
 

 
  

  

 
 

rpmgfmgf
revista portuguesa de medicina geral e familiar

      

ISSN 2182-5173 • Publicação Bimestral • Janeiro/Fevereiro 2021 • Vol 37 • N.o 1 • 10€

ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

1.as Jornadas de MGF de Trás-os-Montes

EDITORIAL
•   Estilos de liderança

Leadership styles
    Alberto Pinto Hespanhol

ESTUDOS ORIGINAIS
•   Avaliação do desempenho do teste rápido de urina no 
diagnóstico da infeção urinária em idade pediátrica
Performance of the dipstick-screening test in urinary tract 
infection diagnosis in children

    Sofia Cassamo, Marta Ribeiro, Leonardo Carneiro, Susana Castanhinha,
Gabriela Araújo e Sá

•   Patologia aguda nos cuidados de saúde primários: um estudo
transversal descritivo da realidade numa USF
Acute disease in primary health care: a cross-sectional 
descriptive analysis in a Portuguese family health unit

    Ana Aires, André Ferreira, Alcino Santos, Rafael Gonçalves

•   A árvore da WONCA: tradução e adaptação cultural para 
português
The WONCA tree: Portuguese translation and cultural 
adaptation

    Paulo Santos, Armando Brito de Sá, Luiz Santiago, Alberto Hespanhol

REVISÕES
•   Hipertiroidismo

Hyperthyroidism
    Joana Silva Cebola

•   Fórmula hidrolisada na prevenção da doença alérgica em
idade pediátrica: revisão baseada na evidência
The hydrolyzed formula for the prevention of allergic disease
in pediatric age: an evidence-based review

    Luciana Ornelas, Raquel Andrade, Isabel Abreu

RELATOS DE CASO
•   Paresia do nervo oculomotor: uma entidade por vezes difícil
de gerir em medicina geral e familiar
Oculomotor nerve palsy: one entity sometimes difficult to
manage in general and family medicine

    Ana Martins Ferreira dos Santos

•   Mesotelioma peritoneal maligno: o impacto de uma doença
rara na prática clínica do médico de família – um relato de
caso
Malignant peritoneal mesothelioma: the impact of a rare 
disease on family physician practice – a case report

    Cátia Nunes, Soraia Ribeiro, Carla Silva

•   Hematúria no jovem adulto: um caso de síndrome da junção
pielo-ureteral
Young adult’s haematuria: an ureteropelvic junction 
obstruction clinical case

    Samuel Gomes

ARTIGO BREVE
•   Campanha de vacinação para a gripe sazonal das pessoas em
situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa: uma descrição
da experiência no Inverno 2015/2016
Influenza vaccination campaign for homeless people in the
city of Lisbon: an experience report during Winter
2015/2016

    Hugo F. G. Martins, Inês Venâncio, Bruno Pinto, Rui Neto Fernandes

OPINIÃO E DEBATE
•   Visita aos sem-abrigo

Visiting the homeless people
    Inês Carvalho Gonçalves, António Freitas Silva

LISTA DOS REVISORES 2020

portuguese journal of family medicine and general practice



PU
BL
IC
ID
AD
E



C O N S E L H O C I E N T Í F I C O /  S C I E N T I F I C B O A R D

Proibida a reprodução - mesmo parcial - de artigos e ilustrações, sem prévia autorização da RPMGF,
excetuando a citação ou transcrição de pequenos excertos, desde que se faça menção da fonte.

E D I TO R E S /  A S S O C I A T E E D I T O R S

Paulo Santos                            Tiago Maricoto

E D I TO R E S A D J U N TO S /  E X E C U T I V E E D I T O R S

Portugal

Revista indexada

Instruções aos autores:           http://www.rpmgf.pt/instrucoesautores

portuguese journal of family medicine and general practice

E D I TO R C H E F E /  E D I T O R - I N - C H I E F

Alberto Pinto Hespanhol

Alexandra Escada
Alexandre Rebelo-Marques
Ana Beatriz Figueiredo

Ana Jorge Oliveira Cardoso Lopes
Ana Luisa Neves

Ana Raquel Martins Marques
Ana Rita Jesus Maria
Ana Rita Magalhães

Ana Sequeira

André Filipe Reis
António da Luz Pereira
Beatriz Figueiredo

Beatriz Rosendo Silva
Bruno Pereira Carreira
Carlos Seiça Cardoso

Carlos Franclim da Silva
Daniel Beirão

Débora Sofia Correia Batista

Diana Campos Lopes
Filipe Prazeres

Gisela Costa Neves
Helena Sofia Rodrigues Fragoeiro

João Carlos Sarmento
José Eduardo Figueiredo Mendes

José Filipe Prazeres
Manuel Rodrigues Pereira
Marisa Monteiro Gomes

Mónica Fonseca
Pedro Augusto Simões

Raquel Meireles
Rui Neto Fernandes
Susana Pires da Silva
Tiago Taveira-Gomes

Administração, Direção Comercial 
e Serviços de Publicidade
Medfarma – Edições Médicas, Lda
Alameda António Sérgio, 22, 4.o B
Edifício Amadeo de Souza-Cardoso
Miraflores – 1495-132 Algés
Tel: 214 121 142
E-mail: geral@medfarma.pt

Coordenação da Produção 
e da Publicidade
Manuel Magalhães
manuel.magalhaes@medfarma.pt

Editor Técnico
Baltazar Nunes
Maria Luz Antunes
Pedro Aguiar

Secretariado da RPMGF
Cristina Miguinhas
secretariado@rpmgf.pt

Secretariado da APMGF
Avenida da República, n.o 97 - 1.o

1050-190 Lisboa • Tel: 217 615 250
e-mail: apmgf@apmgf.pt
www.apmgf.pt

Registo
Isenta de inscrição no I.C.S. nos
termos da alínea a) do n.o 1 do
artigo 12.o do Decreto 
Regulamentar n.o 8/99, de 9 de
Junho. 
ISSN: 2182-5173

Produção Gráfica: Paulo Veiga

Ardigo Martino
Italy

Athina Tatsioni
Greece

Carlos Brotons
Spain

Gustavo Gusso
Brasil

Jacqueline Ponzo
Uruguay

Job van Boven
The Netherlands

Luiz Felipe da Silva Pinto
Brasil

Mehmet Ungan
Turkey

Miguel Roman Rodriguez
Spain

Mumtaz M Mazicioglu
Turkey

Shabir Moosa
South Africa

BOA R D I N T E R N A C I O N A L

Agostinho Lobo
Alexandre Sousa Pinto
André Rosa Biscaia
António Foz Romão
António Vaz Carneiro

Aranda da Silva
Armando Brito Sá
Arquimínio Eliseu
Bruno Heleno

Carlos Martins
Conceição Outeirinho

Cristina Galvão
Cristina Ribeiro
Daniel Pinto

Dolores Quintal
Gabriela Amaral
Isabel Jacob
Isabel Santos

Jaime Correia Sousa
João Sequeira Carlos

John Yaphe
José Alberto Frey Ramos
José Augusto Simões
José Falcão Tavares
José Gaspar Caetano
José Luís Biscaia

José Manuel Calheiros

José Mendes Nunes
Lino Ministro
Luís Alves
Luís Pisco
Luís Rebelo

Manuela Peleteiro
Maria Luz Loureiro

Maria Mora
Mário Silva Moura

Nelson Rodrigues
Paula Broeiro

Pedro Lopes Ferreira
Raquel Braga

Ricardina Barroso
Torcato Santos
Vasco Maria
Victor Ramos



PU
BL
IC
ID
AD
E



Rev Port Med Geral Fam 2021;37:3-4

3sumário

Estilos de liderança 5
Leadership styles
Alberto Pinto Hespanhol

Avaliação do desempenho do teste rápido de urina no diagnóstico da infeção 
urinária em idade pediátrica 8
Performance of the dipstick-screening test in urinary tract infection diagnosis in 
children
Sofia Cassamo, Marta Ribeiro, Leonardo Carneiro, Susana Castanhinha, Gabriela Araújo e Sá

A urinálise facilita a decisão de iniciar ou não antibioterapia perante uma suspeita de infeção uriná-
ria, enquanto se aguarda o resultado do exame bacteriológico de urina.

Patologia aguda nos cuidados de saúde primários: um estudo transversal descritivo 
da realidade numa USF 16
Acute disease in primary health care: a cross-sectional descriptive analysis in a 
Portuguese family health unit
Ana Aires, André Ferreira, Alcino Santos, Rafael Gonçalves

Estudo que caracteriza a consulta de agudos numa Unidade de Saúde Familiar, verificando-se haver
diferenças na abordagem e encaminhamento entre médicos de família.

A árvore da WONCA: tradução e adaptação cultural para português 28
The WONCA tree: Portuguese translation and cultural adaptation
Paulo Santos, Armando Brito de Sá, Luiz Santiago, Alberto Hespanhol

A árvore da WONCA foi criada pelo Collège de Médecine de Premier Recours, Suíça, em 2004 e revis-
ta em 2011, e representa de forma visual o conjunto de competências do especialista em medicina
geral e familiar. Apresentamos a versão traduzida e validada para português.

Hipertiroidismo 36
Hyperthyroidism
Joana Silva Cebola

O hipertiroidismo é um distúrbio patológico com múltiplas etiologias, manifestações clínicas diver-
sas e potenciais modalidades terapêuticas, que carece de conhecimento científico robusto e olhar clí-
nico atento para realizar o diagnóstico.

Fórmula hidrolisada na prevenção da doença alérgica em idade pediátrica: revisão 
baseada na evidência 44
The hydrolyzed formula for the prevention of allergic disease in pediatric age: an 
evidence-based review
Luciana Ornelas, Raquel Andrade, Isabel Abreu

A utilização de fórmula hidrolisada na prevenção da doença alérgica é um tema controverso; porém,
não existe evidência científica que recomende a sua utilização para a prevenção da doença alérgica
em lactentes alimentados com leite de fórmula infantil.

Paresia do nervo oculomotor: uma entidade por vezes difícil de gerir em medicina 
geral e familiar 50
Oculomotor nerve palsy: one entity sometimes difficult to manage in general and 
family medicine
Ana Martins Ferreira dos Santos

Relato de um caso de uma paresia do III par craniano desenvolvida no contexto de diabetes tipo 1 de lon-
ga evolução e com mau controlo metabólico, reforçando a importância da rápida atuação perante a sua
suspeita clínica, bem como do controlo dos fatores de risco cardiovasculares na população diabética.

EDITORIAL

ESTUDOS ORIGINAIS

Janeiro/Fevereiro 2021  •  Volume 37  •  N.o 1

REVISÕES

portuguese journal of family medicine and general practice

RELATOS DE CASO



Rev Port Med Geral Fam 2021;37:3-4

sumário4

Mesotelioma peritoneal maligno: o impacto de uma doença rara na prática clínica do 
médico de família – um relato de caso 56
Malignant peritoneal mesothelioma: the impact of a rare disease on family physician 
practice – a case report
Cátia Nunes, Soraia Ribeiro, Carla Silva

As doenças raras são uma realidade com grande impacto biopsicossocial e multidisciplinar. Apresen-
tando-se com clínica inespecífica, como o exemplo do mesotelioma peritoneal maligno, são também
um desafio diagnóstico e terapêutico.

Hematúria no jovem adulto: um caso de síndrome da junção pielo-ureteral 63
Young adult’s haematuria: an ureteropelvic junction obstruction clinical case
Samuel Gomes

Patologia caracteristicamente pediátrica pode ser diagnosticada em idade adulta. Nesses casos, a exis-
tência de condições de trabalho adequadas e uma avaliação clínica correta são fundamentais para
uma boa orientação clínica.

Campanha de vacinação para a gripe sazonal das pessoas em situação de sem-abrigo 
na cidade de Lisboa: uma descrição da experiência no Inverno 2015/2016 68
Influenza vaccination campaign for homeless people in the city of Lisbon: an experience 
report during Winter 2015/2016
Hugo F. G. Martins, Inês Venâncio, Bruno Pinto, Rui Neto Fernandes

Com este estudo mostra-se que as pessoas em situação de sem-abrigo de Lisboa beneficiam de cam-
panhas de vacinação contra a gripe e de serem orientadas para um acompanhamento regular nos cui-
dados de saúde primários, sobretudo aquelas com doenças crónicas.

Visita aos sem-abrigo 76
Visiting the homeless people
Inês Carvalho Gonçalves, António Freitas Silva

Relata a experiência de internos de medicina geral e familiar ao contactar com população sem-abri-
go e a sua saúde mental, no âmbito de um estágio hospitalar de Saúde Mental do Internato de MGF.

Lista de Revisores de 2020 79

Janeiro/Fevereiro 2021  •  Volume 37  •  N.o 1

REVISORES RPMGF

portuguese journal of family medicine and general practice

OPINIÃO E DEBATE

RELATOS DE CASO

1.as Jornadas de MGF
de Trás-os-Montes

1.as Jornadas de MGF de Trás-os-Montes

• Bragança – Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPB – 27 e 28 de junho de 2019

Este foi o primeiro evento da APMGF realizado nesta região, fruto de uma organização conjunta
das delegações distritais de Bragança e Vila Real da APMGF. Ambas as delegações são duas das
mais recentes delegações distritais da APMGF, tendo sido criadas em 2016. Este evento decorreu
durante dois dias e contou com a presença de 166 participantes. O balanço global foi bastante
positivo, com dois dias de partilhas de conhecimentos e experiências.

capa

ARTIGOS BREVES



Rev Port Med Geral Fam 2021;37:5-6

5editorial

Para o nosso colega, nenhum dos dois diretores ti-
nha uma liderança capaz e adequada ao que pensava
que devia ter um centro de saúde. O que ele gostaria de
ter era um diretor com um estilo de liderança diferen-
te, um que se lembrasse que ele e os colegas também
eram pessoas e que também tinham um cérebro para
pensar.

A propósito deste assunto, alguns autores têm vindo
a utilizar, vulgarmente como sinónimos, liderança e
gestão, muito embora outros autores considerem exis-
tir uma diferença importante entre os dois conceitos.

Para estes, liderança consiste no modo de influenciar
as atividades de um indivíduo ou de um grupo, visan-
do alcançar determinados objetivos numa dada situa-
ção, enquanto gestãoé um tipo especial de liderança em
que o fundamental consiste em alcançar os objetivos
da organização.1

O testemunho daquele nosso colega está de acordo
com as conclusões de um estudo sobre satisfação pro-
fissional que realizei através de entrevistas pessoais aos
médicos de família do Norte do País, no início da mi-
nha carreira académica na área da medicina geral e fa-
miliar (MGF) na Faculdade de Medicina no Porto.2

Deste modo, foi possível estudar os estilos de lide-
rança em MGF através do CONTÍNUO DE COMPORTAMENTO

DE LIDERANÇA, de Tannenbaum e Schmidt, a partir do
exemplo do laissez-faire, ou seja, a ausência de uma li-
derança formal, como protagonizado pelo diretor do
primeiro centro de saúde onde o nosso colega traba-
lhou.

Nesse CONTÍNUODECOMPORTAMENTODE LIDERANÇA exis-
te uma gama de sete estilos de comportamento entre
dois extremos: um comportamento de liderança de-
mocrático e um comportamento de liderança autori-
tário.

O primeiro é um comportamento de liderança não
diretivo, centrado nos dirigidos e orientado para as re-
lações humanas. O líder partilha as suas responsabili-
dades de liderança com aqueles que dirige, envolven-
do-os no planeamento e execução das tarefas. As to-
madas de posição são abertas à discussão e à decisão
em grupo, e o poder do líder é-lhe concedido pelo gru-

Professor Associado com Agregação. Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto.
Médico de Família. USF São João Porto.

Alberto Pinto Hespanhol

Estilos de liderança

Q
uando me refiro a estilos de liderança, re-
cordo sempre uma conversa que tive há al-
guns anos com um colega nosso, acerca da
sua vida profissional.
No início da sua carreira, como médico de

clínica geral, hoje especialista de medicina geral e fa-
miliar, ficou colocado num centro de saúde do interior
do País, muito longe da sua casa de família, na Área
Metropolitana do Grande Porto. Aí, o ambiente de tra-
balho nem era bom nem era mau. Trabalhava onde que-
ria, como queria e quando queria. Ninguém se respon-
sabilizava por nada, nem eram pedidas satisfações por
aquilo que se fazia. Todos diziam que o diretor era mui-
to boa pessoa, talvez boa pessoa demais, segundo al-
guns profissionais. Tinha dificuldade em decidir e em
responsabilizar-se. O convívio com os funcionários e
com os colegas era muito escasso, praticamente ine-
xistente. Embora não existissem conflitos entre os mé-
dicos, notava-se que ninguém estava satisfeito no ser-
viço.

Logo que teve oportunidade de mudar de local de
trabalho concorreu para um novo lugar e ficou coloca-
do num centro de saúde no litoral do País, perto da sua
família mais próxima. Mas, quase de imediato, arre-
pendeu-se. Se soubesse o que lhe ia acontecer, nunca
teria pedido a transferência. Na realidade, é como o
povo diz: “Do longe se faz o perto”. Entre dois males, te-
ria preferido ficar no centro de saúde do interior.

O novo diretor dirigia tudo e todos, chamava tudo a
si, tudo estava centralizado nele. Controlava, coorde-
nava e inspecionava tudo o que os colegas ou o restan-
te pessoal faziam. Nada entrava ou saía do centro de
saúde sem que lhe passasse pelas mãos. Ele determi-
nava as tarefas a realizar e como as fazer. Só ele podia
tomar as posições. O nosso colega deixou de ter qual-
quer liberdade para orientar a sua consulta ou os seus
doentes. O ambiente de trabalho era realmente pesa-
do e os colegas estavam descontentes e desmotivados.

DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.13130
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po que lidera, onde os indivíduos podem ser autodiri-
gidos e criativos no trabalho, se devidamente motiva-
dos. Este era o tipo de liderança que o nosso colega de-
sejava para o seu centro de saúde.

O segundo é um comportamento de liderança dire-
tivo, centrado no líder, orientado para as tarefas, em
que o líder diz àqueles que dirige o que fazer e como fa-
zer. Todas as tomadas de posição são determinadas pelo
líder, cujo poder deriva da posição que ocupa e onde
os indivíduos que lidera são vistos como preguiçosos e
desmerecedores de confiança. Este era o estilo de lide-
rança do diretor do centro de saúde para onde o nosso
colega tinha pedido a sua transferência.

Os sete estilos de liderança desse CONTÍNUO DE COM-
PORTAMENTO DE LIDERANÇA são, do mais autoritário para
o mais democrático, os seguintes: 
• Decide e depois anuncia a decisão sem possibilida-

de de discussão; 
• Decide e depois procura convencer da correção da

sua decisão; 
• Apresenta ideias, formula questões e decide; 
• Apresenta soluções, mas aceita modificá-las; 
• Apresenta problemas, pede sugestões e depois deci-

de na base dessas sugestões; 

• Define os limites e pede aos colaboradores para de-
cidirem; 

• Pede aos colaboradores para definirem os limites e
chegarem a decisões. 
Finalmente, é de realçar que o estudo que realizei aos

médicos de família do Norte do País permitiu concluir
que os estilos de liderança do tipo mais autoritário e do
tipo laissez-faire são, em si, propiciadores de insatisfa-
ção ao nível dos médicos de família, dado que pratica-
mente não existem nos centros de saúde dos clínicos
satisfeitos. Predominam nos centros de saúde dos clí-
nicos insatisfeitos e não são por eles pretendidos.

REFERÊNCIAS
1. Hersey P, Blanchard KH. Management of organizational behavior: uti-

lizing human resources. 6th ed. New Jersey: Prentice-Hall; 1993. ISBN

9780135550045

2. Hespanhol AA. Condições do exercício da clínica geral no Norte de Por-

tugal [dissertation]. Porto: Faculdade de Medicina da Universidade do

Porto; 1996.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
E-mail: hespanhol@netcabo.pt

https://orcid.org/0000-0002-1212-4487



PU
BL
IC
ID
AD
E



1. Médica Interna. USF Rodrigues Miguéis, ACeS Lisboa Norte, Lisboa.
2. Médica Interna. Serviço de Pediatria. Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa
3. Médico Interno. Serviço de Patologia Clínica. Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lis-
boa.
4. Médica especialista. Serviço de Urgência Pediátrica, Departamento de Pediatria,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.
5. Médica consultora. Serviço de Urgência Pediátrica, Departamento de Pediatria,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.

INTRODUÇÃO

A
infeção do trato urinário (ITU) caracteriza-se
pela invasão e replicação no trato urinário de
um agente patogénico. As ITU são uma das in-
feções bacterianas mais frequentes em idade

pediátrica.1 Apesar da sua frequência, o diagnóstico de
ITU em pediatria pode ser difícil, principalmente na
primeira infância, altura em que os sintomas de ITU são
frequentemente inespecíficos e não permitem isolada-
mente localizar a infeção ao trato urinário.

A ITU pode associar-se a complicações graves para
o doente a curto e a longo prazo, nomeadamente bac-
teriemia, urosepsis, lesão renal, insuficiência renal, hi-
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Sofia Cassamo,1 Marta Ribeiro,2 Leonardo Carneiro,3 Susana Castanhinha,4 Gabriela Araújo e Sá5

Avaliação do desempenho do
teste rápido de urina no 
diagnóstico da infeção urinária
em idade pediátrica

RESUMO
Objetivos:As infeções do trato urinário (ITU) são das infeções bacterianas mais frequentes em pediatria. O exame bacterioló-
gico da urina (EBU) é o teste referência para o diagnóstico de ITU. Sendo um exame moroso, a decisão de iniciar antibioterapia
baseia-se na clínica e na urinálise (ASU). A suspeita de ITU na criança e adolescente poderá ser orientada pelo médico de fa-
mília. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da ASU no diagnóstico precoce da ITU em idade pediátrica. 
Métodos: Efetuou-se um estudo observacional que incluiu doentes (0-18 anos) que recorreram à urgência pediátrica entre
01/01/2015 e 31/12/2016 e que realizaram colheita de urina para ASU e EBU. Foram analisados os resultados da ASU e com-
parados com os resultados do EBU. Atribuiu-se diagnóstico definitivo de ITU a todos os doentes com EBU positivo. Determi-
nou-se a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e odds ratio (OR) dos parâ-
metros nitritos e esterase leucocitária (EL) para o diagnóstico de ITU.
Resultados: Das 3.400 amostras incluídas, 21,2% tiveram resultado bacteriológico positivo. O microrganismo mais frequente
foi Escherichia coli. Os nitritos demonstraram sensibilidade de 28% e especificidade de 99% para o diagnóstico. A EL revelou
sensibilidade de 90% e especificidade de 63%. Para o conjunto dos dois, a sensibilidade foi de 27% e a especificidade de 99%,
com VPP 91% e VPN 83%. Para EL superior a 500 células/mcl verificou-se especificidade de 93%. No grupo etário 0-12 meses
verifica-se um VPP 93% e VPN 82% para os dois em conjunto.
Conclusões: Os resultados são concordantes com a literatura: a EL é sensível para o diagnóstico de ITU e os nitritos são espe-
cíficos. O melhor indicador para exclusão de ITU foi a EL. Estes resultados poderão ser aplicados na consulta aberta de saúde
infantil e juvenil ao nível dos cuidados de saúde primários.

Palavras-chave: Infeção urinária; Teste rápido de urina; Urinálise; Urocultura.

pertensão arterial. O diagnóstico precoce e a rápida ins-
tituição de terapêutica diminuem o risco de complica-
ções, sendo por isso da maior importância.1-2 O exame
bacteriológico da urina (EBU) é o teste de referência
para o diagnóstico definitivo de ITU2 e permite ainda
orientar a terapêutica de acordo com o microrganismo

estudosoriginais DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.12795
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responsável. Contudo, é necessário um mínimo de 18
horas para detetar crescimento bacteriano e 18 a 24 ho-
ras para obter resultados do teste de sensibilidade aos
antimicrobianos (TSA). Tendo em conta a importância
do início precoce da terapêutica na ITU, a decisão para
iniciar antibioterapia empírica baseia-se frequente-
mente na presença de clínica sugestiva e nos resulta-
dos da urinálise (ASU).

A ASU inclui avaliação de parâmetros bioquímicos e
microscópicos. A avaliação de parâmetros bioquími-
cos pode ser realizada através da tira-teste urinária
(TTU). A TTU deteta parâmetros como a glicosúria e a
proteinúria, bem como a presença de esterase leucoci-
tária (uma enzima produzida pelos leucócitos que,
quando detetada, é indicativa da sua presença) e nitri-
tos (que indicam a presença na urina de bactérias re-
dutoras de nitrato).3-4 O exame do sedimento urinário
complementa o TTU e contribui para o diagnóstico de
ITU. De acordo com dados da literatura, a presença de
esterase leucocitária tem uma sensibilidade de 83% (67-
-94%) para a presença de ITU e uma especificidade de
78% (64-92%); a presença de nitritos tem uma sensibi-
lidade de 53% (15-82%) e uma especificidade de 98%
(90-100%).2,4-5 Na ausência de necessidade de colheita
de urina por punção suprapúbica ou algaliação e de
critérios clínicos que determinem a referenciação da
criança ou adolescente aos cuidados de saúde hospi-
talares (CSH),6 a gestão da ITU poderá ser efetuada pelo
médico de família.

A ASU, disponível nos cuidados de saúde primários
(CSP), parece constituir uma ferramenta de apoio à de-
cisão de iniciar antibioterapia e/ou necessidade de re-
ferenciação aos CSH, contribuindo para a acuidade
diagnóstica, tratamento precoce e evicção de terapêu-
tica antibiótica desnecessária.

Com o presente estudo pretende-se avaliar a eficá-
cia da ASU no diagnóstico da ITU em idade pediátrica,
com vista à instituição precoce de terapêutica e mini-
mização de complicações ao nível da consulta aberta
de saúde infantil e juvenil.

MÉTODOS
Realizou-se um estudo observacional descritivo,

transversal e retrospetivo. Utilizaram-se dados relativos
a 2.635 crianças e adolescentes, que recorreram ao Ser-
viço de Urgência Pediátrica (SUP) do Hospital de San-

ta Maria (HSM), durante um período de dois anos (en-
tre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016). Fo-
ram incluídas no estudo 3.400 amostras, correspon-
dentes às amostras de urina que deram entrada no La-
boratório de Urgência (LU) e no Laboratório de Micro-
biologia (LM), do Serviço de Patologia Clínica do Centro
Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), no mesmo dia para
realização de ASU e EBU, e com resultado válido. Todos
os pedidos foram efetuados após observação médica e
foram considerados clinicamente justificados, pelo que
não se consideraram individualmente critérios clíni-
cos na seleção dos dados. A análise dos dados baseou-
-se nos dados laboratoriais e demográficos, que foram
obtidos a partir do Sistema Informático de Gestão Cli-
nidata® XXI, para a esterase leucocitária e nitritos da
ASU na urgência, assim como os resultados dos EBU re-
quisitados pelo SUP.

Excluíram-se amostras contaminadas e com resul-
tado não válido no sistema informático.

O método de colheita da urina correspondeu aos
métodos de colheita habitualmente utilizados no SUP
do HSM (drenagem vesical por algaliação/caterização,
saco coletor, jato médio), escolhido de acordo com a
idade e continência de esfíncteres.

As amostras referentes a pedido de ASU enviadas
para o LU foram processadas num analisador automa-
tizado de amostras de urina, o Clinitek AtlasTM (Sie-
mensTM), substituído pelo Cobas U 601TM (RocheTM) a 30
de julho de 2016. Alternativamente, foi utilizada a TTU
Manual Combur Test M CobasTM (RocheTM), com leitu-
ra e interpretação do resultado por técnicos de análi-
ses clínicas se quantidade insuficiente de amostra ou
indisponibilidade do leitor automatizado. A cultura de
urina, com ansa de 10 µL, foi efetuada em placas de ge-
lose de MacConkey (produzida no laboratório) e gelo-
se de sangue (BiomérieuxTM). A identificação dos mi-
crorganismos nas amostras positivas foi efetuada com
recurso ao sistema automatizado de identificação e exe-
cução de testes de sensibilidade MicroScan WalkawayTM

(Beckman CoulterTM) e, excecionalmente, com recurso
a técnicas de identificação manuais.

Os EBU foram classificados como positivos, negati-
vos ou contaminados, de acordo com os critérios de
Kass7 e outros.8 Consideraram-se positivos os exames
com presença de um ou dois microrganismos patogé-
nicos numa concentração igual ou superior a 100.000
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unidades formadoras de colónia (UFC)/ml. Considera-
ram-se negativos aqueles em que não houve cresci-
mento de microrganismos ou em que este foi inferior a
100.000 UFC/ml. Consideraram-se contaminados se
crescimento de mais de dois microrganismos ou se exis-
tiu crescimento de um ou mais microrganismos identi-
ficados com pertencentes à flora da pele ou genitouri-
nária. Alguns casos particulares, por não se enquadra-
rem nos critérios descritos ou pela existência de dados
clínicos adicionais que justificaram atenção particular,
foram analisados e classificados individualmente pelo
médico patologista, especialista em microbiologia.

Foram determinadas a sensibilidade e especificidade
dos parâmetros nitritos e esterase leucocitária que fazem
parte da TTU para diagnosticar uma ITU, considerando-
se a sua existência se o resultado do EBU reportado foi
positivo. Determinou-se ainda o valor preditivo positivo
(VPP), valor preditivo negativo (VPN) e o odds ratio (OR).

Analisou-se a totalidade dos dados correspondentes
às 3.400 amostras em conjunto e também separada-
mente o grupo de crianças até um ano de idade, consi-
derando que nesta faixa etária os sinais de infeção uri-
nária podem ser mais inespecíficos. Nas duas análises
determinou-se a sensibilidade e especificidade, VPP, VPN
e OR do parâmetro nitritos separadamente, do parâme-
tro esterase leucocitária separadamente (considerando-
se negativos os resultados de esterase leucocitária obti-
dos com a designação de «negativos» e «positivos» os re-
sultados com determinação de um valor semiquantita-
tivo para esterase leucocitária, sendo este 15, 25, 100 ou
500 células por microlitro), do parâmetro esterase leu-
cocitária separadamente, mas considerando apenas po-
sitivas as amostras em que o resultado obtido para a es-

terase leucocitária foi de 500 células por microlitro
(considerando-se negativos todos os restantes re-
sultados). Analisou-se ainda o desempenho de am-
bos os resultados em conjunto na previsão de ITU,
isto é, nitritos e esterase leucocitária, ambos positi-
vos, e sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e OR
quando considerado que pelo menos um destes é
positivo. Nesta análise conjunta consideraram-se
igualmente duas classificações diferentes para este-
rase positiva: qualquer resultado semiquantitativo e
apenas resultado de 500 células por microlitro.

A análise dos dados foi efetuada com recurso ao
programa Excel v. 2013 (Microsoft).

O estudo mereceu parecer favorável da Comissão de
Ética do Centro Hospitalar Lisboa Norte e do Centro
Académico de Medicina de Lisboa.

RESULTADOS
A amostra foi constituída por 3.400 amostras de uri-

na, 2.153 provenientes de crianças e adolescentes do
sexo feminino e 1.247 do sexo masculino, correspon-
dendo a um total de 2.635 crianças e adolescentes.

Obtiveram-se 721 resultados positivos (21,2%), 2.536
resultados negativos (74,6%) e 143 contaminados (4,2%).
A mediana de idades foi de 17 anos, com idade mínima
de uma semana e máxima de 18 anos (a distribuição
por grupo etário encontra-se descrita na Tabela 1).

Os microrganismos mais frequentemente isolados
foram Escherichia coli (60,5%), Proteus mirabilis (15%),
Staphylococcus saprophyticus (7,8%) e Klebsiella pneu-
moniae (6,4%) (Tabela 2). Isolaram-se duas bactérias
em simultâneo em 1,53% das amostras.

Da análise do parâmetro «nitritos» verificou-se uma
sensibilidade de 28% para o diagnóstico de ITU, uma
especificidade de 99%, um VPP de 89%, um VPN de 83%
e um OR de 40,46. A mesma análise efetuada para a es-
terase leucocitária revelou uma sensibilidade de 90%,
uma especificidade de 63% e um VPP e VPN, respetiva-
mente, de 41% e 96%, e um OR de 15,41. Considerando
os dois parâmetros em conjunto determinou-se uma
sensibilidade e uma especificidade no diagnóstico de
ITU de 27% e 99%, respetivamente, com um VPP de
91%, um VPN de 83% e um OR de 47,3. Quando consi-
derados resultados de esterase leucocitária semiquan-
titativos iguais ou superiores a 500 células por microli-
tro associados à presença de nitritúria, a sensibilidade

Grupo etário Sexo feminino Sexo masculino Total

[0 - 3 meses] 87 146 233

[3 meses - 12 meses] 224 247 471

[1 ano - 2 anos] 194 159 353

[2 anos - 5 anos] 517 272 789

[5 anos - 10 anos] 446 238 684

[10 anos - 18 anos] 685 185 870

Total 2.153 1.247 3.400

TABELA 1. Estratificação da amostra por idade e sexo



foi de 20%, especificidade de 100%, VPP 94%, VPN
81% e OR 63,04 (Tabela 3).

A avaliação de desempenho da ASU no grupo etá-
rio 0-12 meses revelou uma sensibilidade de 24% para
o parâmetro «nitritos» isoladamente, uma especifici-
dade de 99%, um VPP e VPN de 92% e 82%, e um OR
de 49,89. Para o parâmetro «esterase leucocitária», a
sensibilidade foi de 80% nesta faixa etária, especifici-
dade de 75%, um VPP de 49%, um VPN de 93% e um
OR de 12,51. A avaliação dos dois parâmetros em con-
junto demonstrou uma sensibilidade de 24%, especi-
ficidade de 99%, VPP de 93%, VPN de 82% e um OR de
62,44. Quando considerados resultados de esterase
leucocitária semiquantitativos iguais ou superiores a
500 células por microlitro associados à presença de ni-
tritúria, a sensibilidade foi de 20%, especificidade de
100%, VPP 98%, VPN 81% e OR 193,75 (Tabelas 3 e 4).

DISCUSSÃO
O parâmetro que demonstrou isoladamente uma

maior sensibilidade no diagnóstico de ITU foi a es-
terase leucocitária, de acordo com a análise dos re-
sultados descritos nas Tabelas 3 e 4. Contudo, a sen-
sibilidade da esterase leucocitária é bastante inferior
em crianças com menos de um ano de idade. Em ter-
mos de especificidade, o parâmetro «nitritos» de-
monstrou a mais alta especificidade isoladamente,
sendo que em 100 indivíduos com nitritos positivos
apenas um não possuía uma ITU. A especificidade
dos nitritos é semelhante quando se analisa o grupo
com idade inferior a um ano. No entanto, a sensibi-
lidade deste parâmetro quando utilizado isolada-
mente é reduzida (28% na amostra total), em parti-
cular no subgrupo até um ano de idade, o que se ex-
plica por um tempo de permanência vesical da uri-
na baixo nestas idades, insuficiente para a redução
dos nitratos a nitritos pela nitrato redutase bacteria-
na.3 Se se considerar em conjunto os indivíduos com
nitritos positivos e com um resultado de esterase leu-
cocitária de 500 células por microlitro, o número de in-
divíduos diagnosticados atinge os 100% em ambos os
grupos, o que é corroborado por um OR de 63,04 e que
ainda mais que duplica no subgrupo até um ano de ida-
de (OR 193,75). Por outro lado, verifica-se que o parâ-
metro «esterase leucocitária» individualmente possui
uma especificidade no diagnóstico de apenas 63% na
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amostra total, ou seja, que 37 em cada 100 indivíduos
terão um resultado positivo para a esterase leucocitária
sem uma ITU. Os resultados obtidos relativamente à
sensibilidade e especificidade dos nitritos e esterase leu-
cocitária no diagnóstico de ITU são concordantes com
a literatura.2,4-5 Neste estudo constatou-se ainda que,
quando considerados positivos apenas os valores de es-

Microrganismo n (%)

Citrobacter freundii 4 0,55

Citrobacter koseri 3 0,42

Enterobacter cloacae 4 0,55

Enterobacteriaceae 2 0,28

Enterococcus faecalis 16 2,22

Escherichia coli 436 60,47

Klebsiella oxytoca 5 0,69

Klebsiella pneumoniae 46 6,38

Morganella morganii 2 0,28

Proteus mirabilis 108 14,98

Proteus vulgaris 6 0,83

Pseudomonas aeruginosa 11 1,53

Serratia marcescens 1 0,14

Staphylococcus epidermidis 4 0,55

Staphylococcus saprophyticus 56 7,77

Streptococcus Grupo A 3 0,42

Streptococcus Grupo B (S. agalactiae) 3 0,42

Total 710 98,47

Microrganismo n (%)

Citrobacter koseri, Staphylococcus saprophyticus 1 0,14

Escherichia coli, Klebsiella oxytoca 3 0,42

Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus 1 0,14

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli 1 0,14

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis 2 0,28

Proteus mirabilis, Escherichia coli 2 0,28

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis 1 0,14

Total 11 1,53

TABELA 2. Microrganismos identificados nas amostras de
urina para exame bacteriológico

Legenda: n = número de amostras.



terase leucocitária de 500 células por microlitro, a espe-
cificidade do parâmetro sobe para os 93% na amostra
total e para 97% nas crianças até um ano de idade. 

Verificou-se ainda que em 100 amostras com nitritos
positivos e esterase leucocitária de 500 células por micro-
litro, 94 terão um resultado positivo no EBU (presumível
ITU) (98 para a faixa etária de até um ano de idade). O me-
lhor indicador para exclusão de ITU foi a esterase leuco-
citária que, quando negativa, exclui um resultado positi-
vo para a EBU em 96% dos casos (93 no subgrupo de até
um ano de idade).

Detetaram-se as seguintes li-
mitações neste estudo:
• Assunção clínica de diagnós-
tico de ITU exclusivamente
com base na presença ou au-
sência de um resultado posi-
tivo do EBU. Podem existir
EBU falsamente negativos
em situações como utilização
de antibioterapia sistémica
prévia ou poliúria. Simulta-
neamente podem existir fal-
sos positivos, nomeadamen-
te dependentes do método da
colheita. Numa análise futu-
ra poder-se-ia recolher dados
em relação a terapêutica an-
tibiótica prévia e eventual-
mente excluir estas amostras.
A metodologia de colheita
também deveria ser conside-
rada na análise dos dados.
Para perceber a influência da
bacteriúria assintomática as-
sociada a doença viral febril
que leva erradamente a um
diagnóstico de ITU, alguns
autores sugerem fazer a titu-
lação sérica da proteína C
reativa e da procalcitonina
em todas as crianças e estu-
dar separadamente aquelas
com valores de PCR e procal-
citonina baixos.7

• Considerar urinas positivas 
apenas com base nos critérios laboratoriais clássicos,
sabendo que se podem ter contaminações mesmo só
com um microrganismo e que se podem ter infeções
com contagens de colónias inferiores a 100.000
UFC/mL.2,9 A suspeita de ITU baseia-se na clínica,
sendo o diagnóstico apoiado nos resultados labora-
toriais. A interpretação do resultado da cultura é sim-
ples na maioria dos casos, que englobam as culturas
sem crescimento e aquelas com contaminação fran-
ca. Nos restantes, o critério clássico para classifica-
ção de um resultado como positivo (presença de um
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[0-1 ano] N E E 500 N + E N + E 500 N ou E N ou E 500

Sensibilidade 24% 80% 56% 24% 20% 80% 60%

Especificidade 99% 75% 97% 99% 100% 75% 97%

VPP 92% 49% 85% 93% 98% 48% 83%

VPN 82% 93% 88% 82% 81% 93% 89%

Odds-ratio 49,89 12,51 41,67 62,44 193,75 12,43 42,39

TABELA 4. Sensibilidade e especificidade da tira reativa de urina na previsão do
resultado positivo para urocultura, e respetivo valor preditivo positivo e negativo
(≤ 12 meses)

Legenda: N = nitritos; E = esterase leucocitária; E500 = esterase leucocitária correspondente a 500 leucó-

citos por microlitro de urina; N+E = esterase leucocitária positiva e nitritos positivos; N+E500 = nitritos

positivos e esterase leucocitária correspondente a 500 leucócitos por microlitro de urina; N ou E = nitri-

tos positivos ou esterase leucocitária positiva; N ou E500 = nitritos positivos ou esterase leucocitária cor-

respondente a 500 leucócitos por microlitro de urina; VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor prediti-

vo negativo.

[0-18 anos] N E E 500 N + E N + E 500 N ou E N ou E 500

Sensibilidade 28% 90% 58% 27% 20% 91% 65%

Especificidade 99% 63% 93% 99% 100% 63% 93%

VPP 89% 41% 70% 91% 94% 41% 72%

VPN 83% 96% 89% 83% 81% 96% 90%

Odds-ratio 40,46 15,41 18,41 47,30 63,04 16,32 23,67

TABELA 3. Sensibilidade e especificidade da tira reativa de urina na previsão do
resultado positivo para urocultura, e respetivo valor preditivo positivo e negativo 

Legenda: N = nitritos; E = esterase leucocitária; E500 = esterase leucocitária correspondente a 500 leucó-

citos por microlitro de urina; N+E = esterase leucocitária positiva e nitritos positivos; N+E500 = nitritos

positivos e esterase leucocitária correspondente a 500 leucócitos por microlitro de urina; N ou E = nitri-

tos positivos ou esterase leucocitária positiva; N ou E500 = nitritos positivos ou esterase leucocitária cor-

respondente a 500 leucócitos por microlitro de urina; VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor prediti-

vo negativo.



ou dois microrganismos patogénicos numa concen-
tração igual ou superior a 100.000 UFC/ml) poderá
não considerar todos os resultados positivos, espe-
cialmente em idade pediátrica. Os estudos indicam
que 30-50% dos indivíduos com síndroma uretral
apresentam culturas com um número de CFU infe-
rior a 100.000.10 Mulheres sintomáticas com piúria e
contagens iguais ou superiores a 100 UFC/ml tam-
bém foram associadas a possível ITU.11 As orienta-
ções da American Academy of Pediatric Guidelines
sugerem que, entre os dois e os 24 meses de idade, a
bacteriúria deve ser valorizada a partir de 50.000
UFC/ml de um único microrganismo.4 As orienta-
ções da European Society for Pediatric Urology refe-
rem que qualquer crescimento nas colheitas por
punção supra-púbica deve ser considerado como
critério de positividade. Nas urinas colhidas por al-
galiação o limiar a utilizar serão de 1.000 e 100.000
UFC/ml. Na colheita por jato médio, o limiar será su-
perior a 10.000 ou 100.000, consoante presença ou
ausência de sintomas.12

• Não foi tido em conta o tempo desde a colheita à
cultura de urina nem as condições de refrigeração
das amostras. Os estudos indicam que o EBU deve
ser efetuado até 4h após a colheita. Para além deste
tempo, a interpretação de crescimento bacteriano
em cultura torna-se progressivamente menos fiável.
Quando não for possível a sua execução neste inter-
valo de tempo, as amostras deverão ser imediata-
mente refrigeradas.13-14

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo sugerem existir utilidade

da ASU no diagnóstico e gestão da ITU na criança. Os
dados indicam que a presença de esterase leucocitária
e nitritos positivos são o melhor preditor de um resul-
tado positivo na EBU e que um resultado de esterase
leucocitária negativo constituirá o melhor indicador
para exclusão de ITU. De realçar a relevância do valor
semiquantitativo da esterase leucocitária que, quando
igual ou superior a 500 células por microlitro e asso-
ciado a nitritúria, demonstrou uma especificidade de
100% para o diagnóstico de ITU.

Estes resultados poderão ser aplicados na consulta
aberta de saúde infantil e juvenil ao nível dos CSP. De um
modo geral, na suspeita de ITU em crianças que não
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apresentam critérios de gravidade que justifiquem re-
ferenciação aos CSH (com quadro séptico, desidrata-
das, intolerância da via oral, suspeita de pielonefrite
abaixo dos seis meses ou antecedentes de patologia ne-
fro-urológica ou quadro séptico),15-16 a colheita de urina
poderá ser efetuada por saco coletor (nas crianças sem
controlo de esfíncteres) ou jato médio (na criança e ado-
lescente com controlo de esfíncteres). Perante um re-
sultado de ASU com esterase leucocitária negativa, o
diagnóstico de ITU poderá ser excluído com elevada
probabilidade e a criança poderá manter-se em vigi-
lância sem necessidade de ser referenciada para reali-
zação de EBU. Perante um resultado de esterase leuco-
citária positiva e nitritos positivos, a probabilidade de
se estar perante um diagnóstico de ITU é elevada, tan-
to mais quanto mais elevado o resultado semiquantita-
tivo da esterase leucocitária na ASU. A criança sem con-
trolo de esfíncteres deverá ser referenciada aos CSH para
colheita de urina para EBU por cateterismo vesical ou
punção suprapúbica antes de iniciar antibioterapia. Na
criança maior poderá iniciar-se antibioterapia empíri-
ca após colheita de urina para realização de EBU em
ambulatório. A terapêutica empírica poderá ser poste-
riormente ajustada de acordo com o antibiograma.
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ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE DIPSTICK-SCREENING TEST IN URINARY TRACT INFECTION DIAGNOSIS IN 
CHILDREN
Objective: Urinary tract infections (UTI) are one of the most common bacterial infections in children. Urine culture (UC) is the
reference test for the diagnosis of UTI. Being a lengthy examination, the decision to initiate an antibiotic is based on clinical
indicators and urine dipstick screening test (UDST). Management of UTI in the child or adolescent may be carried out by the
family doctor. The aim of this study was to evaluate the efficacy of UDST in the early diagnosis of UTI in pediatric age.
Methods: An observational study was carried out. It included patients (0-18 years) who went to the pediatric emergency de-
partment between 01/01/2015 and 12/31/2016 and underwent urine collection for ASU and UC. ASU results were analyzed
and compared with UC results. A definitive diagnosis of UTI was assigned to all patients with positive UC. Sensitivity, specifi-
city, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and odds ratio (OR) of the nitrite and leukocyte esterase
(LE) parameters for the diagnosis of UTI were determined.
Results: Of the 3,400 samples included, 21.2% had a positive bacteriological result. The most common microorganism was Es-
cherichia coli. Nitrites showed a sensitivity of 28% and a specificity of 99% for the diagnosis of UTI. LE revealed a 90% sensi-
tivity and 63% specificity. For both, sensitivity was 27% and specificity 99%, with PPV of 91% and NPV of 83%. LE was grea-
ter than 500 cells/mcl had a 93% specificity. In the 0-12-month age group, a PPV of 93% and NPV of 82% were found when
applying both parameters.
Conclusions: The results are consistent with the literature: LE is sensitive for UTI diagnosis and nitrite is specific. The best in-
dicator for UTI exclusion was LE. These results can be applied in the child and adolescent health visits in primary care.

Keywords: Urinary tract infection; Dipstick; Urinalysis; Urine culture.
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1. Médico. USF Alpha, ACeS Baixo Vouga, Ovar.

INTRODUÇÃO

O
s cuidados de saúde primários (CSP) são o
pilar central do sistema de saúde e a sua
organização assenta no trabalho constan-
te de melhoria dos cuidados prestados,

com vista a uma melhor acessibilidade, proximidade e
qualidade, com subsequente aumento da satisfação
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Patologia aguda nos cuidados
de saúde primários: um estudo
transversal descritivo da 
realidade numa USF

RESUMO
Objetivo: Caracterizar a consulta de agudos (CA) realizada numa Unidade de Saúde Familiar (USF) ao longo de quatro anos, de
acordo com a frequência dos motivos de consulta/diagnóstico e destino dos utentes.
Tipo de estudo: Estudo transversal, descritivo e analítico, aplicado à clínica.
Local: USF Alpha, ACeS Baixo Vouga.
População: Utentes que recorreram à CA de uma USF de janeiro-2014 a dezembro-2017.
Métodos: Foram estudados todos os episódios de CA ao longo de quatro anos (n=25.810), com recolha de dados relativamen-
te a sexo, idade, distribuição temporal da CA; frequência da CA por utente; diagnóstico e destino dos utentes. Foi feita uma aná-
lise descritiva e inferencial com testes não-paramétricos utilizando o programa informático Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS®), v. 25.0.
Resultados: Dos episódios de CA, a maioria eram mulheres (n=15.596, 60,4%, p<0,001), com mediana de idade de 40 anos e
uma frequência/pessoa de dois episódios no período descrito. A maioria das CA teve lugar no primeiro trimestre do ano, em ja-
neiro, à segunda-feira e às primeiras horas do dia. As patologias mais prevalentes em contexto de CA foram a infeção aguda do
aparelho respiratório superior (n=3.744, 17,8%), amigdalite aguda (n=1.326, 6,3%), cistite/infeção urinária (n=987, 4,7%), gas-
troenterite (n=846, 4,0%) e bronquite/bronquiolite aguda (n=737, 3,5%). Há diferenças significativas no encaminhamento en-
tre médico de família do utente e atendimento por outro médico, encaminhando este último mais para o serviço de urgência
(p<0,001) e não havendo diferenças no que diz respeito à necessidade de chamar o INEM (p=0,417).
Conclusão: Constatou-se haver diferenças de cuidados de saúde entre médicos de família, criando-se a necessidade de haver
algoritmos de decisão e de estratificação de gravidade como estratégia de melhoria da acessibilidade e qualidade de cuidados
prestados. A educação para a saúde dos utentes é uma estratégia fundamental a trabalhar em contexto de patologia aguda.

Palavras-chave: Cuidados de saúde primários; Patologia aguda; Consulta aberta; Portugal.

dos utentes.1 De acordo com a definição europeia de
medicina geral e familiar (MGF) de 2002, espera-se ain-
da que os CSP proporcionem um acesso aberto e ilimi-
tado aos seus utentes, garantindo a gestão de proble-
mas, quer agudos quer crónicos, e mantendo o valor da
equidade e do acesso aos CSP.2 Tais pressupostos exi-
gem uma excelente capacidade organizativa das Uni-
dades de Saúde Familiar (USF) de modo a dar resposta
a todos os utentes, quer num sistema de consultas no
próprio dia quer sob a forma de consultas programa-
das a curto ou médio prazo.

estudosoriginais DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.12814
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Deste modo, a resposta à patologia aguda ou a agu-
dizações de patologia crónica está prevista em contex-
to de consultas no próprio dia. A estas consultas é dada
a designação genérica de consulta de agudos (CA) ou
consulta do próprio dia e pode ser realizada pelo pró-
prio médico de família ou por outro médico da unida-
de em sistema de intersubstituição (SIS), quando es-
gotada a capacidade assistencial do próprio dia pelo
médico de família ou na sua ausência.3

Em Portugal, e mesmo a nível internacional, o tema
da CA ao nível dos CSP encontra-se pouco estudado. As
USF, atendendo ao seu modo organizativo que prevê
uma autonomia organizativa, funcional e técnica, não
dispõem de linhas orientadoras homogéneas que defi-
nam o modo de funcionamento da CA.4 Para além dis-
so, verifica-se uma escassez de estudos de investigação
que caracterizem a CA. Dois estudos nacionais de 2002
tentam caracterizar a utilização dos serviços de aten-
dimento ao nível dos CSP através de consultas urgen-
tes5-6 e um estudo mais recente, de 2018, tenta também
avaliar o perfil do utilizador da consulta de agudos, bem
como os principais motivos para a mesma.7 Em ambos
os estudos constatou-se que o género feminino era o
principal utilizador da CA, sendo a patologia infeciosa,
em particular a patologia do foro respiratório, o princi-
pal motivo de recorrência à CA.5-7

O objetivo global do presente estudo foi avaliar e ca-
racterizar a CA. Para esse efeito caracterizou-se a CA
realizada numa USF ao longo de quatro anos (janeiro
de 2014 a dezembro de 2017), de acordo com a fre-
quência dos motivos de consulta/diagnóstico e desti-
no dos utentes.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo descritivo, nacional e insti-

tucional, transversal de caráter descritivo e analítico,
aplicado à clínica, realizado na USF Alpha, pertencen-
te ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Bai-
xo Vouga. A população contemplada correspondeu a to-
dos os utentes que recorreram à CA da USF Alpha no
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. A amos-
tra estudada compreendeu todos os episódios em que
um utente pertencente a essa população recorreu à CA
da USF no período delineado. Não foram estabelecidos
critérios de exclusão, mas em caso de omissão de da-
dos ou erro detetado nos dados recolhidos, esses epi-

sódios foram assumidos como inválidos para a análise
da variável em questão, tendo sido excluídos.

Os dados relativos à CA foram recolhidos das plata-
formas informáticas Sclínico® e MIM@UF®. Para o es-
tudo foram recolhidos os seguintes dados: idade e sexo
dos utentes; distribuição temporal da CA ao longo do
dia, da semana, mês e ano civil; frequência da CA por
utente; identificação do médico e enfermeiro que ob-
servaram o utente; tipologia da consulta (CA realizada
pelo médico de família ou SIS); motivo de consulta/
/diagnóstico observado na CA; encaminhamento dos
utentes após a CA.

A análise dos dados obtidos foi feita através de tra-
tamento estatístico apropriado, utilizando o programa
informático Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS®), v. 25.0. Para a análise descritiva, frequências
e percentagens foram usadas para caracterizar variáveis
categóricas, tendo sido usado a mediana e amplitude
interquartil para as variáveis contínuas com distribui-
ção assimétrica e média e desvio-padrão para variáveis
contínuas de distribuição normal. Além disso, foram
também usadas formas de estatística inferencial, usan-
do-se assim testes não paramétricos para comparar
medianas de variáveis numéricas contínuas entre dois
(teste de Mann-Whitney) ou mais (teste de Kruskal-
-Wallis) grupos e para comparar as frequências de va-
riáveis entre dois grupos (teste de Qui-Quadrado),
usando a correção de Bonferroni,quando aplicável. Foi
admitida um nível de significância de 0,01.

Obteve-se parecer favorável da Comissão de Ética
da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro,
bem como a autorização do Diretor Executivo do ACeS
Baixo Vouga. Foi criado um código aleatório para codi-
ficação dos utentes que recorreram à CA, de modo a ga-
rantir a anonimização, tendo-se assim garantido a con-
fidencialidade e anonimização dos dados recolhidos.

RESULTADOS
A USF Alpha é composta por seis médicos, seis en-

fermeiros e cinco secretários clínicos, estando dispo-
nível diariamente ao utente CA das 8 horas da manhã
às 20 horas da noite, tendo cada consulta a duração de
10 minutos. Da população inscrita na USF Alpha
(n=10.442 utentes, informação recolhida da plataforma
informática MIM@UF® relativos a dezembro de 2017),
de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017, 7.257
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utentes recorreram à CA, independentemente do nú-
mero de vindas de cada utente à consulta durante esse
período. Desses utentes 55,8% (n=4.053) eram do gé-
nero feminino, com uma mediana de idades de 41 anos
(Tabela 1).

De 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017 re-
gistaram-se 25.810 episódios de CA na USF Alpha,
60,4% desses episódios (n=15.596) foram de utentes do
género feminino e 0,23% (n=59) dos episódios foram ex-
cluídos do estudo por dados incompletos (Tabela 1). A
mediana das idades dos utentes/episódio foi de 40
anos. As crianças com idades inferiores a 10 anos, que
representam 8,2% da população inscrita na USF Alpha,
foram responsáveis por 16,0% de todos os episódios de
CA no período estudado. Por seu turno, o género femi-
nino a partir da 3ª década de vida apresentou cerca do
dobro da frequência em CA em relação aos homens das
mesmas idades (Figura 1).

A frequência global à CA apresentou uma mediana
de dois episódios/utente (P25; P75 2;5; mínimo 1, má-
ximo 39), com uma frequência individual à CA estatis-
ticamente diferente entre género masculino e femini-
no (p<0,001), sendo superior no género feminino (três
episódios/utente no género feminino vs dois episó-
dios/utente no género masculino) (Tabela 1). Ao longo

dos anos de 2014 a 2017 a frequência
dos episódios de CA manteve-se cons-
tante.

O primeiro trimestre do ano foi o
que registou mais episódios (n=7.781,
30,1%), sendo janeiro o mês com
maior frequência de CA (n=2.823,
11,3%). Julho, agosto e setembro apre-
sentaram a menor frequência à CA
(julho n=1.857, 7,2%; agosto n=1.891,
7,3%; setembro n=1.952, 7,6%) (Figu-
ra 2). A segunda-feira foi o dia da se-
mana em que os utentes recorreram
mais à CA e a sexta-feira o dia em que
recorreram menos, com frequências,
respetivamente, de 27,2% (n=7.050) e
15,8% (n=4.062). As oito horas da ma-
nhã foi o horário preferido dos uten-
tes, tendo sido o período do dia que
registou mais episódios de CA
(n=5.272, 20,5%) e as 19 horas foi o ho-

rário com menor afluência (n=1.005, 3,9%) (Figuras 3-
A, B e C).

No seu total, as classificações por grupos da Classi-
ficação Internacional de Cuidados de Saúde Primários
(ICPC-2) com maior frequência foram, por ordem de-
crescente, os problemas do aparelho respiratório
(n=7.035, 33,3%), os problemas do sistema músculo-es-
quelético (n=3.254, 15,4%), os problemas do aparelho
digestivo (n=2.531, 15,4%), os problemas da pele
(n=2.090, 9,9%) e os problemas do aparelho urinário
(n=1.200, 5,7%). Com base na codificação do ICPC-2, as
dez patologias mais prevalentes em contexto de CA fo-
ram, por ordem decrescente, a infeção aguda do apa-
relho respiratório superior (R74) (n=3.744, 17,8%),
amigdalite aguda (R76) (n=1.326, 6,3%), cistite/infeção
urinária (U71) (n=987, 4,7%), gastroenterite, presumí-
vel infeção (D73) (n=846, 4,0%), bronquite/bronquio-
lite aguda (R78) (n=737, 3,5%), síndroma da coluna com
irradiação de dor (L86) (n=559, 2,7%), otite média agu-
da/miringite (H71) (n=462, 2,2%), síndroma da coluna
sem irradiação de dor (L84) (n=388, 1,8%), gripe (R80)
(n=361, 1,7%) e infeção da pele (S76) (n=313, 1,5%), 
totalizando 46,2% de toda a patologia observada na 
CA (Tabela 2). A patologia do foro respiratório foi a úni-
ca que apresentou variação temporal considerável ao

n % p

População da USF – n 10.442

Idade (anos) – mediana (P25; P75) 43 (25;59)

Género feminino – n (%) 5.333 (51,1%)

Utentes que recorreram à Consulta de Agudos de 7.257
2014-2017 – n

Idade (anos) – mediana (P25; P75) 41 (21;41)

Género feminino – n (%) 4.053 (55,8%)

Consulta de Agudos/Episódios de 2014 a 2017 – n 25.810

Idade (anos) – mediana (P25; P75) 40 (19;58)

Frequência global à CA (episódios/utente) 2 (2;5)
– mediana (P25; P75)

Frequência à CA por género (episódios/utente) 
– mediana (P25; P75)

Género feminino 3 (1;5)
<0,001

Género masculino 2 (1;4)

TABELA 1. Características da amostra estudada na consulta de agudos
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longo dos meses do ano, verificando-se que foi a pato-
logia mais prevalente ao longo dos meses de Outono-
-Inverno (Figura 4).
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Há diferenças estatisticamente significativas quan-
do analisadas as patologias por grupos de patologia 
do ICPC-2 de acordo com o género e idade (p<0,001,

Figura 1. População frequentadora da CA de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 por faixa etária e por sexo.

Distribuição temporal da CA de jan/2014 a dez/2017
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Figura 2. Distribuição temporal dos episódios de consulta de agudos de janeiro de 2014 a dezembro de 20217.
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A - Distribuição da CA pelos meses do ano
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Figura 3. A, B, C. Distribuição da CA da USF por meses do ano (A), dias da semana (B) e horas do dia (C).
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Feminino Masculino Total

n % n % p n %

Diagnóstico Geral e inespecífico 522 4,1% 414 5,0% 0,001 936 4,4%

ICPC-2 Sangue, Sistema hematopoiético, 78 0,6% 28 0,3% 0,007 106 0,5%
Linfático, Baço

Aparelho digestivo 1.454 11,3% 1.077 13,0% <0,001 2.531 12,0%

Olho 275 2,1% 213 2,6% 0,045 488 2,3%

Ouvido 532 4,1% 373 4,5% 905 4,3%

Aparelho circulatório 375 2,9% 175 2,1% 0,001 550 2,6%

Sistema músculo-esquelético 1.929 15,0% 1.325 16,0% 0,067 3.254 15,4%

Sistema neurológico 305 2,4% 139 1,7% 0,001 444 2,1%

Psicológico 561 4,4% 241 2,9% <0,001 802 3,8%

Aparelho respiratório 4.014 31,3% 3.021 36,4% <0,001 7.035 33,3%

Pele 1.269 9,9% 821 9,9% 0,995 2.090 9,9%

Endócrino, metabólico e nutricional 47 0,4% 79 1,0% <0,001 126 0,6%

Aparelho urinário 966 7,5% 234 2,8% <0,001 1.200 5,7%

Gravidez, Parto, Planeamento 80 0,6% 80 0,4%
familiar

Aparelho genital feminino 383 3,0% 385 1,8%

Aparelho genital masculino 126 1,5% 127 0,6%

Problemas sociais 43 0,3% 33 0,4% 0,459 76 0,4%

Total 12.834 100,0% 8.301 100,0% 21.135 100,0%

Top 10 de R74 - Infeção aguda do aparelho

diagnósticos respiratório superior 2.062 16,1% 1.682 20,3% 3.744 17,8%

R76 - Amigdalite aguda 796 6,2% 529 6,4% 1326 6,3%

U71 - Cistite/infeção urinária 852 6,7% 135 1,6% 987 4,7%

D73 - Gastroenterite, presumível 
infeção 445 3,5% 401 4,8% 846 4,0%

R78 - Bronquite/Bronquiolite aguda 447 3,5% 290 3,5% 737 3,5%

L86 - Síndroma da coluna com 
irradiação de dor 219 2,5% 244 2,9% 559 2,7%

H71 - Otite média aguda/Miringite 253 2,0% 209 2,5% 462 2,2%

L84 - Síndroma da coluna sem 
irradiação de dor 219 1,7% 169 2,0% 388 1,8%

R80 - Gripe 182 1,4% 179 2,2% 361 1,7%

S76 - Infeção da pele 176 1,5% 118 1,4% 313 1,5%

Total do Top 10 face ao total de CA 5.651 45,1% 3.956 62% 9723 46,2%

TABELA 2. Frequência absoluta e relativa, por sexo, dos grupos de patologias e de acordo com a codificação do ICPC-2 na
consulta de adultos



respetivamente). Assim, o género masculino apresen-
tou mais frequentemente, e de modo significativo, pro-
blemas gerais e inespecíficos (p=0,001), problemas do
aparelho digestivo (p<0,001), do aparelho respiratório
(p<0,001), do sistema endócrino, metabólico e nutri-
cional (p<0,001). Por seu lado, o género feminino apre-
sentou mais significativamente problemas do sangue,

sistema hematopoiético, linfático, baço (p=0,007), apa-
relho circulatório (p<0,001), sistema neurológico
(p=0,001), psicológico (p<0,001) e aparelho urinário
(p<0,001) (Tabela 2). Em concreto, destaca-se que a 
cistite/infeção urinária foi mais comum no género fe-
minino por oposição ao género masculino (6,7% vs
1,6%), assim como os problemas do foro psicológico,
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Figura 4. Variação temporal ao longo do ano da frequência absoluta das 10 patologias mais frequentes na con-
sulta de agudos.
Legenda: R74 – Infeção aguda do aparelho respiratório superior; R76 – Amigdalite aguda; U71 – Cistite/infeção urinária; D73
– Gastroenterite, presumível infeção; R78 – Bronquite/bronquiolite aguda; L86 – Síndroma da coluna com irradiação de dor;
H71 – Otite média aguda/miringite; L84 – Síndroma da coluna sem irradiação de dor; R80 – Gripe; S76 – Infeção da pele.
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nomeadamente a perturbação depressiva (1,9% vs
0,6%).

Quando analisadas as patologias mais frequentes da
CA por idades segundo a divisão das unidades ponde-
radas nos CSP, pode-se constatar que, à semelhança do
que sucede na frequência por sexo, as patologias mais
frequentes mantiveram-se grosseiramente as mesmas
para os mesmos escalões etários. A referir, a otite mé-
dia aguda/miringite e a gastroenterite foram mais co-
muns até aos seis anos, diminuindo de frequência com
a idade. Por outro lado, a cistite/infeção urinária e os
problemas do sistema músculo-esquelético foram me-
nos comuns até aos seis anos, tendo apresentado maior
frequência a partir dessa idade.

Relativamente à orientação após a CA, dentro das
patologias mais frequentemente referenciadas ao ser-
viço de urgência (SU), considerando a sua frequência
relativa de diagnóstico na CA, pode-se constatar que os
sinais/sintomas ou patologias com maior taxa de refe-
renciação para o SU foram: dificuldade respiratória/dis-
pneia (R02) (n=10, 83,3%), apendicite (D88) (n=16,
80,0%), sensação de pressão/aperto atribuído ao cora-
ção (K02) (n=12, 75,0%), pielonefrite/pielite (U70)
(n=22, 57,9%), doença ou condição de natureza ou lo-
calização não especificadas (A99) (n=52, 50,0%), insu-
ficiência cardíaca (K77) (n=13, 43,3%), dor abdominal
localizada (D06) (n=61, 42,7%), desmaio/síncope (A06)
(n=10, 40,0%), pneumonia (R81) (n=15, 39,5%) e flebi-
te e tromboflebite (K94) (n=25, 30,9%). De notar que ou-

tras patologias foram referenciadas com maior fre-
quência absoluta ao SU, mas com baixa frequência re-
lativa, como por exemplo a bronquite/bronquiolite
aguda (R78) (n=61, 9,4%) ou o traumatismo do apare-
lho músculo-esquelético não especificado (L81) (n=44,
23,4%). Assim sendo, por exemplo, ainda que se obser-
vem muitos utentes com bronquite/bronquiolite agu-
da, esta não correspondeu à patologia que, quando ob-
servada em CSP, foi mais frequentemente encaminha-
da para o SU (Tabela 3).

Analisando de igual modo, os problemas com maior
taxa de referenciação para o INEM foram: sinal/sinto-
ma do sistema nervoso (N29) (n=1, 50,0%), enfarte agu-
do do miocárdio (K75) (n=1, 50,0%), isquemia cerebral
transitória (K89) (n=1, 33,3%), sensação de pressão/
/aperto atribuído ao coração (K02) (n=3, 18,8%) e pal-
pitações/perceção do batimento cardíaco (K04) (n=3,
11,5%) (Tabela 3).

Pela variada dispersão de problemas com maior re-
ferenciação para consulta hospitalar não urgente apre-
sentam-se os problemas mais referenciados atenden-
do à sua frequência absoluta de referenciação, a notar:
neoplasia maligna do cólon/reto (D75) (n=6, 66,7%),
neoplasia cutânea benigna/incerta (S79) (n=4, 50,0%),
nevo/sinal da pele (S82) (n=4, 20,0%), cerúmen no ou-
vido em excesso (H81) (n=10, 12,5%) e quisto piloni-
dal/fístula (S85) (n=4, 9,8%) (Tabela 3).

Quando comparadas as proporções dos destinos dos
utentes entre médicos verificou-se que há diferenças
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CA - MF CA - SIS p Total 

n % n % n %

Destino: Domicílio 8.380 92,8% 9.275 92,0% 0,026 17.655 92,39%

Urgência 405 4,5% 622 6,2% 0,001 1.027 5,38%

Tratamento de enfermagem 101 1,1% 82 0,8% 0,030 183 0,96%

Não responde a chamada 58 0,6% 56 0,6% 0,522 114 0,60%

Consulta hospitalar não urgente 68 0,8% 37 0,4% <0,001 105 0,55%

INEM 14 0,2% 11 0,1% 0,417 25 0,13%

Total 9.026 100,0% 10.083 100,0% 19.109 100%

TABELA 3. Frequência absoluta e relativa de encaminhamento para cada destino feita em consulta aberta ou de 
intersubstituição e probabilidade de diagnóstico face ao destino e vice-versa

Legenda: CA-MF = Consulta de agudos realizada pelo médico de família do utente; CA-SIS = Consulta de agudos realizada em sistema de intersubsti-

tuição.



estatisticamente significativas quando se compara o
destino atribuído pelos médicos (p<0,001), havendo di-
ferenças de atuação entre o médico de família do uten-
te em CA e o médico da USF que consulta esporadica-
mente o utente em SIS. Quando analisado cada desti-
no em particular verifica-se que o médico de família,
em contexto de CA, encaminhou mais o seu utente para
o domicílio (92,8% vs 92%, p=0,026), para o tratamen-
to de enfermagem (1,1% vs 0,8%, p=0,030) e para con-
sulta hospitalar não urgente (0,8% vs0,4%, p<0,001). De
modo oposto, o médico de família, face a outro médi-
co da USF que observa o utente em SIS, referenciou
menos para o SU (4,5% vs 6,2%, p<0,001), não havendo
diferença estatisticamente significativa entre médicos
quando analisada a necessidade chamar o INEM (0,2%
vs 0,1%, p=0,417) (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Trata-se de um estudo inovador atendendo à consi-

derável dimensão amostral e ao tempo de estudo, no
decorrer de quatro anos, o que permite colmatar even-
tuais variações na frequência à CA entre os diferentes
anos, nomeadamente ausências prolongadas de pro-
fissionais da USF ou pontuais surtos epidémicos. Por
este motivo, não há estudos nacionais que façam uma
análise tão detalhada e que permita uma caracteriza-
ção de um modelo de CA. Ainda assim, verifica-se que
a caracterização do perfil do utilizador da CA da USF se
enquadra em investigações científicas nacionais sobre
a mesma temática.5-7

Este estudo, atendendo à sua caracterização de acor-
do com a distribuição temporal da CA por anos, tri-
mestres, meses, dias da semana e horas, permite ade-
quar a oferta da CA de uma USF às suas necessidades,
de modo a garantir ao máximo uma boa acessibilida-
de. Esta avaliação das necessidades da USF acaba por
permitir adequar a oferta da USF às necessidades da co-
munidade em questão, além de melhorar a satisfação
do utente e reduzir o recurso indevido a CA.

Por outro lado, o estudo apresenta algumas limita-
ções relacionadas com o facto de a classificação do
ICPC-2 ser algo limitada na codificação exata de alguns
motivos de consulta/patologias, o que cria alguns cons-
trangimentos na perceção exata da patologia que real-
mente motivou a observação em alguns episódios agu-
dos. Além disso, a caracterização sociodemográfica do

utente utilizador de CA poderia ter sido mais abran-
gente, nomeadamente no que diz respeito à sua esco-
laridade, situação profissional, agregado familiar e pre-
sença de multipatologia.

Na análise detalhada dos dados destaca-se a dife-
rença no número de episódios de CA de acordo com o
género, o que remete para a grande necessidade de me-
lhorar e individualizar, de acordo com o género, as es-
tratégias de educação para a saúde, nomeadamente no
que diz respeito à patologia aguda. Além disso, verifi-
ca-se que as principais patologias observadas em con-
texto de CA na USF dizem respeito à patologia infecio-
sa/aguda, o que está de acordo com o que se pretende
numa consulta desta tipologia, sendo crucial a correta
difusão, junto dos profissionais de saúde e dos utentes,
de boas práticas de saúde e higiene para gestão destas
patologias, orientação terapêutica, com especial aten-
ção à prescrição antibiótica.

À semelhança do verificado em estudos de investi-
gação da mesma temática,6-7 a patologia mais preva-
lente foi a infeciosa do foro respiratório, em particular
infeções das vias aéreas superiores, as quais na maio-
ria dos casos se deve a agentes víricos, pelo que o seu
tratamento, pelo menos nas primeiras 48-72h, é essen-
cialmente sintomático. Deste modo, deve-se capacitar
o utente, tanto quanto possível, na autogestão da sua
patologia de modo a melhorar a acessibilidade e por
forma a garantir uma cooperação entre médico e uten-
te, não esquecendo a importância de informar para os
verdadeiros sinais de alarme que devem, de acordo com
as diferentes patologias, motivar o utente a ser obser-
vado nos cuidados de saúde.

Por outro lado, a patologia osteodegenerativa foi
uma das dez patologias mais comummente observadas
em CA. Atendendo a que frequentemente se tratam de
problemas já conhecidos e crónicos, como as síndro-
mas da coluna com ou sem irradiação da dor, realça-se
a importância do adequado controlo da doença, em
particular da dor e devida orientação da mesma em
caso de agudização, bem como da educação dos doen-
tes com estas patologias para melhor perceber como
gerir a sua doença e quando recorrer aos serviços de
saúde.

Os principais sinais/sintomas ou patologias refe-
renciadas para o SU são situações que exigem estudo
com meios auxiliares de diagnóstico de modo urgente
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para estudo ou que necessitam de tratamento médico
urgente para tratamento e estabilização do quadro clí-
nico. Para além disso, os principais motivos de chama-
da do INEM foram causas do foro cardíaco, que se pren-
dem muitas vezes com diagnóstico diferencial com en-
farte agudo do miocárdio, portanto, uma situação ur-
gente que exige exclusão rápida e eventual tratamento
médico hospitalar urgente.

Por outro lado, os dados reforçam as discrepâncias
de atuação entre médicos. Este resultado denota que a
prática clínica varia de médico para médico e incita à
estandardização de procedimentos em contexto de CA
e, em particular, de patologia aguda, para consolidar
também a educação da população no que diz respeito
ao objetivo da CA. Muito deste processo passa pelo es-
tabelecimento de critérios mais definidos para a refe-
renciação para o SU. O facto de o médico de família
orientar menos para o serviço de urgência, mas mais
para o domicílio, tratamento de enfermagem e consul-
ta hospitalar não urgente, denota o papel mais próxi-
mo do próprio médico de família face aos outros mé-
dicos de uma mesma USF. Assim sendo, o médico de fa-
mília possui já informação prévia que permite a inte-
gração do conhecimento do utente na sua vertente
biopsicossocial, permitindo também uma maior coor-
denação com os serviços de apoio, neste caso, com en-
fermagem e na interligação com consulta hospitalar. O
facto de não se detetarem diferenças estatisticamente
significativas na orientação para o INEM reforça a igual-
dade na identificação dos casos potencialmente graves,
com necessidade de abordagem urgente/emergente a
nível de cuidados hospitalares.

Constata-se que a própria patologia aguda tem dife-
rentes níveis de gravidade e, perante isso, pode impli-
car apenas gestão da doença pelo próprio doente, ob-
servação em contexto de CA nos CSP ou pode mesmo
implicar observação em cuidados de saúde secundários
(CSS). Deste modo, o presente estudo torna evidente a
necessidade de haver algoritmos de decisão e de estra-
tificação de gravidade das situações agudas que moti-
vam realmente o recurso a CA ao nível dos CSP ou a ne-
cessidade de recurso a CSS.

Além disso, pelo facto de se tratar de um estudo com
uma considerável dimensão amostral, abre a possibili-
dade de estudo da CA de um modo mais abrangente,
por forma a que o tema CA seja mais amplamente es-
tudado com um esqueleto geral replicável em todas as
USF e com adequação à população que cada USF ser-
ve.
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ABSTRACT

ACUTE DISEASE IN PRIMARY HEALTH CARE: A CROSS-SECTIONAL DESCRIPTIVE ANALYSIS IN A PORTUGUESE
FAMILY HEALTH UNIT
Objective: To characterize same-day appointments (SDA) carried out in a Family Health Unit (FHU) over four years, according
to the frequency of appointments/diagnosis and the user’s destination.
Study type: Cross-sectional, descriptive, and analytical study, applied to the clinic.
Location: FHU Alpha, ACeS Baixo Vouga.
Population: Patients who came to SDA at USF from January-2014 to December-2017.
Methods:All episodes of SDA over four years (n=25,810) were studied, namely sex, age, the temporal distribution of SDA; fre-
quency of SDA; diagnosis, and destination of patients. A descriptive and inferential analysis was performed with non-parame-
tric tests using the software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®), v. 25.0.
Results: Of the episodes of SDA, the majority were women (n=15,596, 60.4%, p<0.001), with a median age of 40 years and
frequency/person of two episodes in the period described. Most SDAs took place in the first quarter of the year, in January, on
Monday, and in the early hours of the day. The most prevalent pathologies in the context of SDA were acute infection of the
upper respiratory system (n=3,744, 17.8%), acute tonsillitis (n=1,326, 6.3%), cystitis/urinary infection (n=987, 4.7%), gas-
troenteritis (n=846, 4.0%) and acute bronchitis/bronchiolitis (n=737, 3.5%). There were significant differences in the referral
between the patient’s family doctor and care by another doctor, referring the latter more to the emergency department
(p<0.001) and there were no differences regarding the need to call emergency (p=0.417).
Conclusion: There were differences in health care between family doctors, creating the need for decision algorithms and seve-
rity stratification as a strategy to improve accessibility and quality of care provided in primary health care. Health education
for patients is a fundamental strategy to work, mostly in the context of acute pathology.

Keywords: Primary health care; Acute disease; Walk-in appointments; Portugal.
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INTRODUÇÃO

A
medicina diferencia-se na capacidade de jun-
tar sintomas e sinais num esquema de racio-
cínio clínico capaz de gerar uma ou mais hi-
póteses prováveis, de onde sai o diagnóstico

definitivo, cuja abordagem específica da intervenção
terapêutica vai alterar a história natural da doença e
tendencialmente melhorar o respetivo prognóstico.

Esta é definição do ato médico. Baseia-se na pers-
petiva de que existe sempre um problema de saúde – a
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A árvore da WONCA: tradução
e adaptação cultural para 
português

RESUMO
Introdução: A árvore da WONCA é uma representação visual dos conceitos e definições básicas da especialidade de medicina
geral e familiar, publicada pelo Collège de Médecine de Premier Recours suíço em 2004 e revista em 2011. Até ao presente mo-
mento não havia uma tradução portuguesa da versão de 2011 deste instrumento. O objetivo deste trabalho foi traduzir com
uma adaptação cultural e validar a versão portuguesa da árvore da WONCA.
Métodos: Procedeu-se a uma análise de consenso partindo da versão em inglês da árvore da WONCA, aplicando uma meto-
dologia sequencial em três passos: revisão e tradução inicial; processo de consenso por método Delphi; e avaliação e consenso
final. Um grupo de 74 peritos da especialidade de medicina geral e familiar, entre os 128 convidados, participou na avaliação
do texto traduzido em duas rondas até atingir a proporção de concordância pré-estabelecida de 80%.
Resultados: Na primeira ronda a proporção de concordantes com as expressões propostas foi de 85,9% (64,8% a 98,6%). Oito
das 24 expressões não atingiram o nível de concordância pré-estabelecido e foram reenviadas após correção, tendo atingido
uma concordância de 83,1% (80,0 a 87,7%). A versão final obteve uma proporção global de concordância de 88,7% (IC95%:
87,1-90,2).
Conclusão: A linguagem científica é, por definição, técnica. A universalidade do inglês na publicação científica tem vantagens
significativas ao permitir uma comunicação eficaz entre diferentes países, mas existem nuances culturais que, numa tradução
literal, poderão não representar fielmente as características culturais e sociais de populações com outros idiomas. Esta tradu-
ção valida para a língua portuguesa a árvore da WONCA.

Palavras-chave: Medicina familiar; Medicina geral; Cuidados de saúde primários; Tradução.

doença – que justifica a consulta médica, seja atual no
diagnóstico, seja futuro na prevenção.

A doença assume um caráter tão relevante nesta rela-
ção do médico com o doente que leva à necessidade de
diferenciação cada vez mais específica, no sentido de me-
lhor tratar as anomalias que vão sendo detetadas. O au-
mento da capacidade tecnológica permitiu melhorar a
acuidade diagnóstica e a especificidade terapêutica. Ao
mesmo tempo aumentou a complexidade do raciocínio
e tornou necessária a evolução para a especialização mé-
dica no sentido de ser possível acompanhar a explosão de
conhecimento, sobretudo após a 2ª Grande Guerra Mun-
dial. O hospital, centro de excelência para o tratamento das
doenças, desenvolveu-se e aprimorou-se. O ambulatório,
apesar de alguma indefinição nos processos organizativos,
seguiu-lhe o rumo. Chegados aos anos 60, havia uma boa
resposta face à doença, mas não uma resposta satisfatória
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face à saúde, numa inversão clara da pirâmide de neces-
sidades onde a maior parte da população é saudável e
apenas alguns necessitam de cuidados na doença.1

A subespecialização fragmenta a pessoa e coloca-a
à mercê da avaliação parcelar do funcionamento dos
seus órgãos, com critérios cada vez mais apertados para
definição de anomalia. Neste contexto, a saúde é en-
tendida como o contrário da doença e o saudável é
aquele que não tem doença detetável num qualquer
órgão. Cada departamento vela pelo seu órgão e ga-
rante a sua quota parte da saúde total.

O generalista parecia estar condenado a uma posição
de segunda linha na abordagem do doente, como, aliás,
Collings nota em 1950 na revisão que faz da clínica geral
inglesa,2 num artigo publicado na Lancet e que viria a ser
o mote fundador do Royal College of General Practitio-
ners. Incorporam-se os trabalhos do todo biopsicosso-
cial de Engel3 e da abrangência de Balint4 e surge a opor-
tunidade de recentrar a medicina na pessoa mais do que
na doença, o que encaixava na necessidade que muitos
sentiam de uma postura diferente no acompanhamen-
to de proximidade e em continuidade, localmente e nor-
malmente longe dos grandes hospitais tecnológicos,
onde assumiam especial relevância características como
a compreensão da individualidade do doente, a partilha
do poder e da responsabilidade na saúde, a aliança te-
rapêutica e o médico enquanto também ele pessoa.5

A definição de saúde remete para esta abrangência.
Saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e
existencial e não apenas a ausência de doença.6 Mais re-
centemente, Huber e colaboradores foram mais longe
quando abordaram a definição de saúde em termos da
capacidade de autoadaptação às condições do meio,
mantendo a homeostasia, introduzindo o conceito de
ser saudável, apesar de estar doente.7

Privada de um órgão ou de uma doença que a defina
enquanto corpo de conhecimento, a CLÍNICA GERAL, ou
MEDICINA GERAL, mais tarde também FAMILIAR, começa
por se definir na prestação de cuidados médicos pes-
soais, primários (essenciais), contínuos e acessíveis a
indivíduos e famílias,8 com o objetivo de promover a
saúde que considera no seu todo holístico. O grupo de
Leuwenhorst, na Holanda (1974), consolida o conceito
da pessoa para lá do incidente/doença e introduz o con-
ceito dos cuidados em continuidade, embora episódi-
cos na forma como se processa o acesso ao médico, in-

dependentemente do sexo, idade ou problema de saú-
de, contribuindo para o estabelecimento de uma rela-
ção de confiança, que é por si só terapêutica se traba-
lhada de forma profissional.9 Em 2002, a WONCA Euro-
pa define as onze características da disciplina de clíni-
ca geral/medicina familiar ou, como se optou em
Portugal, Medicina Geral e Familiar, agrupadas nas seis
competências básicas de gestão de cuidados primários,
orientados em função da comunidade envolvente, man-
tendo a centralidade dos cuidados na pessoa, com ap-
tidão para a resolução de problemas específicos, a uti-
lização de uma abordagem abrangente e a integração do
modelo holístico.10 Esta versão foi revista no sentido de
a tornar mais clara em 2005 e, novamente em 2011, com
a introdução de uma 12ª característica relacionada com
a capacitação do doente para gerir a sua própria saúde.11

Em 2005, o Collège de Médecine de Premier Recours,da
Suíça, publicou a árvore da WONCA, aproveitando a de-
finição da especialidade de 2002 da WONCA Europa para
um aspeto visual interessante capaz de resumir os prin-
cípios da especialidade.12 Esta versão foi traduzida para
português e publicada na Revista Portuguesa de Clínica
Geral.13 Entretanto, com a revisão de 2011, foi revista tam-
bém a árvore que, até ao momento, não foi traduzida.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma tradução
e adaptação cultural para português da versão de 2011
da árvore da WONCA (copyright 2011, Collège de Mé-
decine de Premier Recours).

MÉTODOS
Realizou-se uma análise de consenso, partindo da

versão em inglês da árvore da WONCA publicada pelo
Colégio Suíço de Medicina dos Cuidados Primários.11 O
estudo foi conduzido em três passos sequenciais.

No primeiro passo, três autores reviram a árvore da
WONCA e traduziram-na para português, enquadran-
do o texto original nos conceitos da Definição Europeia
de Medicina Geral e Familiar.

No segundo passo, esta versão foi submetida a uma
análise de consenso por um grupo de peritos. Foi pedi-
do a todos que comentassem as diferentes frases ou sim-
plesmente concordassem com a tradução proposta.

No terceiro passo, os comentários foram integrados
nas frases que não atingiram a proporção de concor-
dância desejada e nova proposta foi enviada ao grupo
de peritos para análise.
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Revisão e tradução inicial
A aceitação da universalidade do inglês na comuni-

cação científica tem vantagens significativas ao permi-
tir uma comunicação eficaz entre diferentes países. Mas
a linguagem científica é, por definição, técnica e não fa-
cilita a expressão idiomática e a aproximação cultural e
social do texto à pessoa. Como em qualquer idioma, exis-
tem nuances culturais que, numa tradução literal, pode-
rão não representar fielmente as características culturais
e sociais de populações com outros idiomas. Quando se
iniciou esta tradução decidiu-se estruturar os termos en-
tre dois polos distintos, mas complementares: por um
lado, manter a lógica do texto que se remete aos concei-
tos da Definição Europeia de Medicina Geral e Familiar
(no original inglês, The European Definition of General
Practice/Family Medicine); por outro, incluir o espírito e
a liberdade semântica da língua portuguesa, procuran-
do no contexto as palavras que melhor traduzam as
ideias. O resultado foi um conjunto de 24 expressões que
iriam ocupar os campos de texto da árvore da WONCA.

Processo de consenso Delphi
Um processo Delphi utiliza questionários estrutura-

dos e individuais para obter uma opinião de grupo de
um painel de especialistas num determinado campo.14

Neste caso, utilizou-se um questionário de concordân-
cia para cada uma das 24 expressões resultantes do pro-
cesso anterior. O painel de peritos incluiu um conjunto
de 128 especialistas em medicina geral e familiar, com
base na sua experiência enquanto médicos de família e
na capacidade de conceptualização da especialidade
nos seus princípios básicos e definições. Foi enviado o
questionário a todos os associados da ADSO (Associa-
ção de Docentes e Orientadores de Formação em Me-
dicina Geral e Familiar), aos professores universitários
na área da medicina geral e familiar, aos membros do
Colégio de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Mé-
dicos, aos editores da Revista Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar e aos responsáveis pelo internato mé-
dico da especialidade. A todos foi pedido que assina-
lassem a concordância com a expressão traduzida face
ao original em inglês, bem como a proposta alternativa
se não se sentissem satisfeitos com a tradução.

Revisão e consenso
Definiu-se uma proporção de concordância mínima

de 80% para aceitação das expressões. Para o cálculo
desta proporção considerou-se o total de participantes.
As respostas não assinaladas foram consideradas como
não concordantes para efeitos de análise. As expressões
que obtiveram concordância superior foram fechadas
na formulação inicial. Todos os comentários recebidos
na ronda anterior foram considerados. Nas expressões
com concordância inferior a 80% procurou-se integrar
os comentários recebidos na reestruturação da expres-
são, mantendo a fidelidade aos conceitos da definição
europeia e procurando aproximar a nova expressão às
diferentes contribuições entretanto recebidas.

Um novo questionário de concordância foi enviado
aos participantes que responderam na primeira ronda.
Por se ter atingido a proporção de concordância pre-
viamente estipulada não se procedeu a mais nenhuma
ronda, concluindo-se assim a validação da tradução.

Dado tratar-se de uma análise documental, sem in-
tervenção direta ou indireta sobre pessoas, é dispensável
o parecer prévio de uma Comissão de Ética para a Saú-
de. Não obstante, o compromisso de atuar eticamente é
mais importante do que a Lei que o regula.15 Na condu-
ção deste trabalho foram respeitados os princípios éticos
para a investigação clínica, nomeadamente o respeito
pela confidencialidade dos dados e dos voluntários que
graciosamente integraram o painel de peritos que foi con-
sultado. Foi também obtida autorização formal do Colé-
gio Suíço de Medicina dos Cuidados Primários, titular da
publicação original da árvore da WONCA.11-12

RESULTADOS
O projeto de tradução foi realizado entre março e

maio de 2020. O número de participantes no painel
Delphi foi de 74 na primeira ronda (taxa de resposta de
58%) e de 65 na segunda ronda, correspondente a 88%
do total de convites.

Na primeira ronda, a proporção de concordantes
com as expressões propostas foi de 85,9% (IC95%: 84,2-
87,5), variando entre 64,8% e 98,6%. Oito das 24 ex-
pressões não atingiram o nível de concordância pré-es-
tabelecido de 80% dos participantes (Tabela 1).

Na segunda ronda foi alterada a tradução das oito ex-
pressões e reenviada aos participantes que aceitaram
responder à primeira ronda. A proporção de concor-
dantes com as novas expressões foi de 83,1% (IC95%:
79,6-86,2). Todas as expressões atingiram o nível de
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Original Tradução proposta (1ª fase) Concordância Tradução proposta (2ª fase) Concordância

Base da árvore

Attitude Atitude 86%

Science Ciência 93%

Context Contexto 97%

Tronco

Clinical tasks Tarefas clínicas 91%

Communication with Comunicação com os doentes 79% Comunicação 82%
patients

Management of the Gestão da prática clínica 99%
practice

Competências básicas

Person-centred care Cuidados centrados na pessoa 78% Cuidados centrados na pessoa e 82%
na família

Community orientation Cuidados orientados para a 84%
comunidade

Specific problem Competências específicas de 84%
solving skills resolução de problemas

Comprehensive Abordagem abrangente 93%
approach

Primary care Gestão de cuidados de saúde 93%
management primários

Holistic modelling Abordagem holística 93%%

Competências específicas

Doctor-patient Relação médico-doente 88%
relationship

Centred on patient and Centrados no doente e no 78% Centrados na pessoa e nos 80%
context contexto contextos

Promotes patient Promotores de capacitação 69% Promotores da capacitação da 88%
empowerment pessoa

Longitudinal continuity Cuidados longitudinais 89%

Responsible for health Responsabilidade pela saúde da 91%
of the community comunidade

Decision making based Decisão baseada em dados 77% Decisão baseada na incidência e 86%
on incidence and epidemiológicos prevalência
prevalence

Early undifferentiated Estádios iniciais indiferenciados 86%
stages

Acute and chronic Problemas de saúde agudos e 99%
health problems crónicos

Promotes health and Promoção da saúde e bem-estar 92%
wellbeing

Care coordination and Coordenação de cuidados e 76% Provedoria e coordenação de 80%
advocacy advocacia cuidados

First contact, open Porta de entrada, acessibilidade, 65% Primeiro contato, acessibilidade, 82%
access, all health todos os problemas de saúde todos os problemas de saúde
problems

Physical, psychological, Biopsicossocial, cultural e 80% Biopsicossocial, cultural e 86%
social, cultural and espiritual existencial
existencial

TABELA 1. Proporção de concordância



concordância mínimo de 80%, pelo que foi encerrado
o processo de recolha de opinião.

Na análise da versão final obteve-se uma proporção
global de concordância de 88,7% (IC95%: 87,1-90,2). A
Figura 1 mostra a tradução portuguesa da árvore da
WONCA, versão 2011.

DISCUSSÃO
A perceção da doença e o reconhecimento do seu po-

tencial destruidor terão sido das primeiras manifestações
de que o ser humano é um ser biológica e racionalmen-
te mais diferenciado16 e levaram à diferenciação da me-
dicina enquanto corpo de conhecimento capaz de resta-
belecer a homeostasia face à entrópica doença. O ato mé-
dico surge, assim, em consequência do ser humano e
para ele, aproveitando a constante evolução tecnológica
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para se aprimorar e melhorar. Na explosão de conheci-
mento da segunda metade do século XX deixou de ser
possível a atualização constante na diversidade de doen-
ças que poderiam estar presentes num determinado con-
texto, percebendo-se a necessidade de especialização em
áreas de conhecimento. A pessoa foi, assim, espartilhada
por órgãos, sistemas e fases da sua vida, entregue secto-
rialmente a cada especialista que trataria na vanguarda
do conhecimento as doenças que apresentasse. Mas esta
medicina da patologia deixava de fora uma parte signifi-
cativa da população que não necessitava destes cuidados
especializados, mas não podia prescindir da assistência
médica. White, Williams e Greenberg mostram que esta
diferenciação tecnocrática se destina a menos de 1% da
população em risco,1 retomando a ideia de um médico ge-
neralista, agora mais atento à pessoa que o consulta, no

Competências
específicas de resolução

de problemas

Cuidados orientados
para a comunidade

Abordagem holística

Cuidados centrados na
pessoa e na família

Gestão de Cuidados de
Saúde Primários

Abordagem abrangente

Tarefas clínicas
Comunicação

Gestão da prática clínica

atitude ciência contexto

Estádios iniciais
indiferenciados

Decisão baseada na
incidência e
prevalência

Responsabilidade
pela saúde da
comunidade

Cuidados
longitudinais

Promotores da
capacitação da pessoa

Centrados
na pessoa e nos

contextos

Relação
médico-doente

Problemas de
saúde agudos

e crónicos
Promoção da

saúde e bem-estar

Provedoria e
coordenação de

cuidados

Primeiro contato,
acessibilidade,
todos os problemas
de saúde

Biopsicossocial
cultural e existencial

European definition of Family Medicine:

© 2004/2011
Swiss College of Primary Care

Medicine / U. Grueninger
www.kollegium.ch

© 2020 ADSO
Versão portuguesa

https://adso.com.pt/

Core competencies and characteristics
(WONCA 2002/2011)

Figura 1. Versão portuguesa da árvore da WONCA, representando as competências e características da especialidade de Medicina Geral e
Familiar (tradução do original do Collège de Médecine de Premier Recours, Suisse, 2004/2011).
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seu contexto e nas suas necessidades de saúde e de doen-
ça, do que orientado para a doença enquanto eixo cen-
tral dos cuidados que proporciona.4

Na evolução do pensamento, a definição do especia-
lista em medicina geral e familiar, como designado em
Portugal, assenta na formação médica, na abordagem ge-
neralista e na criação de uma disciplina ou corpo de co-
nhecimento próprio, que carece de treino específico.11 O
médico de família exerce uma medicina personalizada,
com respeito pela autonomia da pessoa que o procura,
caracterizada por cuidados abrangentes e em continui-
dade, independentemente da idade, sexo, etnia ou pro-
blema de saúde, integrando o contexto familiar, comu-
nitário e cultural, e reconhecendo a responsabilidade
para com a comunidade. Integra o modelo holístico na
partilha da decisão, utilizando a relação de conhecimen-
to e confiança gerada por contactos repetidos. A sua prá-
tica engloba os aspetos preventivos, de tratamento, de
reabilitação e de paliação, promovendo a capacitação e
a autogestão da pessoa com quem partilha a responsa-
bilidade pela sua saúde. Atua diretamente ou utilizando
outros recursos da comunidade, da área da saúde ou fora
dela, e auxilia a pessoa no acesso aos serviços necessá-
rios. Assume a necessidade de se manter atualizado e
competente na sua atividade profissional e procura man-
ter um equilíbrio pessoal para propiciar um atendimen-
to eficaz e seguro. Na equipa que integra responsabiliza-
se pelo controlo e melhoria contínua da qualidade, tan-
to nos aspetos clínicos do exercício como na organização,
na segurança e na satisfação das pessoas que o procuram.

É uma definição extensa que procura traduzir a com-
plexidade inerente ao exercício da medicina geral e fa-
miliar, centrada no indivíduo, mas integrada numa equi-
pa alargada de profissionais dentro e fora da saúde.17 Na
comparação com outras especialidades, Katerndahl en-
contra maiores índices de complexidade na medicina
geral e familiar, não pela diferenciação tecnológica, mas
sobretudo pela diversidade inerente às pessoas e aos
seus contextos e características, nomeadamente a ges-
tão da pessoa com multimorbilidade.18-19

A árvore da WONCA é uma tentativa feliz de esque-
matizar esta definição, apresentando os conceitos
numa estrutura visual de fácil leitura. A tradução ago-
ra proposta pretende ser fiel ao original da árvore e das
definições que representa, enquanto insere uma acul-
turação portuguesa. Na maior parte das expressões a

tradução é simples por estar já incorporada na raiz do
exercício dos médicos de família.

Ainda assim, surgiram algumas questões que não fi-
cam completamente resolvidas nesta tradução.

A primeira é como designar as pessoas que consultam
os médicos de família. A expressão clássica «doente» de-
riva do passado em que a atuação médica se centrava na
doença, enquanto patologia. Não se enquadra no com-
portamento atual dos médicos de família e, portanto, foi
evitada. A exceção ficou na expressão «relação médico-
doente», que parece estar consolidada e centrar-se mais
na parte da relação do que na descrição dos participan-
tes. Em sua substituição, doente é muitas vezes referido
como utente que, na língua portuguesa, significa aquele
que usa ou que tem o direito de usar. Esta expressão foi
popularizada pelo Serviço Nacional de Saúde, enquanto
instrumento de promoção do direito constitucionalmen-
te garantido de acesso aos serviços de saúde, mas é redu-
tora da interação que acontece na intimidade da consul-
ta, onde ambos os intervenientes têm um papel ativo, com
processos próprios e bem definidos, resultando numa in-
teração em que o total é significativamente superior à
soma das partes. Outro termo vulgarmente utilizado é pa-
ciente, uma palavra com origem latina patientem,que sig-
nifica o que sofre, o que padece. É uma palavra aplicada
àquele está sob o tratamento de um médico, mas ao mes-
mo tempo indica aquele que sabe esperar, sem pressa, o
curso dos acontecimentos. Patient é a designação usual
em língua inglesa, em que apresenta também um aspeto
de personalização da abordagem: o meu paciente ou o pa-
ciente desta instituição. Apesar de ser um melhor tradu-
tor da relação muito especial que estabelece com o mé-
dico remete para a doença/sofrimento e coloca as mes-
mas questões da palavra «doente». Optou-se, assim, por
pessoa. Associada à personalidade física, mental, social e
também jurídica, «pessoa» remete para a individualidade
e responsabilidade e retira a carga associada à patologia,
muitas vezes perfeitamente ausente nos encontros clíni-
cos em medicina geral e familiar.

A segunda questão coloca-se em relação à tradução
do termo original inglês advocacy,originado de uma lin-
guagem jurídica que remete para o trabalho de defesa
em tribunal. Na génese latina, advocatus é aquele que é
chamado a prestar assistência a um acusado. Esta fun-
ção de advogado deriva do compromisso ético e deon-
tológico em que o médico assume que atua sempre na



defesa dos melhores interesses das pessoas. No entan-
to, o espírito dos códigos é o do respeito pela dignidade
do ser humano, prestando os melhores cuidados, agin-
do com correção e delicadeza, no intuito de promover
ou restituir a saúde, conservar a vida e a sua qualidade,
e suavizar os sofrimentos,20 incluindo uma ponderação
entre os princípios éticos de Beauchamp21 e não uma de-
fesa intransigente num jogo de meios de prova para ob-
tenção da verdade decretada. Na realidade, o que está
em causa nesta competência é providenciar um con-
junto de conhecimentos e estratégias capazes de ajudar
a pessoa no seu percurso pelos serviços de saúde, a fim
de satisfazer as necessidades de saúde ou de doença,
num contexto de provedoria e não de advocacia.

A terceira questão que fica em aberto é a tradução de
empowerment. A palavra inglesa deriva da palavra «po-
der» e reflete o processo de cooperação com o médico
que leva a pessoa a ganhar esse poder, atribuído ou
compartilhado, para livremente fazer o que entenda,
controlando o que acontece consigo próprio.22 A tra-
dução para português em «empoderamento» remete
para o mesmo significado relacionado com dar ou ad-
quirir poder ou mais poder. No contexto da consulta de
medicina geral e familiar, interessa a capacitação em
que a pessoa adquire conhecimentos, atitudes e apti-
dões que lhe permitam lidar com os processos de saú-
de e de doença, melhorando a literacia em saúde, fator
chave para uma decisão informada, livre e esclarecida.23

Neste tipo de estudos, a seleção do painel de peritos
é muito importante para garantir uma representativi-
dade em relação à população geral. Neste caso, sele-
cionou-se um conjunto de especialistas em medicina
geral e familiar com experiência clínica, e em muitos ca-
sos também académica, capazes de pensar as defini-
ções da especialidade e com uma vivência clínica que
permite o ajustamento à realidade do exercício. A taxa
de resposta foi satisfatória, o que é um ponto forte des-
ta tradução, mas muitos outros médicos poderiam ter
contribuído com sugestões valiosas para este processo
de tradução. Não obstante, o resultado parece ser sa-
tisfatório com uma proporção de concordantes muito
alta. Fica à disposição de todos a versão portuguesa da
árvore da WONCA, conforme a versão de 2011 do Co-
légio Suíço de Medicina dos Cuidados Primários, que
poderá constituir uma mais valia para o ensino e refle-
xão profissional da especialidade.
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ABSTRACT

THE WONCA TREE: PORTUGUESE TRANSLATION AND CULTURAL ADAPTATION
Introduction: The WONCA tree is a visual representation of the basic concepts and definitions of the specialty of general and
family medicine, published by the Swiss Collège de Médecine de Premier Recours in 2004 and revised in 2011. No Portuguese
translation of its 2011 version has been available until now. The aim of this study was to translate, providing a cultural adap-
tation, and to validate the Portuguese version of the WONCA tree.
Methods: We performed a consensus analysis based on the English version of the WONCA tree, applying a sequential three
steps methodology: review and initial translation; consensus process using the Delphi method; and evaluation and final con-
sensus. A group of 74 experts, all specialists in general and family medicine, among 128 invited, participated in the evaluation
of the translated text in two rounds until reaching a pre-established agreement proportion of 80%.
Results: In the first round the agreement proportion with the proposed expressions was 85.9%, (64.8% to 98.6%). Eight of the
24 expressions did not reach the pre-established level of agreement and were resent after correction, reaching an agreement
of 83.1% (80.0 to 87.7%). The final version obtained an overall proportion of agreement of 88.7% (95%CI: 87.1-90.2).
Conclusion: Scientific language is foremostly technical. Although the universality of English in scientific publishing has signifi-
cant advantages, allowing effective communication between different countries, there are cultural peculiarities that may not
accurately represent the cultural and social characteristics of populations with other languages in a literal translation. This trans-
lation validates the WONCA tree for the Portuguese language.

Keywords: Family practice; General practice; Primary health care; Translation.
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INTRODUÇÃO

O
hipertiroidismo é um distúrbio patológico
no qual ocorre uma síntese e secreção ina-
propriadamente elevadas de hormonas ti-
roideias (HT) pela glândula tiroideia.1-2

O hipertiroidismo pode ser clínico ou subclínico.1 O
hipertiroidismo manifesto ou clínico é caracterizado
por uma concentração sérica de TSH (hormona esti-
mulante da tiroide) muito reduzida ou indetetável, com
concentrações séricas elevadas das hormonas tiroi-
deias: tiroxina ou tetraiodotironina (T4), triiodotironi-
na (T3) ou ambas.1 O hipertiroidismo subclínico é ca-
racterizado por concentrações séricas de TSH muito
reduzidas, mas com concentrações de T4 e T3 normais.3

A tireotoxicose é a síndroma clínica caracterizada
pelo excesso de HT em circulação, independentemen-
te da origem, por exemplo, através da ingestão sub-rep-
tícia de T4L (tiroxina livre).2

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão da literatura, através de

pesquisa nas bases de dados eletrónicas PubMed, 
UpToDate e Cochrane Library.A pesquisa incluiu linhas
de orientação internacionais e nacionais, artigos de re-
visão e casos clínicos sobre hipertiroidismo. Nesta re-
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RESUMO
As hormonas tiroideias influenciam quase todos os tecidos e órgãos do corpo humano, tendo um papel regulador em muitas
funções fisiológicas. Apesar de múltiplas etiologias, as causas mais comuns de hipertiroidismo são a doença de Graves, o bócio
multinodular tóxico e o adenoma tóxico. As manifestações clínicas do hipertiroidismo podem ir desde o estado assintomático
até à tempestade tiroideia. Ao examinar o paciente com hipótese diagnóstica de hipertiroidismo deve ser realizada história clí-
nica detalhada e exame objetivo que inclua avaliação da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, peso cor-
poral e avaliação da glândula tiroideia. Os exames complementares de diagnóstico são selecionados em função da hipótese
etiológica mais provável. Existem três opções no tratamento do hipertiroidismo: fármacos antitiroideus de síntese, ablação com
iodo radioativo e cirurgia. É fundamental realizar um diagnóstico correto da etiologia responsável pelo hipertiroidismo, uma vez
que a abordagem terapêutica depende da etiologia, mas também da idade do paciente, sintomas, existência de comorbilidades
e preferências pessoais.

Palavras-chave: Tiroide; Hipertiroidismo; Doença de Graves; Bócio multinodular tóxico; Adenoma tóxico.

visão foram incluídos os artigos científicos com data de
publicação até dez anos, sendo a pesquisa realizada en-
tre março de 2018 e janeiro de 2019.

Os termos de pesquisa utilizados incluíram a no-
menclatura MeSH: thyroid, hyperthyroidism, Graves di-
sease, multinodular goiter e antithyroid agents.

RESULTADOS
Epidemiologia

A prevalência global de hipertiroidismo é de 0,8% na
Europa, com uma prevalência de hipertiroidismo clí-
nico que varia entre 0,5 e 0,8%.4 Embora existam pou-
cos dados sobre as diferenças étnicas, tipicamente o
hipertiroidismo é mais frequente entre caucasianos,
sendo a sua prevalência superior com o avançar da ida-
de.4 A incidência de hipertiroidismo subclínico é mais
elevada em zonas geográficas pobres em iodo.4

Etiologia
A causa mais comum de hipertiroidismo é a doença

de Graves, seguida pelo bócio multinodular tóxico e
pelo adenoma tóxico (Tabela 1).1-2

Doença de Graves
A doença de Graves (DG) é a causa mais frequente

de hipertiroidismo em áreas geográficas com ingestão
suficiente de iodo.4-6 Embora possa afetar indivíduos
de qualquer idade, é mais frequente em mulheres 

resumos DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.12548
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entre os 40 e os 60 anos de idade e em pessoas com his-
tória pessoal ou familiar de doenças autoimunes.2,5

A DG resulta de interações complexas entre fatores
genéticos e ambientais.3No seu conjunto, os fatores ge-
néticos contribuem para 80% do risco de desenvolver
a doença, enquanto os restantes 20% estão associados
com fatores de risco ambientais, nomeadamente taba-
gismo, gravidez, hormonas sexuais, stress, infeções e in-
gestão adequada de iodo.5

Trata-se uma doença autoimune, provocada pela
produção de autoanticorpos contra os recetores da TSH
na tiroide.1-2 Estes anticorpos – TRAb (thyroid stimula-
ting hormone receptor antibody) – ligam-se aos receto-
res de TSH na superfície das células foliculares da ti-
roide, ativando-os e estimulando a síntese descontro-
lada e excessiva de T4 e T3 e a hipertrofia da glândula
tiroideia.4-6 A determinação dos níveis sérios de TRAb
permite confirmar com elevada sensibilidade e especi-
ficidade que a DG é a causa do hipertiroidismo.5 A pes-
quisa de outros anticorpos, nomeadamente contra a
tireoglobluina e contra a peroxidase da tiroide (TPO) é
desnecessária, uma vez que podem ser encontrados
quer na DG como em outras etiologias, designada-
mente na tiroidite de Hashimoto.5

A DG está associada a um conjunto de manifestações
extra-tiroideias patognómicas, nomeadamente a oftal-
mopatia de Graves, a dermopatia tiroideia e a acropatia

tiroideia, que ocorrem em 25%, 1,5% e 0,3% dos pa-
cientes, respetivamente.2,5,8 A oftalmopatia de Graves
manifesta-se frequentemente com diplopia, edema pe-
riorbital, dor retro-orbitária e exoftalmia.2,4 A dermopa-
tia tiroideia é uma rara manifestação da DG, coexistin-
do quase sempre com a oftalmopatia tiroideia (ocorre
em 1-4% dos pacientes com oftalmopatia) e caracteri-
za-se por espessamento cutâneo e hiperpigmen-
tação da pele, principalmente na zona pré-tibial.2,4 A
acropatia é a mais rara das manifestações extra-tiroi-
deias da DG e apresenta-se com baqueteamento dos
dedos das mãos e dos pés.4 Quando estes sintomas ca-
racterísticos ocorrem em conjunto com hipertiroidismo
e bócio difuso, o diagnóstico de DG é quase imediato.5

A DG é particularmente difícil de diagnosticar em
pacientes idosos, faixa etária em que o hipertiroidismo
está associado frequentemente a incipientes sintomas
e sinais.5 Existem também pacientes com oftalmopatia
de Graves que clinicamente não apresentam hiperti-
roidismo, designada por doença de Graves eutiroideia
ou doença oftálmica eutiroideia, situação rara, que em
muitas circunstâncias é precursora de DG clássica ao
fim de meses a anos de oftalmopatia.5,9

Bócio multinodular tóxico 
O bócio multinodular tóxico (BMT) é a segunda 

causa mais frequente de hipertiroidismo nos EUA e a

Doença de Graves Bócio multinodular tóxico Adenoma tóxico

Etiologia Autoimune – produção de auto- Expansão de células clonogénicas Mutações somáticas dos genes
-anticorpos (TRAb) contra os com uma mutação de ativação do TSHR e da subunidade proteica G
recetores da TSH na tiroide recetor de TSH em um nódulo da tiroide

Epidemiologia • Mulheres entre os 40-60 anos • Idosos • Áreas geográficas deficitárias
de idade • Áreas geográficas deficitárias em em iodo

• História familiar ou pessoal de iodo
doenças autoimunes

• Fatores de risco ambientais

Manifestações • Oftalmopatia de Graves • As de hipertiroidismo • As de hipertiroidismo
clínicas • Dermopatia tiroideia

• Acropatia tiroideia
• As de hipertiroidismo

Avaliação • T4L, T3L e TSH • T4L, T3L e TSH • T4L, T3L e TSH
diagnóstica • TRAb • Ecografia da tiroide e cintigrafia • Ecografia da tiroide e cintigrafia

TABELA 1. Etiologia e patogénese do hipertiroidismo – causas mais frequentes
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primeira em idosos que residem em áreas geográficas
deficitárias em iodo.2 É uma patologia pouco frequen-
te em idade pediátrica, a sua prevalência aumenta com
o envelhecimento e na presença de um padrão ali-
mentar com conteúdo reduzido em iodo.1,7

Os nódulos tiroideus são um achado incidental fre-
quente em pessoas assintomáticas, com uma incidên-
cia entre 9,4% e 27,0%.7 O diagnóstico de BMT deve ser
excluído sempre que os achados do exame objetivo ou
de exames de imagem sejam compatíveis com doença
nodular da tiroide.7

Os nódulos surgem a partir da replicação frequente de
células clonogénicas que transportam em si uma muta-
ção de ativação somática dos recetores de TSH na tiroide.2

No diagnóstico de BMT, a primeira linha de investi-
gação deve incluir uma determinação de TSH e uma
ecografia da glândula para avaliar as características dos
nódulos.7 Na presença de um doseamento de TSH re-
duzido, a cintigrafia da tiroide esta recomendada para
distinguir entre nódulos hiperfuncionantes (nódulos
quentes) ou hipofuncionantes (nódulos frios).6-7

Na presença de nódulos frios é necessário excluir
doença maligna, principalmente se existir um nódulo
de grande volume, o que aumenta a probabilidade de
malignidade.7

Adenoma tóxico
O adenoma tóxico (AT) é um nódulo tiroideu único,

de funcionamento autónomo, responsável pela sínte-
se excessiva e descontrolada de HT independente-
mente do estímulo da TSH.10 Mutações somáticas dos
genes TSHR (recetor da TSH) e da subunidade protei-
ca G provocam a ativação constitutiva do recetor de
TSH e provocam o crescimento do adenoma e a pro-
dução descontrolada de HT.11

No AT, ao contrário do que se passa na DG e em ou-
tras causas autoimunes, analiticamente não se verifica
a presença de anticorpos (nem TRAb nem TPO) que se
liguem ao recetor de TSH na glândula tiroideia.10

Manifestações clínicas e complicações
As manifestações clínicas do hipertiroidismo podem

ir desde o estado assintomático até à tempestade tiroi-
deia (Tabela 2).2

As HT influenciam quase todos os tecidos e órgãos do
corpo humano, tendo um papel regulador em muitas

funções fisiológicas.1,4 A elevação das HT aumenta a ter-
mogénese dos tecidos e a taxa metabólica basal, reduz
os níveis de colesterol sérico e diminui a resistência vas-
cular sistémica.1 No entanto, existe apenas uma mode-
rada correlação entre o grau de elevação das HT e os si-
nais e sintomas clínicos resultantes desse excesso.1

Elevados níveis de hormonas tiroideias amplificam
a sinalização de catecolaminas, através do aumento do
número de recetores beta-adrenérgicos na superfície
das células.2 Em resultado dessa estimulação surgem os
sintomas adrenérgicos, nomeadamente palpitações,
intolerância ao calor, hipersudorese, tremor, olhar fixo
(provocado pela retração das pálpebras) e hiperdefe-
cação.2

O metabolismo aumentado provoca perda de peso
apesar do aumento de apetite, e os sintomas neuro-
musculares incluem fraqueza dos músculos proximais,
tremor, fadiga, perturbações do sono e dificuldades de
concentração.2,4 Outras manifestações incluem dis-
pneia, polidipsia náuseas e vómitos e irregularidades
menstruais.4 Os sintomas psiquiátricos variam de an-
siedade a psicose franca.2

Outra complicação grave associada ao hipertiroidis-
mo é a paralisia periódica tireotóxica, mais prevalente
no continente asiático, caracterizada pela tríade: para-
lisia muscular, hipocaliémia aguda e tireotoxicose.4

Os pacientes idosos com hipertiroidismo apresen-
tam um menor número de sintomas e menos eviden-
tes; no entanto, estão mais suscetíveis a complicações
cardiovasculares.4,13 Comparativamente com indiví-
duos da mesma faixa etária sem patologia da tiroide, os
doentes com hipertiroidismo e idade superior a 60 anos
têm um risco três vezes superior de desenvolver fibri-
lhação auricular, assim como um risco aumentado de
eventos embólicos secundários à fibrilhação auricular.4

Pacientes com hipertiroidismo de longa-duração
não tratado podem desenvolver hipertensão arterial
sistólica, fibrilhação auricular (10 a 15% dos pacientes)
ou insuficiência cardíaca (5,8% dos pacientes), para
além de osteoporose e anormalidades do sistema re-
produtor, designadamente ginecomastia nos homens
e diminuição da fertilidade nas mulheres.2,4,13

Em doentes com hipertiroidismo verificou-se um
risco aumentado de mortalidade por todas as causas,
sendo a insuficiência cardíaca a principal responsável
por eventos cardiovasculares.2,4



Diagnóstico
Ao examinar o paciente com hipótese diagnóstica

de hipertiroidismo deve ser realizada uma história clí-
nica detalhada e exame objetivo que inclua: determi-
nação da frequência cardíaca, pressão arterial, fre-
quência respiratória e peso corporal e avaliação da glân-
dula tiroideia (tamanho, sensibilidade, simetria e pre-
sença de nódulos).1,13 É também importante avaliar a
função pulmonar, cardíaca e neuromuscular, assim
como a presença ou ausência de edemas periféricos, si-
nais oculares ou mixedema pré-tibial.1

Na suspeita de hipertiroidismo, a avaliação labora-
torial inicial deve incluir a determinação dos níveis sé-
ricos de T4 livre (T4L), de T3 livre (ou T3 total) e de TSH.5

Embora a determinação de T4L em concentrações sé-
ricas elevadas com uma concentração de TSH dimi-
nuída confirme o diagnóstico, em cerca 2-4% dos pa-
cientes com hipertiroidismo os níveis de T4L são nor-
mais, com elevação apenas dos níveis de T3 livre ou de
T3 total, o que se designa por tireotoxicose de T3.5
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Os restantes exames de diagnóstico são selecionados
em função da hipótese etiológica mais provável, no-
meadamente determinar os níveis de TRAb na suspei-
ta de DG (Figura 1).1

A cintigrafia com iodo radioativo (I131) é um meio
complementar de diagnóstico importante no diagnós-
tico diferencial do hipertiroidismo.2 A percentagem de
I131 captado pela glândula tiroideia é elevada na DG, no
BMT e no AT, enquanto que na tiroidite a captação de
iodo é muito reduzida (entre 0 a 2%).2 Uma distribui-
ção homogénea do iodo captado é compatível com DG,
sendo uma acumulação de I131 numa única área indi-
cativo de AT ou em múltiplas áreas de BMT.2,14

A ecografia da tiroide é um exame custo-efetivo e
está recomendada na confirmação de patologia nodu-
lar da tiroide.6 É uma alternativa segura à cintigrafia da
tiroide, constituindo o exame de primeira linha diag-
nóstica durante a gravidez, amamentação e na tireoto-
xicose induzida por amiodarona.2 A ecografia da tiroi-
de com Doppler a cores é uma técnica de imagem útil

SINTOMAS SINAIS*

Adrenérgico

Palpitações, hipersudorese, tremor, intolerância ao calor, Olhar fixo (retração das pálpebras)
hiperdefecação

Cardiovascular

Dispneia, ortopneia e edema periférico (na insuficiência Taquicardia, HTA sistólica, fibrilhação auricular
cardíaca)

Cutâneo

Espessamento cutâneo e hiperpigmentação

Metabolismo aumentado

Perda de peso apesar do aumento do apetite

Neuromuscular

Fraqueza dos músculos proximais, tremor e fadiga

Neuropsiquiátrico

Perturbações do sono, dificuldades de concentração psicose Ansiedade

Ocular

Fotofobia, sensação de corpo estranho ou areia nos olhos, Lacrimejo
maior sensibilidade ocular ao vento ou ao fumo

TABELA 2. Sinais e sintomas do hipertiroidismo

*Exclui os sinais de oftalmopatia, dermopatia e acropatia específicos da doença de Graves.



para distinguir variantes nodulares da DG de BMT não-
-autoimune e de tiroidite de Hashimoto.5

Tratamento
A escolha da modalidade terapêutica para o hiperti-

roidismo depende da entidade etiológica, idade do pa-
ciente, sintomas, comorbilidades e preferências pes-
soais.2,7,13 Existem três opções no tratamento do hiper-
tiroidismo: fármacos antitiroideus de síntese, ablação
com iodo radioativo e cirurgia.1,4 É recomendado o tra-
tamento em todos os pacientes que apresentem sinto-
mas de hipertiroidismo.1

Em pacientes com hipertiroidismo sintomático, in-
dependentemente da etiologia, é recomendado o tra-
tamento com beta-bloqueantes, especialmente com
idade superior a 65 anos, frequência cardíaca em re-
pouso superior a 90 batimentos por minuto ou coexis-
tência de doença cardiovascular.1 Os beta-bloqueantes

de primeira linha são o atenolol e o propanolol.2 O pro-
panolol (em doses de 10-40mg, administrado três a
quatro vezes por dia) é um beta-bloqueante não-sele-
tivo, sendo o agente preferido em mulheres grávidas e
a amamentar.1-2 O atenolol (em doses de 25-100mg, ad-
ministrado uma a duas vezes por dia) apresenta uma
relativa seletividade (bloqueia apenas os recetores β-1),
menos efeitos adversos e maior adesão terapêutica,
mas está contraindicado durante a gravidez.1

No caso do propanolol, para além de diminuir sin-
tomas de hipertiroidismo, como palpitações e tremor,
tem a vantagem adicional de diminuir a conversão pe-
riférica de tiroxina em triiodotironina, sendo esta últi-
ma a hormona biologicamente ativa.15

Nas situações de hipertiroidismo subclínico devem ser
tratados todos os doentes com TSH < 0,1mU/L.1,14Nas si-
tuações de hipertiroidismo subclínico, com níveis de TSH
entre 0,1 e 0,4mU/L (sendo 0,4mU/L o limite inferior do
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SUBCLÍNICO
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Suspeita de 
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do iodo captado

distribuição nodular

do iodo captado
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1 única área –

Adenoma Tóxico

múltiplas áreas –

Bócio Multinodular Tóxico

Ecografia da Tiróide

Cintigrafia com I131

+

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico do hipertiroidismo.



normal), o tratamento está recomendado em: todos os in-
divíduos de idade igual ou superior a 65 anos; pacientes
com fatores de risco cardiovasculares, doença cardíaca ou
osteoporose; e mulheres na pós-menopausa, sem tera-
pêutica com estrogénios ou bifosfonatos instituída.1

A utilização de fármacos antitiroideus de síntese
constitui um tratamento conservador, sem exposição a
radiação, com risco reduzido de hipotiroidismo subse-
quente ao tratamento, sem efeitos adversos na oftal-
mopatia de Graves e que pode ser realizada com segu-
rança durante a gravidez e o aleitamento materno.5,12

Contudo, tem como desvantagens uma elevada taxa de
recidiva, necessita de monitorização clínica frequente,
está associada a efeitos adversos e os pacientes de-
monstram uma fraca adesão ao esquema terapêutico.5,7

O metimazol é o fármaco antitiroideu de primeira li-
nha, exceto durante o primeiro trimestre de gravidez.2,5

O metimazol é introduzido em esquema de titulação na
dose inicial de 5-40mg diários, por via oral, em toma úni-
ca ou em doses fracionadas.1-2 Sendo o objetivo deter-
minar qual a dose de metimazol que permite a norma-
lização da função tiroideia, as guidelines da American
Thyroid Association sugerem uma dosagem inicial diá-
ria de metimazol de: 5 a 10mg para níveis de T4L entre
1-1,5 vezes o limite superior do normal; 10 a 20mg para
níveis de T4L entre 1,5-2 vezes o limite superior do nor-
mal; e 30-40mg para níveis de T4L entre 2-3 vezes o li-
mite superior do normal.1,7 O esquema terapêutico deve
ser ajustado para cada paciente, com monitorização dos
níveis séricos de T4L e T3 total a cada duas a seis sema-
nas após iniciado o metimazol.1-3 Uma vez alcançado o
eutiroidismo, a avaliação clínica e laboratorial pode ser
realizada em intervalos de dois a três meses e em pa-
cientes sob terapêutica de longa duração a monitoriza-
ção pode ser alargada para intervalos de seis meses.1

O propiltiouracilo (PTU) é o fármaco antitiroideu de
segunda linha, apresentando uma duração de ação
mais reduzida e um risco superior de efeitos adversos
comparativamente ao metimazol.1,5 O esquema tera-
pêutico é habitualmente iniciado com 50-150mg de
PTU administrado duas a três vezes por dia até ao res-
tabelecimento da função tiroideia normal.1 Geralmen-
te, a dose de manutenção de PTU situa-se nos 50mg
diários divididos em duas a três tomas.1No primeiro tri-
mestre de gravidez é o antitiroideu de eleição devido ao
risco de embriopatias associado ao metimazol.5
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Relativamente à utilização de radioterapia com iodo
radioativo (I131) constitui um tratamento definitivo, mas
acarreta, como consequências, hipotiroidismo crónico,
exposição a radiação e controlo moroso do hipertiroi-
dismo.5-6

A possível progressão ou ocorrência de novo de of-
talmopatia de Graves verifica-se quer com a utilização
dos fármacos antitiroideus de síntese como após a ra-
dioterapia com iodo radioativo.16 Embora o mecanismo
fisiopatológico que provoca o surgimento ou exacer-
bação da oftalmopatia de Graves pós-tratamento não
seja inteiramente compreendido, o seu desenvolvi-
mento relaciona-se com as concentrações séricas de
HT ao longo do tempo.16 O agravamento da oftalmo-
patia de Graves foi demonstrado como sendo mais pro-
vável em pacientes com níveis séricos de HT mais ele-
vados, relativamente aos pacientes com hipertiroidis-
mo diagnosticado precocemente e em eutiroidismo
aquando do tratamento.16

A tiroidectomia apresenta como vantagem o facto de
possibilitar um tratamento definitivo, sem exposição a
radiação e com controlo imediato do hipertiroidismo.10

No entanto, também se traduz em hipotiroidismo du-
rante toda a vida do doente e a necessidade de uma in-
tervenção cirúrgica, com a possibilidade de eventos ad-
versos associados.5 Por isso, raramente é utilizada como
primeira linha de tratamento em qualquer região do
globo.5

O tratamento da DG incluiu a utilização de fárma-
cos antitiroideus de síntese, a radioterapia com iodo
radioativo (I131) e a remoção cirúrgica da tiroide.5,8 Na
Europa, a abordagem farmacológica é frequentemen-
te a primeira linha no tratamento da DG, enquanto nos
EUA o Iodo radioativo é a opção preferida.5,12 Ao con-
trário do BMT, a remissão da DG ligeira foi reportada
em séries americanas em até 30% dos casos.1

O BMT uma doença progressiva (exceto se for 
desencadeado pelo excesso de ingestão de iodo), que
raramente entra em remissão.4 Por esse motivo, é indi-
cada a radioterapia com iodo ou tiroidectomia para o
seu tratamento definitivo.4,12 No entanto, os fármacos
antitiroideus de síntese são necessários para restaurar
o eutiroidismo antes das intervenções definitivas e,
menos frequentemente, são utilizados como tera-
pêutica de longo-prazo em doentes com contra-indi-
cações para os tratamentos definitivos ou com uma 



esperança de vida reduzida.4 A tiroidectomia é a opção
preferida se o bócio provoca sintomas compressivos,
como sensação de globo, disfagia ou ortopneia.2,4

Os fármacos antitiroideus de síntese podem contro-
lar o hipertiroidismo, mas não induzem a sua remissão,
pelo que a radioterapia com iodo ou a tiroidectomia são
as principais opções de tratamento para o AT.2,14 Em
doentes selecionados, quer por contraindicação para a
tiroidectomia ou por recusarem o tratamento com iodo
radioativo, os antitiroideus de síntese de síntese podem
ser usados como tratamento a longo-prazo.2

O tratamento com iodo radioativo é uma das opções
de tratamento no AT e na DG; no entanto, as doses do ra-
diofármaco e os objetivos são diferentes.10,12 No AT, o ob-
jetivo é eliminar o tecido tiroideu autónomo e reestabe-
lecer o eutiroidismo, com taxas reduzidas de hipotiroi-
dismo pós-radiação, enquanto na DG o tecido tiroideu
é virtualmente e totalmente eliminado, sendo expectá-
vel o hipotiroidismo pós-radiação, com necessidade de
administração de levotiroxina para o resto da vida.10,14

CONCLUSÕES
Apesar de múltiplas etiologias, as causas mais co-

mum de hipertiroidismo são a doença de Graves, o bó-
cio multinodular tóxico e o adenoma tóxico. Os exames
complementares de diagnóstico são selecionados em
função da hipótese etiológica mais provável. Apesar da
utilidade da determinação dos níveis sérios de TRAb
no diagnóstico da doença de Graves, trata-se de um
exame não comparticipado no âmbito dos cuidados de
saúde primários.  Existem três opções no tratamento do
hipertiroidismo: fármacos antitiroideus de síntese,
ablação com iodo radioativo e cirurgia. É fundamental
realizar um diagnóstico correto da etiologia responsá-
vel pelo hipertiroidismo, uma vez que a abordagem te-
rapêutica depende da etiologia, mas também da idade
do paciente, sintomas, existência de comorbilidades e
preferências pessoais.
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ABSTRACT

HYPERTHYROIDISM
Thyroid hormones influence almost all tissues and organs of the human body, having a regulatory role in many physiological
functions. Despite multiple etiologies, the most common cause of hyperthyroidism is Graves’ disease, toxic multinodular goi-
ter. and toxic adenoma. The clinical manifestations of hyperthyroidism can range from the asymptomatic state to the thyroid
storm. When examining the patient with a diagnostic hypothesis of hyperthyroidism, a detailed clinical history, and objective
examination should be performed, including evaluation of heart rate, blood pressure, respiratory rate and body weight, and eva-
luation of the thyroid gland. Complementary diagnostic tests are selected based on the most probable etiological hypothesis.
There are three options in the treatment of hyperthyroidism: antithyroid agents, radioactive iodine ablation, and surgery. It is
essential to make a correct diagnosis of the etiology responsible for hyperthyroidism since the therapeutic approach depends
on the etiology but also on the patient's age, symptoms, the existence of comorbidities, and personal preferences.

Keywords: Thyroid; Hyperthyroidism; Graves’ disease; Multinodular goiter; Antithyroid agents; Thyroid adenoma.
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INTRODUÇÃO

A
doença alérgica é complexa e multifatorial e
envolve uma interação entre múltiplos fato-
res genéticos e ambientais.1-4 Sabe-se que o
aleitamento materno exclusivo, durante os

primeiros seis meses de vida, é um fator protetor para
o desenvolvimento destas doenças.4-5

A prevalência de doença alérgica na população pe-
diátrica é elevada6-7 e apresenta a seguinte distribuição:
7-8% alergias do tipo alimentar, 15-20% atopia/eczema
e 31-34% asma/sibilância recorrente.7 Representa um
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Fórmula hidrolisada na 
prevenção da doença alérgica
em idade pediátrica: revisão
baseada na evidência

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência existente acerca da eficácia da suplementação com fórmulas hidrolisadas na prevenção de doen-
ça alérgica em crianças de termo.
Fontes de dados: The Cochrane Database, MEDLINE/PubMed, National Guideline Clearinghouse, Guideline Finder e Canadian
Medical Association.
Métodos de revisão: Pesquisa de normas de orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos aleato-
rizados e controlados, entre janeiro de 2009 e janeiro de 2019, em inglês e limitado a estudos em humanos. A query de pes-
quisa incluiu os seguintes termos MeSH: Protein Hydrolysates; Hypersensitivity; Allergy and Immunology; Rhinitis; Allergic, Sea-
sonal; Asthma. Para a atribuição dos níveis de evidência e forças de recomendação utilizou-se a Strenght Of Recomendation Ta-
xonomy (SORT), da American Academy of Family Physicians.
Resultados: Foram encontrados 23 artigos, dos quais três cumpriram os critérios de inclusão: duas meta-análises e um estudo
de coorte. Apenas um dos estudos incluídos apresentou resultados estatisticamente significativos na redução da doença alér-
gica. Os restantes estudos não demonstraram evidência na redução da doença alérgica.
Conclusões:Após a análise dos artigos concluiu-se que não existe evidência científica na utilização de suplementação com lei-
te hidrolisado para a prevenção da doença alérgica (força de recomendação B). Considera-se que são necessários mais estudos,
com qualidade superior, que validem a evidência encontrada e auxiliem na formulação de hipóteses.

Palavras-chave: Fórmula hidrolisada; Doença alérgica.

importante problema de saúde pública pelo impacto na
vida dos indivíduos afetados, sendo uma causa fre-
quente de absentismo escolar e laboral.4,7

Vários estudos sugerem que o uso de fórmulas hi-
drolisadas (constituídas por péptidos derivados de pro-
teínas do leite de vaca caracteristicamente menos imu-
nogénicas)2,8-9 em lactentes cuja alimentação não é rea-
lizada exclusivamente com leite materno pode reduzir
o desenvolvimento de doença alérgica.6-7 Contudo, o
uso destas fórmulas não é consensual na comunidade
científica.
Este trabalho tem como objetivo rever a evidência

existente acerca da eficácia da suplementação com fór-
mulas hidrolisadas na prevenção de doença alérgica
em crianças de termo.

revisões DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.12603



MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica sistemática,

realizada em março de 2019, de nor-
mas de orientação clínica, meta-aná-
lises, revisões sistemáticas e ensaios
clínicos aleatorizados e controlados,
limitados a estudos em humanos. Fo-
ram pesquisados artigos publicados
entre janeiro de 2009 e janeiro de
2019, em inglês, nas bases de dados
The Cochrane Database, MEDLI-
NE/PubMed, National Guideline
Clearinghouse, Guideline FindereCa-
nadian Medical Association.
O queryde pesquisa incluiu os ter-

mos MeSH: Protein hydrolysates; Hypersensitivity; Al-
lergy and immunology; Rhinitis; Allergic, Seasonal; As-
thma.
Os critérios de inclusão foram: lactentes de termo

(população), utilização de leite hidrolisado (interven-
ção), fórmula convencional de leite de vaca/leite ma-
terno (comparação), redução da doença alérgica (out-
come). Os critérios de exclusão foram: lactentes pré-
-termo e doença alérgica documentada antes do estu-
do. Para a atribuição dos níveis de evidência e forças de
recomendação utilizou-se a Strenght of Recomendation
Taxonomy, da American Academy of Family Physicians
(SORT).

RESULTADOS
Foram obtidos 23 artigos, dos quais três cumpriram

os critérios de inclusão: duas meta-análises e um estu-
do de coorte. O organigrama de seleção dos artigos está
representado na Figura 1 e os resultados estão descri-
tos nas Tabelas 1 e 2.
Em 2010, Berg e colaboradores2 realizaram um estu-

do coorte prospetivo duplamente cego, com o objetivo
de avaliar o impacto da alimentação no desenvolvi-
mento de eczema atópico. A amostra incluiu 5.991
crianças nascidas em duas regiões da Alemanha entre
setembro de 1995 e junho de 1998, com e sem predis-
posição familiar para alergia. As crianças com predis-
posição familiar para doença alérgica, cujos pais acei-
taram participar no estudo, constituíram o grupo sub-
metido a intervenção e foi-lhes aleatoriamente atri-
buído, após o nascimento, um dos seguintes tipos de
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fórmula: leite de vaca vs leite parcialmente hidrolisado
vs leite extensamente hidrolisado (n=2.252). As restan-
tes 3.739 crianças, com e sem predisposição familiar
para doença alérgica, representaram o grupo não sub-
metido a intervenção alimentar. Verificou-se que as
crianças com predisposição familiar para doença alér-
gica, que não receberam intervenção nutricional com
fórmula parcialmente hidrolisada ou extensamente hi-
drolisada, apresentaram um risco 2,1 vezes superior de
desenvolver eczema do que as crianças sem história fa-
miliar de alergia e que o risco de eczema foi menor no
grupo com intervenção alimentar. Apesar dos resulta-
dos positivos do estudo foi-lhe atribuído um nível de
evidência 2, uma vez que ao fim de seis anos menos de
80% das crianças mantinham seguimento, não se po-
dendo obter resultados estatisticamente significativos. 
Vandenplas e colaboradores10 realizaram, em 2014,

uma revisão sistemática que incluiu três estudos (revi-
sões sistemáticas), com um total de aproximadamente
11.964 participantes, todos crianças com elevado ou
sem risco de doença alérgica.
• Um dos estudos avaliou o efeito da utilização de fór-
mula hidrolisada vs leite materno vs fórmula con-
vencional de leite de vaca durante um curto período
e demonstrou que nas crianças de baixo risco não
existe diferença estatisticamente significativa no de-
senvolvimento de doença alérgica no primeiro ano
de vida. Porém, no mesmo estudo, a utilização pro-
longada (4-6 meses) de fórmula convencional de lei-
te de vaca vs fórmula parcialmente hidrolisada em
crianças com elevado risco de doença alérgica 

23 Artigos identificados
na pesquisa

6 Artigos para leitura integral:

3 artigos incluídos:
- 1 estudo coorte prospetivo
- 2 meta-análises

Artigos excluídos por:
- 16 com base no título
- 1 com base no resumo

3 Artigos excluídos por:
- 1 Não satisfaz critérios de inclusão
- 1 Revisão crítica
- 1 Repetição

Figura 1.Organigrama de seleção dos artigos.
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demonstrou que havia redução estatisticamente sig-
nificativa da doença alérgica até ao primeiro ano de
vida (RR=0,79; IC95%, 0,66-0,94).

• Uma revisão sistemática que foi incluída, com 12 po-
pulações independentes em estudo, analisou a as-
sociação de dermatite atópica e a utilização de fór-
mula parcialmente hidrolisada Whey e verificou que
havia redução estatisticamente significativa da doen-
ça alérgica [11 estudos (RR=0,56; IC95%, 0,4-0,77) e
quatro estudos (RR=0,45; IC95%, 0,30-0,70)].

• Outro dos estudos comparou o efeito das fórmulas
parcialmente hidrolisadas Whey vs fórmula conven-
cional e revelou uma redução estatisticamente sig-
nificativa de doença alérgica em diferentes grupos
etários: 3-6 meses (cinco ECA; RR=0,48; IC95%, 0,23-
-1,00); 12 meses (quatro ECA; RR=0,62; IC95%, 0,45-
-0,85) e 30-36 meses (um ECA; RR=0,42; IC95%, 0,19-
-0,90).
Foi atribuído um nível de evidência 2 a esta revisão

sistemática pelo facto de conter estudos de baixa 

Referência Tipo de População
estudo

n Intervenção Resultados NE

Berg et al. Estudo Crianças nascidas Sem intervenção Ao nascer foi Crianças com predisposição 2
(2010)2 coorte entre 09/95 e (n=3.739); atribuída uma familiar para doença alérgica, sem

prospetivo 06/98 em duas Com intervenção e fórmula infantil: intervenção nutricional, tiveram
regiões da história familiar FCLV vs FPH vs um risco 2,1 superior de
Alemanha positiva para FEH desenvolver eczema do que

doença alérgica crianças sem história familiar. O
(n=2.252); risco foi menor quando houve
n=5.991 (total) intervenção nutricional.

TABELA 1. Estudo de coorte

Legenda: ECA = Estudo controlado e aleatorizado; FCLV = Fórmula convencional de leite de vaca; FEH = Fórmula extensamente hidrolisada; FPH =

Fórmula parcialmente hidrolisada; NE = Nível de evidência.

Referência Estudo Intervenção Resultados NE

Osborn et al. MT n=9.563 (total) lactentes de termo Sem evidência que apoie a utilização de FEH 2
(2018)7 16 estudos Suplementação com FEH vs leite materno; vs leite materno e FEH vs FCLV na prevenção

(11 ECA e Suplementação com FEH vs FCLV; de doença alérgica. Informação limitada,
5 EQE) Alimentação prolongada com FH vs FCLV. sugere que em lactentes alimentados com

FCLV a utilização de FEH pode reduzir a 
doença alérgica infantil.

Vandenplas 8 RS n=11.964 (total) crianças com e sem risco Determinadas fórmulas de caseína 2
et al. de doença alérgica extensamente hidrolisada e parcialmente
(2014)10 FCLV vs FH hidrolisadas Whey podem reduzir o risco de 

doença alérgica em crianças de alto risco. O 
mesmo não se aplica a crianças de baixo 
risco de doença alérgica, por falta de estudos 
neste grupo.

TABELA 2. Revisões sistemáticas

Legenda: ECA = Estudo controlado e aleatorizado; EQE = Estudo quase-experimental; FCLV = Fórmula convencional de leite de vaca; FEH = Fórmula

extensamente hidrolisada; FH = Fórmula hidrolisada; MT = Meta-análise; RS = Revisão sistemática.



qualidade, com amostras de pequenas dimensões e ter
aspetos pouco claros na metodologia.
Uma meta-análise da Cochrane, realizada por Os-

born e colaboradores,7 em 2018, incluiu um total de de-
zasseis estudos. Onze destes foram estudos controlados
aleatorizados e cinco estudos quase-experimentais,
tendo envolvido um total de 9.563 lactentes. O objeti-
vo desta meta-análise era comparar os efeitos na doen-
ça alérgica em crianças alimentadas com fórmulas hi-
drolisadas vs fórmula convencional de leite de vaca ou
leite materno.
Como resultados obteve-se o seguinte:

• Dois estudos avaliaram o efeito da suplementação
com fórmula infantil extensamente hidrolisada vs
leite materno durante três a quatro dias após o nas-
cimento, concluindo que não houve diferença esta-
tisticamente significativa no desenvolvimento de
doença alérgica (RR=1,43; IC95%, 0,38-5,37). Quan-
do comparado o efeito da suplementação com fór-
mula infantil extensamente hidrolisada vs fórmula
convencional de leite de vaca concluíram que tam-
bém não havia diferenças estatisticamente signifi-
cativas no desenvolvimento de doença alérgica
(RR=1,37; IC95%, 0,33-5,71). No entanto, os autores
consideram que estas conclusões são de baixa qua-
lidade, uma vez que consideram existir potenciais
vieses e imprecisões nos estudos utilizados.

• Os restantes estudos avaliaram o efeito da alimenta-
ção prolongada com fórmula infantil hidrolisada vs
fórmula convencional de leite de vaca, mas também
não revelaram diferenças estatisticamente significa-
tivas no desenvolvimento de doença alérgica em lac-
tentes (RR=0,88; IC95%, 0,76-1,01) e crianças
(RR=0,85; IC95%, 0,69-1,05). A análise de subgrupos
encontrou algumas evidências do benefício da ali-
mentação prolongada e exclusiva com fórmula hi-
drolisada comparativamente à fórmula com proteí-
nas do leite de vaca, associada a uma redução de
alergia alimentar (mas não do eczema, asma ou ri-
nite); contudo, existem poucos ensaios clínicos que
avaliem o efeito da alimentação exclusiva com fór-
mula hidrolisada, de modo que a evidência é insufi-
ciente para uma análise adequada. Novamente hou-
ve potenciais vieses e imprecisões nos estudos sele-
cionados; por isso, a qualidade da evidência tam-
bém foi considerada fraca.
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As autoras atribuíram um nível de evidência 2 à
meta-análise, uma vez que a qualidade da evidência
dos estudos utilizados foi considerada de baixa quali-
dade pelos próprios autores por potenciais vieses e im-
precisões nos estudos utilizados. Outro dos problemas
está relacionado com a dimensão das amostras utiliza-
das nos estudos selecionados, sendo por vezes dema-
siado pequenas.

CONCLUSÕES
Alguns estudos sugerem que a suplementação com

leite hidrolisado poderá reduzir o risco de doença alér-
gica; contudo, após a análise dos mesmos não foi esta-
belecida uma relação causal, em grande parte devido
ao tipo, desenho e validade dos estudos.
Atualmente não existe evidência científica que apoie

a utilização de suplementação com leite hidrolisado na
prevenção de doença alérgica. Esta afirmação tem for-
ça de recomendação B, pois a evidência disponível so-
bre esta temática carece de estudos metodologica-
mente adequados, robustos e de alta qualidade que va-
lidem a evidência encontrada.
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ABSTRACT

THE HYDROLYZED FORMULA FOR THE PREVENTION OF ALLERGIC DISEASE IN PEDIATRIC AGE: AN 
EVIDENCE-BASED REVIEW
Objective: Review the existing evidence on the efficacy of supplementation with hydrolyzed formulas in the prevention of al-
lergic disease in non-premature children.
Data sources: The Cochrane Database, MEDLINE/PubMed, National Guideline Clearinghouse, Guideline Finder, and the Cana-
dian Medical Association.
Methods: A search for randomized controlled trials, meta-analyses, systematic reviews, and clinical guidelines, published bet-
ween January 2009 and January 2019 in English and limited to human studies. We used the search query with the MeSH terms:
Protein Hydrolysates; Hypersensitivity; Allergy and Immunology; Rhinitis; Allergic, Seasonal; Asthma. The Strength of Recom-
mendation Taxonomy (SORT) of the American Family Physician was used to evaluate the quality and the strength of the re-
commendation of the studies.
Results: Of 23 articles found, three met the inclusion criteria: two meta-analyses and a cohort study. Only one of the included
studies presented statistically significant results in the reduction of allergic disease. The remaining studies have not shown evi-
dence in reducing allergic disease.
Conclusions: After analyzing the articles, it was concluded that there is no scientific evidence on the use of hydrolyzed milk
supplementation for the prevention of allergic disease (recommendation force B). It is considered that more studies in this area,
with better quality, are necessary to validate the evidence found and help to formulate other hypotheses.

Keywords: Hydrolyzed formula; Allergic disease.
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INTRODUÇÃO

O
III par craniano, também conhecido como
nervo oculomotor, é formado por dois tipos
de fibras nervosas:

• Parassimpáticas (externas). Inervam dois músculos
intrínsecos do olho: o ciliar e esfíncter da pupila;

• Simpáticas (internas). Inervam músculos extrínsecos
do olho, o elevador da pálpebra superior e quatro
músculos extraoculares: reto superior, reto interno,
reto inferior e pequeno oblíquo).
Juntamente com os nervos troclear (IV par, que iner-

va o reto lateral) e abducente (VI par, que inerva o 
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Paresia do nervo oculomotor:
uma entidade por vezes difícil
de gerir em medicina geral e
familiar

RESUMO
Introdução:A paresia do nervo oculomotor constitui uma patologia rara na população geral, que acomete principalmente pes-
soas acima dos 60 anos. Pode manifestar-se por dor ocular, diplopia, ptose e estrabismo, sendo a hipertensão e a diabetes as
suas principais etiologias. As mononeuropatias cranianas atingem 3% da população diabética. Poderá ser a manifestação de si-
tuações potencialmente fatais, como aneurismas cerebrais.
Descrição do caso: Mulher de 55 anos, bom estado geral, embora com várias comorbilidades importantes, incluindo diabetes
mellitus tipo 1 com mau controlo metabólico. A 12/05/2019 refere início súbito de dor ocular e supraciliar direitas, com os se-
guintes sintomas associados, também a nível do olho direito: visão turva, diplopia, fotofobia e estrabismo divergente de novo.
Após dois contactos prévios com instituições de saúde por este motivo, acabou por ser referenciada ao serviço de urgência pela
sua médica de família, quatro dias após início do quadro. Foi-lhe diagnosticada paresia do III par craniano direito, tendo-se ado-
tado uma atitude expectante. A remissão espontânea das queixas ocorreu após oito semanas.
Comentário: Pretende-se com o relato deste caso alertar para a importância do médico de família na continuidade e articula-
ção de cuidados, pois sendo este o médico assistente por excelência do seu utente será aquele que mais o conhece e que me-
lhor poderá valorizar alterações importantes que possam surgir de novo. Por outro lado, tem por objetivo realçar a importân-
cia da rápida atuação perante a sua suspeita clínica, bem como do controlo dos fatores de risco cardiovasculares na população
diabética, revelando-se importante do ponto de vista formativo para a prática clínica do médico de família.

Palavras-chave: Doença do nervo oculomotor; Nervo motor ocular comum; Diabetes mellitus.

oblíquo superior), o III par é responsável pela inerva-
ção dos seis músculos extraoculares que permitem os
movimentos oculares.1-3

Etiologia
As causas mais frequentes são: isquemia microvas-

cular dos vasa nervosa (25% dos casos; sendo as prin-
cipais a diabetes e hipertensão), aneurismas (17%),
traumatismo crânio-encefálico (13%) e neoplasias
(11%). As restantes causas correspondem a 14% dos ca-
sos, sendo que a etiologia é desconhecida em 20% dos
doentes.2

Epidemiologia
A paresia do III par constitui uma patologia rara

DOI: 10.32385/rpmgf.v37i1.12731relatosdecaso
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(quatro casos por 100.000 pessoas). A incidência é igual
nos dois sexos. A faixa etária mais afetada é aquela aci-
ma dos 60 anos.

Clínica
• Ptose (86% dos casos): decorrente da paralisia do ele-

vador da pálpebra superior.
• Infraducção e abdução ocular: por ação do reto la-

teral e do superior oblíquo, que permanecem intac-
tos.

• Diplopia: secundária ao desvio ínfero-externo do
olho afetado, levando a que a imagem incida num
ponto extrafoveal; contudo, a ptose pode funcionar
como uma barreira visual e impedir que o doente se
aperceba da visão dupla.

• Pupila fixa e midriática: devido ao atingimento do
músculo ciliar e do esfíncter pupilar, respetivamen-
te; ocorre nas paresias completas.

• Dor ocular/palpebral: pode ocorrer nas paresias de
causa isquémica, de forma intensa.
As lesões que afetam o nervo oculomotor podem ser

uni ou bilaterais (mais raras), isoladas ou complexas
(quando envolvem outros nervos cranianos). No caso
das lesões isoladas, estas podem ser completas ou in-
completas, consoante o tipo de fibras nervosas atingi-
das, de acordo com a sua localização: 
• Paresias totais/completas (43% dos casos): há en-

volvimento da musculatura intrínseca e extrínseca
(ou seja, das fibras parassimpáticas e simpáticas, res-
petivamente) e o reflexo pupilar não é preservado.
Ocorre porque as fibras parassimpáticas, mais peri-
féricas, são logo afetadas quando ocorre uma com-
pressão externa, como nos aneurismas da artéria co-
municante posterior, tumores cerebrais ou hérnias
cerebrais internas.

• Paresias parciais/incompletas (57% dos casos): com
atingimento apenas das fibras simpáticas mais in-
ternas, afetando só os músculos extrínsecos do olho,
poupando assim a função pupilar e de acomodação.
Acontece nas lesões microisquémicas (diabetes, hi-
pertensão, aterosclerose cerebral, arterite temporal
e miastenia gravis).1-2,4

Avaliação complementar
• Exames imagiológicos. Perante uma situação aguda

de paresia do oculomotor é mandatória a rápida rea-

lização de exames de imagem arteriográficos: an-
giografia por tomografia computadorizada (an-
gioTC), angiografia por ressonância magnética (an-
gioRM) ou angiografia de subtração digital, poden-
do ser necessária a realização de mais do que um
exame nos casos mais complexos.

• Exames laboratoriais. Perante uma suspeita de etio-
logia vascular deverão ser avaliados os fatores de ris-
co cerebrovasculares, com a medição da tensão ar-
terial e estudo analítico: hemograma, glicemia em je-
jum, HbA1c e VS. Nos idosos será pertinente excluir
arterite de células gigantes, com PCR, VS e biópsia da
artéria temporal. 
De referir que a presença de fatores de risco vascu-

lares suporta, mas não confirma, uma etiologia isqué-
mica, uma vez que estes são muito frequentes na po-
pulação geral, mas pode ser outra a causa da paresia do
nervo oculomotor.2

Tratamento
• Médico. Indicado nas paresias agudas e nos doentes

com mais de 50 anos com antecedentes de diabetes
ou hipertensão. Na maioria dos casos opta-se por
uma atitude expectante, com tratamento sintomáti-
co da dor e diplopia, uma vez que não existe tera-
pêutica médica específica que altere a história natu-
ral da doença. Os anti-inflamatórios (ibuprofeno)
são os analgésicos de primeira linha. Relativamente
à diplopia, quando o ângulo de divergência em 
relação ao eixo visual é grande poderá ocluir-se tem-
porariamente o olho afetado com um penso ou len-
te de contacto opaca. Quando o desvio é menor opta-
-se por aplicar um prisma de Fresnel vertical e/ou

Enxaqueca oftalmoplégica

Oftalmoplegia internuclear

Blefaroptose congénita ou adquirida

Anisocoria

Miastenia gravis

Oftalmopatia tiroideia

Arterite de células gigantes

TABELA 1. Principais diagnósticos diferenciais2
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horizontal nas lentes dos óculos. Também podem
ser administradas injeções de toxina botulínica no
reto lateral, prevenindo assim o desvio lateral do
olhar.1-2

• Cirúrgico. Aconselha-se nas ptoses ou diplopia que
não melhoram em 6-12 meses. O objetivo da cirur-
gia do estrabismo é permitir o alinhamento do olhar
em posição primária, assim como proporcionar uma
visão única binocular, o que deverá ocorrer antes da
correção da ptose palpebral para prevenir a diplopia.
Está também indicado o tratamento neurocirúrgico
dos aneurismas saculares.1-2

Prognóstico
A maioria das paresias incompletas melhora par-

cialmente em quatro semanas e recupera totalmente no
intervalo de três meses. Nos casos em que não se veri-

fica uma recuperação total dentro de 12-16 semanas de-
verá ser colocada outra hipótese diagnóstica.

Nos casos secundários, a outra patologia de base
(aneurismas saculares, infiltração meníngea infeciosa
ou neoplásica), o prognóstico já se poderá agravar. No
caso particular dos aneurismas saculares (a etiologia
mais grave), a sua rutura pode levar a uma hemorragia
subaracnoideia maciça, com complicações neurológi-
cas severas e até a morte.1-2

Pretende-se com a descrição deste caso alertar para
a importância do médico de família na continuidade e
articulação de cuidados, atuando como provedor do
utente. É primordial o seu papel na gestão da pluripa-
tologia, o que por vezes evidencia a excessiva burocra-
tização e complexidade do sistema de saúde. Este caso
clínico é também importante do ponto de vista peda-
gógico para a prática clínica em cuidados de saúde 

Médicos Cirúrgicos

2019 – Incontinência urinária mista (nova referenciação a 04 e 27/07/2010 – Cirurgia bilateral a cataratas
consulta de urologia)

25/07/1999 – Cirurgia a síndroma do túnel cárpico à direita, 
com agravamento severo de dor neuropática e impotência 
funcional após a cirurgia (referenciação a consulta de 
ortopedia)

2018 – Obstipação

2017 – Litíase vesicular sintomática (cólica biliar), aguardando 
cirurgia (nova referenciação a consulta de cirurgia geral)

2015 – Insuficiência cardíaca com FEVE diminuída de causa 
isquémica, portadora de CDI (nova referenciação a consulta de 
cardiologia)

27/05/2015 – Quedas frequentes, com fratura maleolar direita 
(tratamento conservador com bota gessada)

30/01/2014 – Ex-fumadora (30 UMA; um maço/dia, 20-50 anos)

2008 – Depressão, com três episódios de tentativa de suicídio 
no passado (referenciação consulta de psicologia no Centro 
de Saúde)

2003 – Dislipidemia mista

1996 – Tiroidite autoimune linfocítica crónica, cursando com 
hipotiroidismo

1982 – Epilepsia (seguimento em consulta de neurologia)

TABELA 2. Antecedentes patológicos



primários, pois chama a atenção para uma complica-
ção possível da diabetes: a paresia do III par craniano,
que exige uma pronta atuação perante a sua suspeita.

DESCRIÇÃO DO CASO
Senhora de 55 anos, solteira, 12º ano de escolarida-

de, reformada por invalidez (escriturária de contabili-
dade), da classe social média de Graffar. Reside com o
pai, do qual é vítima de abuso psicológico, pertencen-
do a uma família com um Apgar de 3 (com disfunção
acentuada). Mantém também uma relação conturba-
da com a mãe. Sem irmãos.

Embora apresente bom estado geral, trata-se de uma
diabética tipo 1, de difícil controlo metabólico (HbA1c:
10% a 27/06/2019, com valores 10-12% pelo menos des-
de 14/02/2013), com diagnóstico desde os sete anos de
idade, já com complicações microvasculares (retino-
patia com hemorragia vítrea – seguida em consulta de
oftalmologia no hospital de referência) e macrovascu-
lares (ateromatose carotídea assintomática); AVC sem
sequelas e enfarte agudo do miocárdio com suprades-
nivelamento ST, condicionando insuficiência cardíaca
com FEVE diminuída, com necessidade de implanta-
ção de CDI. A utente não possuía previamente uma
equipa de saúde familiar atribuída e também havia dei-
xado de ser seguida em consulta de endocrinologia,
tendo sido por isso novamente referenciada. De entre
a extensa lista de problemas que apresenta destacam-
se os seguintes antecedentes patológicos (Tabela 1):

Atualmente encontra-se medicada com insulina
glargina 26U id (noite) e insulina lispro 3U 3id (e mais
1U por cada incremento de 50mg/dL de glicemia se
esta > 150mg/dL). Apresenta ainda como medicação
crónica: ácido acetilsalicílico 100mg id, atorvastatina
40mg id, carvedilol 6,25mg 2id, pantoprazol 20mg id, le-
votiroxina 0,112mg id, levetiracetam 500mg 2id, diaze-
pam 5mg 2id, quetiapina 100mg id e venlafaxina 150mg
id.

A 12/05/2019, e em contexto de síndroma gripal, re-
fere início súbito de dor ocular e supraciliar à direita,
com os seguintes sintomas associados, também a nível
do olho direito, visão turva, diplopia e fotofobia. Nesse
mesmo dia dirigiu-se a um serviço de urgência con-
vencionado, tendo tido alta medicada apenas para o
quadro infecioso com paracetamol 500mg + cafeína
65mg 3id SOS e levocetirizina 5mg 2id, 10 dias. Embo-
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ra já resolvida a clínica respiratória, por não apresen-
tar melhoria das queixas oculares, a 14/05/2019 recor-
reu a consulta de intersubstituição na sua UCSP e teve
alta com a recomendação de aplicar dexametasona
1mg/mL + neomicina 5mg/dL colírio 2 gotas 3id e to-
mar paracetamol 1000mg 2id SOS. Por manutenção das
queixas oftalmológicas, a 16/05/2019 (ou seja, quatro
dias após o seu início) foi atendida em consulta aberta
pela sua médica de família. Nesse dia, ao exame obje-
tivo evidenciava ptose (bordo palpebral superior sobre
o eixo visual) e exotropia do olho direito de novo na po-
sição primária do olhar, com restrição nos movimen-
tos oculares de adução e infraversão/supraversão. À
inspeção não evidenciava outras alterações, nomeada-
mente secreções purulentas nem olho vermelho, e o
olho esquerdo apresentava-se normal. Relativamente
aos reflexos pupilares apresentava pupilas pouco rea-
tivas, em miose fixa bilateralmente, com a pupila direita
irregular. Negava traumatismo crânio-encefálico, ou-
tros sinais focais de novo ou alteração de consciência.
Foi então referenciada ao serviço de urgência, onde foi
observada pelas especialidades de oftalmologia e neu-
rologia. Do exame neuroftalmológico aí efetuado há
ainda a destacar a ausência de defeitos de campo peri-
férico por ameaça e de inatenção visual; a acuidade vi-
sual bilateral sem correção de 8/10, com lente intrao-
cular bilateral na câmara posterior e na fundoscopia
marcas de laserterapia no fundo ocular bilateralmen-
te, sem evidência de neovasos ativos, incluindo ausên-
cia de rubeose da íris. Ao exame neurológico exibia tam-
bém prova de Barré com flexão e queda à direita, hemi-
hipostesia álgica direita e défice motor distal na mão di-
reita (antigos e já conhecidos), bem como hipostesia
flutuante (por vezes à esquerda, por vezes à direita, no
mesmo território).

A angioTC-CE efetuada no serviço de urgência reve-
lou: “ausência de lesões endocranianas de natureza ex-
pansiva com tradução densitométrica. Identifica-se
área de ténue hipodensidade e de Iimites mal definidos
paraventricular frontal à direita, junto à transição cor-
ticomedular, de significado inespecífico, podendo ser
vascular, sugerindo-se avaliação complementar por RM
para melhor esclarecimento. Algumas imagens lacu-
nares tálamo-capsulares à direita, vasculares ou espa-
ços perivasculares alargados, igualmente melhor ca-
racterizados por RM. Ateromatose calcificada nos sifões



carotídeos, significativa para o grupo etário. Sem des-
vios da linha média, sem conflito no foramen occipital.
Sistema ventricular adequado. Acentuação difusa dos
sulcos, sem predomínio focal ou lobar. O estudo an-
gioTC-CE assim efetuado não revelou anomalias vas-
culares nos planos obtidos, designadamente aneuris-
máticas ou vasculares malformativas e em particular
afetando a porção posterior do polígono de Willis.
Emergência fetal da artéria cerebral posterior esquer-
da, variante anatómica”. A angioRM cerebral não foi
realizada.

Tendo em conta a apresentação clínica, os seus an-
tecedentes de diabetes e os achados da angioTC-CE
(que permitiram excluir eventuais causas de compres-
são extrínseca do nervo oculomotor, como neoplasias,
aneurismas ou anomalias vasculares malformativas)
foi-lhe diagnosticada paresia do nervo oculomotor de
etiologia microvascular, tendo tido alta para o seu mé-
dico assistente e ficando com consultas de oftalmolo-
gia e neurologia agendadas para cerca de um mês de-
pois (26 e 27/06/2019, respetivamente), onde já era se-
guida previamente.

Em consulta programada com a médica de família a
21/05/2019 apresentava ainda quadro clínico pratica-
mente sobreponível, como sucedeu nas consultas de
reavaliação de oftalmologia e neurologia. Contudo, a
10/07/2019, novamente em consulta com a médica de
família, apresentava já alguma melhoria das queixas,
especialmente da exotropia e diplopia, sendo que a re-
missão espontânea se verificou oito semanas após iní-
cio do quadro.

Após a ocorrência da paresia, e até ida a consulta de
endocrinologia, foi intensificado o regime insulínico,
com aumento das unidades de insulina glargina de 26U
para 30U à noite, e reforçada a necessidade de adesão
ao esquema de insulina rápida. Embora a doente não
seja hipertensa, foi solicitada também a automedição
da pressão arterial, que revelou valores médios normais
diurnos: 128/84.

COMENTÁRIO
A complexidade clínica de alguns doentes, ainda que

relativamente jovens, constitui um verdadeiro desafio
na prática clínica em medicina geral e familiar, como
este caso retrata, pela necessidade de gestão de sérios
e inúmeros de problemas de saúde. Revela-se não só

um desafio em termos técnicos, bem como exige uma
gestão eficiente da nossa agenda e da do utente. Regis-
tou-se, por exemplo, a necessidade de ao longo da pres-
tação de cuidados referenciar a utente a diversas con-
sultas hospitalares, algumas das quais onde era previa-
mente seguida, mas por lacunas organizacionais dos di-
ferentes serviços acabou por perder seguimento (como
é o caso da sua diabetes), com prejuízo para a utente e
contribuindo em muito para a sobrecarga burocrática
sentida no dia-a-dia pelo médico de família. Contudo,
cabe ao médico de família ser o coordenador dos cui-
dados a prestar, interagindo com as restantes especia-
lidades, no superior interesse do utente. Além disso,
embora a diabetes mellitus tipo 1 seja tradicionalmen-
te de seguimento hospitalar, o médico de família é o
médico assistente por excelência do seu utente, de-
vendo conhecê-lo profundamente e acompanhá-lo no
seu percurso de vida, vigiando e zelando pelo seu esta-
do de saúde.

Por outro lado, a doente não tem apoios de uma rede
familiar de apoio para lidar com os seus graves proble-
mas de saúde, recusando para já uma eventual ajuda
institucional.

Este caso evidencia ainda o facto de nem sempre as
manifestações clínicas ocorrerem na realidade tal como
se encontram descritas na teoria: esta doente não apre-
sentava midríase (embora a pupila afetada se encon-
trasse irregular), o que indiciaria uma paresia incom-
pleta do nervo oculomotor (de causa isquémica, como
foi assumido). Porém, o reflexo pupilar encontrava-se
alterado, o que já apontaria para uma eventual paresia
total do nervo.

O facto da hipertensão e a diabetes serem as princi-
pais etiologias da paresia do III par craniano reforça a
tónica da importância do controlo dos fatores de risco
cardiovasculares, numa lógica de prevenção primária
e secundária − como acontece neste caso. Numa ten-
tativa de melhorar o controlo dos fatores de risco car-
diovasculares foi intensificado o regime insulínico e a
aumentada a vigilância da tensão arterial.

Por fim, a paresia do nervo oculomotor é uma ma-
nifestação pouco frequente de neuropatia diabética,
mas com que devemos estar familiarizados, uma vez
que os cuidados de saúde primários podem (e devem)
ser o primeiro contacto e a entrada no sistema de 
saúde. Acarreta consigo elevado prejuízo funcional e
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estético para o doente, mas felizmente é uma condição
potencialmente reversível. Contudo, pode ser o indício
de situações potencialmente fatais, como seja um aneu-
risma sacular, o que acentua a importância do elevado
grau de suspeição clínica e pronta atuação e orientação
na presença de sinais de alarme de novo, como ptose,
infraducção e abdução ocular, pupila fixa e midriática,
diplopia e dor ocular.
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ABSTRACT

OCULOMOTOR NERVE PALSY: ONE ENTITY SOMETIMES DIFFICULT TO MANAGE IN GENERAL AND FAMILY
MEDICINE
Introduction:The oculomotor nerve palsy is rare in the general population, affecting mainly people over 60 years. It may cour-
se with eye pain, diplopia, ptosis, and strabismus. Hypertension and diabetes are its main etiologies. Mononeuropathies affect
3% of the diabetic population. It can be a manifestation of potentially fatal situations, such as cerebral aneurysms.
Case description: A 55-year-old woman in good general condition, although with several important comorbidities, including
type 1 diabetes mellitus with poor metabolic control. On May 12th of 2019, she reports the sudden onset of right supraciliary
and ocular pain, with the following associated symptoms, also affecting the right eye: blurred vision, diplopia, photophobia, and
new divergent strabismus. After two previous contacts with health institutions for this reason, she was referred to the emer-
gency department by her family doctor, four days after the onset of the complaints, and was diagnosed with third nerve palsy.
It was adopted an expectant attitude, with the spontaneous remission of symptoms occurring eight weeks later.
Comments: The aim of this case is to warn of the importance of the family doctor in the continuity of health care because
he/she is the assistant physician par excellence of his/her patient, will be the one who knows him best, and can easily value im-
portant new changes that may arise. On the other hand, it aims to emphasize the importance of quick action in the case of cli-
nical suspicion of third nerve palsy, as well as the control of cardiovascular risk factors in a diabetic population.

Keywords: Oculomotor nerve disease; Diabetes mellitus.
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INTRODUÇÃO

O
número total de doenças raras é cada vez
maior. No seu conjunto, as doenças raras
afetam cerca de 6 a 8% da população, esti-
mando-se que em Portugal existam cerca

de seiscentas a oitocentas mil pessoas portadoras.1-2 A
verdadeira dimensão do problema não é conhecida. O
peso social é significativo e atinge, para além dos doen-
tes, familiares e outros conviventes.1 Conjugam-se, 

Rev Port Med Geral Fam 2021;37:56-62

56

Cátia Nunes1, Soraia Ribeiro1, Carla Silva2

Mesotelioma peritoneal 
maligno: o impacto de uma
doença rara na prática clínica
do médico de família – um
relato de caso

RESUMO
Introdução:O mesotelioma peritoneal maligno é exemplo de um tumor raro e com clínica inespecífica, sendo um desafio diag-
nóstico e terapêutico. O médico de família deve estar alerta para a possibilidade de uma doença rara, orientando atempada-
mente e dando suporte ao doente e à família vulnerável.
Descrição do caso: Homem de 78 anos, casado, reformado, com antecedentes de hipertensão arterial, excesso de peso, disli-
pidemia, hiperplasia benigna da próstata e diverticulose (colonoscopia 2016). Em maio 2018 iniciou queixas persistentes de dor
abdominal, náuseas, anorexia e astenia. O estudo inicial revelou anemia e elevação dos parâmetros inflamatórios. Sumária da
urina, radiografia tórax e endoscopia digestiva alta sem alterações. Pelas queixas foi enviado ao serviço de urgência e interna-
do na cirurgia geral em julho. Realizou TC abdomino-pélvica com densificação mesentérica, envolvendo o cólon e íleo e cum-
priu ciclo de antibioterapia. Pelo agravamento clínico progressivo, com perda ponderal superior a 10%, o utente e a esposa pro-
curaram o médico de família em várias ocasiões, para esclarecimento de dúvidas e possível alívio sintomático. O médico de fa-
mília foi complementando o estudo com pedido de ecografia abdominal e, mais tarde, RMN em ambulatório, após discussão
do custo-benefício com o doente, esposa e neta, que revelou derrame pericárdico. É discutido o caso telefonicamente com equi-
pa de cirurgia, e posteriormente de medicina interna, para exclusão de doença autoimune ou infeciosa. Objetivou-se anemia
mantida, PCR 91,2mg/dL, serologias, marcadores tumorais, teste de Mantoux, estudo cardíaco e prostático sem alterações. Em
dezembro iniciou queixas de sudorese noturna e febre, sendo enviado à urgência, ficando novamente internado para estudo.
Diagnosticado com mesotelioma peritoneal maligno disseminado, para abordagem paliativa. Faleceu em maio 2019.
Comentário: Este caso demonstra a dificuldade e as barreiras diagnósticas de uma doença rara, a necessidade de apoiar o doen-
te e a família durante o processo de deterioração clínica, bem como a importância do médico de família como elo de ligação
com os cuidados de saúde secundários e no acompanhamento biopsicossocial ao doente e família.

Palavras-chave: Mesotelioma peritoneal maligno; Doença rara; Médico de família.

assim, fatores desfavoráveis, como a raridade, a gravi-
dade e a sua variedade, requerendo esforços multidis-
ciplinares, a fim de permitir que os doentes sejam tra-
tados, reabilitados e integrados na sociedade de forma
mais eficaz.1
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O mesotelioma peritoneal maligno é exemplo de um
tumor raro, agressivo e heterogéneo, com uma inci-
dência anual estimada de 2.500 casos em todo o mun-
do.3 Apresenta clínica inespecífica, incluindo dor ab-
dominal, alterações dos hábitos intestinais, massas pal-
páveis a nível abdominal ou ascite,3 sendo um desafio
diagnóstico e, consequentemente, terapêutico. Dadas
as opções terapêuticas limitadas na doença avançada,
o prognóstico permanece reservado, com uma média
de sobrevida estimada de um ano.3

O caso clínico apresentado seguidamente revela a
importância do papel do médico de família como elo
de ligação com os cuidados de saúde secundários, par-
tindo da suspeição de uma doença grave e possivel-
mente rara, no auxílio, na dificuldade diagnóstica e na
gestão do problema, através de uma abordagem mul-
tidisciplinar, permitindo, assim, a referenciação preco-

ce e especializada. Numa outra dimensão, e através de
uma abordagem biopsicossocial, auxilia no acompa-
nhamento ao doente e família, pelas implicações ne-
gativas na qualidade de vida e dinâmica familiar. Tem
como objetivo também demonstrar a partilha de in-
formação e comunicação entre profissionais de saúde,
numa tentativa de contrariar a lacuna da informação
perante um diagnóstico raro.

DESCRIÇÃO DO CASO
Homem de 78 anos, caucasiano, reformado de bom-

beiro, casado, que pertence a uma família nuclear, no
estadio VIII do ciclo de Duvall e classe social média-
baixa (Figura 1). Doente totalmente independente (es-
cala de Barthel com 100 pontos), apresenta antece-
dentes pessoais de hipertensão arterial, excesso de
peso (IMC 26,7kg/m2), hiperuricemia, dislipidemia, 
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Figura 1. Cronograma.
Legenda: TC = Tomografia computadorizada; EDA = Endoscopia digestiva alta; RMN = Ressonância magnética nuclear; ANAs = Anticorpos antinucleares; 
PET = Tomografia por emissão de positrões.
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hiperplasia benigna da próstata e diverticulose, diag-
nosticada por colonoscopia em 2016, com plano na-
cional de vacinação atualizado. Sem hábitos alcoólicos
e tabágicos e com antecedentes familiares irrelevantes.
Doente apenas seguido nas consultas semestrais pro-
gramadas de hipertensão com o médico de família,
considerado pouco utilizador dos cuidados de saúde
primários.

[13 junho 2018]
Recorreu à consulta de vigilância de hipertensão no

centro de saúde (CS) e referiu queixas persistentes de
distensão e dor abdominal nos quadrantes superiores,
anorexia, náuseas com vómitos pós-prandiais e astenia
com um mês de evolução. Ao exame objetivo apresen-
tava mucosas coradas e hidratadas, normotenso, api-
rético, sem gânglios linfáticos palpáveis, com auscul-
tação cardiopulmonar sem alterações e sem edemas
periféricos. À palpação abdominal objetivou-se abdó-
men mole e depressível, com desconforto à palpação

do flanco direito, sem sinais de irritação peritoneal ou
massas ou organomegálias presentes, com ruídos hi-
droaéreos de timbre e frequência normais. Apresenta-
va hérnia inguinal à direita. O registo biométrico com-
preendia um peso de 62,5kg, altura 1,56m, correspon-
dente a IMC de 25,7kg/m2. Foi feita investigação labo-
ratorial: hemograma com leucograma, creatinina,
transaminases, glicemia em jejum, ionograma, sumá-
ria de urina, eletrocardiograma e endoscopia digestiva
alta (EDA).

[10 julho 2018]
Dirige-se à consulta aguda do CS por manutenção

das queixas de dor abdominal, generalizada, tipo 
moinha, anorexia, fadiga e perda de peso. Traz carta do
serviço de urgência (SU), onde tinha recorrido em
04/07/2018 pelas queixas supracitadas, mas com um
pico febril associado. Realizou radiografia torácica e
abdominal sem alterações, mas apresentava uma PCR
de 18,2mg/dL. Teve alta medicado sintomaticamente.
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Figura 2. Genograma e psicofigura de Mitchell da família A.R.J., realizado no dia 27/07/2019.



Ao exame objetivo atual apresentava-se hemodinami-
camente estável, com uma perda ponderal de aproxi-
madamente 8% em dois meses (IMC 24,6kg/m2). A pal-
pação abdominal era dolorosa nos quadrantes supe-
riores, sem outras alterações. Traz também os resulta-
dos do estudo da anemia e apresentava uma ferritina
de 620ng/ml. Por suspeita de diverticulite aguda é no-
vamente referenciado ao SU.

[11 – 13 julho 2018 (internamento na cirurgia geral)]
O doente fica internado dois dias para estudo da dor

abdominal, onde realizou ecografia abdominal sem al-
terações e TC abdomino-pélvica que revelava hetero-
geneidade e densificação mesentérica mais evidente
no hipocôndrio direito, envolvendo o cólon e íleo, as-
sociado a derrame pleural nas goteiras parapielocólicas
e apresentava formações ganglionares mesentéricas
dispersas sem critérios de adenomegálias e derrame
pericárdico. Cumpriu antibioterapia com meropenem
e teve alta medicado com cefuroxima 500mg. Foi pedi-
da nova colonoscopia em contexto hospitalar, com
marcação de consulta de cirurgia geral para outubro de
2018.

[31 julho 2018]
Por contacto com a esposa apura-se que mantém

queixas de mal-estar geral e náuseas, tendo sido nova-
mente medicado sintomaticamente.

[06 setembro 2018]
Volta à consulta aguda, acompanhado pela esposa,

por agravamento do mal-estar geral e astenia. A espo-
sa mostra-se muito preocupada com a deterioração clí-
nica e procura esclarecimento do quadro. Ao exame
objetivo apresentava-se pálido, com aspeto emagreci-
do, com uma perda ponderal superior a 10% do peso
inicial (IMC 23,4kg/m2) e hipotenso. Apesar do ajuste
terapêutico com interrupção dos anti-hipertensores é
pedido novo controlo analítico e imagiológico: hemo-
grama com fórmula leucocitária, ferritina, PSA total,
TSH, PCR, VS, ecografia abdominal e pélvica e ecocar-
diograma.

[25 setembro 2018]
O doente traz os exames complementares de diag-

nóstico realizados: Hb 11,8mg/dL, microcitose e hipo-
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cromia; ferritina 379ng/ml; VS 66ng/ml; PCR
91,2mg/dL. TSH e PSA total sem alterações. Ecografia
abdominal com fina lâmina de derrame peri-espléni-
co a valorizar por TC e ecografia pélvica com alterações
compatíveis com HBP. O ecocardiograma evidenciava
derrame pericárdico mínimo, circunferencial, sem re-
percussão sobre a dinâmica cardíaca. Vem acompa-
nhado pela esposa e neta, a quem é também realizada
uma explicação dos resultados e esclarecimento de dú-
vidas acerca do quadro clínico. Após ponderação do
custo-benefício opta-se pelo pedido de uma RMN ab-
dominal, que aceitam.

[25 outubro 2018]
Consulta de saúde do adulto marcada pelo médico

de família, realizada após consulta de cirurgia geral,
onde traz a seguinte informação clínica: “Refere quei-
xas esporádicas de dor abdominal sem localização es-
pecífica. Apetite e peso mantido nos últimos dois me-
ses. Nega náuseas.” É trazido também o resultado da
RMN, onde apenas é visível o derrame pericárdico. Foi
marcada nova consulta de reavaliação para 29/11/2019
e continua a aguardar a marcação de colonoscopia. A
esposa reporta que o doente iniciou queixas de ansie-
dade e insónia, que o doente confirma, pelo que é me-
dicado com mirtazapina 15mg ao deitar e é feito novo
ajuste da medicação de base.

[29 novembro 2018]
O doente vai à consulta de cirurgia geral e o médico

de família contacta telefonicamente o médico assis-
tente hospitalar para melhor esclarecimento e discus-
são do quadro clínico e reportar os exames comple-
mentares de diagnóstico realizados no ambulatório. É
acordado o cancelamento da colonoscopia e a referen-
ciação à consulta de medicina interna para despiste de
doenças autoimunes ou infeciosas.

[06 dezembro 2018]
Pelo agravamento do estado geral do doente recor-

re novamente ao CS, acompanhado pela esposa, que
demonstrava grande ansiedade. Contacta-se telefoni-
camente o serviço de medicina interna para nova dis-
cussão do caso clínico, uma vez que a consulta foi mar-
cada para janeiro 2019. Como combinado faz-se des-
piste de tuberculose, com referenciação ao Centro de



Diagnóstico Pneumológico de Coimbra. Pede-se novo
hemograma, PCR, VS, serologias e marcadores tumo-
rais. O doente e a esposa são informados e esclarecidos
acerca do novo plano.

[21 dezembro 2018]
Novo contacto da esposa ao médico de família, após

o doente ter iniciado queixas de sudorese noturna com
uma semana de evolução, associada a um pico febril de
38°C. O doente é chamado ao CS e observado. Ao exa-
me objetivo: hipotenso, apirético, taquicárdico (FC
105bpm), aspeto emagrecido, mas com estabilidade do
peso, pálido, sem adenopatias palpáveis, com auscul-
tação cardiopulmonar normal. Na palpação abdominal
mantinha o desconforto à palpação profunda, mais lo-
calizada à fossa ilíaca direita. Por agravamento do es-
tado geral progressivo e suspeita de possível contexto
infecioso ou neoplásico é novamente enviado ao SU ao
cuidado da cirurgia geral.

[21 dezembro 2018 a 05 janeiro 2019 (internamento
em cirurgia geral)]

Novo internamento para estudo, onde realizou TC
abdomino-pélvica com tradução de carcinomatose pe-
ritoneal. Realizou biópsias para melhor esclarecimen-
to, tendo sido diagnosticado com mesotelioma perito-
neal maligno. Referenciado para o IPO do Porto por su-
gestão dos colegas de cirurgia.

[26 fevereiro 2019]
Reavaliação no CS em consulta programada. O doen-

te mantinha apetite, negava dor e náuseas. O peso es-
tava estabilizado (IMC 23,4kg/m2). Na Escala de Bart-
hel apresentava atualmente 65 pontos, classificando-se
como parcialmente dependente. A esposa tornou-se a
sua principal cuidadora. Medicado apenas com anal-
gesia e aumentada a dose de mirtazapina para 30mg
por ansiedade e insónia. Aguarda consulta no IPO do
Porto.

[05 março 2019 (IPO Porto)]
Realizou PET Scan com apresentação de dissemina-

ção peritoneal e adenopática maciça. O caso foi discu-
tido em equipa multidisciplinar e, associado à marca-
da degradação do seu estado geral nas últimas sema-
nas, foi orientado para tratamento sintomático, não ha-

vendo indicação para cirurgia citorredutora com qui-
mioperfusão hipertérmica.

O doente manteve-se assintomático apenas com
analgesia em SOS. Foi mantido o acompanhamento em
consulta de cirurgia geral e no CS. Foi fundamental o
auxílio na integração à sua nova realidade e ao apoio fa-
miliar, bem como a escuta ativa do doente. O elo de li-
gação com os cuidados de saúde secundários foi man-
tido e ponderava-se contactar a equipa de paliativos
hospitalar. O doente faleceu em maio de 2019, ao cui-
dado da sua esposa. Mantém-se o apoio à família na
fase de luto, com avaliação constante de possíveis sinais
de alarme ao luto patológico.

COMENTÁRIO
As doenças raras representam um problema de saú-

de particular na atualidade,1 estando muitas vezes as-
sociadas à dificuldade diagnóstica e, consequente-
mente, terapêutica. Neste contexto, sintomas relativa-
mente comuns podem esconder doenças raras subja-
centes, podendo levar a erros de diagnóstico, sendo
desperdiçadas as oportunidades de intervenções atem-
padas, contribuindo para o atraso na sua abordagem.1

O caso clínico supracitado é considerado um exem-
plo das consequências nefastas referidas, que muitas
vezes podem ter um desfecho potencialmente grave.
Assim, pretende-se alertar os profissionais de saúde
para a possibilidade de uma entidade rara, onde se re-
conhece a sua dificuldade diagnóstica, evidenciada tan-
to pela clínica inespecífica como pela ausência de alte-
rações suspeitas nos exames complementares de diag-
nóstico.

Este caso clínico realça as consequências da incer-
teza e atraso diagnóstico associados, tanto a nível pes-
soal como a nível da dinâmica familiar e social, obri-
gando a uma reorganização e levando à centralização
da doença. Ademais, avalia a importância do apoio fa-
miliar, não só no acompanhamento do doente, mas no
auxílio diagnóstico, exemplificado pela persistência da
esposa no contacto com os cuidados de saúde perante
a degradação do estado clínico geral e progressivo do
doente. Por outro lado, realça o seu novo papel de cui-
dador, no auxílio da reabilitação e no acompanhamento
na fase final de vida.

Apesar das dificuldades notórias na abordagem e
orientação do doente existe evidência de uma boa 
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comunicação entre o doente, a família e os profissio-
nais, uma vez que é essencial para garantir que o pla-
no individual de cuidados seja consensual, que todos
possuam a informação correta para a tomada de deci-
são e que o doente tenha o apoio especializado ade-
quado.

De salientar a importância do médico de família
como elo de ligação com os cuidados de saúde secun-
dários, não só na suspeição perante uma doença rara,
mas no auxílio diagnóstico e investigação, com pedido
de exames complementares de diagnóstico, permitin-
do o apoio na gestão do problema e na partilha de in-
formação e conhecimento. Sob outra perspetiva, para
além do papel clínico, demonstra também o papel no
apoio familiar e social, que beneficia pela proximidade
ao doente e maior acessibilidade, compatível com as
competências nucleares que lhe são atribuídas. Cola-
borou não só na escuta ativa e apoio psicológico, mas
também na participação no processo de reabilitação,
integração e educação do doente e da sua família, vi-
sando a adaptação à nova realidade. Posteriormente,
mantém o acompanhamento familiar, no apoio ao luto,
bem como a continuação da promoção da saúde e do
bem-estar, ajudando-os a lidar com eventuais incapa-
cidades.

Apesar da dificuldade com que o profissional de saú-
de se depara na prática clínica na abordagem e suspei-
ção deste tipo de entidades raras, e uma vez que nos cui-
dados de saúde primários se lida maioritariamente com
doenças de maior prevalência, o médico de família
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pode ser o primeiro a detetar quando algo se afasta da
normalidade pelo conhecimento do contexto biopsi-
cossocial do doente.
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ABSTRACT

MALIGNANT PERITONEAL MESOTHELIOMA: THE IMPACT OF A RARE DISEASE ON FAMILY PHYSICIAN 
PRACTICE – A CASE REPORT
Introduction: Rare diseases are a particular health problem nowadays. Malignant peritoneal mesothelioma is a case of a rare
tumor with nonspecific clinical, being a diagnostic and therapeutic challenge. The family physician should be on alert for the
possibility of a rare disease by providing timely guidance and support to the patient and its vulnerable family.
Case report: 78-year-old man, married and retired, with a history of hypertension, overweight, dyslipidemia, benign prostate
hyperplasia, and diverticulosis (colonoscopy in 2016). In May 2018, he began complaining of abdominal pain, nausea, anorexia,
and asthenia. An initial screening was performed, revealing anemia and elevation of inflammatory parameters, normal urine
test, chest x-ray, and upper gastrointestinal endoscopy. Due to complaints, he was sent to the emergency department and ad-
mitted for surgery in July. The patient underwent abdominal-pelvic CT, showing mesenteric densification involving the colon
and ileum, and underwent antibiotic therapy. Due to progressive clinical worsening, with weight loss greater than 10%, the pa-
tient and his wife asked the family physician several times about the diagnosis and symptom relief. The family physician com-
plemented the study with abdominal ultrasonography and, later, an outpatient MRI, after cost-benefit discussion with the pa-
tient, wife, and granddaughter, added pericardial effusion. The case was discussed by telephone with the surgical team, and la-
ter with the internal medicine team, to exclude autoimmune or infectious disease. Follow-up tests still showed anemia, CRP
91.2mg/dL and normal serology, tumor markers, Mantoux test, cardiac and prostate tests. In December, the patient started
complaining of night sweats and fever and was sent to the emergency department and again admitted for further study. He
was diagnosed with disseminated malignant peritoneal mesothelioma and palliative treatment was decided. Passed away in
May 2019.
Comment: This case demonstrates the difficulty and diagnostic barriers of a rare disease, the need to support the patient and
his family, as well as the importance of the family physician as a link to secondary health care and biopsychosocial follow-up
to the patient and family.

Keywords: Malignant peritoneal mesothelioma; Rare disease; Family physician.
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INTRODUÇÃO

A
síndrome da junção pielo-ureteral é uma pa-
tologia tipicamente pediátrica, de origem con-
génita ou adquirida. Resulta de uma obstru-
ção do trato urinário ao nível da junção pielo-

-ureteral, que pode ser parcial ou total intermitente. As
causas congénitas podem estar relacionadas com alte-
rações anatómicas (vaso renal inferior acessório ou
aberrante, por exemplo) ou com distúrbios funcionais
do ureter (como a hipoplasia ureteral). As causas ad-
quiridas incluem a fibrose por manipulação cirúrgica
prévia do ureter ou neoplasia.1-4 É uma entidade mais
frequente no sexo masculino e afeta predominante-
mente o rim esquerdo, consistindo na causa mais co-

Samuel Gomes1

Hematúria no jovem adulto:
um caso de síndrome da
junção pielo-ureteral

RESUMO
Introdução:A síndrome da junção pielo-ureteral é uma patologia mais frequente em idade pediátrica. Consiste numa forma de
obstrução do trato urinário, que resulta de um bloqueio parcial ou total intermitente do fluxo de urina a nível da junção pielo-
-ureteral. É a causa mais comum de hidronefrose no período pré-natal e, quanto aos jovens adultos (18 aos 24 anos), a taxa de
internamento por esta causa foi de 0,7 por 100.000 no ano 2000 nos Estados Unidos da América.
Descrição do caso: Homem de 21 anos, sem antecedentes pessoais de relevo, que recorreu ao serviço de urgência por quadro
de dor referida ao flanco esquerdo e hematúria com início no próprio dia. Foi medicado sintomaticamente e teve alta para o
médico de família para estudo de cálculo renal. Recorreu a consulta do centro de saúde passados três dias com manutenção
dos sintomas. Ao exame objetivo verificou-se punho-percussão lombar sem alterações bilateralmente e palpação abdominal
com massa medindo cerca de 15 por 20cm, não móvel, de consistência duro-elástica, nos quadrantes esquerdos. Foi encami-
nhado novamente ao serviço de urgência para reavaliação urgente. A tomografia computorizada urológica revelou bolsas hi-
dronefróticas a substituir o rim esquerdo, sem imagens sugestivas de obstrução, observação compatível com síndrome da jun-
ção pielo-ureteral. Internou-se o utente para cateterização ureteral e avaliação funcional do rim esquerdo.
Comentário: A hematúria em contexto de dor unilateral referida ao flanco deve fazer suspeitar em primeiro lugar de nefroli-
tíase, mas outras causas não devem ser negligenciadas, principalmente em apresentações menos típicas. Este caso reforça a
ideia de que uma patologia mais frequente em idade pediátrica pode ser encontrada em doentes adultos. É, no entanto, pouco
comum, tendo sido a validação das queixas do utente e o exame objetivo cuidado em consulta de medicina geral e familiar fa-
tores chave para uma orientação adequada.

Palavras-chave: Hematúria; Síndrome da junção pielo-ureteral; Jovem adulto; Hidronefrose.

mum de hidronefrose no período pré-natal.1-2 Para isto
contribui a maior complacência dos tecidos corporais
nesta fase do desenvolvimento, uma vez que possibili-
tam uma maior acomodação de volume.3 Quando não
identificada durante a vigilância pré-natal pode mani-
festar-se na infância, com dor no flanco ou abdominal
intermitente, com ou sem náuseas ou vómitos e hema-
túria. Esta entidade clínica aumenta o risco de dano re-
nal após traumatismos minor e é, ainda, fator de risco
para litíase renal e hipertensão nesta faixa etária.1-2 Ou-
tras vezes, acaba por ser um achado incidental em exa-
mes de imagem realizados por outras razões.1

Em Portugal, um estudo com recém-nascidos 
verificou uma incidência de dilatação pielo-calicial
congénita de 2,7%, dos quais apenas 2% necessitou de
correção cirúrgica.5 Quanto aos adultos entre os 18 e os
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24 anos de idade verificou-se, nos Estados Unidos da
América, uma taxa de internamento por síndrome da
junção pielo-ureteral de 0,7 por 100.000 durante o ano
2000.6 Não sendo, portanto, frequente nestas faixas etá-
rias, o seu diagnóstico depende de uma correta avalia-
ção clínica do utente sintomático, o que justifica a per-
tinência da apresentação deste caso.

DESCRIÇÃO DO CASO
Jovem adulto do sexo masculino, com 21 anos de ida-

de, caucasiano e de nacionalidade brasileira. Vive com a
mãe numa estrutura familiar monoparental, tendo imi-
grado para Portugal aos sete anos. Atualmente é empre-
gado de mesa. À data do caso clínico, o utente não tinha
antecedentes patológicos pessoais e familiares relevan-
tes, não tinha medicação crónica prescrita e também
não existiam alergias medicamentosas conhecidas.

Recorreu ao serviço de urgência por dor lombar mo-
derada à esquerda, disúria e hematúria macroscópica
com algumas horas de evolução. Ao exame objetivo
apresentava estabilidade hemodinâmica, apirexia, dor
à palpação do flanco abdominal esquerdo e punho-
-percussão do ângulo costo-vertebral dolorosa ipsilate-
ralmente. Do resultado dos meios complementares de
diagnóstico realizados não se objetivaram alterações
no hemograma, ionograma e na função renal, sendo
que a PCR estava discretamente aumentada (4,5mg/dl).
A avaliação sumária da urina mostrou hemoglobina
positiva (3+), 75 leucócitos por campo e nitritos nega-
tivos. Realizou ainda radiografia abdominal antero-pos-
terior em ortostatismo, descrita como não tendo alte-
rações de relevo (Figura 1). Neste contexto, o utente foi
tratado sintomaticamente e, após melhoria das queixas
álgicas, encaminhado para o seu médico de família para
investigação e avaliação de eventual cálculo renal.

Passados três dias, o utente agendou consulta na sua
unidade de cuidados de saúde primários dando conta
do episódio de urgência e referindo manutenção das
queixas. Apurou-se ainda que a dor referida ao flanco
esquerdo tinha irradiação lombar, era de intensidade
moderada e contínua. Para além de hematúria referiu
ainda disúria, polaquiúria, urgência miccional e urina
com cheiro fétido. Ao exame objetivo mantinha-se api-
rético, no entanto sem dor à punho-percussão do ân-
gulo costo-vertebral. Também em contraste com a ava-
liação prévia em serviço de urgência, a palpação abdo-

minal, para além de dolorosa nos quadrantes esquer-
dos, permitiu ainda verificar a existência, nessa locali-
zação, de uma massa imóvel com cerca de 15 por 20cm,
de consistência duro-elástica e de limites mal definidos.
Assim, as características do exame objetivo do abdó-
men não permitiam excluir claramente a existência de
defesa abdominal. Tendo esta avaliação em conta le-
vantaram-se as hipóteses diagnósticas de pielonefrite
aguda, tumor intra-abdominal em relação com o siste-
ma urológico ou abdómen agudo, o que motivou a re-
ferenciação a serviço de urgência tendo em vista a rea-
valiação analítica e imagiológica abdominal.

O utente foi reavaliado no mesmo dia em contexto
de urgência, sendo que os resultados analíticos 
foram sobreponíveis aos anteriores. Do ponto de vista
imagiológico realizou ecografia abdominal, que mos-
trou o rim esquerdo completamente substituído por
bolsas hidronefróticas de conteúdo não puro e bexiga
pouco preenchida, mas de conteúdo puro. Posto isto,
decidiu-se complementar esta avaliação com tomo-
grafia computorizada urológica, que confirmou rim es-
querdo consistindo em volumosas bolsas hidronefró-
ticas com 17 por 15cm de dimensão, encontrando-se
parênquima renal apenas residual desse lado (Figuras
2 e 3). O bacinete ipsilateral media 11cm de diâmetro

Figura 1. Radiografia abdominal antero-posterior em ortostatismo
realizada pelo utente no primeiro episódio de urgência.
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sem que se observasse ureter a jusante, assim como
também não se verificou existência de lesão a causar
obstrução. O aparelho renal à direita não evidenciou al-
terações. Assim, firmou-se o diagnóstico de síndrome
da junção pielo-ureteral à esquerda. Posto isto, decidiu-
-se pelo internamento para cateterização ureteral do
lado afetado, procedimento que decorreu sem inter-
corrências. Realizou ainda urocultura da urina do rim
esquerdo que não apresentou crescimento de patóge-
nos, mas a análise do sedimento urinário apresentou
abundantes leucócitos e células de descamação. Assim,
teve alta ao fim de quatro dias, aguardando renograma
em ambulatório e medicado com flavoxato 200mg três
vezes por dia.

Passados cinco dias da alta de internamento hospi-
talar agendou nova consulta em cuidados de saúde pri-
mários, onde informou sobre o internamento e afirmou
ainda alguma dor abdominal residual, apesar de evolu-
ção bastante favorável da sintomatologia. Após explo-
rar eventuais incertezas e dúvidas referentes ao diag-
nóstico e processo terapêutico futuro concluiu-se que
o utente estava esclarecido e a lidar bem com o proces-

so patológico. Prorrogou-se o período definido no cer-
tificado de incapacidade temporária e agendou-se con-
sulta programada para continuação dos cuidados.

Passadas algumas semanas realizou renograma, que
confirmou função renal residual à direita, pelo que se
propôs nefrectomia em consulta de urologia, a qual, à
data da redação deste relato de caso, o utente se en-
contra a aguardar.

COMENTÁRIO
Na vigência de hematúria macroscópica no jovem

adulto, a infeção do trato urinário e a litíase renal de-
vem ser diagnósticos a ter em conta, uma vez que são
as suas causas mais frequentes.7-8 Não obstante, do
diagnóstico diferencial de litíase renal faz parte a sín-
drome da junção pielo-ureteral, para além da infeção
do trato urinário (incluindo pielonefrite aguda, cistite
e uretrite), peritonite, rotura de aneurisma da aorta,
hérnia inguinal e lombalgia.9 Ao passo que os últimos
puderam ser excluídos com a avaliação clínica e analí-
tica realizada durante o primeiro episódio de urgência,
a síndrome da junção pielo-ureteral necessitava de um
exame de imagem adequado para a sua identificação.

Perante a suspeita de cólica renal, a tomografia com-
putorizada renal sem contraste é identificada por várias
sociedades científicas como o gold standard para o

Figura 2. Corte sagital da tomografia computorizada urológica rea-
lizada pelo utente. Verifica-se a extensa hidronefrose com parên-
quima renal residual (estrela).

Figura 3. Corte transversal da tomografia computorizada realizada
pelo utente. Verifica-se a extensa hidronefrose à esquerda, com
parênquima renal residual (estrela), assim como o rim direito sem
alterações (triângulo).
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diagnóstico de litíase renal.10-12 Permite ainda, caso não
se confirme patologia obstrutiva litiásica, a identifica-
ção de outras possíveis causas de dor abdominal.10 O
uso de ecografia como primeiro método de imagem é
aceitável quanto se tratam de crianças11 ou como mé-
todo de avaliação primária, com realização de tomo-
grafia computorizada subsequente para confirmação
do diagnóstico.12 Uma recomendação europeia recen-
te defende a realização de tomografia computorizada
renal num período não superior a 14 horas em doentes
com suspeita de cólica renal sem outras complicações.10

É ainda recomendada a avaliação imagiológica ime-
diata caso se verifique febre, rim único ou dúvida no
diagnóstico.10,12 Este fator realça ainda mais a impor-
tância de um exame objetivo correto como fator deci-
sor de estudo complementar. Mesmo com tempos de
consulta reduzidos, que se podem apresentar como
obstáculo, um exame objetivo realizado de forma cui-
dadosa permite, muitas vezes, levantar hipóteses de
diagnóstico importantes e decidir sobre a necessidade
de tratamento urgente. Em contexto de urgência, a ele-
vada exigência e a escassez de recursos que frequente-
mente impera podem apresentar-se também como
obstáculos à realização de uma consulta eficaz e efi-
ciente, dada a sua relação com o burnout13 e a eventual
associação deste com uma menor qualidade dos cui-
dados de saúde.14

Tendo em conta que a tomografia computorizada
realizada não identificou nenhuma estrutura que pu-
desse justificar a obstrução, é possível que este caso de
síndrome da junção pielo-uretral se configure de etio-
logia congénita, uma vez que o volume da hidronefro-
se e o grau de involução do parênquima renal sugerem
um longo período de evolução.4 Do ponto de vista da
fisiopatologia, a apresentação tardia que se verificou
neste caso pode justificar-se com uma evolução muito
insidiosa da obstrução, condicionando o aumento mui-
to gradual do volume de urina retido no aparelho renal,
permitindo a adaptação dos tecidos do bacinete ao ele-
vado volume de forma indolor. Geralmente estas alte-
rações tornam-se sintomáticas por intercorrência de
outras doenças como, por exemplo, a infeção do trato
urinário, que não se chegou a confirmar neste caso.15

De um ponto de vista mais centrado no utente, é im-
portante considerar que passará a ser um doente jovem
com rim único, pelo que nas próximas consultas será

importante gerir as suas expectativas e da sua família,
nomeadamente informando, eventualmente desmisti-
ficando e ainda planeando a vigilância futura. Por ou-
tro lado, este caso acaba por evidenciar a longitudina-
lidade dos cuidados em medicina geral e familiar. Com
efeito, é um médico de família da unidade do utente que
orienta de forma adequada o processo diagnóstico, pro-
movendo o desenrolar de um procedimento terapêuti-
co mais apropriado e termina gerindo a convalescen-
ça e as necessidades adicionais do doente. Realça ain-
da a importância da confirmação dos diagnósticos pré-
vios, que algumas vezes acompanham os utentes, assim
como a necessidade de confirmar as queixas e sinais
apresentados pelos mesmos.

Tendo em conta a implementação de programas de
vigilância da gravidez a nível nacional, que incluem a
realização de ecografia obstétrica periódica em associa-
ção com a cada vez maior qualidade dos aparelhos de
ecografia, é expectável que os diagnósticos de síndrome
da junção pielo-ureteral congénita em idade adulta se
tornem cada vez mais raros. Com efeito, a maioria dos
casos deverá ser detetada ainda durante o período fetal
e orientada durante a infância ou adolescência.4-6

Em suma, este caso é um exemplo de patologia ca-
racteristicamente pediátrica que se pode apresentar
em idade adulta, ilustra a importância da confirmação
dos diagnósticos prévios e da validação das queixas do
utente e pode realçar a necessidade de condições ade-
quadas para a realização da consulta, quer em ambiente
de urgência quer em ambiente de cuidados de saúde
primários.
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ABSTRACT

YOUNG ADULT’S HAEMATURIA: AN URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION CLINICAL CASE
Introduction:The ureteropelvic junction obstruction syndrome is more frequent at paediatric ages. It consists of a urinary tract
obstruction that results from a partial or total intermittent blockage of the urine flow at the ureteropelvic junction. It is the
most common cause of hydronephrosis in the prenatal period and, for young adults (18 to 24 years old), the hospitalization
rate for this cause was 0.7 per 100,000 in 2000, in the United States of America.
Case description: A 21-year-old man, without any relevant past medical or familial history, resorted to the emergency depart-
ment following pain referred to the left flank and haematuria that started on the same day. There, he was treated symptomati-
cally and was discharged for ambulatory assessment of renal calculi by his family practitioner. Three days later, he scheduled a
consultation in his primary care unit. The assessment of the patient was that he maintained the symptoms he had previously, as
well as a bilateral absence of costovertebral angle tenderness and an abdominal mass, approximately 15 by 20cm in size, elastic
in consistency and located in both left abdominal quadrants. With such findings, he was again referred to the emergency de-
partment for urgent revaluation. There, a computed tomography scan of the urologic system was taken, revealing extensive hy-
dronephrosis that substituted the left kidney, without apparent obstruction, in accordance with the diagnosis of ureteropelvic
junction obstruction syndrome. The patient was hospitalized for ureteral catheterization and left renal function evaluation.
Commentary: In the presence of unilateral flank pain with haematuria it raises the suspicion for renal calculi. However, other
causes should not be unaddressed, mainly in the presence of less typical presentations of disease. This clinical case reinforces the
notion that this paediatric condition can be diagnosed in adult patients, but it is infrequent. In this case, the careful physical eva-
luation and validation of the patient’s complaints by the family practitioner were key aspects for an adequate orientation.

Keywords: Haematuria; Ureteropelvic junction obstruction syndrome; Young adult; Hydronephrosis.
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INTRODUÇÃO

A
gripe é uma doença aguda viral que afeta pre-
dominantemente as vias respiratórias. Em re-
gra, ocorre anualmente, sendo de maior pre-
valência durante o Inverno. Atinge todas as

faixas etárias, incluindo pessoas em idade escolar e pro-
dutivas, e ainda condiciona importantes custos econó-
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Campanha de vacinação para a
gripe sazonal das pessoas em
situação de sem-abrigo na
cidade de Lisboa: uma
descrição da experiência no
Inverno 2015/2016

RESUMO
Introdução: As pessoas em situação de sem-abrigo apresentam uma elevada probabilidade de desenvolverem doenças cróni-
cas, o que as predispõe a complicações graves caso sejam infetadas com a gripe. Os objetivos deste estudo transversal foram
identificar os critérios de elegibilidade e avaliar o impacto da vacinação contra influenza sazonal de pessoas em situação de
sem-abrigo de Lisboa durante uma campanha vacinal.
Material e métodos:A população alvo inclui pessoas em situação de sem-abrigo da região de Lisboa, no período compreendi-
do entre 30 de novembro e 6 de dezembro de 2015. Todas as pessoas envolvidas deram o seu consentimento. Considerou-se
significância estatística para valor de p inferior a 0,01.
Resultados:Das 818 pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, 382 (47%) foram vacinadas para influenza na época 2015/16.
Das 269 pessoas sem-abrigo seguidas, 179 (67%) eram portadoras de uma ou mais doenças crónicas, 68 (25%) tinham ante-
cedentes clínicos de infeções respiratórias, mas apenas 19 (28%) tiveram esse diagnóstico durante o Inverno de 2015-2016.
Na sequência desta campanha de vacinação verificou-se uma redução significativa das infeções respiratórias (p<0,01; OR=15,0;
IC 5,4-42,3). Das pessoas vacinadas apenas três tiveram infeção por influenza A (H1N1) sem registos de morte. Identificou-se
que 194 (72% de 269) eram elegíveis para vacinação. Considerando que se encontram identificadas 818 pessoas em situação
de sem-abrigo na cidade de Lisboa poder-se-á extrapolar que, destas, 591 seriam elegíveis. Admite-se que não foram vacinadas
mais de metade das pessoas em situação de sem-abrigo elegíveis da região de Lisboa. 
Discussão e conclusões: É essencial reforçar as campanhas de vacinação contra a gripe na população em situação de sem-abri-
go, procurando encontrar estratégias que facilitem o encaminhamento para consultas de vigilância nos cuidados de saúde pri-
mários, sobretudo se portadoras de doenças crónicas.

Palavras-chave:Vacinação; Gripe; Sem-abrigo; Lisboa.

micos e sociais. Nas grandes epidemias, o número de
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cidadãos atingidos num curto espaço de tempo pode
ser elevado, o que coloca em risco o normal funciona-
mento da sociedade. A gripe tem também outro efeito
altamente pernicioso dado influenciar negativamente
a evolução e situação clínica de doentes portadores de
doenças crónicas, nomeadamente as doenças respira-
tórias, levando a um considerável aumento da morbi-
lidade e da mortalidade.1-3

As doenças respiratórias são mais frequentes e gra-
ves nos períodos de epidemia da gripe, sobretudo em
populações vulneráveis como as pessoas em situação
de sem-abrigo. A vacinação contra a gripe reduz a mor-
bilidade e mortalidade associadas às infeções respira-
tórias virais e/ou bacterianas.1-2

A população em situação de sem-abrigo apresenta
um maior risco de desenvolvimento de complicações
graves secundárias face à infeção pelo vírus influenza do
que a população em geral, atendendo à elevada preva-
lência de doenças crónicas. A acessibilidade aos cuida-
dos de saúde, a monitorização da doença e o índice de
literacia em saúde inadequados diminuem o controlo da
saúde deste grupo vulnerável, nomeadamente a procu-
ra ativa em vacinar-se contra o vírus influenza.3

Estar em situação de sem-abrigo não constitui por si
só indicação para se proceder a vacinação para gripe sa-
zonal.1,5 De qualquer modo, grande parte da população
em situação de sem-abrigo está incluída em determi-
nado grupo considerado prioritário à vacinação, no-
meadamente aquelas com alto risco de desenvolver
complicações após infeção gripal. Este grupo inclui os
indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, par-
ticularmente se residentes em lares, centros de acolhi-
mento ou outras instituições e os portadores de doen-
ças crónicas cardiovasculares, pulmonares, renais, he-
páticas, hematológicas, metabólicas, neuromusculares
ou imunitárias.5 Também se aconselha a vacinação às
pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos.5

Constata-se que existem várias barreiras à utilização
dos serviços de saúde por parte desta população, des-
de o estigma e a discriminação decorrentes da situação
em que se encontram, às suas comorbilidades, à situa-
ção social precária em que vivem até à desconfiança das
pessoas nos cuidados de saúde.5-7O trabalho de rua por
equipas profissionais remuneradas e de voluntariado,
que privilegiam uma relação de proximidade e de con-
fiança, tem sido importante na redução das desigual-

dades. Neste sentido, em novembro de 2015 um con-
junto de equipas de apoio a pessoas em situação de
sem-abrigo participou, em parceria com a Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, numa
campanha para administrar a vacina contra a gripe à
população em situação de sem-abrigo.

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar os
critérios de elegibilidade para vacinação da gripe sazo-
nal das pessoas em situação de sem-abrigo de Lisboa
durante uma campanha de vacinação. Os objetivos se-
cundários foram avaliar o impacto desta campanha e
aferir sobre melhorias na prestação de cuidados a esta
população.

MATERIAL E MÉTODOS
Participantes

Os critérios de inclusão, para selecionar e convidar as
pessoas em situação de sem-abrigo a participarem na
pesquisa, consideraram a definição das orientações da
European Typolog of Homelessess and Housing Exclusion
(ETHOS).8-9 Assim, foram considerados dois grupos de
estudo, nomeadamente: 1) pessoas sem-teto, a viver no
espaço público, alojadas em abrigo de emergência ou em
habitação inadequada e insegura, em local precário (lo-
cal que devido às condições em que se encontra permi-
te uma utilização pública, como: carros abandonados,
vãos de escada, entradas de prédios, entre outros); e 2)
pessoas sem-casa, encontrando-se em alojamento tem-
porário destinado para o efeito, mais concretamente
equipamento que acolha pessoas sem acesso a um alo-
jamento permanente e que promova a sua reinserção.8

Incluídas as pessoas em situação de sem-abrigo de
Lisboa vacinadas durante a campanha de vacinação
para a gripe sazonal, realizada entre 30 de novembro e
6 de dezembro de 2015. A vigilância foi realizada até fi-
nal de junho de 2016.

Recrutamento
Encaminhada para esta campanha por sete entida-

des, uma das quais dedicada ao apoio periódico de saú-
de de rua formada por elementos na área de medicina,
enfermagem, técnica de saúde, entre outros. Após o
consentimento informado foram confirmados os dados
em processo hospitalar. O acompanhamento da popu-
lação em situação de sem-abrigo consistiu em saídas de
rua periódicas e observações urgentes.
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Iniciativa coordenada pela Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em parceria com as-
sociações, nomeadamente a Associação VOXLisboa, As-
sociação Novos Rostos Novos Desafios, Associação Na-
cional de Tuberculose e Doenças Respiratórias e Asso-
ciação de Assistência de São Paulo, para realizar esta
campanha. Foram contactados diversos abrigos e ins-
tituições que trabalham com a população alvo desta
campanha a fim de facilitar e gerir a intervenção.

Realizou-se formação a todos os profissionais en-
volvidos na campanha de vacinação, destacando-se as
seguintes temáticas: vantagens e desvantagens da va-
cina, como administrar a vacina, contra-indicações,
procedimento perante uma possível reação adversa (in-
cluindo o choque anafilático/reações), partilha e es-
clarecimento de dúvidas. Inicialmente, também foi ne-
cessário dar a conhecer as técnicas de abordagem, de
recolha de dados e treinar todas as pessoas envolvidas.

Instrumentos de vigilância
Trata-se de um estudo transversal. Recolheram-se

dados sobre características demográficas, condições e
estado de saúde, hábitos nomeadamente etanólicos,
tabágicos e toxicófilos, entre outros. Considerou-se
bronquite crónica como a presença de tosse e expec-
toração durante pelo menos três meses em cada dois
anos consecutivos. Para diagnóstico de hipertensão ar-
terial, diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipidémia foram
incluídas todas as pessoas que apresentavam os crité-
rios clínicos ou sob medicação, conforme definido in-
ternacionalmente.10-14

Conforme estudos anteriores, estabeleceu-se como
patologia periarticular o conjunto de situações que re-
presentaram inflamações ao nível dos tendões e estru-
turas adjacentes a uma determinada articulação que se
podem, direta ou indiretamente, relacionar com a rea-
lização de uma determinada atividade. Admitiu-se os-
teoartrose, ou simplesmente artrose, ao grupo de con-
dições que levaram a sintomas e sinais articulares que
estão associados a defeitos da integridade da cartilagem
articular, além de modificações no osso subjacente e
nas margens articulares, podendo ou não estar asso-
ciados a inflamação, pelo menos na sua fase inicial.10

Para o diagnóstico de doenças mentais (esquizofre-
nia e depressão) e quadros infeciosos (tuberculose, ví-
rus da imunodeficiência humana – VIH, vírus da hepa-

tite B – VHB e vírus da hepatite C – VHC) foram consi-
derados os casos em que foi possível confirmar o diag-
nóstico em avaliações por psiquiatria ou analíticas res-
petivamente fornecidas ou por consulta de dados de
saúde após consentimento das pessoas acompanha-
das.10 Considerou-se infeção respiratória em todos os
quadros sugestivos diagnosticados por equipa médica
e registados no acompanhamento clínico das respeti-
vas entidades nos três anos que antecederam o pre-
sente estudo.

As doenças crónicas foram avaliadas conforme as
orientações para vacinação definida pela Direção-Ge-
ral de Saúde (DGS) (Tabela 1).

Análise dos dados
Avaliaram-se, do ponto de vista demográfico, 382

pessoas em situação de sem-abrigo, das quais 269 se
conseguiu proceder a uma avaliação clínica mais com-
pleta. Assim, desta análise mais detalhada excluíram-
se os doentes que se perderam no acompanhamento.
Todas as pessoas em situação de sem-abrigo incluídas
neste estudo deram o seu consentimento informado
para as avaliações apresentadas.

Recorreu-se a medidas estatísticas descritivas para
avaliar todas as variáveis quantitativas. Foram calcula-
das as médias, desvios-padrão e outros dados confor-
me apropriados. A análise e avaliação dos dados foi rea-
lizada com recurso a programas informáticos de trata-
mento estatístico, como Microsoft Office Excel® 2007 e
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (v. 20 SPSS
Inc., USA). Usou-se a avaliação com teste t student, o
teste exato de Fisher e Chi-quadrado e regressão logís-
tica binária multivariável. Calculou-se o odds ratio (OR)
para intervalo de confiança de 95% e significância es-
tatística para valor p inferior a 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram vacinadas 382 pessoas, que correspondem a

47% do total de população em situação de sem-abrigo
na região de Lisboa (Figura 1). No entanto, encontram-
se nestas condições 818 indivíduos conforme dados da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), o que
constitui um valor significativo para a realidade em cau-
sa e parece revelar as idiossincrasias do acompanha-
mento de pessoas dispersas por toda a cidade e com
parca adesão em saúde.15



Conseguiu-se completar o acompa-
nhamento e avaliar 269 pessoas, que cor-
respondem a 70% das pessoas vacinadas
(Tabela 2). Importa referir que não foram
registadas reações adversas à adminis-
tração da referida vacina.

Das 269 pessoas vacinadas 68 (25% do
total) já tinham contraído infeções respira-
tórias no passado; dessas, apenas 19 (28%)
teriam novamente no Inverno de 2015-
-2016 e cinco pessoas (3%) das 201 que
nunca tinham tido infeções no passado te-
riam nesta estação (Tabela 3). Esta redu-
ção das infeções respiratórias é significati-
va (valor p<0,01; OR=15,0; IC95%, 5,4-42,3).
Dos indivíduos vacinados apenas três (1%)
viriam a ser internados por gripe. Nestes
três internamentos foi identificada in-
fluenzaA (H1N1). Não se registaram óbitos.

As populações mais vulneráveis, como
as pessoas em situação de sem-abrigo,
apresentam um risco acrescido de mor-
bilidade e mortalidade secundária face à
infeção pelo vírus influenza,predispondo-as a compli-
cações graves associadas à gripe.16
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Sabe-se que a ausência de habitação adequada expõe
as pessoas a ameaças à sua saúde, nomeadamente na

Categoria de risco Exemplos

Doenças respiratórias crónicas Asma sob terapêutica com corticoides inalados ou sistémicos

Doença pulmonar obstrutiva crónica (bronquite crónica, enfisema pulmonar), fibrose 
quística, fibrose pulmonar intersticial, pneumoconioses, displasia broncopulmonar

Doença vascular cardíaca crónica Cardiopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca crónica ou cardiopatia isquémica

Doença renal crónica Insuficiência renal crónica e síndroma nefrótica

Doença hepática crónica Cirrose, atresia biliar, hepatite crónica, entre outras

Doenças endócrinas e/ou metabólicas Diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 em tratamento com hipoglicemiantes orais ou insulina

Obesidade IMC>=30

Imunodepressão Primária ou secundária a doença como infeção por VIH ou asplenia ou disfunção 
esplénica ou secundária a terapêutica

Neuromuscular Com compromisso da função respiratória, da eliminação de secreções ou com risco 
aumentado de aspiração de secreções

TABELA 1. Critérios de elegibilidade para vacinação Influenza das pessoas em situação de sem-abrigo

Fonte: Adaptado da Orientação n.º 009/2015, de 25/09/2015.5

Legenda: IMC = Índice massa corporal; VIH = Vírus de imunodeficiência humana.

818 pessoas situação de sem-abrigo

382 vacinadas e incluídas no estudo

269 seguidas

197 elegíveis para vacinação

113 perdidas no
acompanhamento

Figura 1. Fluxograma da população em situação de sem-abrigo da cidade de Lisboa
seguida no estudo (época 2015/16).



facilitação da disseminação de doenças infeciosas. Para
além disso, as elevadas dificuldades no acesso a cuida-
dos de saúde adequados, associadas à desconfiança e
aos receios sentidos, tem como consequência a dimi-
nuição da taxa de imunização com o vírus influenza.16

Neste sentido, foi feito um esforço para promover o
acesso à saúde por parte de uma população em situa-
ção de sem-abrigo de Lisboa, através da campanha de
vacinação, conseguindo-se vacinar 47% destas pessoas
em situação de sem-abrigo. Face às idiossincrasias des-
ta população, como a dispersão pela cidade de Lisboa
e a constante recusa a medidas preventivas de doença,
é possível considerar a campanha um sucesso. Por ou-
tro lado, dadas as inúmeras barreiras no acesso aos cui-
dados de saúde primários, seriam pessoas que prova-
velmente não teriam sido vacinadas.

Existem vários obstáculos ao acesso de cuidados de
saúde por parte desta população que foram superados:
estigma e discriminação decorrentes da situação em
que se encontram, ausência de inscrição nos cuidados
de saúde primários ou simples desconfiança e perda de
laços com os centros de saúde.6-7 O trabalho de equipas
dedicadas nas ruas e nos centros de acolhimento foi
crucial para reduzir esses constrangimentos, tornando-
se determinante para o sucesso desta campanha e para
a adesão terapêutica. As relações de confiança desen-
volvidas durante a atividade de cada equipa e a impor-
tância dada à comunicação terapêutica tornaram a
abordagem e a intervenção mais efetivas. Considerou-
-se que a comunicação/acolhimento poderá ter con-
tribuído para a boa adesão à vacinação.

A atividade gripal em 2015/2016 decorreu entre a 40ª
semana de 2015 e a 12ª de 2016 e foi considerada mo-
derada.1 Atendendo à vacinação ter ocorrido no final de
novembro (49º semana), admite-se que a campanha
poderia ter ocorrido mais cedo. Contudo, das pessoas
vacinadas neste estudo apenas três (1%) viriam a ser
hospitalizadas com identificação de infeção influenza
A. Esta análise mostra um valor baixo de internamen-
tos devido a gripe ou complicações relacionadas com
esta. A estirpe mais frequentemente encontrada nesta
época gripal foi o vírus A (H1N1), como acontecera nes-
tes três casos registados.

Comparando com os dados recolhidos do Vacinó-
metro® pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e
pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Fami-
liar, com o apoio da Sanofi Pasteur, verificou-se que em
Portugal a frequência das pessoas vacinadas acima dos
65 anos se manteve semelhante: entre os 65% na épo-
ca de 2014/2015 e os 64% em 2015/2016. Em relação à
frequência de vacinação para pessoas entre 60 e 64 anos
variou de 35% para 34%.1-3 Embora o número de pessoas
portadoras de doenças crónicas vacinadas tenha subi-
do de 44% na época de 2013/2014 para 55% em 2014/
/2015, voltaria a descer para 30% na época de 2015/
/2016.1-3 A elevada cobertura vacinal na população com
65 e mais anos de idade encontra-se em linha com o ve-
rificado nas épocas transactas e pode estar relaciona-
da com o início da gratuidade da vacina distribuída à
população idosa a partir da época de 2012/2013, às
campanhas vacinais e à ausência de necessidade de
prescrição médica. Embora se esteja acima das metas
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Características basais das pessoas vacinadas
(n=382 pessoas vacinadas)

16-59 anos 319 (84%)

60-65 anos 41 (11%)

≥ 66 anos 22 (6%)

Masculino 313 (82%)

Feminino 69 (18%)

Pessoas sem-teto 216 (57%)

Pessoas sem-casa 166 (43%)

Grupos de risco para a vacinação contra a gripe
(n=269 pessoas acompanhadas)

< 60 anos com outros critérios 144 (54%)

Doenças crónicas 179 (67%)

Respiratória 47 (17%)

Cardíaca 33 (12%)

Hepática 148 (55%)

Renal 16 (6%)

Imunodepressão 34 (13%)

Nº de indicadores vacinação

0 75 (28%)

1 98 (36%)

2 63 (23%)

> 2 33 (12%)

TABELA 2. Características basais das pessoas vacinadas
e grupos de risco para a vacinação contra a gripe



consideradas desejáveis pela Direção-Geral da Saúde
para este grupo de doentes (acima de 60%),5 está a fa-
lhar outro conjunto importante de pessoas que é o dos
indivíduos com doenças crónicas. Esta população apre-
senta todos os anos elevadas frequências de interna-
mento e mortalidade por gripe.1-2

Em relação à cobertura vacinal das pessoas em si-
tuação de sem-abrigo face à população geral de Portu-
gal Continental, importa aferir sobre um dos quatro
grupos considerados prioritários pela Direção-Geral da
Saúde. Seguindo os dados do estudo da SCML de 2015,
entre os 15 e 65 anos foram vacinadas 63% das pessoas
em situação de sem-abrigo (352/555) e 72% acima de
65 anos (26/36).15 Vacinaram-se, em termos relativos,
mais pessoas em situação de sem-abrigo acima de 65
anos do que na população em geral.1-2
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Perante o exposto, 194 (72% de
269) das pessoas em situação de
sem-abrigo de Lisboa acompanha-
das durante esta campanha de vaci-
nação para a gripe sazonal tinham
indicação para ser vacinadas. Consi-
derando as 818 pessoas identifica-
das estarem nesta situação em Lis-
boa poder-se-á extrapolar que 591
seriam elegíveis. Por outras palavras,
em princípio induz que faltou vaci-
nar mais de metade das pessoas com
indicação para vacinação para a gri-
pe sazonal. Desconhecem-se estu-
dos nacionais e internacionais sobre
a cobertura vacinal das pessoas em
situação de sem-abrigo com doen-
ças crónicas. Admite-se que não ter
havido maior cobertura vacinal seja
uma limitação deste estudo.

Das 269 pessoas sem-abrigo
acompanhadas, 179 (67%) apresen-
tavam alguma doença crónica e 68
(25% do total) tinham antecedentes
clínicos de infeções respiratórias.
Constitui um número elevado, que
beneficiou não só da vacinação para
a gripe sazonal como de acompa-
nhamento em cuidados de saúde
primários (Tabela 2). Importa frisar

que 148 (83%) das 179 pessoas com doenças crónicas
tinham compromisso da função hepática, sugerindo a
importância de acompanhamento em consulta de
doenças deste foro.

Vários estudos mostram que as pessoas em situação
de sem-abrigo apresentam patologias associadas à ida-
de (declínio funcional, compromisso cognitivo, quedas
e incontinência urinária) cerca de 10 a 15 anos mais
cedo do que a população em geral.17-18 As razões possí-
veis que podem explicar a aquisição precoce de defi-
ciências funcionais são várias, como o mau controlo
de condições crónicas de saúde e o aumento da fre-
quência do consumo de tabaco, álcool e o abuso de
substâncias ilícitas.18-19 Da análise das pessoas em si-
tuação de sem-abrigo vacinadas de Lisboa que tiveram
infeções respiratórias bacterianas e/ou virais verificou-se

Infeção respiratória
Valor p OR (IC95%)

Nº %

Respiratório

Bronquite crónica 29 41% < 0,01 2,61 (1,45-4,69)

Asma 11 85% < 0,01 17,78 (3,83-82,47)

Hepatologia

Hepatite viral 24 46% < 0,01 3,06 (1,63-5,78)

Hepatite alcoólica 29 26% 0,99 1,00 (0,58-1,74)

Doenças metabólicas

Diabetes mellitus 5 28% 0,91 1,07 (0,37-3,11)

Hipercolesterolemia 7 28% 0,87 1,08 (0,43-2,71)

Hipertensão arterial 15 42% 0,03 2,23 (1,08-4,62)

Psiquiatria

Esquizofrenia 10 67% < 0,01 6,26 (2,06-19,03)

Depressão 3 20% 0,55 0,68 (0,19-2,47)

Dependências

Tabaco 30 42% < 0,01 2,77 (1,54-4,96)

Droga (atuais ou passados) 23 34% 0,10 1,66 (0,91-3,02)

Doenças infeciosas

Tuberculose 14 64% < 0,01 5,77 (2,31-14,45)

VIH 15 47% < 0,01 2,82 (1,32-6,01)

VHC 23 50% < 0,01 3,60 (1,86-6,98)

TABELA 3. Prevalência de infeção respiratória bacteriana e/ou viral por
patologia

Legenda: VIH = Vírus de imunodeficiência humana; VHC = Vírus da hepatite C.



uma associação positiva e estatisticamente significati-
va de doentes com bronquite crónica, asma, hepatite
viral, esquizofrenia, hipertensão arterial, tabaco e doen-
ças infeciosas, como tuberculose, VIH e VHC. Estes gru-
pos poderão vir a beneficiar de serem imunizados para
prevenção de infeções respiratórias virais (Tabela 3).

Estar ou viver em situação de sem-abrigo de forma
precária está associado a um acesso mais limitado a cui-
dados de saúde, a pior estado de saúde física e emocio-
nal do que a população em geral.18-20 Nesta população,
e em particular nas pessoas em centros de acolhimen-
to, as infeções respiratórias continuam a ser um pro-
blema grave.20 Pouco se conhece sobre o efeito da vaci-
nação em pessoas em situação de sem-abrigo. De qual-
quer modo, num estudo multicêntrico europeu sobre o
efeito da vacinação para a influenza no Inverno de
2015/16 entre as pessoas idosas foi possível prevenir
aproximadamente apenas metade dos casos a necessi-
tar de hospitalização.20 Estes dados pressupõem que as
comorbilidades associadas à população idosa podem ter
contribuído por não se ter conseguido uma prevenção
mais alargada dos internamentos hospitalares.

Desde o sucesso desta campanha de vacinação em
2015 têm-se conseguido alargar a vacinação para a gri-
pe sazonal às pessoas em situação de sem-abrigo de Lis-
boa, sobretudo graças à integração das pessoas em cen-
tros de acolhimento e ao acompanhamento regular na
rua.10,20 Será preciso aumentar o acompanhamento re-
gular das pessoas em situação de sem-abrigo nos cuida-
dos de saúde primários, de modo a identificar mais pre-
cocemente as pessoas em risco e trabalhar na adequada
gestão das suas situações crónicas. É igualmente impor-
tante desenvolver estratégias adequadas às necessidades
e especificidades desta população, nomeadamente atra-
vés da implementação de equipas de profissionais de
saúde que permitam a educação para a saúde e referen-
ciação aos centros de saúde ou hospitais.19-20

Ao melhorar os níveis de literacia em saúde desta
população, através da implementação de várias inicia-
tivas, contribuir-se-á para a sua capacitação de modo
a fazer escolhas informadas sobre como promover e
manter a sua saúde, controlar as suas doenças e/ou
readquirir qualidade de vida.

CONCLUSÕES
Esta é a descrição da primeira campanha para a va-

cinação da gripe sazonal de pessoas em situação de
sem-abrigo de Lisboa. Pela avaliação da elegibilidade
deste grupo de pessoas vacinadas demonstrou-se que
esta população tem elevada frequência de problemas
de saúde crónicos, predispondo-os a complicações gra-
ves da gripe. Estima-se que as pessoas vacinadas foram
menos de metade das que seriam elegíveis para a vaci-
nação (194 vacinadas de um total estimado de 591 pes-
soas elegíveis). Seria importante não só reforçar as cam-
panhas anuais de vacinação contra a gripe na popula-
ção em situação de sem-abrigo, como também au-
mentar o encaminhamento desta, sobretudo os
portadores de doenças crónicas, às respostas formais
dos cuidados de saúde primários durante todo o ano. 
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ABSTRACT

INFLUENZA VACCINATION CAMPAIGN FOR HOMELESS PEOPLE IN THE CITY OF LISBON: AN EXPERIENCE 
REPORT DURING WINTER 2015/2016
Introduction: Homeless people have a high probability to develop chronic diseases that predispose them to serious complica-
tions because of the flu. The objectives of this cross-sectional study were to identify the eligibility criteria and to assess the im-
pact of vaccination against seasonal influenza in homeless people in Lisbon during a vaccination campaign.
Material and methods: The target population included homeless people from the Lisbon region from 30 November to 6 De-
cember 2015. All persons involved gave their consent. We considered statistical significance for a p-value less than 0.01.
Results: Of the 818 homeless people in Lisbon, 382 (47%) were vaccinated for influenza in the 2015/16 season. Of the 269
homeless people in a row, 179 (67%) had one or more chronic illnesses, 68 (25%) with a clinical history of respiratory infec-
tions, but only 19 (28%) had this diagnosis during the winter of 2015-2016. Because of this vaccination campaign, there was
a significant reduction in respiratory infections (p<0.01; OR=15.0; CI 5.4-42.3). Of those vaccinated, only three had an influenza
A (H1N1) infection with no record of deaths. It was identified that 194 (72% of 269) were eligible for vaccination. Considering
the 818 people known to be in this situation in Lisbon, we can extrapolate that 591 would be eligible. It is admitted that more
than half of the eligible homeless people in the Lisbon region remained to be vaccinated.
Discussion and conclusions: It is essential to strengthening flu vaccination campaigns to the homeless population, seeking to find
strategies that facilitate referral to surveillance consultations in primary health care, especially if they have chronic diseases.

Keywords: Homeless people; Homelessness; Health status; Lisbon; Influenza; Vaccination.
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A
definição de «sem-abrigo» não está bem es-
tabelecida, sendo ainda alvo de controvérsia.
Contudo, segundo a Estratégia Nacional Para
a Integração de Pessoas em Situação Sem-

-Abrigo (ENIPSSA), define-se pessoa sem-abrigo como
“aquela que, independentemente da sua nacionalida-
de, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orien-
tação sexual, condição socioeconómica e condição de
saúde física e mental, se encontre: sem teto, a viver no
espaço público, alojada em abrigo de emergência ou em
local precário; ou sem casa, encontrando-se em aloja-
mento temporário destinado para o efeito”.1

Após a introdução ao conceito há uma série de te-
máticas sobre as quais devemos refletir. A primeira de
todas, o porquê de se ser «sem-abrigo». E se, tão de-
pressa o conceito é associado à pobreza extrema de
quem tudo perde e de quem nunca teve, a questão da
patologia psiquiátrica como pilar do problema é, na
maioria das vezes, esquecida. A patologia mental é um
enorme fator de risco para a condição de sem-abrigo.
Acredita-se que, a nível mundial, 25% da população
sem-abrigo apresenta patologia mental grave. No Rei-
no Unido, de acordo com um estudo realizado em 2014,
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Visita aos sem-abrigo

RESUMO
A rua ainda é morada de muita gente. A questão esquecida e poucas vezes colocada é o porquê. Concluímos prontamente que
são pessoas em condições precárias e associamos a rua à pobreza. Mas esquecemo-nos frequentemente de uma questão fun-
damental: a saúde mental. Enquanto internos de medicina geral e familiar, a estagiar na Clínica 3 – Serviço de Psiquiatria Ge-
ral e Transcultural do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), tivemos oportunidade de contactar com esta realidade,
acompanhando a equipa liderada pelo Dr. António Bento. Com esta experiência concluímos que este é um problema que tam-
bém está nas nossas mãos. No entanto, para prevenir e atuar é necessário conhecer a realidade e, acima de tudo, perceber que
a questão dos sem-abrigo é muitas vezes mais que uma problemática social, sendo também uma questão de patologia psi-
quiátrica.

Palavras-chave: Sem-abrigo; Saúde mental.

80% dos sem-abrigo reportou ter problemas do foro
mental, sendo 45% diagnosticados com patologia psi-
quiátrica.2 Em Portugal, de acordo com dados estatís-
ticos da Segurança Social, em 2013 estavam registados
como em situação ativa de sem-abrigo 4.420 pessoas.3

Segundo o Plano Nacional de Saúde 2004-2010, mais de
90% dos sem-abrigo apresentavam patologia psiquiá-
trica. Com base num estudo feito por Bento e Marme-
leiro em 1989, num albergue para sem-abrigo em Lis-
boa, 83% dos indivíduos apresentavam um diagnósti-
co psiquiátrico, sendo 34% psicoses (destas, 24% es-
quizofrenia), 24% alcoolismo, 20% perturbações de
personalidade, 12% perturbação depressiva e 10% to-
xicodependência.

Como internos de medicina geral e familiar a esta-
giar na Clínica 3 – Serviço de Psiquiatria Geral e Trans-
cultural do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
(CHPL), tivemos oportunidade de acompanhar a equi-
pa médica desta clínica, liderada pelo Dr. António Ben-
to, em duas visitas de rua noturna aos sem-abrigo.
Grande parte da atividade deste serviço concentra es-
forços numa psiquiatria de inclusão, nomeadamente
com o Grupo Psicoterapêutico Aberto, que conta já com
uma representação nos mesmos moldes em Roma e
com a Consulta Aberta ao Mundo, que funciona como
uma porta-aberta a estes utentes, podendo usufruir de
consulta de psiquiatria mesmo sem marcação prévia.

Nas saídas de rua contactámos com uma realidade
tantas vezes esquecida e até escondida, entrevistámos
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várias pessoas em situação de sem-abrigo e ficámos a
conhecer parte das suas histórias e problemas. Perce-
bemos que os conceitos que trazemos, pré-concebi-
dos, muitas vezes não são reais e concluímos que, de
facto, não sabíamos muito do assunto ou mesmo nada.

J.P. é sem-abrigo há 20 anos, a sucata é a sua fonte de
rendimento, trocando ferro por alimento. Não está mui-
to disposto a ser incomodado, mas partilha o seu con-
ceito de liberdade. Vive na rua e dela não quer sair, ape-
sar de oferecida a possibilidade de um alojamento, que
não aceita. Não quer regras, apenas as suas, tem o seu
canto e diz-se feliz.

A.F. vive na rua há dois anos, deitada e enrolada até
ao nariz mal nos levanta o olhar. Tem uma filha, mas
não sabe dela; contudo, não parece dar muita impor-
tância. Trabalha como empregada, mas os patrões não
lhe sabem a condição. Gostava de sair da rua, mas diz
que ninguém ali lhe faz mal, recusando alojamento.

M.S. acampa no cimo de umas escadas, com o «es-
taminé» montado, isolado do mundo com os seus au-
riculares, a nada ligados, e uma garrafa de vinho de-
baixo do cobertor. Senta-se e dá-nos a palavra à vez,
para nos contar a sua história. Diz não ser sem-abrigo,
é turista em Lisboa e na rua tem liberdade.

Neste primeiro contacto, com estas três pessoas, en-
quadrámos o conceito de desafiliação – “libertação das
constrições dos laços afiliativos estáveis”, sendo que o
a condição de sem-abrigo também se define por desli-
gamento da sociedade caracterizada pela ausência ou
atenuação dos laços afiliativos que normalmente unem
as pessoas a uma rede de estruturas sociais. Esta desa-
filiação é uma característica proeminente de inúmeros
diagnósticos psiquiátricos e perturbações da persona-
lidade.

Há quem já leva a rua em si, de forma tão intrínseca
que se torna difícil perceber se não querem sair da rua
ou se a rua não quer sair deles.

Visitámos instituições, como a Unidade Integrati-
va/Associação de S. Paulo, que apoiam estas pessoas
num momento após alta hospitalar/saída da rua, for-
necendo alojamento, alimentação e cuidados médicos
em parceria com vários hospitais, permitindo uma rees-
truturação supervisionada de rotinas e organização do
indivíduo. Outras instituições integram a estratégia
Housing First,4 implementada em vários países da Eu-
ropa, nomeadamente Portugal, com 80% de alojamen-

to em um ano. Esta estratégia define-se como sendo
uma estratégia de suporte intensivo que apoia pessoas
sem-abrigo com necessidades complexas (doença
mental severa e dependência de álcool ou drogas) nos
seus alojamentos independentes. Muitos utentes to-
mam medicação psiquiátrica.

Até onde nos leva a patologia psiquiátrica? Nos cui-
dados de saúde primários temos à nossa responsabili-
dade famílias, com os seus problemas individuais, so-
ciais, físicos, psicológicos e familiares. Na base da de-
safiliação há muitas vezes uma desestruturação fami-
liar e uma dessocialização. É na fase da prevenção que
reside o papel do médico de família, nomeadamente
para reconhecer os sinais e referenciar os indivíduos de
risco para uma rede de suporte multidisciplinar. Ainda,
é também fundamental que identifiquemos a patolo-
gia psiquiátrica na nossa prática clínica, de forma a po-
der medicar, controlar e, quando necessário, referenciar
à psiquiatria. A Clínica 3 do CHPL tem para oferecer:
Psiquiatria de Rua; consultas de psiquiatria e de psico-
logia; Consultas Abertas ao Mundo; Grupo Psicotera-
pêutico Aberto, o qual integra já 1.427 doentes, sendo
725 sem-abrigo; e Internamento.

O médico de família encontra-se numa situação pri-
vilegiada e, sendo o gestor de cuidados de uma popu-
lação, compete-lhe perceber que este problema não é
um problema exclusivamente da Clínica 3, não é um
problema exclusivamente da psiquiatria. É um proble-
ma também nosso, sendo exigido um olhar mais aten-
to sobre esta situação.
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ABSTRACT

VISITING THE HOMELESS PEOPLE
The street is still home to many people. The forgotten and rarely asked question is why. We readily conclude that they are peo-
ple in precarious conditions, and we associate the street with poverty. But we often forget a fundamental issue, mental health.
As residents of general and family medicine, during our internship at Clínica 3 – Serviço de Psiquiatria Geral e Transcultural of
the Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), we had the opportunity to observe this reality more closely, accompanying
the team led by Dr. António Bento. With this experience we conclude that this is a problem that is also in our hands. However,
to prevent and act it is necessary to know the reality and, above all, to realize that the issue of homelessness is often more than
a social problem, being also a matter of psychiatric pathology.

Keywords: Homeless; Mental health.
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Terminado um ano, fustigado por inúmeros desafios provocados pela pandemia, agradecemos aos revisores o seu 

profissionalismo, o qual permitiu assegurar o processo editorial durante o ano de 2020.
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Paulo Baptista Coelho Medicina Geral e Familiar
Pedro Campos Medicina Geral e Familiar
Pedro Miranda Medicina Geral e Familiar
Priscila Pereira Medicina Geral e Familiar
Rita Marecos Medicina Geral e Familiar
Rita Meireles Pedro Medicina Geral e Familiar
Rita Oliveira Medicina Geral e Familiar
Roberto Rodrigues Medicina Geral e Familiar
Rosa Costa Medicina Geral e Familiar
Rute Carvalho Medicina Geral e Familiar
Sara Cunha Medicina Geral e Familiar
Sara Madeira Medicina Geral e Familiar
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Sara Pinho Medicina Geral e Familiar
Sénia Marisa Guerreiro Medicina Geral e Familiar
Sibila Amaral Medicina Geral e Familiar
Sofia Oliveira Medicina Geral e Familiar
Susana Cadinha Medicina Geral e Familiar
Susana Silva Pinto Medicina Geral e Familiar
Taiane Abreu Medicina Geral e Familiar
Tatiana Peralta Medicina Geral e Familiar
Teresa Velosa Medicina Geral e Familiar
Tiago Baptista Medicina Geral e Familiar
Vera Costa Medicina Geral e Familiar
Victor Ramos Medicina Geral e Familiar
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