo (3 
estudos)

Probióticos em 
pó vs placebo (3 
estudos)

Leite/iogurte 
vs placebo (4 
estudos)

Estudos com população saudável: 

1ECA (n=66; 4 semanas): diferenças 
estatisticamente significativas entre 
o grupo com uso de probióticos e 
o controlo no GSI (-24 no grupo 
probiótico vs -10 no grupo controlo, 
p<0,05).

1ECA (n=40; 4 semanas): redução 
significativa pós intervenção entre os 
grupos no valor total do LEIDS-r (-9,4 
no grupo probiótico vs -2,4 no grupo 
placebo, p<0,001).

Estudos efetuados à população com 
diagnóstico clínico:

1ECA (n=40; 8 semanas): diferenças 
estatisticamente significativas entre os 
grupos no BDI a favor do grupo tratado 
com probiótico (-5,7 no probióticos vs 
-1,5 placebo, p=0,001).

1 ECA (n=74, 8 semanas): sem 
diferenças significativas no HAD

Os outros dois estudos mostraram 
reduções significativas no grupo do 
uso de probióticos, mas sem valores 
reportados.

2

P i n t o -
Sanchez 
M. et al10 

(2017)

ECA E s t u d o 
duplo-cego, 
con t ro lado 
por placebo.

n= 44 
adultos 

A n s i e d a d e 
leve a 
moderada e/
ou depressão.

Suplementação 
com

Bifidobacterium 
l o n g u m 
NCC3001 (BL) 
a 22 pacientes 
e placebo a 
22 pacientes 
durante 6 
semanas

Às 6 semanas, 14 dos 22 (64%) 
pacientes do grupo BL tiveram valores 
de depressão diminuídos na escala 
HADS em comparação com 7 de 
22 (32%) pacientes que receberam 
placebo (IC 95%,p = 0,04).

O uso de BL não produziu efeito 
significativo na ansiedade.

2

Tabela 1 - Principais conclusões dos estudos selecionados
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Romijn A. 
e Rucklidge 
J.11 (2017)

ECA O estudo 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo.

n= 79 adultos

Grupo com 
probiótico ativo 
(n = 40) vs grupo 
placebo (n = 39).

8 semanas

MADRS: Montgomery–Åsberg 
Depression Rating Scale: p=0.62

QIDS-SR16: Quick Inventory of  
Depressive Symptoms: p= 0.53

DASS# Depression: p=0.99

DASS Anxiety: p=0,78

Nenhuma diferença significativa foi 
encontrada entre os grupos probiótico 
e placebo em qualquer avaliação com 
as diferentes escalas.

2

Ö s t l u n d -
Lagerström 
L.12 (2016)

ECA E s t u d o 
d u p l o - c e g o , 
c o n t r o l a d o 
com placebo.
n= 290 idosos 
(≥65 anos).
12 semanas. 
Parâmetros de 
i n t e r ve n ç ã o 
f o r a m 
avaliados nas 
semanas 0, 8 
e 12.

Grupo com 
suplementação 
probiótica vs 
placebo; 

8 semanas
Depressão (p=0,60)                                        
Ansiedade(p=0,79)
Probiotico (x̅= −0.01±2.1)             
Probiótico (x̅= −0.31±2.1)
Placebo (x̅= −0.18±1.9)                                         
Placebo (x̅= −0.23±1.9)

12 semanas
Depressão (p=0,89)     
Ansiedade (p=0,55)
Probiótico (x̅= 0.04±2.2)                                      
Probiótico (x̅=−0.22±2.)
Placebo (x̅=  −0.01±2.8)                                         
Placebo (x̅= 0.06±3.0)

2

C e p e d a 
M.13 (2017)

ECA n=18019 
(população 
com >18 anos) 

6 anos (2006-
2012)

Classificados 
como deprimidos 
se pontuações do 
PHQ-9 fossem 
> 10.

Indivíduos expostos a probióticos foram 
menos propensos a ter depressão (OR 
para depressão ligeira a severa = 0,69, 
intervalo de confiança [IC] de 95% = 
0,58-0,83; p=0,0001; OR não ajustada 
para depressão moderada ou mais 
grave = 0,58, IC 95% = 0,45-0,76; 
p=0,0001 ).

Após ajuste para características 
associadas à depressão e exposição 
a probióticos, o efeito foi atenuado 
(OR = 0,82,95% CI = 0,61-1,1) e não 
extensivo. 

2

Cont. Tabela 1 - Principais conclusões dos estudos selecionados

Legenda: RS - Revisão Sistemática; ECA: Ensaio clínico aleatorizado; GSI - Global Severity Index; LEIDS-r:Leiden Index of  Depression 
Sensivity; BDI - Beck Depression Inventory; HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale; DASS - Escala de stress, depressão e 
ansiedade; PHQ-9 - Patient Health Questionnaire; OR - odds ratio; NE - Nível de Evidência
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avaliação do efeito da suplementação probiótica 
(utilizadas diferentes escalas para aferir as pontuações 
após intervenção), sem total clareza sobre o tipo de 
informação que se pode obter com cada ferramenta, 
enviesando a sua interpretação e gerando fatores de 
confusão. 

A todos os estudos foi atribuído um Nível de 
Evidência 2. 

Importa ter em consideração que nenhum 
dos estudos avaliou os potenciais efeitos adversos 
da suplementação com probióticos e muitos não 
asseguravam de forma consistente a adesão ao 
tratamento. A revisão sistemática de Pirbaglou 
et al. avaliou 10 ensaios clínicos controlados e 
aleatorizados (ECA), nos quais 4 avaliavam o efeito da 
suplementação probiótica em sintomas presentes em 
transtornos depressivos e de ansiedade em população 
com diagnóstico de patologia clínica e os outros 6 
estudos avaliavam o mesmo, mas numa população 
saudável. 9

Foi colocada a hipótese de que a suplementação 
com probióticos poderia resultar na redução das 
pontuações das escalas utilizadas.

Os ECA incluídos na RS incluíram a 
suplementação de probióticos através de três formas 
diferentes: cápsula, em pó e leite/iogurte, sendo os 
estudos controlados por placebo.

Nos 6 estudos que avaliavam a suplementação de 
probióticos em adultos saudáveis, 4 demonstraram 
benefícios, mas apenas dois revelaram reduções 
estatisticamente significativas entre o grupo tratado 
com suplementação probiótica e o grupo tratado com 
placebo.

Dos 4 estudos que incluíram população com 
diagnóstico clínico (síndrome de fadiga crónica, 
síndrome do intestino irritável (SII) e cancro), 
apenas um mostrou diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos a favor do grupo tratado 
com probiótico (-5,7 no probióticos vs -1,5 placebo, 
p=0,001).

Os resultados encontrados, apesar de encorajadores 
para estudar os potenciais efeitos da suplementação 
probiótica, devem ser vistos como preliminares, pelas 
limitações presentes, já que as amostras dos estudos 
são relativamente pequenas e apenas três ensaios 
incluíam a verificação formal da comida ingerida e 
adesão à suplementação probiótica.

O estudo de Pinto-Sanchez consistiu num ensaio 
clínico controlado e aleatorizado, duplo cego numa 
amostra de 44 pacientes adultos com SII, diarreia ou 
um padrão de fezes mistas que apresentavam ansiedade 
ligeira a moderada ou depressão com base na escala 
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. A 

amostra foi aleatoriamente dividida em dois grupos, 
um dos quais recebeu diariamente Bifidobacterium 
longum NCC3001 (BL) (n = 22) e outro placebo (n 
= 22) por um período de 6 semanas. Na semana 0, 
6 e 10, foram determinados os níveis de ansiedade 
e depressão, sintomas de SII, qualidade de vida e 
somatização, através da utilização de questionários. 
Às 6 semanas, 14 dos 22 (64%) pacientes do grupo 
que receberam BL apresentaram valores diminuídos 
(HAD-D≥2 pontos) em comparação com 7 de 22 
(32%) pacientes que receberam placebo (risco relativo 
(RR) 1,98; 95% intervalo de confiança (IC) 1,16-
3,38; p = 0,04). Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos no uso 
de BL no que toca à avaliação da ansiedade às 6 ou 
10 semanas. Este estudo é o primeiro a mostrar que 
os probióticos podem melhorar as pontuações das 
escalas de avaliação da depressão, bem como alterar 
os padrões de atividade cerebral em doentes com SII 
que apresentem depressão e ansiedade. Contudo, são 
necessários estudos adicionais para uma confirmação 
mais clara, que permitam utilizar ferramentas 
psicométricas numa amostra maior de pacientes.10

Por sua vez, Romijn A. e Rucklidge J. utilizaram 
uma amostra de 79 participantes, num ensaio 
duplo-cego, aleatorizado, controlado por placebo, 
durante 8 semanas, nas quais 40 participantes foram 
submetidos a suplementação probiótica e 39 ao uso 
de placebo. Nenhuma diferença significativa foi 
encontrada entre os grupos probiótico e placebo em 
qualquer avaliação com as diferentes escalas utilizadas 
(MADRS: Montgomery–Åsberg Depression Rating 
Scale, QIDS-SR16: Quick Inventory of  Depressive 
Symptoms, DASS: Escala de stress, depressão e 
ansiedade). Este estudo não encontrou evidências de 
que a formulação probiótica seja eficaz no tratamento 
do humor deprimido. A falta de efeito observado nos 
sintomas de humor pode ser devida à gravidade, 
cronicidade ou resistência ao tratamento da amostra. 
Segundo os autores, uma das limitações presentes é 
possibilidade de que os probióticos levem mais de 8 
semanas para efetuar mudanças no humor.11

Östlund-Lagerström L et al estudaram um grupo 
de pessoas (n= 290), com mais de 65 anos, num 
ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado 
com placebo, durante um período de tratamento de 
12 semanas e os parâmetros de intervenção foram 
avaliados nas semanas 0, 8 e 12. Os dois grupos 
pontuaram quase de forma semelhante nas semanas 8 
e 12 e não foram observadas diferenças significativas 
nas pontuações. Apesar do resultado negativo, os 
resultados delineados no presente estudo destacam 
questões importantes, que precisam ser levadas em 
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consideração ao projetar ensaios clínicos em idosos, 
particularmente, a alta taxa de desistência nessa parte 
da população, sendo essencial refletir antes de iniciar 
o estudo. A população do estudo era composta por 
pessoas sem e com sintomas gastrointestinais, o que 
pode ter influenciado negativamente os resultados, 
além de que é provável que o estudo delineado 
beneficiasse de um tamanho de amostra maior e de 
uma população mais homogênea.12

Cepeda M et al incluíram num ensaio 18019 
participantes, dos quais 14,11% foram expostos aos 
probióticos. Os participantes com 18 anos de idade 
ou mais, que participaram do estudo durante os anos 
de 2006–2007, 2007–2008, 2009–2010 e 2011–2012, 
que responderam a duas entrevistas e ao questionário 
de depressão, foram incluídos. Foram classificados 
como deprimidos se a pontuação da escala PHQ-
9 (Patient Health Questionnair-9) fosse > 10. A 
análise não ajustada sugeriu que os indivíduos que 
consumiram probióticos tinham menor probabilidade 
de depressão (OR = 0,58, IC 95% = 0,45-0,75). Após 
ajuste para características associadas à depressão e 
exposição a probióticos, o efeito foi atenuado (OR 
= 0,82,95% CI = 0,61-1,1). Assim, neste estudo, a 
utilização de probióticos não está associada a menores 
taxas de depressão. A exposição aos probióticos 
foi considerada, caso o participante os consumisse 
através de alimentos ou suplementos.13

Importa reconhecer que os efeitos dos probióticos 
podem diferir potencialmente quando consumidos 
como suplementos ou através de alimentos. A 
incorporação num estudo de amostras mais 
homogéneas e um período mais amplo de avaliação 
temporal podem produzir resultados diferentes. 
Futuros estudos que utilizem uma abordagem 
preventiva ou façam uso dos probióticos como 
tratamento adjuvante podem revelar-se mais eficazes.

CONCLUSÕES

Apesar da evidência acumulada da influência da 
microbiota no comportamento em animais, os dados 
em humanos são bastante limitados. A evidência 
atual para a associação entre a suplementação 
com probióticos em pacientes com diagnóstico de 
ansiedade e/ou depressão permanece controversa. 
Parece que a suplementação probiótica tem um 
resultado positivo na ansiedade e depressão em vários 
estudos. 

Contudo, existem limitações e inconsistências nos 
resultados, que impedem a obtenção de conclusões 
definitivas dos estudos disponíveis, limitando o poder 

de generalização dos achados dos estudos e a sua 
aplicabilidade.

Os efeitos benéficos dos probióticos na ansiedade 
e depressão podem estar ligados a mecanismos 
competitivos dentro de patógenos intestinais, 
diminuição de citocinas pró-inflamatórias e sinais que 
levam a alterações nos níveis de neurotransmissores 
ou função no sistema nervoso central. Deste modo, 
de acordo com a evidência atualmente disponível, 
apesar de, nalguns estudos, se demonstrar melhoria 
nas pontuações das escalas utilizadas, conclui-se que 
a suplementação com probióticos não apresenta um 
benefício comprovado, apresentando uma evidência 
de qualidade limitada orientada para o doente (Nível 
de recomendação SORT B).

Futuras pesquisas deveriam avaliar as implicações 
na saúde mental e diferenças entre padrões de 
expressão genética e alterações na dieta (ex: 
suplementação probiótica). São necessários estudos 
de maiores dimensões, com metodologia mais 
homogénea, de modo a estabelecer com maior força 
a associação entre a suplementação de probióticos e a 
melhoria do quadro clínico na depressão e ansiedade.
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ABSTRACT

Introduction: About 70-80% of  the adult population in the Western world suffers from chronic osteoarticular pain. Many 
patients with chronic pain require alternative treatments when non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), analgesics, 
myorelaxants and conventional physiotherapy have unsatisfactory results. Mesotherapy is a technique of  administering 
drugs (NSAIDs, analgesics and anesthetics) through intradermal or subcutaneous microinjections, directly on the affected 
structures. This may be a valuable therapeutic option. 
The objective of  this review is to verify the existing evidence in the recommendation of  mesotherapy to patients with 
chronic pain. 
Material and Methods: Search of  meta-analyzes, systematic reviews, clinical trials and guidelines for clinical guidance published 
in Portuguese, Spanish, French and English using the terms MeSH “Mesotherapy” and “Chronic Pain”, in the main databases of  
evidence. The American Academy of  Family Physicians’ Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) was used to assign levels 
of  evidence (LE) and recommendation strengths (RS).
Results: Eleven articles were obtained, 4 fulfilled the inclusion criteria (1 consensus and 3 clinical trials). In this way, it was 
verified that mesotherapy contributes to the reduction of  pain intensity (LE: 2). In view of  the evidence of  greater clinical 
response in subcutaneous administration of  drugs, this should be privileged, except if  contraindication (LE: 2). 
Discussion: Mesotherapy is indicated for the control of  certain types of  pain and may be used in combination. However, 
more randomized trials are needed to confirm its efficacy and safety.
Conclusion: The decision to use mesotherapy in patients with chronic pain should be considered individually (RS: B)
Keywords: mesotherapy; chronic pain; intradermal therapy

RESUMO 

Introdução: Cerca de 70 a 80% da população adulta, no mundo ocidental, sofre de dor osteoarticular crónica. Muitos 
destes doentes requerem tratamentos alternativos, quando os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), os analgésicos, 
os miorelaxantes e a fisioterapia apresentam resultados insatisfatórios. A mesoterapia é uma técnica de administração de 
fármacos (AINEs, analgésicos e anestésicos), através de microinjeções intradérmicas ou subcutâneas, diretamente sobre as 
estruturas afetadas, podendo ser uma opção terapêutica valiosa. 
O objetivo desta revisão é verificar a evidência sobre a recomendação da mesoterapia nos doentes tcom dor crónica.  
Material e Métodos: Pesquisa de normas de orientação clínica, metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos, 
publicadas em português, espanhol, francês e inglês, utilizando os termos MeSH “Mesotherapy” e “Chronic Pain” nas principais 
bases de dados de evidência. Foi utilizada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) da American Academy of  Family 
Physicians para atribuição dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação (FR).
Resultados: Foram obtidos 11 artigos, 4 cumpriram os critérios de inclusão (1 consenso e 3 ensaios clínicos). Verificou-se 
que a mesoterapia contribui para a redução da intensidade da dor (NE 2). Face à evidência de maior resposta clínica na 
administração subcutânea de fármacos, esta deve ser privilegiada, exceto se contraindicação (NE 2).
Discussão:  A Mesoterapia está indicada no controlo de certos tipos de dor e pode ser utilizada em associação. Porém, são 
necessários mais estudos randomizados para confirmar a sua eficácia e segurança.
Conclusão: A decisão da utilização da mesoterapia, em doentes com dor crónica, deve ser considerada individualmente 
(FR B).
Palavras-chave: mesoterapia; dor crónica; terapia intradérmica

A evidência da mesoterapia no tratamento da dor crónica
The evidence of  mesotherapy in the treatement of  chronic pain
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INTRODUÇÃO

A dor crónica afeta milhares de pessoas em todo 
o mundo e altera a sua capacidade funcional e 
emocional, sendo responsável por uma diminuição na 
qualidade de vida dos doentes e, consequentemente, 
da sua capacidade de trabalho.1

De acordo com a International Association for the Study 
of  Pain, a dor é uma experiência multidimensional 
desagradável, envolvendo não só um componente 
sensorial mas também um componente emocional, 
e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou 
potencial, ou é descrita em função dessa lesão. Isto 
significa que a dor não é apenas uma sensação, mas 
sim um fenómeno complexo que envolve emoções e 
outros componentes que lhe estão associados, devendo 
ser encarada segundo um modelo biopsicossocial.2

A dor crónica caracteriza-se pela estimulação 
persistente dos nociceptores em áreas de lesão tecidular. 
No entanto, frequentemente, a dor crónica persiste 
após um dano tecidular inicial, que já se resolveu.1 
Por essa razão, em alguns doentes não é possível 
identificar a causa da dor em exames laboratoriais ou 
exames imagiológicos, nomeadamente, na radiografia 
convencional ou na ressonância magnética.1;2

As causas mais comuns de dor crónica são: 
lombalgia, cefaleia, síndromes miofasciais, 
fibromialgia, dor neuropática, dor do membro 
fantasma e síndromes de dor central.1

A nível mundial, a problemática da dor crónica 
tem apresentado uma tendência crescente.  Entre 
2005 e 2013, o número total de anos de vida saudável 
perdidos devido a doença, lesão ou fator de risco 
(Disability Adjusted Life Years - DALY) atribuíveis à 
dor lombar ou cervical sofreu um aumento de 16,2%, 
passando a ser a quarta principal causa de carga 
global da doença.3 

Nos países industrializados esta é uma problemática 
ainda mais marcante, já que cerca de 70-80% da 
população sofre de lombalgia em algum momento 
da sua vida. Por outro lado, estima-se que esta 
patologia seja responsável pelo absentismo laboral 
em cerca de 5-10% da população ativa, a cada ano.  
Aproximadamente 90% dos doentes com lombalgia 
aguda apresentam recuperação rápida mesmo sem 
tratamento. No entanto, entre 2 a 24% dos casos de 
lombalgia duram até 3 meses, tornando-se processos 
crónicos.4

Num estudo realizado pelo Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge, verificou-se que a 
prevalência de lombalgia crónica foi de 36,6%.5 Já em 
relação ao estudo Global Burden of  Disease (GBD) 
de 2013, estima-se que as lombalgias e cervicalgias 

crónicas sejam um dos problemas de saúde que mais 
contribuíram para o total de DALY na população 
portuguesa em 2013.3 Estima-se que, em 2010, o 
Estado português tenha gasto cerca de 4611 milhões 
de euros, o equivalente a cerca de 2,7% do PIB, com 
consultas médicas, exames, tratamentos e situações de 
absentismo laboral e abandono precoce do mercado 
de trabalho devido aos problemas de saúde associados 
à dor crónica.6

Na verdade, muitos dos doentes com lombalgia 
crónica não apresentam resultados satisfatórios 
com os anti-inflamatórios (AINEs), analgésicos 
convencionais, os miorelaxantes ou com a 
fisioterapia, tendo necessidade de recorrer a terapias 
menos convencionais, tais como a acupuntura ou a 
mesoterapia.2;7

A mesoterapia é uma das técnicas minimamente 
invasivas utilizada no tratamento da dor crónica, 
nomeadamente no tratamento da lombalgia. Este 
método surgiu em França em 1952 com o Dr. Michel 
Pistor. Ela consiste na administração intradérmica 
ou subcutânea de injeções diretamente sobre 
as estruturas afetadas no processo inflamatório, 
podendo ser administrados vários tipos de fármacos, 
nomeadamente, AINEs, analgésicos ou anestésicos 
sobre a superfície da pele.8;9

Esta técnica tem vindo a ser utilizada com sucesso 
no tratamento de patologias musculoesqueléticas, 
insuficiência linfática crónica, paniculopatia 
edematofibroesclerótica (mais conhecida 
popularmente como “celulite”), bem como em vários 
tratamentos de dermatologia, nomeadamente em 
tratamento de rejuvenescimento da pele.9;10;11

Existem grupos de doentes em que a mesoterapia, 
atualmente, se encontra contraindicada, 
nomeadamente, doentes com história de reações 
alérgicas aos componentes administrados, doentes 
com distúrbios da coagulação (hemofílicos, medicados 
com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários), 
mulheres grávidas ou lactentes ou doentes oncológicos 
sob quimioterapia.8;9;11

Assim, o objetivo desta revisão consiste em 
rever a evidência existente acerca da utilização da 
mesoterapia no alívio sintomático dos doentes com 
dor crónica.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos 
termos MeSH “mesotherapy” AND “chronic pain” em 
março de 2018. As bases de dados consultadas foram a 
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National Guideline Clearinghouse, National Electronic Library 
NHS, The Cochrane Library, DARE, Bandolier, Canadian 
Medical Association e PubMed. Foram pesquisadas 
guidelines, revisões sistemáticas (RS) e ensaios clínicos 
aleatorizados controlados, publicados nas línguas 
portuguesa, inglesa, espanhola e francesa, sem limite 
temporal. Os critérios utilizados para a inclusão dos 
artigos consistiram em: população alvo constituída 
por doentes com dor crónica com mais de 18 anos 
de idade. A intervenção baseou-se na utilização de 
mesoterapia em comparação com o placebo ou a 
utilização de analgésicos convencionais administrados 
por via oral. O outcome avaliado foi a melhoria da 
qualidade de vida e o alívio sintomático da dor. 

Foram utilizados como critérios de exclusão: 
estudos não randomizados, artigos duplicados, artigos 
de opinião, artigos discordantes do objetivo da revisão 
e casos em que não foi possível o acesso ao artigo 
completo.

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

RESULTADOS 

A seleção de artigos procedeu-se segundo o 
esquema da Figura 1. 

Da pesquisa inicial, foram encontrados 11 artigos, 
tendo sido selecionados 4 artigos: 1 consenso e 3 
ensaios clínicos.

Desde a sua introdução na década de 50, a utilização 
da mesoterapia gerou muito interesse entre médicos e 
doentes. A Sociedade Italiana de Mesoterapia reuniu 
um painel de peritos para analisar as evidências 
disponíveis e elaborar uma série de recomendações 
sobre o uso da mesoterapia na prática clínica. Desta 
forma, em 2011, Mammucari et al. concluíram que a 
mesoterapia representa uma opção farmacológica 
válida no tratamento da dor, em particular, na dor 
osteomuscular e na dor articular.

No entanto, enfatizam a necessidade de classificar 
a dor antes de iniciar o tratamento. Para isso, deve ser 
avaliado o tipo e intensidade de dor, usando a Escala 
Numérica (escala de classificação de dor numérica 
0-10) ou outra escala validada, tal como a Escala 
Visual Analógica (EVA).

Reforçam, ainda, que o uso da mesoterapia é 
apropriado quando não há contraindicações para os 
agentes farmacologicamente ativos, não esquecendo 
que os doentes devem ser claramente informados das 
vantagens e limitações da mesoterapia.

Assim, este grupo de peritos considera que a 
mesoterapia é indicada para o controlo de certos 
tipos de dor, mas deve ser sempre usada como parte 
integrada com outras técnicas e outros fármacos (FR 
C).8 

Um estudo randomizado de Senara et al. incluiu 120 
doentes entre os 19 e 65 anos com dorsalgia crónica 
e foram randomizados em 3 grupos.12 O primeiro 
grupo (Grupo I) teve acesso a um conjunto de 
fármacos com anti-inflamatório oral e intramuscular 
(cetoprofeno 150 mg/dia por via oral + um esquema 
de metilprednisolona intramuscular, consistindo em 
40 mg/dia nos primeiros 4 dias, seguido de 20 mg/
dia durante 3 dias e posteriormente de 20 mg/dia 
em dias alternados até completar 12 dias), o segundo 
(Grupo II) com analgésico e anti-inflamatórios 
administrados de forma intradérmica (lidocaína 2% + 
cetoprofeno 100 mg + Metilprednisolona 40 mg) e o 
terceiro (Grupo III) com administração intradérmica 
de veneno de abelha associado a analgésico (lidocaína 
2%). A intensidade da dor e a limitação funcional 
foram avaliadas, usando a EVA e o questionário de 
Roland-Morris disability (RMDQ), no início (T0) e no 
final (T1) do tratamento e nos 6 meses após o final de 
tratamento (T2). 

No final do tratamento e nos 6 meses seguintes, 
verificou-se uma redução dos valores das escalas EVA 
e RMDQ, em todos os grupos. No entanto, em T1, 
o Grupo II demonstrou uma mais exuberante da 
redução nas escalas da dor em comparação com os 
restantes grupos, sendo este valor com significado 

Figura 1: Diagrama de seleção dos artigos obtidos
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estatístico (valor p<0.05). Para além disso, verificou-
se que esta redução foi mantida e sustentada ao fim 
dos 6 meses após o final do tratamento, no grupo de 
doentes submetido a Mesoterapia (NE 2).12

Outro estudo randomizado de 2017 incluiu 220 
doentes com lombalgia crónica e com média de 
idades de 66,2 anos, que foram divididos em 2 grupos: 
ao primeiro grupo era administrado um conjunto de 
fármacos que incluía soro fisiológico, lidocaína 2% e 
Acetilsalicilato de lisina, e o controlo era constituído 
pela administração intradérmica de soro fisiológico. 
Aos doentes foram aplicadas escalas de controlo da 
dor (EVA, Short-Form McGill Pain Questionnaire e Present 
Pain Intensity) antes do tratamento (T0), no final das 5 
semanas de tratamento (T1), na 4ª (T2) e na 12ª (T3) 
semana de follow-up. No final do tratamento, todas as 
escalas demonstraram melhores índices em ambos 
os grupos. A única diferença encontrada foi em T3, 
onde se verificou uma melhoria mais significativa da 
EVA no grupo tratado farmacologicamente. 

Desta forma, o efeito a longo prazo (12 semanas) 
com o tratamento mesoterápico com os fármacos 
parece ser mais eficaz que o tratamento com o soro 
fisiológico, mas vários fatores têm de ser tidos em 
conta, nomeadamente, o custo das terapêuticas e as 
possíveis reações adversas (NE 2).13

Um estudo avaliou a resposta à lombalgia crónica e 
comparou um grupo de 29 doentes que fez mesoterapia 
(administração de lidocaína intradérmica nos trigger 
points) (Figura 2) com outro grupo de 33 indivíduos ao 

qual foi aplicada uma combinação de mesoterapia e 
acupuntura (administração de lidocaína intradérmica 
em pontos de acupuntura) (Figura 3). Neste estudo, 
verificou-se que a mesoterapia com acupuntura 
(ACP), às 12 semanas de follow-up, mostrou, para 
escalas de avaliação de dor e incapacidade, melhores 
resultados comparativamente ao grupo onde se 
administrou analgésico de forma intradérmica nos 
trigger points.

O efeito duradouro da mesoterapia com ACP 
poderá ser explicado pela lentificação do processo de 
absorção da energia (Qi) que se acumula em diferentes 
partes do corpo. Por outro lado, o efeito analgésico 
da mesoterapia deverá ser mediado por recetores 
do tipo polimodal que estão distribuídos na pele de 
forma ubíqua, bem como na fáscia e no músculo, e 
respondem à estimulação química e mecânica. Esta 
hipótese é ainda reforçada pela presença de dor 
cervical, como efeito adverso à distância, observada 
em 15% dos doentes sujeitos a mesoterapia com ACP, 
como resultado de uma ativação geral.

Contudo, o número limitado de participantes neste 
estudo, bem como a imprevisibilidade dos resultados 
obtidos a longo prazo são limitações inerentes a este 
trabalho (NE 3).4

Figura 2:  Administração de lidocaína 
intradér mica nos trigger points

Adaptado de Cesare et al, 2011

Figura 3: Administração de lidocaína 
intradérmica nos pontos de acupuntura

Adaptado de Cesare et al, 2011
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DISCUSSÃO

Após a análise dos vários artigos conclui-se que os 
dados encontrados são limitados pelo tipo, desenho e 
validade dos estudos. Existe a necessidade de elaborar 
mais ensaios clínicos aleatorizados de larga escala, 
de forma, a determinar os benefícios e limitações 
específicas de algumas áreas de aplicação da terapia 
intradérmica. Desta forma, também não foi possível 
concluir quais são os agentes farmacologicamente 
ativos mais eficazes a aplicar durante a técnica 
intradérmica.  

Uma das principais vantagens da mesoterapia 
é que pode ser obtido um efeito farmacológico 
local sem a necessidade de altas concentrações de 
fármacos sistémicos, uma vez que a técnica utilizada 
consiste na administração de substâncias ativas 
(AINEs, anestésicos ou miorelaxantes) na derme. 
O objetivo deste tipo de administração é modular a 
farmacocinética da substância injetada e prolongar os 
efeitos farmacológicos a nível local. Foi demonstrado 
que a administração intradérmica permite a difusão 
do fármaco nos tecidos, o que prolonga a sua 
semivida.8;14

Outros estudos sugerem também que doses baixas 
de substâncias ativas produzem uma distensão 
mecânica dos tecidos circundantes e das fibras 
sensíveis, ativando os recetores cutâneos e subcutâneos 
(efeito reflexo), conduzindo a um aumento dos níveis 
de endorfina, após a introdução da agulha. No 
entanto, esta hipótese ainda não foi confirmada.15;16 

Apesar da evidente evolução científica, esta área 
carece ainda de ver esclarecido o benefício da 
associação da mesoterapia com outras modalidades 
terapêuticas, ditas convencionais, nomeadamente os 
AINEs, analgésicos, miorelaxantes e fisioterapia. 

Para além do estudo previamente apresentado, 
que demonstra um benefício na associação da 
mesoterapia com a ACP, está também descrito que 

a combinação da mesoterapia com a estimulação 
elétrica transcutânea (TENS) parece reduzir os 
sintomas e o número de sessões de TENS, em doentes 
com cervicobraquialgia.17

No que diz respeito à associação da mesoterapia 
com o tratamento sistémico, nomeadamente AINE´s 
e miorrelaxantes orais, a Sociedade Italiana de 
Mesoterapia recomenda o tratamento em sinergia. 
No entanto, não existem estudos nesse sentido, o 
que representa uma lacuna para a recomendação da 
mesoterapia em associação com estes tratamentos 
convencionais.18

CONCLUSÃO

Perante a evidência disponível, esta revisão 
permitiu-nos concluir que a aplicação de mesoterapia 
parece ter um efeito benéfico de redução da dor 
a médio e longo prazo (FR B). No entanto, é difícil 
prever a resposta individualizada de cada doente ao 
tratamento, face os diferentes protocolos aplicados 
em cada estudo.

Desta forma, até estarem disponíveis estudos 
metodologicamente adequados, a decisão quanto 
à aplicação da mesoterapia no tratamento da dor 
crónica deve ser considerada numa base individual, 
com avaliação dos fatores de risco e contraindicações 
aos agentes farmacologicamente ativos. A realização 
desta técnica implica a necessidade de transmitir aos 
doentes as suas vantagens e limitações, dando-lhes a 
opção de tomar uma decisão informada, autónoma e 
esclarecida.
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Referências Recomendação Intervenção Resultados NE

Ferrara P. 
et al
(2017)

220 doentes
(75% sexo 
feminino)
com lombalgia 
crónica

110 doentes administrado conjunto 
de drogas (lidocaína, ácido 
acetilsalicílico e soro fisiológico) e 
110 administrado soro fisiológico.

Doentes foram avaliados (Escala 
visual analógica - EVA, Short-Form 
McGill Pain Questionnaire e Present 
Pain Intensity) antes do tratamento 
(T0), no final das 5 semanas de 
tratamento (T1), e na 4ª (T2) e na 
12ª (T3) semana de follow-up.

A única diferença encontrada 
foi em T3, onde se verificou 
uma melhoria mais significativa 
da EVA no grupo tratado 
farmacologicamente. 

O efeito a longo prazo (12ª 
semanas) com o tratamento 
farmacológico parece ser mais 
eficaz que o tratamento com o 
soro fisiológico. 

2

Senara et 
al
(2015)

120 doentes 
entre os 19-
65 anos com 
d o r s a l g i a 
crónica

Grupo I (40 doentes) cetoprofeno 150 
mg/dia oral + metilprednisolona 

 (MP) intramuscular em esquema + 
esomeprazole 20mg/dia durante 12 
dias. 

Grupo II (40 doentes) 2% lidocaína 
+ cetoprofeno + MP em 5 injeções 
intradérmicas

Grupo III: (40 doentes) veneno de 
abelha + lidocaína 2% 2x/semana 
durante 3 semanas. 

A intensidade da dor e a limitação 
funcional foram avaliadas no início 
(T0) e final (T1) do tratamento e 6 
meses depois (T2) usando a EVA e 
o RMDQ.

Em T1, o Grupo II mostrou 
uma redução significativa 
nas escalas da dor 
comparativamente com os 
grupos I e III (valor p<0.05).

2

Cesare et 
al
(2011)

62 doentes 
com lombalgia 
crónica

Administração de 18 injeções de 
2 cc de lidocaína a 2%

29 doentes foi aplicado um 
protocolo de Mesoterapia TRP 
(trigger points) e a 33 doentes 
foi aplicado um protocolo de 
Mesoterapia ACP (acupuntura)

Análise comparativa no final do 
tratamento (após 4 semanas) e 
no follow-up (12ª semana)

A mesoterapia com ACP em vez 
da TRP parece ser mais efetiva 
na melhoria da VRS e da EVA 
no período de follow-up. Estes 
resultados sugerem que a resposta 
aos pontos de ACP pode ser 
melhor que aos pontos de TRP 
um período de follow-up curto (12 
semanas). 

3

Tabela 2 - Ensaios clínicos aleatorizados controlados

Legenda: EVA - Escala visual analógica; RMDQ - questionário de Roland-Morris disability; ACP - Mesoterapia com acupuntura; 
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RESUMO 

Introdução: A incontinência urinária é comum em mulheres, com importante impacto na qualidade de vida. Os 
principais tratamentos médicos atuais têm eficácia reduzida na incontinência urinária de esforço (IUE) e importantes 
efeitos laterais. Nos últimos anos tem-se estudado o uso da duloxetina, um inibidor seletivo da recaptação de 
serotonina e noradrenalina, como tratamento da IUE. O objetivo desta revisão é perceber qual a evidência quanto 
à escolha da duloxetina como tratamento da IUE feminina.
Material e Métodos: Foi feita uma pesquisa bibliográfica independente de artigos publicados nos últimos 5 anos, 
nas fontes: Cochrane Library, Pubmed, National Guideline Clearinghouse, National Institute of  Health and Care Excellence e Índex 
das Revistas Médicas Portuguesas. Os resumos foram independentemente analisados segundo os critérios de inclusão 
(estudos em mulheres com incontinência urinária de esforço ou mista) e de exclusão (mulheres com incontinência 
urinária de urgência isolada ou incontinência em homens). Para avaliação dos níveis de evidência e atribuição de 
forças de recomendação foi usada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy.
Resultados: Foram selecionados 6 artigos. A maioria conclui a eficácia da duloxetina na diminuição da IUE. No entanto, 
os efeitos laterais da duloxetina são importantes, o que leva a que a maioria desaconselhe o seu uso como primeira linha.
Discussão: Está comprovado o efeito da duloxetina na diminuição da intensidade e frequência de episódios de IUE, 
pelo que o seu uso pode ser considerado como alternativa terapêutica na falência de outros tratamentos médicos. No 
entanto, o seu uso como terapêutica de primeira linha permanece limitado pelos seus efeitos laterais.
Conclusão: A duloxetina não é atualmente terapêutica de primeira linha no tratamento da IUE (SORT A).
Palavras-chave: duloxetina; incontinência urinária de esforço; mulheres.

ABSTRACT

Introduction: Urinary incontinence is very common in women, with an important impact in quality of  life. The 
main medical treatments are not significantly effective in stress urinary incontinence (SUI) and have considerable 
side effects. In the last years, duloxetine, a serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor, has been studied as a 
treatment option for SUI.
The aim of  this review is to understand the evidence regarding the use of  duloxetine in the treatment of  feminine SUI.
Material and Methods: The authors conducted an independent literature search for articles published in the last 
5 years in the databases: Cochrane Library, Pubmed, National Guideline Clearinghouse, National Institute of  Health 
and Care Excellence and Índex das Revistas Médicas Portuguesas. The abstracts were independently analysed according to 
the inclusion (women with stress or mixed urinary incontinence) and exclusion criteria (women with isolated urgency 
urinary incontinence or urinary incontinence in men). The Strenght of  Recommendation Taxonomy (SORT) scale 
was used to assess the levels of  evidence and attribution of  strengths of  recommendation. 
Results: Six articles were selected. Most conclude the efficacy of  duloxetine in reducing SUI. However, duloxetine’s 
side effects are significant, which lead most studies to disregard duloxetine as a first-line therapy.
Discussion: It has been extensively proved that duloxetine can reduce the intensity and frequency of  SUI episodes 
in women, so its use can be considered as a therapeutic alternative if  previous medical treatments fail. However, its 
use as first-line therapy remains limited by the notorious side effects of  this medication, which can be limiting.
Conclusion: Presently, duloxetine is not a first-line treatment option of  SUI in women (SORT A).
Keywords: duloxetine; stress urinary incontinence; women.
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INTRODUÇÃO

A incontinência urinária (IU) é um sintoma muito 
comum em mulheres. A incidência aumenta com 
a idade, mas a sua prevalência é muito variável, 
podendo oscilar entre os 10 a 50%.1-4 Uma das razões 
para esta variabilidade da prevalência nos diferentes 
países e comunidades é o facto de ser uma patologia 
muitas vezes subdiagnosticada e subtratada. Estima-
se que apenas cerca de 25% das mulheres com IU 
procurem ajuda médica, seja por embaraço, medo de 
cirurgia ou assumirem que se trata de um processo 
normal do envelhecimento.3, 5-6

Dependendo da intensidade e frequência com 
que acontece pode levar a grandes alterações na 
qualidade de vida da mulher, em grande parte devido 
ao impacto emocional,4 e está bem demonstrada 
a relação entre a IU e doença psiquiátrica, tais 
como perturbação depressiva e de ansiedade.7-8 Por 
outro lado, compreende também grandes encargos 
financeiros para as doentes e para os serviços de 
saúde.9

A incontinência urinária – a perda involuntária 
de urina –, classifica-se como sendo de esforço, por 
diminuição da competência do esfíncter uretral e 
pavimento pélvico; de urgência, por hiperatividade 
do detrusor; ou mista. O subtipo mais comum 
é a incontinência urinária de esforço (IUE), que 
pode corresponder até 50% de todos os casos de 
IU feminina; no entanto, é frequente as doentes 
apresentarem simultaneamente queixas de IUE e de 
incontinência urinária de urgência (IUU), pelo que o 
segundo subtipo de IU mais frequente é do tipo misto, 
com prevalências próximas dos 35-40%.10-11

Como o próprio nome indica, a IUE ocorre 
em situações de aumento da pressão abdominal 
- tipicamente espirrar, tossir, rir, ou esforço físico. 
Acontece devido à incapacidade do esfíncter uretral 
contrair adequadamente de forma a contrariar o 
efeito do aumento da pressão abdominal sobre a 
bexiga e impedir a perda de urina.

A base do tratamento da IUE são as alterações 
do estilo de vida (perda ponderal e tratamento 
da obstipação, alterações dietéticas e controlo da 
ingestão hídrica) e os exercícios do pavimento pélvico 
(exercícios de Kegel), associando-se posteriormente 
outras modalidades de reabilitação pélvica se 
necessário (por exemplo, o biofeedback).12 No entanto, 
na maioria dos casos, estes passos iniciais do 
tratamento são insuficientes

Dada a prevalência de incontinência urinária mista 
(IUM), os principais tratamentos farmacológicos 
consistem nos fármacos antimuscarínicos, que 

diminuem a contractilidade do detrusor, e os agonistas 
dos recetores β3, que promovem o seu relaxamento.

Todavia, estes fármacos atuam sobre o componente 
de urgência, diminuindo as contrações do detrusor 
que levam à vontade súbita e frequente de urinar, não 
tendo efeito significativo sobre a contractilidade do 
esfíncter uretral, protagonista na IUE.

Neste sentido, o tratamento mais eficaz na redução 
da frequência e intensidade dos episódios de IUE é 
a cirurgia, com altas taxas de sucesso e de cura.13 
Portanto, não há, atualmente, recomendações 
farmacológicas específicas para o tratamento de IUE 
que tenham benefício comprovado ou resultados 
indubitavelmente favoráveis na ausência do 
componente de urgência.

Nos últimos anos, tem-se estudado a duloxetina, 
um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e 
noradrenalina (serotonin and noradrenalin selective reuptake 
inhibitor - SNRI), como potencial tratamento da IUE, 
já sendo extensamente conhecidos os seus benefícios 
na melhoria clínica dos sintomas.14-17 Por este motivo, 
começou ativamente a ser usada off-label, até ser 
aprovada especificamente para tratamento da IUE 
na Europa pela Agência Europeia do Medicamento, 
em 2004, sob o nome comercial Yentreve®, nas doses 
de 20mg e 40mg.18 Não foi aprovada pela Food and 
Drug Administration para uso nos Estados Unidos da 
América, onde continua apenas a ser usada de forma 
off-label.

A duloxetina atua impedindo a recaptação de 
serotonina e noradrenalina no sistema nervoso 
central, aumentando os seus níveis na fenda sináptica. 
Apesar de o seu mecanismo de ação na IUE não estar 
ainda completamente esclarecido, pensa-se que a sua 
ação na espinal medula sagrada resulte num aumento 
do tónus e contractilidade do esfíncter uretral, 
nomeadamente através da estimulação dos neurónios 
motores pudendos.19,20

A dose recomendada para tratamento da IUE, em 
que se atinge o efeito terapêutico máximo, são 80mg 
por dia (divididos em 2 tomas de 40mg por dia).14,-

18, 21-22 No entanto, estas altas doses levam quase 
invariavelmente ao surgimento de efeitos adversos 
que podem ser limitantes, e são a principal causa 
para a utilização não consensual e não globalizada da 
duloxetina na IUE.

Não obstante, e na ausência de terapêuticas 
médicas com benefício claro que compitam com os 
procedimentos cirúrgicos, a duloxetina é considerada 
uma arma terapêutica no tratamento da IUE, estando 
também comprovada a sua eficácia na melhoria da 
IUM23 ou mesmo apenas como tratamento adjuvante 
à reabilitação do pavimento pélvico.24
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Assim, os autores propuseram-se a rever a 
evidência atual quanto às indicações para o uso da 
duloxetina no tratamento da IUE feminina, e quando 
esta pode ou não ser considerada primeira escolha 
como tratamento médico.

MATERIAL E MÉTODOS

Os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica 
independente nas seguintes bases de dados: Cochrane 
Library, National Institute of  Health and Care Excellence, 
Trip Database, National Guideline Clearinghouse, Pubmed e 
Índex de Revistas Médicas Portuguesas.

Foram utilizados os termos MeSH “duloxetine” e 
“urinary incontinence”. Uma vez que se pretendiam 
estudos que abordassem tipos de incontinência 
urinária com qualquer componente de esforço – fosse 
IUE isolada ou IUM, optou-se por usar o termo 
MeSH “urinary incontinence” em detrimento de “stress 
urinary incontinence”, sob o risco de perder os estudos 
incidentes sobre a IUM.

Segundo a estratégia PICO (População, 
Intervenção, Comparação, Outcome) eram pretendidos 
estudos em mulheres com IU, tratadas com duloxetina, 
comparando-se ao uso de placebo ou ausência de 
tratamento com duloxetina, sendo o efeito esperado 
a melhoria clínica da IU (tabela 1). 

de acordo com os critérios de exclusão definidos 
(sobretudo estudos de IU em homens, não percetível 
pelo título apenas), e artigos de opinião ou editoriais. 
Na fase final foram então selecionados 6 artigos 
(tabela 2).

Os 6 artigos foram independentemente lidos e 
avaliados pelos autores. Para atribuição dos níveis 
de evidência (NE) e forças de recomendação (FR) foi 
utilizada a escala Strenght of  Recommendation Taxonomy 
(SORT), da American Academy of  Family Physicians.25 
Verificaram-se desacordos entre autores quanto à 
atribuição do nível de evidência de 2 artigos, tendo 
estes sido alvo de debate conjunto, tendo-se chegado 
a acordo após discussão destes e análise vigorosa dos 
critérios da escala SORT.
RESULTADOS

O conjunto de artigos selecionado era composto 
por 2 meta-análises, um ensaio clínico aleatorizado, 
um estudo analítico observacional transversal, uma 
revisão da literatura e uma guideline.

A síntese dos artigos encontrados, com os respetivos 
NE, estão expostos na tabela 2.

Segundo a evidência mais recente, o efeito da 
duloxetina na melhoria clínica de mulheres com 
IU permanece inquestionável. Está extensamente 
provado o efeito da duloxetina na redução da 
frequência e intensidade dos episódios de perda de 
urina.10, 19, 22, 26-27 A meta-análise de Li et al reporta 
uma diminuição global dos episódios de IU igual ou 
superior a 50% de acordo com os estudos abrangidos 
(RR 1,56; IC 95% 1,46-1,66, p<0,00001).22

É correspondentemente evidente um efeito 
subjetivo franco, com a grande maioria das mulheres 
a reportarem uma melhoria significativa da sua 
qualidade de vida, segundo escalas validadas para 
o efeito, nomeadamente o Incontinence Quality of  Life 
Questionnaire (I-QOL) e o Patient Global Assessment of  
Improvement (PGI-I).22, 26-27 Novamente na meta-análise 
de Li et al, foi calculada uma pontuação média baseline 
da escala I-QOL, uma escala com pontuação de 0 a 
100. Com o tratamento com duloxetina, verificou-se 
uma diferença média de 4,5 pontos relativamente à 
pontuação baseline total de 64. 

No entanto, em paralelo com os benefícios da 
duloxetina na IUE, todos os estudos abordam a 
alta taxa de efeitos adversos inerentes à utilização 
desta medicação, especialmente nas doses altas 
propostas para o tratamento de IUE.10, 19, 22, 26-28 
Os efeitos adversos mais reportados são a náusea, 
tonturas, fadiga e insónia. Não foram estabelecidas 
associações estatisticamente significativas entre o 
uso da duloxetina nestas doses com o aumento do 

Estratégia PICO

P – População Mulheres com IUE ou IUM

I – Intervenção Duloxetina

C – Comparação Sem uso de duloxetina

O – Outcome Diminuição da frequência 
e intensidade dos episódios 
de incontinência urinária

L e g e n d a :  I U E  -  I n c o n t i n ê n c i a  u r i n á r i a  d e  e s f o r ç o ; 
I U M  -  I n c o n t i n ê n c i a  u r i n á r i a  m i s t a

Tabela 1 - Critérios para seleção de artigos

Consideraram-se então como critérios de inclusão 
artigos sobre IUE ou IUM em mulheres, publicados 
nos últimos 5 anos (período de março de 2013 a março 
de 2018). Os critérios de exclusão foram artigos sobre 
IUU isolada, e estudos sobre IU em homens.

Após a aplicação dos critérios numa seleção inicial, 
através dos títulos, foram selecionados 12 artigos. Estes 
foram posteriormente avaliados separadamente pelos 
autores, através da leitura dos resumos e apreciação 
da metodologia. Nesta fase foram excluídos artigos 
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Referências dos 
estudos

Ano e tipo de 
estudo

Intervenção/
Comparação

Resultados NE

M a u n d , 
Emma, et al.26 

(2017)

Metanálise
(4 ensaios 
c l í n i c o s 
randomizados)

1913 mulheres 
com IUE

Duloxetina 
vs 
Placebo

Frequência dos 
episódios de 
IU e alterações 
em escalas de 
qualidade de 
vida

Duloxetina 80mg/dia significativamente melhor 
que placebo na redução do número de episódios de 
IU (diferença média de -13,56%; IC 95% -21,59% a 
-5,53%; I2 = 42%);

Duloxetina significativamente melhor que placebo 
na melhoria da escala I-QOL (diferença média de 
3,24; IC 95% 2,00-4,48; I2 = 5%); média ponderada 
baseline era de 64 pontos); no entanto, a diferença 
mínima clinicamente importante publicada para esta 
escala é de 2,5, pelo que a diferença encontrada pode 
não ser significativamente importante;

Tamanho de ambos os efeitos reduzido, com 
NNT de 8 (IC 95% 6-13);

Alta taxa de efeitos adversos (RR 1,32; IC 95% 
1,24-1,41; I2 = 51%), com NNH de 7 (IC 95% 5-10).

1

Li, Jinhong, et 
al. 22 (2013)

Metanálise
(10 ensaios 
c l í n i c o s 
randomizados)

5738 mulheres 
com IUE

Duloxetina 
vs 
Placebo

Frequência dos 
episódios de 
IU e melhoria 
de escalas de 
qualidade de 
vida

Diminuição significativamente maior (≥ 50%) dos 
episódios de IU com o tratamento com duloxetina 
80mg/dia (RR 1,56; IC 95% 1,46-1,66, p<0,00001);

Melhoria significativa da escala I-QOL (diferença 
média de 4,50; IC 95% 2,83-6,18, p<0,00001)

A maioria das participantes tratada com duloxetina 
(62,7%) reportou pelo menos um efeito adverso (RR 
1,37; IC 95% 1,26-1,49; p<0.00001)

Cerca de 17% das participantes suspenderam 
a duloxetina pelos efeitos adversos, principalmente 
náusea (RR 5,75; IC 95% 4,58-7,21; p<0.00001)

Não comprovada melhor relação custo-efetividade 
da duloxetina versus tratamentos habituais.

1

S c h w e r t n e r -
T i e p e l m a n n , 
N., Schwab, F. e 
Tunn, R 27(2014)

Ensaio Clínico 
Aleatorizado

1087 mulheres 
com IUE

Duloxetina 

vs 

Tratamento 
conservador 

vs 

Sem 
tratamento

Duloxetina isolada ou duloxetina em combinação 
com tratamentos conservadores associada a um 
incremento de anos de vida qualitativamente 
ajustados (QALYs) comparativamente à ausência de 
tratamento ou tratamento conservador isolado (0,03; 
EP 0,014; p<0,05) 

Descontinuação do tratamento em 21,5% das 
mulheres após 12 meses de tratamento, sendo a causa 
principal os efeitos adversos, seguidos de ineficácia e 
não adesão ao tratamento;

Encontrados fatores preditores independentes 
de continuação do tratamento com duloxetina: 
monoterapia com duloxetina (quando comparado 
com co-administração com anticolinérgicos e outras 
medicações - OR 18.72; IC 6,51 – 53,84; p<0,001), 
idade > 65 anos (OR 0,63; 0,43 – 0,92; p <0,005) e 
ocorrência de 7 a 13 episódios de IU por semana (OR 
0,42; IC 0,26 – 0,69; p<0,001).

2

Tabela 2 - Sinopse dos artigos selecionados
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Cont. Tabela 2 - Sinopse dos artigos selecionados

Legenda: IU - incontinência urinária; EP – erro padrão; Gin. – ginecologista; I-QOL – Incontinence Quality of  Life Questionnaire; 
IC – Intervalo de Confiança; IU – incontinência urinária; IUE – incontinência urinária de esforço; MF – Médico de Família; NE – nível 
de evidência; NNT – Number needed to treat; NNH – number needed to harm; PGI-I – Patient Global Impression of  Improvement; 
QALY – Quality Adjusted Life-Years; RR – risco relativo; Uro. – Urologista.

M i c h e l , 
Martin C., et 
al.10 (2013)

E s t u d o 
A n a l í t i c o 
Transversal

6854 mulheres 
com IUE 
seguidas por 
Gin. ou Uro.
5879 mulheres 
com IUE 
seguidas pelo 
MF

Duloxetina 
vs 
Tr a t a m e n t o 
conservador

Maioria das mulheres tratadas pelo MF iniciaram 
duloxetina em baixas doses, não tendo atingido a 
dose terapêutica recomendada (80mg/dia), podendo 
não ter experienciado o efeito terapêutico completo;

Menor frequência de efeitos adversos reportados, 
atribuído à iniciação da terapêutica em baixas doses 
com escalada progressiva ou ao não atingimento da 
dose terapêutica recomendada;

Fatores determinantes associados à ocorrência de 
efeitos adversos: especialização do médico assistente 
(MF<Uro<Gin); dose inicial (20<40<80mg); uso de 
medicação concomitante em geral, e em particular 
para tratamento de bexiga hiperativa.

2

M a l a l l a h , 
Mariam A. 
e Tariq F. 
A l - S h a i j i . 1 9 
(2015)

Revisão da 
Literatura

Duloxetina 
vs 
Tr a t a m e n t o 
conservador

Frequência dos 
episódios de 
IU e melhoria 
da qualidade 
de vida

Diminuição da frequência de episódios IU com a 
toma de 40mg bid de duloxetina;

Efeitos mais significativos a partir da 4ª semana 
de tratamento;

Melhoria significativa das escalas I-QOL e PGI-I;

Efeitos laterais frequentemente reportados, 
ligeiros a moderados; tendência a melhoria após a 1ª 
semana de tratamento;

Sem evidência clara da sustentabilidade dos 
benefícios a longo-prazo.

3

M a l a l l a h , 
Mariam A. 
e Tariq F. 
A l - S h a i j i . 1 9 
(2015)

Guideline Duloxetina 
vs
Outros 
tratamentos 
conservadores, 
médicos ou 
cirúrgicos

Não recomendado o uso da duloxetina como 
opção terapêutica de 1ª linha em mulher com IUE;

Não recomendada duloxetina como 2ª linha 
de tratamento a não ser que as mulheres prefiram 
tratamento médico a cirúrgico;

Grande incidência de efeitos adversos.

3
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risco suicidário em nenhum dos artigos. Estes efeitos 
secundários foram causa frequente de má adesão ou 
abandono terapêutico.10, 22, 26

Por outro lado, parece haver já benefício com o 
tratamento em doses mais baixas (40mg/dia), com 
muito menor incidência de efeitos adversos, embora 
se admita que possa não ser atingido todo o potencial 
terapêutico.10 De qualquer das formas, a titulação 
de dose e capacitação do doente para a provável 
transitoriedade dos sintomas adversos pode levar a 
um aumento da adesão terapêutica.19, 27

Schwertner-Tiepelmenn et al tentaram investigar 
fatores determinantes da adesão terapêutica e 
continuação do tratamento com a duloxetina, e 
relatam 3 principais determinantes: monoterapia 
com duloxetina, idade superior a 65 anos e ocorrência 
entre 7 a 13 episódios de IU por semana.27 

Por outro lado, Michel et al inferiram que existem 
3 fatores determinantes independentes para a 
ocorrência de efeitos adversos com a terapia com a 
duloxetina: a especialização do médico assistente 
(menor ocorrência de efeitos adversos quando a 
duloxetina é prescrita por médicos de Medicina 
Geral e Familiar, comparativamente a Urologistas 
e Ginecologistas, com ordem crescente de efeitos 
adversos); dose inicial prescrita (compreensivelmente 
maior incidência de efeitos adversos se o tratamento 
for iniciado em altas doses, sem titulação progressiva 
prévia); e uso de mais medicação em geral, e em 
particular de medicação para o tratamento de bexiga 
hiperativa, que já de si tem alta taxa de efeitos 
adversos.10 

Por último, a maioria dos estudos realizados foi de 
curta duração (máximo de 12 meses), não sendo ainda 
conhecido se existirá benefício do uso da duloxetina a 
longo-prazo, ou se existe uma duração de tratamento 
recomendada.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Não há margem para dúvida de que a duloxetina 
é eficaz no tratamento da IUE na mulher, seja a 
um nível objetivo, com diminuição da frequência e 
intensidade dos episódios de IU, seja a nível subjetivo, 
com melhoria significativa da qualidade de vida destas 
mulheres; daí a sua aprovação para uso europeu nesta 
patologia.

No entanto, são recomendadas altas doses para 
atingir o potencial terapêutico máximo – 80mg/dia 
–, havendo quase invariavelmente o surgimento de 
sintomas adversos e que, apesar da tendência para 
estabilizarem ou resolverem após as primeiras semanas 

de tratamento, podem ser incapacitantes e contribuir 
para a má adesão ou incumprimento terapêutico. 
Também, uma vez que a incidência da IU aumenta 
com a idade, é provável encontrar esta patologia 
em mulheres idosas, com maior carga de doença e 
medicamentosa, sendo maior a probabilidade de 
efeitos adversos e interações medicamentosas.

Por outro lado, os efeitos a longo prazo 
são desconhecidos, e permanece a dúvida da 
sustentabilidade dos efeitos com o tratamento 
prolongado. Estudos de maior duração são necessários 
para discernir sobre a manutenção da eficácia da 
duloxetina com a persistência do tratamento e a 
inexistência de efeitos deletérios a longo prazo.

Assim, considera-se que atualmente a duloxetina 
não deve ser usada como tratamento de primeira 
linha da IUE na mulher. Poderá ser considerada 
como alternativa terapêutica médica, na falência de 
tratamentos conservadores e tratamentos médicos 
prévios, em mulheres que não pretendam correção 
cirúrgica.

Poderá excecionalmente ser ponderada como 
terapêutica médica de primeira linha nos casos em 
que coexista comorbilidade psiquiátrica que justifique 
o início de um SNRI como antidepressivo, ou em casos 
de patologia álgica crónica em que seja ponderada a 
introdução de um coadjuvante ao tratamento da dor.

Em suma, tirando as exceções restritas 
supracitadas, a duloxetina não deve ser a primeira 
opção terapêutica no tratamento da IUE feminina. 
Presentemente permanecem como formas de 
tratamento mais aceitáveis o reforço das alterações 
do estilo de vida e comportamento, a reabilitação do 
pavimento pélvico e a cirurgia.

Conclui-se, portanto, que a duloxetina não deve 
ser considerada terapêutica de primeira linha - força 
de recomendação (SORT) A.
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Papel do paracetamol no alívio da lombalgia aguda – qual a evidência?
The role of  acetaminophen in relieving acute low back pain – what is the evidence?
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RESUMO 

Introdução: O paracetamol é dos fármacos mais frequentemente prescritos como primeira linha no alívio sintomático da 
lombalgia aguda inespecífica.
Objetivo: Rever a evidência atual sobre o papel do paracetamol na melhoria da lombalgia aguda inespecífica.
Material e métodos: Pesquisa de normas de orientação clínica (NOC), ensaios clínicos aleatorizados e controlados 
(ECA), revisões sistemáticas (RS) e metanálises, publicadas entre 1 de janeiro de 2007 e 22 de março de 2017, nas línguas 
portuguesa e inglesa, em bases de dados da MEDLINE e sítios de medicina baseada na evidência. Foram utilizados os 
termos MeSH: “low back pain” e “acetaminophen”. Foi aplicada a escala Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT), da American 
Academy of  Family Physicians, para atribuição dos níveis de evidência (NE) e das forças de recomendação (FR). 
Resultados: Dos 243 artigos obtidos, foram selecionados oito: sete NOC e um ECA. Todas as NOC, à exceção de 
uma, recomendam o paracetamol para o tratamento da lombalgia aguda inespecífica (FR C). No ECA, que comparou 
o tratamento com paracetamol (toma regular e episódica) e placebo, não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas no que respeita ao tempo de recuperação, intensidade da dor, incapacidade associada, qualidade do sono e 
qualidade de vida (NE 1).
Discussão: As NOC que apontam para o benefício do paracetamol no alívio da lombalgia são anteriores ao ECA, pelo 
que não o incluíram. Embora este último apresente maior poder estatístico, é necessário um maior número de estudos com 
metodologia robusta que corroborem a sua conclusão.
Conclusão: Não existe evidência do benefício do paracetamol na melhoria da lombalgia aguda inespecífica (FR B). 
Palavras-chave: “lombalgia”; “paracetamol”

ABSTRACT

Introduction: Acetaminophen is one of  the most prescribed drugs as the first-line treatment for the symptomatic relief  
of  non-specific acute low back pain.
Objectives: This review aimed to search and assess the current evidence regarding the role of  acetaminophen on the relief  
of  acute non-specific low back pain.
Materials and Methods: The authors searched for meta-analyses, systematic reviews, randomized controlled clinical trials 
and clinical guidelines, published between 1st January 2007 and 22nd March 2017, written in Portuguese and English, by 
accessing MEDLINE databases and other evidence-based medicine sites. The MeSH terms used were: “low back pain” and 
“acetaminophen”. The Strength of  Recommendation Taxonomy (SORT) scale of  the American Academy of  Family Physicians 
was applied to assign levels of  evidence (LE) and strengths of  recommendation (SR).
Results: From the 243 articles retrieved by the search, eight were included in this review: seven clinical guidelines and 
one randomized controlled clinical trial. All guidelines, except for one, recommend the use of  acetaminophen to treat non-
specific acute low back pain (SR C). In the randomized controlled clinical trial where acetaminophen (on a fixed schedule 
basis and an as-needed basis) was compared with placebo, no statistically significant differences regarding recovery time, 
pain intensity, disability, sleep quality and quality of  life were found (LE 1).
Discussion: The clinical guidelines suggesting efficacy of  acetaminophen in relieving low back pain are prior to the 
randomized controlled clinical trial, so they did not include it. While the latter has greater statistical power, a larger number 
of  studies with robust methodology are necessary to support its conclusion.
Conclusions: There is no evidence suggesting  the benefit of  acetaminophen on the improvement of  non-specific acute 
low back pain (SR B).  
Keywords: “low back pain”; “acetaminophen”
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INTRODUÇÃO

A lombalgia aguda, definida como a lombalgia com 
uma duração inferior a 4-6 semanas, é um sintoma 
frequente nos Cuidados de Saúde Primários (CSP).1 
Estima-se que cerca de 84% da população tenha pelo 
menos um episódio de lombalgia ao longo da vida, 
sendo que 12% apresentam incapacidade associada.2 
Em Portugal, num estudo efetuado num Centro de 
Saúde do distrito do Porto, verificou-se que 49% da 
população teve pelo menos um episódio de lombalgia 
nos seis meses anteriores.3

A lombalgia apresenta várias causas, das quais se 
salientam as mecânicas, embora atualmente também 
se discuta o papel de fatores genéticos.4 No entanto, 
só em 5 a 10% dos casos se identifica uma causa 
específica.5 Assim, ainda que constitua principalmente 
um sintoma e não uma doença, a lombalgia aguda 
está associada a uma elevada morbilidade, com 
impacto económico e impacto social importantes. 
Nos indivíduos com idade inferior a 45 anos, é o 
principal motivo de incapacidade laboral.6

O paracetamol é dos fármacos mais frequentemente 
prescritos como primeira linha no alívio sintomático 
da lombalgia aguda inespecífica.7,8 Contudo, o seu 
benefício é controverso. Visto que a lombalgia aguda 
é um dos dez principais motivos de recurso aos CSP, 
a sua correta abordagem é essencial, permitindo não 
só a melhoria da dor, mas também a minimização dos 
custos diretos e indiretos associados.6 Por outro lado, 
a utilização de fármacos suportados pela evidência 
mostra-se fundamental, quer para potenciar a 
recuperação, quer para evitar efeitos secundários 
desnecessários. 

Assim, os autores pretendem rever a evidência 
atual sobre o papel do paracetamol na melhoria da 
lombalgia aguda inespecífica.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa de normas de orientação 
clínica (NOC), ensaios clínicos aleatorizados e 
controlados (ECA), revisões sistemáticas (RS) e 
metanálises, nas bases de dados MEDLINE, National 
Guideline Clearinghouse, NHS Evidence, Canadian Medical 
Association, TRIP Database, The Cochrane Library, DARE 
e Bandolier, publicadas entre 1 de janeiro de 2007 e 22 
de março de 2017, nas línguas portuguesa e inglesa. 
Foram utilizados os termos MeSH: “low back pain” 
e “acetaminophen”. Foi aplicada a escala Strength of  
Recommendation Taxonomy (SORT), da American Academy 
of  Family Physicians, para atribuição dos níveis de 

evidência (NE) e forças de recomendação (FR). 
Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos 

nesta revisão foram definidos segundo o modelo PICO 
(população, intervenção, comparação e outcome). Foi 
definida como população-alvo a correspondente aos 
indivíduos de idade igual ou superior a 18 anos, com 
lombalgia aguda inespecífica (duração inferior a 4 a 
6 semanas). A intervenção avaliada foi a terapêutica 
com paracetamol (toma regular ou episódica) 
comparativamente com placebo ou ausência de 
tratamento farmacológico. O outcome estabelecido 
foi a melhoria da dor. Foram excluídos os artigos 
duplicados, artigos de opinião, artigos de revisão 
clássica e sumários de sítios na Internet. Também não 
foram considerados os artigos que incluíam crianças, 
grávidas, indivíduos com lombalgia de causa 
secundária, com antecedentes de cirurgia ortopédica 
à coluna e em tratamento concomitante com outros 
fármacos que melhoram a lombalgia.

A seleção dos artigos para revisão foi feita em 
duplicado por todos os autores de forma emparelhada 
que, perante dúvidas, discutiram em conjunto 
a inclusão/exclusão do artigo com uma taxa de 
concordância final de 100%. A avaliação das FR e 
NE dos artigos incluídos foi também debatida por 
todos os autores.

RESULTADOS

Da pesquisa realizada resultaram 243 artigos, oito 
dos quais cumpriam os critérios de inclusão: sete NOC 
e um ECA. A Figura 1 representa o diagrama de 
seleção dos estudos. Os Tabelas 1 e 2 resumem as suas 
características.

Normas de Orientação Clínica
Foram encontradas duas NOC elaboradas de 

forma conjunta pela American College of  Physicians 
(ACP) e American Pain Society (APS), publicadas em 
2007, sendo que ambas recomendam o paracetamol 
na melhoria da lombalgia aguda inespecífica.7,8 A 
primeira, intitulada Diagnosis and Treatment of  Low Back 
Pain: A Joint Clinical Practice Guideline, emitiu orientações 
clínicas acerca de tratamentos não invasivos com base 
na literatura disponível, considerando o paracetamol 
como o fármaco de primeira linha para os indivíduos 
com lombalgia.7 A segunda, intitulada Medications 
for acute and chronic low back pain: a review of  the evidence, 
incluiu duas RS qualitativas, uma da Cochrane e uma 
de Schnitzer et al, e ainda três ECA não incluídos nas RS 
anteriores.8-13 A RS da Cochrane incluiu 5 ECA, um 
deles de elevada qualidade, com tamanhos amostrais 
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de 30 a 70 indivíduos e tratamento com paracetamol 
até um máximo de quatro gramas/dia ou dose 
não especificada.9 O único ensaio que comparou o 
paracetamol com placebo não mostrou diferenças entre 
o paracetamol na dose de três gramas/dia e ausência de 
tratamento.14 A segunda RS, que incluiu três ECA, não 
apresenta conclusões relativas ao paracetamol.10 Assim, 
esta NOC concluiu, à semelhança da anterior, que na 
lombalgia aguda inespecífica uma prova terapêutica 
com paracetamol pode constituir uma primeira opção 
razoável dado o seu perfil de segurança (FR C).8

A NOC, Synthesis of  recommendations for the assessment 
and management of  low back pain from recent clinical practice 
guidelines, publicada em 2010 no The Spine Journal, teve 
como objetivo principal sintetizar as orientações mais 
recentes, criando um guia para avaliação e tratamento 
da lombalgia.15 Foi baseada em seis NOC, cinco das 
quais recomendam a utilização do paracetamol para 
alívio sintomático, durante curtos períodos, igualmente 
com base no seu perfil de segurança.7,16-19 A exceção é 
uma NOC australiana, que por ausência de ECA que 
façam a comparação entre o paracetamol e placebo, 
não recomenda o seu uso.20 Em suma, esta NOC 
de 2010, à semelhança das anteriores, considera o 
paracetamol uma opção terapêutica de primeira linha 
no tratamento da lombalgia aguda inespecífica (FR C).

Em 2011, a Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) publicou uma NOC, Guideline for 
the evidence-informed primary care management of  low back 
pain, que aponta o paracetamol, administrado em 
intervalos regulares até à dose máxima diária de três 
gramas, como opção de primeira linha na melhoria 
da lombalgia aguda inespecífíca (FR C).21 Esta 
recomendação é baseada em quatro NOC de diferentes 

sociedades (duas americanas, uma europeia e uma 
australiana).7,17,20,22 Esta entidade publicou em 2014 
outra NOC, mantendo a priorização do paracetamol 
no tratamento da lombalgia aguda inespecífica.23

À semelhança das NOC anteriores, a utilização 
de paracetamol é recomendada para a melhoria da 
lombalgia aguda inespecífica pela NOC do Institute for 
Clinical Systems Improvement (ICSI), emitida em 2012 por 
um consenso de peritos (FR C).24

Em 2017, verificou-se uma alteração de paradigma 
com a atualização da NOC da ACP que pela primeira 
vez considerou que existe evidência insuficiente para 
recomendar o paracetamol no tratamento da lombalgia 
aguda inespecífica, contrariamente à versão anterior 
de 2007.1 Esta alteração decorreu da publicação do 
primeiro ECA que comparou o paracetamol com 
placebo.25

Ensaios Clínicos Aleatorizados e 
Controlados

t

DISCUSSÃO

A NOC do ACP tem como grande limitação o facto 
de ser baseada num consenso de peritos, justificando a 
indicação do paracetamol como fármaco de primeira 
linha no tratamento lombalgia aguda com base no 
elevado perfil de segurança deste fármaco e no seu 
custo reduzido, mas não apontando evidência sobre a 
sua eficácia clínica (FR C).7

Nenhuma das duas revisões sistemáticas que 
suportam a NOC da APS incluíram estudos 
comparando o paracetamol com placebo, à exceção 
de um ECA, incluído na revisão da Cochrane, que 
avaliou o seu efeito na lombalgia de esforço.8,14 Os 
outros três ensaios clínicos que suportam esta NOC, 
não mencionados nas duas RS anteriores, compararam 
a utilização de paracetamol com anti-inflamatórios 
não-esteroides, pelo que não respondem ao objetivo da 
presente revisão baseada na evidência (RBE).11-13

A NOC de 2011 da AHRQ, que recomenda 
o paracetamol como escolha de primeira linha na 
melhoria da lombalgia aguda inespecífica (FR C) é 
suportada por uma bibliografia em parte coincidente 
com as restantes NOC selecionadas.21 Salienta-se que 
quer esta NOC, quer a NOC publicada em 2013 pela 
mesma entidade são baseadas em consenso de peritos 
(FR C).

Apesar da NOC de 2017 da ACP considerar o 
único ECA que preenche os critérios PICO como uma 
evidência de baixa qualidade, os autores consideram 
que preenchem alguns critérios de qualidade (NE 

Figura 1: Diagrama de seleção dos artigos obtidos

Legenda: NOC - Norma de Orientação Clínica; ECA - ensaio 
controlado e aleatorizado

60



MGF & Ciência Volume 4|Nº1|junho, 2020

Artigo de Revisão

1), nomeadamente ser um estudo multicêntrico, 
metodologicamente bem construído, com dupla 
ocultação e com tamanho de amostra considerável 
(N=1652).1,25 Salienta-se ainda que os objetivos 
foram orientados para o paciente e analisados com 
a intenção de tratar. Este estudo foi ainda realizado 
em contexto de CSP e não de urgência hospitalar, o 
que coincide com o campo de exercício dos autores. 
A análise de possíveis confundidores não revelou 
diferenças no seguimento de 97% dos participantes, o 
que reforça a validade dos resultados. Como limitação 
do ECA, destaca-se a dose média diária de 2660 mg 
de paracetamol, inferior à dose máxima preconizada, 
pelo que a resposta obtida poderá ter sido subestimada. 
Para além disso a utilização concomitante de outros 

fármacos em cerca de 20% da população estudada 
(contra as indicações dos investigadores), assim como o 
recurso a outros serviços e cuidados de saúde em cerca 
de 30% poderá também ter influenciado a conclusão 
obtida. No entanto, não houve diferenças nos 
resultados relativamente a estas duas variáveis entre 
os vários grupos, pelo que não ocorreu mascaramento 
do efeito do paracetamol nos resultados. Será também 
importante realçar que o tempo médio de recuperação 
neste estudo foi mais curto comparativamente com o 
de outros coortes; o que poderá ser explicado pelo facto 
dos doentes recrutados para o mesmo terem recebido 
aconselhamento adequado e tranquilização, o que 
pode otimizar o tempo de recuperação.

Em suma, todas as NOC incluídas recomendam 

Recomendação FR

Diagnosis and Treatment of  Low Back Pain: 
A Joint Clinical Practice Guideline from the 
American College of  Physicians and the 
American Pain Society, 2007

O paracetamol é o fármaco de primeira linha 
no tratamento da lombalgia aguda inespecífica, 
dado a sua segurança e custo reduzido.

C

Medications for acute and chronic low 
back pain: a review of  the evidence for an 
American Pain Society/American College of  
Physicians clinical practice guideline, 2007

Uma prova terapêutica com paracetamol pode 
ser uma primeira opção razoável, tendo em 
conta o seu perfil de segurança.

C

Synthesis of  recommendations for the 
assessment and management of  low back 
pain from recent clinical practice guidelines, 
2010

O tratamento da lombalgia aguda inespecífica 
contempla a utilização de paracetamol por 
períodos curtos.

C

Guideline for the evidence-informed 
primary care management of  low back pain, 
AHRQ 2011

O paracetamol é o analgésico de primeira linha 
no tratamento da lombalgia aguda inespecífica. C

Low back pain medical treatment guidelines, 
AHRQ 2014

O tratamento inicial da lombalgia aguda 
inespecífica deve ser efetuado com paracetamol. C

Adult acute and subacute low back pain, 
ICSI 2012

Considerar o paracetamol para o tratamento 
lombalgia aguda. C

Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, 
and Chronic Low Back Pain: A Clinical 
Practice Guideline From the American 
College of  Physicians. 2017

Não recomenda paracetamol no tratamento da 
lombalgia aguda inespecífica.s) C

Tabela 1 - Normas de Orientação Clínica

Legenda: NOC - Norma de Orientação Clínica; FR - Força de recomendação
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o paracetamol para tratamento da lombalgia aguda 
inespecífica (FR C), exceto a mais recente, que tem 
por base o ECA de 2014, o primeiro que estudou 
especificamente o paracetamol no tratamento da 
lombalgia aguda inespecífica e que não demonstrou 
superioridade deste fármaco relativamente ao 
placebo.1,25

CONCLUSÃO

Apesar da maioria das NOC incluírem o 
paracetamol no tratamento da lombalgia aguda 
inespecífica, estas recomendações baseiam-se apenas 
em evidências indiretas do seu efeito analgésico 
noutras patologias, bem como no seu perfil de 
segurança e no custo reduzido. Até 2014, altura em 
que foi publicado o primeiro ECA, não existiam 

estudos relativos à eficácia do paracetamol em 
comparação com placebo.25 

Este mostrou que o paracetamol, em toma 
regular ou episódica, não é superior ao placebo 
na diminuição do tempo de recuperação, redução 
de intensidade da dor, incapacidade associada, 
alteração global do sintoma, qualidade do sono e 
qualidade de vida. 

Assim, a recomendação universal da maioria 
das NOC deve ser considerada de forma cautelosa. 
Com esta RBE, os autores concluem que parece não 
existir evidência do benefício do paracetamol na 
melhoria da lombalgia aguda inespecífica (FR B).

Contudo, são necessários mais estudos com 
metodologia robusta que suportem esta conclusão, 
antes de eliminar completamente o paracetamol das 
opções terapêuticas no alívio da lombalgia aguda 
inespecífica. 

Recomendação Resultados NE

Williams CM et al. 
Efficacy of  paracetamol 
for acute low-back 
pain: a double-
blind, randomised 
controlled trial. Lancet. 
2014;384(9954):1586–96

ECA multicêntrico, duplo cego; N= 
1652; média de idade: 45 anos; 53% 
do sexo masculino.

Alocação a 1 de 3 grupos: 
1. n=550; medicados com 2 

comprimidos de 665mg de 
paracetamol na formulação 
de libertação modificada, em 
intervalos de 6-8h e placebo como 
medicação episódica; 

2. n=549; medicados com placebo 
de forma regular e com 1 a 
2 comprimidos de 500mg de 
paracetamol de libertação 
imediata de forma episódica;

3. n=553; medicados com placebo 
de forma regular ou episódica.

Até melhoria das queixas, num máximo 
de 4 semanas 
Outcome primário: tempo de 
recuperação;
Outcomes secundários: 
intensidade da dor, incapacidade 
decorrente da dor, alteração global do 
sintoma, qualidade do sono, qualidade 
de vida

Ausência de diferenças 
e s t a t i s t i c a m e n t e 
significativas no tempo de 
recuperação (p=0,55):

17 dias no grupo 1
17 dias no grupo 2 
16 dias no grupo 3

Também não foram 
observadas diferenças 
entre os 3 grupos nos 
outcomes secundários.

1

Tabela 2 - Ensaio controlado e aleatorizado (ECA)

Legenda: ECA - ensaio controlado e aleatorizado; NE - Nível de Evidência
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