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in tissues, or with discernible early disease, aiming at
limiting the damage and its complications.4 Primary
health care is a structuring axis and coordinator of care
within health care networks at its levels because even
if the patient is in clinical follow-up at the specialised
level, it is up to family medicine to monitor the patient
in their living environment – in their home or the com-
munity.5-7 After the COVID-19 pandemic, we realised
that it is no longer enough to care for patients just in-
side our offices or consider that digital health would be
the last resort where we can hold on, so we do not
drown. The need for health interventions in the terri-
tory is remarkable, developing mapping and georefe-
rencing to collaborate with the territorialisation of 
the units and visualisation of services and populations
attached to the list of family medicine teams.
Making primary health care increasingly practical

and close to patients and their family nucleus should
be part of the guidelines of the entire health system. 
Access is crucial in consolidating case integrity and a
better individual experience.8-9 Strengthening the lon-
gitudinal bond of care with health units and family
medicine teams in an interdisciplinary way is a crucial
factor for the integral functioning of the network.7 Pro-
moting access to primary care actions such as promo-
tion, prevention, follow-up, and treatment primarily re-
lated to the care lines of women’s health, childhood,
the elderly, mental health, care for chronic diseases
such as diabetes, hypertension, and obesity, and fami-
ly planning are fundamental tools for social and epi-
demiological management, bringing benefits to the col-
lective health of the population and its management.
Contrary to patients’ perception, customising working
during pre-pathogenesis, controlling determinant and

1. MEDCIDS – Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão
em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto. Porto, Portugal.
2. CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Porto,
Portugal.
3. CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. São Paulo, Brasil.

André Ramalho1-3

Post-pandemic primary care
and public health paths: 
territory, active surveillance,
and bond of care

M
ost people who use the health system see
the gateway but only sometimes perceive
the continuity of care. Sometimes pa-
tients are at the end of the line between

primary and specialised services, with no idea about the
next step in their journey or how all this communicates
and complements itself.1 Fragmented healthcare sys-
tems are organised through isolated and uncommuni-
cated healthcare points.2-3 Consequently, these frag-
mented systems need to pay more attention to the po-
pulation and build the necessary longitudinal bond of
care for health care to be effective. In general, the levels
of health care have well-organized structures. Still, they
often communicate through a regulation system that
manages patients’ references and counter-references
to specialties, diagnostic or therapeutic services.
Communication between the levels of care con-

cerning the patient is fragmented and contributes to a
limited view of the procedures performed and clinical
conducts taken. The current paradigm can no longer
meet the population’s needs and demands. An effective
movement must build care in a healthcare network, en-
suring the patient’s path within the system and the 
offer of the expected service for the correct person at the
appropriate time. Primary-level health care is not low-
-complexity care; quite the contrary. Specialised care
points support the care provided in primary care, con-
templating the needs identified, already in the period
of pathogenesis with diseases in latency, with changes

DOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13684
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conditioning factors against the background of demo-
graphic and epidemiological transitions is a challeng-
ing task.4,7 Seeking to see the health dynamics of popu-
lations within health service buildings makes this task
even more arduous. The call today is for creating new
activities to maximise community care. Extramural ac-
tive surveillance tasks aim to provide health care in the
prevention, promotion, and health surveillance.10-11

Recognising that the territories are very diverse and dy-
namic, these activities seek to customise the actions of
primary care and, within it, family medicine. These ac-
tions must adapt to the choice of locations, times, com-
munication, and approach strategies beyond the of-
fices. It reinforces the longitudinal bond of care, prepar-
ing the network for greater integration and effective
communication, bringing patients closer to health
units.
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INTRODUÇÃO

N
o final de 2019 um novo coronavírus foi
identificado como a causa de um grupo de
casos de pneumonia em Wuhan, uma ci-
dade na província de Hubei, na China. De

rápida transmissão, este vírus provocou uma epidemia
em toda a China, seguida por um número crescente de
casos noutros países do mundo. Esta doença, designa-
da COVID-19, foi declarada pela Organização Mundial
da Saúde como pandemia internacional no dia 11 de
março de 2020.1

Neste contexto, várias medidas foram adotadas para
conter a expansão da doença. Entre elas, surgiu a ne-
cessidade da reestruturação dos cuidados de saúde pri-
mários (CSP) para assegurar a abordagem e acompa-
nhamento clínico dos doentes com suspeita e confir-
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Ana Catarina Araújo,1 Ana Isabel Silva,1 Carlos Reis,2 Diana Rodrigues,3 Marta Duarte Gomes,4 Miguel Rebelo,5 Raquel Reis Lima6

BurnoutCSP: impacto da 
pandemia COVID-19 nos
cuidados de saúde primários

RESUMO
Introdução: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia COVID-19. Foram aplicadas
várias medidas, como a reestruturação dos cuidados de saúde primários, que conduziu à acumulação de novas funções pelos
profissionais, proporcionando maior stress laboral e maior desgaste com consequente predisposição a síndroma de Burnout.
Objetivos: Caracterizar as dificuldades dos profissionais; avaliar a prevalência da síndroma de Burnout; correlacionar a síndro-
ma com variáveis sociodemográficas e profissionais.
Métodos: Estudo transversal, observacional e descritivo com componente analítica, aos profissionais dos cuidados de saúde pri-
mários de Portugal, que decorreu entre abril e junho de 2021. Foram avaliadas variáveis demográficas e profissionais, assim
como a síndroma de Burnout através do Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey.
Resultados: Foram aceites 1.434 respostas. A maioria dos inquiridos trabalhou durante fins-de-semana ou feriados e horas ex-
traordinárias, assim como foram destacados para outros pólos associados à gestão da pandemia. Um terço não foi renumera-
do por horas extraordinárias ou incómodas e metade dos profissionais foram vítimas de agressão verbal ou física. A maioria dis-
cordou que tivesse suficientes recursos humanos e metade discordou que tivesse suficientes materiais. A prevalência da sín-
droma de Burnout foi de 20,4%. A síndroma e as suas dimensões associaram-se a idade de serviço, sexo, região, número de ins-
critos nas unidades funcionais, agressão física ou verbal, trabalho durante os fins-de-semana ou feriados, horas extraordinárias
e respetivo não pagamento, assim como destacamento para outros pólos.
Conclusões: No presente estudo encontrou-se uma maior prevalência da síndroma de Burnout comparativamente a estudos
prévios, possivelmente devido à pandemia COVID-19, corroborada pelas associações encontradas.

Palavras-chave: Esgotamento profissional; Atenção primária à saúde; COVID-19; Portugal.

mação de COVID-19. Foram criadas as Áreas Dedica-
das aos Doentes Respiratórios nos Cuidados de Saúde
Primários (ADR-Comunidade) para observação de
utentes com sintomatologia respiratória e a plataforma
Trace COVID-19 para o acompanhamento diário dos
casos.2 Foram reestruturados os horários, passando 

estudosoriginais DOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13429
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estes a um esquema de turnos para otimização da ges-
tão do espaço físico e minimização de risco de contá-
gio. Também foram aplicadas outras medidas como
programação de consultas médicas no mínimo de 30
em 30 minutos e a articulação/contacto com os uten-
tes por via telefónica e/ou correio eletrónico.3

Todos os factos apontados levaram à acumulação
das habituais funções dos profissionais de saúde com
as novas funções necessárias em cada uma das unida-
des funcionais de cada Agrupamento de Centros de
Saúde (ACeS) e Unidades Locais de Saúde (ULS), a
maior parte das vezes sem contratação adicional de
profissionais.

Vários artigos mostraram que níveis elevados de stress
laboral durante um período prolongado, que excedam
a capacidade de o indivíduo o gerir e superar, predis-
põem a uma situação designada por síndroma de Bur-
nout (SB). Esta caracteriza-se por três dimensões inde-
pendentes: exaustão emocional (EE), despersonaliza-
ção (DP) e redução da realização profissional (RP).4-6

A EE é a característica central da SB, sendo a mani-
festação mais óbvia e notificada desta síndroma, ne-
cessária ao diagnóstico, mas que falha em representar
a real relação do profissional com o seu trabalho. A DP
resulta de uma tentativa de distanciamento entre o pro-
fissional e os utentes, ao ativamente ignorar as quali-
dades que os tornam únicos. Por outro lado, a EE e a DP
produzem uma sensação de não efetividade que, jun-
tamente com a redução de eficácia condicionada pela
falta de recursos, conduz à baixa RP.4

Têm sido identificados vários fatores predisponen-
tes como, por exemplo, um ambiente laboral inade-
quado, expectativas altruístas exageradas, turnos de
trabalho longos, falta de suporte por parte da chefia, tra-
balhar sozinho e estar no início da carreira.7-8

A pandemia COVID-19 tem representado um esfor-
ço acrescido aos CSP, já previamente sobrecarregados,
tendo um grande impacto não só na qualidade dos ser-
viços de saúde prestados, mas também na realização
profissional e no estado de saúde dos médicos, enfer-
meiros e secretários clínicos.9

À data da realização do presente estudo, em abril de
2021, havia aproximadamente 600 novos casos diários
e 550 internados, dos quais 130 em unidades de cuida-
dos intensivos. Estes números mantiveram-se relativa-
mente estáveis durante a colheita de dados (junho de

2021). Este período foi precedido por um pico de nú-
mero de casos, correspondente à terceira vaga em ja-
neiro de 2021.10 Na presente data não existiam estudos
que avaliavam a SB nos profissionais dos cuidados de
saúde primários no contexto de pandemia.

Os objetivos do presente estudo foram caracterizar
as dificuldades dos diversos profissionais (médicos es-
pecialistas, médicos internos, enfermeiros e secretá-
rios clínicos) dos centros de saúde, avaliar a prevalên-
cia da SB nos diferentes profissionais dos CSP e corre-
lacionar com variáveis sociodemográficas e profissio-
nais, em contexto de pandemia COVID-19.

MÉTODOS
A presente investigação realizou-se em moldes de

estudo transversal aos profissionais dos CSP de Portu-
gal Continental e Regiões Autónomas, que decorreu en-
tre 13 de abril e 28 de junho de 2021. O conjunto de pro-
fissionais inclui enfermeiros, médicos especialistas e
médicos internos em medicina geral e familiar (MGF)
e secretários clínicos.

O estudo consistiu na partilha, por via redes digitais
e sociais (amostragem em bola de neve), de um ques-
tionário online Google Forms® de resposta anónima,
constituído por itens relativos a dados demográficos e
profissionais. No questionário também foi incluído o
Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey
(MBI-HSS), validado para português europeu, consti-
tuído por 22 questões cotadas de zero a seis, das quais
nove, cinco e oito questões são referentes respetiva-
mente a EE, DP e RP (consistência interna considera-
da satisfatória segundo o coeficiente Alfa de Cronbach
para as diversas dimensões: exaustão emocional = 0,90,
despersonalização = 0,73 e baixa realização profissio-
nal = 0,64).11O preenchimento de todos os itens do MBI-
-HSS era obrigatório.

O questionário partilhado continha as informações
e objetivos relativos ao estudo e a sua resposta era vo-
luntária, garantindo assim o consentimento informa-
do da participação no estudo. O protocolo do estudo foi
aprovado pela comissão de ética da ULS Matosinhos.

As respostas obtidas foram exportadas para um fi-
cheiro informático da Microsoft Office Excel® 2013 e
convertidos para o IBM® Statistical Package for the So-
cial Sciences (SPSS)® Statistics, v. 27 (2020), onde foi
realizada a análise estatística.
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Foram excluídos, através da resposta aberta relativa
ao ACeS ou equivalente, os participantes que emitiram
uma resposta inválida ou que a deixassem em branco.
Na análise estatística foram ocultadas as variáveis que
permitissem a identificação de participantes (endere-
ço eletrónico e ACeS/ULS) para garantir a confidencia-
lidade e anonimato das respostas.

Para a operacionalização de variáveis e análise esta-
tística foi realizada a soma das pontuações obtidas no
MBI-HSS para cada dimensão e que, de acordo com
pontos de corte utilizados pelo estudo europeu de So-
ler e colaboradores (2008)12 e os estudos portugueses de
Reis (2019)13 e Mata e colaboradores (2016),14 foram
transformadas em variáveis categóricas.

A EE foi classificada como «baixa», «intermédia» e
«alta» se a pontuação foi inferior ou igual a 13, entre 14
e 26 e maior ou igual a 27, respetivamente. A DP foi
classificada como «baixa», «intermédia» e «alta» se a
pontuação foi inferior ou igual a 5, entre 6 e 9 e maior
ou igual a 10, respetivamente. A RP foi classificada como
«baixa», «intermédia» e «alta» se a pontuação foi infe-
rior ou igual a 33, entre 34 e 39 e maior ou igual a 40,
respetivamente. As dimensões EE e DP foram nova-
mente recodificadas em «alta» e «não alta», assim como
a dimensão RP foi recodificada em «baixa» e «não bai-
xa». Os participantes que reuniram EE alta, DP alta e RP
baixa foram classificados como tendo SB.4,12-14

Para descrever as características dos profissionais fo-
ram utilizadas tabelas de frequência, medianas e inter-
valos interquartis (IQ). Foi calculada a frequência dos
vários níveis de cada dimensão, assim como a preva-
lência da SB e respetivos intervalos de confiança para
os profissionais no seu todo e para cada cargo profis-
sional.

Para explorar eventuais associações foi aplicado o
teste qui-quadrado de Pearson para as variáveis cate-
góricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis con-
tínuas e ordinais para comparação entre os grupos que
apresentam e não apresentam EE alta, DP alta, RP bai-
xa e SB. Para fins de significância estatística foi defini-
do um valor p<0,05.

RESULTADOS
O estudo contou com a submissão de 1.588 respos-

tas, das quais 1.434 válidas. As restantes 154 respostas
foram excluídas por ausência de resposta relativa ao

ACeS ou equivalente. Segundo dados de abril de 2021
do Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Pri-
mários (BI-CSP), em Portugal Continental, de acordo
com página de dados de cada ACeS, existiam 6.579 mé-
dicos especialistas de MGF, 2.451 médicos internos de
MGF, 9.091 enfermeiros e 6.351 secretários clínicos, per-
fazendo um total de 24.472 profissionais.15 Assumindo
os números anteriores, a taxa de resposta global dos
profissionais foi aproximadamente de 5,83%. Como
apenas sete profissionais das Regiões Autónomas par-
ticiparam no estudo, os mesmos não foram considera-
dos para o cálculo de taxa de resposta. Para cada pro-
fissão as taxas de resposta foram de 8,88%, 6,94%, 4,42%
e 4,24%, respetivamente, para médicos especialistas de
MGF, médicos internos de MGF, enfermeiros e secretá-
rios clínicos.

Na Tabela 1 são apresentadas as características da
amostra. É de notar que a maioria dos participantes fo-
ram do sexo feminino que trabalhavam em unidades
funcionais com mais de 10 mil utentes inscritos da 
Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, ARS
Centro e ARS Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Em termos de
profissão, os médicos especialistas foram os que mais
participaram no estudo. Relativamente a condições de
trabalho: quase todos os profissionais não tinham na
unidade atendedor automático de chamadas; a maio-
ria trabalhou durante fins-de-semana ou feriados e fez
horas extraordinárias, assim como estiveram destaca-
dos para o ADR-Comunidade e para o pólo de vacina-
ção; aproximadamente um terço não foi pago por ho-
ras extraordinárias ou incómodas; cerca de metade dos
profissionais foram vítimas de agressão verbal ou físi-
ca durante a pandemia; a maioria dos profissionais dis-
cordou que tivessem os recursos humanos necessários
para realizar as novas tarefas relacionadas com a pan-
demia; contudo, aproximadamente metade discordou
que tivessem os materiais necessários. Segundo a me-
diana das pontuações obtidas para cada dimensão po-
der-se-á classificar a amostra como tendo globalmen-
te EE alta, DP intermédia e RP intermédia.

Globalmente, a prevalência da SB na amostra foi de
20,4% com intervalo de confiança a 95% (IC95%) de
[18,3%;22,5%]. Os médicos especialistas foram o grupo
profissional mais afetado com uma prevalência de SB
de 24,0% (IC95% [20,5%;27,4%]). O segundo grupo mais
afetado foi o dos enfermeiros com 20,6% (IC95% [16,6%;
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Variáveis categóricas e ordinais (n.o de respostas obtido) n Frequência (%)

Cargo profissional (n=1.434) Secretário clínico 269 18,8

Médico interno 174 12,1

Médico especialista 588 41,0

Enfermeiro 403 28,1

Anos de serviço (desde o início de carreira) (n=1.431) < 5 anos 304 21,2

5-10 anos 176 12,3

>10 anos 951 66,5

Sexo (n=1.426) Feminino 1.193 83,7

Masculino 233 16,3

Região (n=1.434) Lisboa/Tejo 503 35,1

Centro 260 18,1

Norte 588 41,0

Algarve 43 3,0

Alentejo 32 2,2

Açores 5 0,3

Madeira 2 0,1

Utentes inscritos na unidade funcional (n=1.426) Menos de 5 mil 61 4,3

5 mil a 10 mil 363 25,5

Mais de 10 mil 1.002 70,3

Existência de atendedor automático de chamadas (n=1.418) Sim 109 7,7

Não 1.309 92,3

Vítima de agressão física/verbal desde o início da pandemia (n=1.429) Sim 829 58,0

Não 600 42,0

Trabalho durante fim-de-semana/feriados (n=1.424) Sim 1.151 80,8

Não 273 19,2

Pagamento das horas extraordinárias/incómodas (n=1.402) Sim 890 63,5

Não 512 36,5

Atividades no ADR-Comunidade (n=1.428) Sim 871 61,0

Não 557 39,0

Horas extraordinárias devido à época de vacinação contra a COVID-19 Sim 1.089 76,7

(n=1.420) Não 331 23,3

Destacamento para pólo de vacinação fora da unidade funcional Sim 986 68,9

(n=1.431) Não 445 31,1

Tenho os recursos humanos necessários (médicos, enfermeiros, Discordo totalmente 715 50,3

secretários clínicos ou assistentes operacionais) para realizar as novas Discordo 548 38,5

tarefas relacionadas com a pandemia COVID-19 (n=1.422) Indiferente 29 2,0

Concordo 112 7,9

Concordo totalmente 18 1,3

(continua)

TABELA 1. Caracterização da amostra (n=1.434)



24,6%]). Os secretários clínicos e os médicos internos
tiveram uma prevalência de 17,5% (IC95% [12,9%;
22,0%]) e 12,6% (IC95% [7,7%; 17,6%]), respetivamen-
te.

A EE nos profissionais teve a seguinte distribuição
entre as categorias alta, intermédia e baixa, respetiva-
mente: 69,0% (IC95% [66,6%; 71,4%]), 21,7% (IC95%
[19,6%; 23,8%]) e 9,3% (IC95% [7,8%; 10,8%]). A DP no
mesmo grupo teve a seguinte distribuição entre as ca-
tegorias alta, intermédia e baixa, respetivamente: 46,1%
(IC95% [43,5%; 48,7%]), 20,3% (IC95% [18,2%; 22,4%])
e 33,6% (IC95% [31,2%; 36,1%]). A RP, por sua vez, teve
a seguinte distribuição entre as categorias baixa, inter-
média e alta, respetivamente: 36,8% (IC95% [34,4%;
39,2%]), 35,4% (IC95% [32,9%; 37,8%]) e 27,9% (IC95%
[25,6%; 30,2%]). A interação entre as diversas dimen-
sões encontra-se representada nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5,
respetivamente, em relação a todos os profissionais,
aos enfermeiros, aos médicos internos, aos médicos es-
pecialistas e aos secretários clínicos.

A análise estatística com o teste X2 realizada para
cada uma das dimensões e a SB está representada na
Tabela 2.

No presente estudo constatou-se que os profissio-
nais com 5 a 10 anos de serviço desde o início da car-
reira apresentavam frequências significativamente
maiores de EE alta, comparativamente aos restantes

grupos (p=0,041). Os participantes do sexo masculino
foram significativamente mais afetados na dimensão de
DP (p<0,001). A ARS LVT foi a região que teve significa-
tivamente uma maior frequência de EE alta (p=0,009).
É de notar que na análise estatística da região, as regiões
autónomas foram excluídas devido ao tamanho amos-
tral reduzido. As unidades funcionais com mais uten-
tes inscritos revelaram maiores prevalências significa-
tivas de EE alta (p=0,004) e DP alta (p=0,042).

Os profissionais que foram vítimas de agressão ver-
bal ou física durante a pandemia foram significativa-
mente mais afetados em todas as dimensões (EE alta:
p<0,001; DP alta: p<0,001; RP baixa: p<0,001) e por SB
(p<0,001).

Os profissionais que trabalharam aos fins-de-sema-
na ou feriados, que realizaram horas extraordinárias ou
que não foram pagos por horas extraordinárias/incó-
modas tiveram frequências significativamente maiores
de EE alta (respetivamente, p=0,001, p=0,001 e p=0,014).
Encontrou-se também uma associação estatistica-
mente significativa entre a DP alta e os profissionais
que trabalharam aos fins-de-semana ou feriados
(p=0,031), assim como com o não pagamento das ho-
ras extraordinárias ou incómodas (p=0,049).

Os grupos de participantes com EE alta, DP alta, RP
baixa e SB realizaram uma mediana de horas extraor-
dinárias respetivamente de 7,5 (IQ [5,0;10,0]), 7,0 (IQ
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Variáveis categóricas e ordinais (n.o de respostas obtido) n Frequência (%)

Tenho todos os materiais para realizar as novas tarefas relacionadas com Discordo totalmente 236 16,6

a pandemia COVID-19 (e.g., luvas, máscaras, batas, viseiras) (n=1.425) Discordo 423 29,7

Indiferente 108 7,6

Concordo 491 34,5

Concordo totalmente 167 11,7

Intervalo 
Variáveis contínuas n (%) Mediana interquartil

P25 P75

Horas extraordinárias por semana 1.298 (90,51) 6 4 10

Pontuação de Exaustão Emocional 1.434 (100,0) 35 24 44

Pontuação de Despersonalização 1.434 (100,0) 9 4 15

Pontuação de Realização Profissional 1.434 (100,0) 36 31 40

TABELA 1. Caracterização da amostra (n=1.434) (continuação)
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Figura 1. Diagrama de Venn da distribuição dos participantes pela exaustão emocional (EE) alta, desperso-
nalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, n=1.434.
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Figura 2. Diagrama de Venn da distribuição dos enfermeiros pela exaustão emocional (EE) alta, desperso-
nalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, n=403.
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Figura 3. Diagrama de Venn da distribuição dos médicos internos pela exaustão emocional (EE) alta, des-
personalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, n=174.
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Figura 4. Diagrama de Venn da distribuição dos médicos especialistas pela exaustão emocional (EE) alta,
despersonalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, n=588.



[5,0; 10,0]), 7,5 (IQ [5,0; 11,0]) e 7,5 (IQ [5,0; 10,0]), ao pas-
so que os grupos sem EE alta, DP alta, RP baixa e SB rea-
lizaram uma mediana de horas de 5,0 (IQ [2,5; 10,0]), 6,0
(IQ [3,0; 10,0]), 6,0 (IQ [4,0; 10,0]) e 6,0 (IQ [4,0; 10,0]). O
grupo de participantes com EE alta e o grupo com DP alta
realizaram significativamente mais horas extraordiná-
rias devido à época de vacinação contra a COVID-19,
comparativamente aos grupos sem EE alta (p<0,001) e
DP alta (p<0,001), segundo o teste de Mann-Whitney.

Os indivíduos que estiveram destacados para o ADR-
-Comunidade ou para o pólo de vacinação demonstra-
ram ser significativamente mais afetados por EE alta
(respetivamente, p=0,002 e p=0,03), DP alta (respetiva-
mente, p<0,001 e p=0,028) e SB (respetivamente,
p=0,011 e p=0,032).

De acordo com a Figura 6, os grupos de indivíduos
com EE alta, DP alta, RP baixa e SB discordaram signi-
ficativamente mais de que dispunham dos recursos hu-
manos ou materiais necessários para realizar as novas
tarefas relacionadas com a pandemia COVID-19, com-
parativamente à sua respetiva contraparte, segundo o

teste de Mann-Whitney (para os recursos humanos, to-
das as associações com p<0,001; para os materiais, res-
petivamente, p<0,001, p<0,001, p=0,013 e p=0,006).

DISCUSSÃO
A maioria dos estudos recentes avalia o SB apenas em

médicos, sendo poucos os que avaliam as várias clas-
ses profissionais dos CSP – médicos especialistas, mé-
dicos internos, enfermeiros e secretários clínicos. No
presente estudo foi superada esta lacuna ao ser avalia-
da a prevalência desta síndroma nas várias classes su-
pracitadas. Grande parte dos estudos que avaliam to-
das estas classes, quer a nível nacional quer a nível in-
ternacional, não são passíveis de comparação, uma vez
que utilizam diferentes escalas para avaliação da SB ou
diferentes definições de SB. Apenas foram encontrados
dois estudos com populações e metodologias seme-
lhantes, um espanhol16 e um português na região do
ACeS Pinhal Litoral.14 Observou-se uma prevalência de
SB 3,6 vezes superior à encontrada no outro estudo por-
tuguês14 e 4,5 vezes superior à constatada no estudo 
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Figura 5. Diagrama de Venn da distribuição dos secretários clínicos pela exaustão emocional (EE) alta, des-
personalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, n=269.
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Exaustão Despersonalização Realização Síndroma de
Variáveis categóricas emocional alta alta profissional baixa Burnout

% (% IC a 95%) % (% IC a 95%) % (% IC a 95%) % (% IC a 95%)

Anos de serviço (desde início < 5 anos 64,1 (58,7;69,6) 45,7 (40,1;51,4) 32,2 (27,0;37,5) 16,4 (12,3;20,6)
da carreira) 5 – 10 anos 75,0 (68,5;81,5) 53,4 (46,0;60,9) 42,6 (35,2;50,0) 25,0 (18,5;31,5)

> 10 anos 69,4 (66,5;72,3) 44,8 (41,6;48,0) 37,2 (34,1;40,3) 20,9 (18,3;23,5)
Valor p 0,041 0,108 0,069 0,069

Sexo Masculino 64,8 (58,6;71,0) 56,7 (50,2;63,1) 34,8 (28,6;40,9) 24,9 (19,3;30,5)
Feminino 70,0 (67,4;72,6) 44,0 (41,2;46,8) 37,1 (34,4;39,9) 19,5 (17,3;21,8)

Valor p 0,117 <0,001 0,493 0,063

Região Norte 67,0 (63,2;70,8) 45,6 (41,5;49,6) 38,4 (34,5;42,4) 20,7 (17,5;24,0)
Centro 64,0 (58,1;69,8) 45,2 (39,1;51,3) 36,4 (30,5;42,3) 21,2 (16,1;26,1)
Lisboa/Tejo 75,0 (71,2;78,7) 47,7 (43,3;52,1) 36,4 (32,2;40,6) 21,1 (17,5;24,6)
Alentejo 53,1 (34,8;71,4) 43,8 (25,6;61,9) 28,1 (11,7;44,6) 18,8 (4,5;33,0)
Algarve 72,1 (58,1;86,1) 41,9 (26,5;57,2) 23,3 (10,1;36,4) 4,7 (0,0;11,2)

Valor p 0,009 0,98 0,111 0,2

Utentes inscritos na unidade < 5000 55,7 (42,9;68,6) 34,4 (22,2;46,7) 44,3 (31,4;57,1) 18,0 (8,1;28,0)
funcional 5000 - 10000 64,5 (59,5;69,4) 42,7 (37,6;47,8) 37,5 (32,5;42,5) 16,5 (12,7;20,4)

> 10000 71,4 (68,6;74,2) 47,9 (44,8;51,0) 36,0 (33,1;39,0) 22,1 (19,5;24,6)
Valor p 0,004 0,042 0,409 0,073

Existência de atendedor Sim 75,2 (67,0;83,5) 52,3 (42,8;61,8) 32,1 (23,2;41,0) 19,3 (11,7;26,8)
automático de chamadas Não 68,8 (66,2;71,3) 45,8 (43,1;48,5) 37,1 (34,5;39,7) 20,5 (18,3;22,7)

Valor p 0,159 0,189 0,296 0,764

Vítima de agressão Sim 77,3 (74,5;80,2) 55,1 (51,7;58,5) 40,8 (37,4;44,1) 25,0 (22,0;27,9)
física/verbal desde o início Não 57,7 (53,7;61,6) 33,8 (30,0;37,6) 31,3 (27,6;35,1) 14,2 (11,4;17,0)
da pandemia Valor p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Trabalho nos fim-de-semana Sim 71,0 (68,4;73,6) 47,5 (44,6;50,4) 36,1 (33,4;38,9) 20,9 (18,5;23,2)
e/ou feriados Não 60,8 (55,0;66,6) 40,3 (34,4;46,1) 37,7 (31,9;43,5) 18,7 (14,0;23,3)

Valor p 0,001 0,031 0,624 0,424

Pagamento das horas Sim 66,7 (63,6;69,8) 44,2 (40,9;47,4) 36,0 (32,8;39,1) 19,7 (17,0;22,3)
extraordinárias/incómodas Não 73,0 (69,2;76,9) 49,6 (45,3;54,0) 38,9 (34,6;43,1) 22,7 (19,0;26,3)

Valor p 0,014 0,049 0,277 0,183

Atividades no ADR- Sim 72,0 (69,0;75,0) 51,0 (47,6;54,3) 37,3 (34,1;40,5) 22,6 (19,8;25,4)
-Comunidade Não 64,3 (60,3;68,3) 38,4 (34,4;42,5) 35,9 (31,9;39,9) 17,1 (13,9;20,2)

Valor p 0,002 < 0,001 0,591 0,011

Horas extraordinárias devido Sim 71,2 (68,5;73,9) 46,6 (43,7;49,6) 37,8 (34,9;40,7) 21,3 (18,9;23,7)
à época de vacinação contra Não 61,9 (56,7;67,2) 44,7 (39,3;50,1) 33,8 (28,7;39,0) 18,1 (14,0;22,3)
a COVID-19 Valor p 0,001 0,536 0,187 0,210

Destacamento para pólo de Sim 70,9 (68,1;73,7) 48,1 (44,9;51,2) 36,0 (33,0;39,0) 22,0 (19,4;24,6)
vacinação fora da unidade Não 65,2 (60,7;69,6) 41,8 (37,2;46,4) 38,4 (33,9;43,0) 17,1 (13,6;20,6)
funcional Valor p 0,03 0,028 0,379 0,032

TABELA 2. Associação entre variáveis, a síndroma de Burnout e respetivas dimensões usando o teste X2 (valor de 
significância = 0,05)

Legenda: % (% IC a 95%) – prevalência (intervalo de confiança a 95%) | Os valores p apresentados são referentes às tabelas cruzadas do teste qui-qua-

drado de Pearson. | Nenhuma célula das tabelas cruzadas com valor esperado inferior a 5 foi inferior a 25%.
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Concordo
totalmente

Discordo
totalmente

Não concordo
nem discordo

Discordo Concordo

“Tenho os recursos humanos necessários (médicos, enfermeiros, secretários clínicos ou assistentes
operacionais) para realizar as novas tarefas relacionadas com a pandemia COVID-19.”

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Exaustão
emocional alta

Despersonalização
alta

Realização
profissional baixa

Síndroma de
Burnout

n=1.422

Sim Não

Concordo
totalmente

Discordo
totalmente

Não concordo
nem discordo

Discordo Concordo

p<0,001

p<0,001

p=0,013

p=0,006

Exaustão
emocional alta

Despersonalização
alta

Realização
profissional baixa

Síndroma de
Burnout

“Tenho todos os materiais para realizar as novas tarefas relacionadas com a pandemia COVID-19
(luvas, máscaras, batas, viseiras, por exemplo).”

n=1.425

Sim Não

Figura 6. Distribuição das respostas aos itens tipo Likert por exaustão emocional alta, despersonalização alta, realização profissional baixa e
síndroma de Burnout e análise estatística pelo teste de Mann-Whitney (valor p=0,05).



espanhol.16 Nestes três estudos foi utilizada a mesma
definição de SB e a mesma escala para a sua avaliação.
O resumo comparativo dos seus resultados está paten-
te na Tabela 3.

No presente estudo, apesar do significativo número
absoluto de respostas, a proporção de respostas obtidas
foi baixa (5,83%). O método de recrutamento por via
online, por ser mais impessoal, poderá ter sido um dos
fatores que contribuiu para este valor, à semelhança de
estudos com metodologia sobreponível. Em relação à
prevalência de SB devem ser considerados possíveis fa-
tores confundidores. Por um lado, os profissionais dos
CSP com SB, por estarem mais sensibilizados para este
tema, serão mais propensos a responder ao questioná-
rio, levando a uma sobrestimação da prevalência. Por
outro lado, estes mesmos profissionais poderão ter me-
nos tempo e disponibilidade para o preenchimento do
questionário, subestimando a prevalência.13

No que se refere a fatores associados à SB e respeti-
vas dimensões verificou-se que os profissionais com
cinco a dez anos de serviço, desde o início da carreira,
apresentavam significativamente maior prevalência de
EE alta. Vários estudos incluem a variável “anos de ser-
viço”; contudo, a relação entre esta variável e a preva-
lência de SB nem sempre é concordante. Um estudo
português de 2016 verificou que o tempo de atividade
profissional (> 20 anos) tinha efeito de risco para o de-
senvolvimento de DP alta; por outro lado, um estudo
português de 2019 demonstra uma relação estatistica-
mente significativa e negativa entre o tempo na função
(> 20 anos) e SB.13-14 Estes últimos resultados, bem como
os do presente estudo, podem ser justificados pelo fac-
to dos profissionais com menor experiência não terem

ainda desenvolvido estratégias de copingpara lidar com
o stress ocupacional, estando assim mais vulneráveis.9

No que se refere ao sexo como fator associado à SB
constatou-se que os profissionais de saúde do sexo mas-
culino tinham frequências de DP alta significativamen-
te maiores que as mulheres, também observado noutros
estudos.12,16 Esta diferença de género poderia ser rela-
cionada, segundo Maslach, com o facto dos homens te-
rem frequentemente, perante os problemas do dia-a-dia
profissional, a atitude que ela designa como “cínica”:
uma postura mais distanciada, envolvendo-se menos e
“deixando correr”. Isso explicaria a sua mais elevada DP.4

A ARS LVT apresentou altos níveis de EE com valo-
res estatisticamente significativos quando comparados
com as outras regiões do país, nomeadamente com a
zona Centro e Norte.

De acordo com os dados do BI-CSP em abril de 2021,15

a ARS Centro tem um total de 1.804.547 utentes inscri-
tos em centros de saúde, seguida pela ARS Norte com
3.762.809 utentes inscritos e pela ARS LVT com 3.793.961
utentes inscritos. Quando considerado o número de
profissionais a trabalhar nos CSP da ARS Norte, Centro
e LVT, constata-se que a região de LVT é a que tem me-
nos profissionais por cada 1.000 utentes inscritos num
centro de saúde (0,57 médicos especialistas/1.000; 0,22
médicos internos/1.000; 0,74 enfermeiros/1.000; 0,53
secretários clínicos/1.000) e que a ARS Centro é a que se
encontra menos desfalcada em termos de recursos hu-
manos (0,69 médicos especialistas/1.000; 0,26 médicos
internos/1.000; 0,95 enfermeiros/1.000; 0,65 secretários
clínicos/1.000). No que respeita às unidades pondera-
das, a ARS LVT tem 4.975.366, a ARN Norte tem 4.872.606
e a ARS Centro totaliza 2.440.534 unidades ponderadas.
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Local do Estudo
% de 

n válido % EE alta %DP alta %RP baixa % SB
respostas

Navarro-González et al. (2014)16 Espanha 17,3 178 15,7 18,5 47,2 4,5

Mata et al. (2016)14
ACeS Pinhal

60,1 261 41,0 28,4 22,6 5,7
Litoral, Portugal

Presente estudo (2021) Portugal 5,83 1.434 69,0 46,1 36,8 20,4

TABELA 3. Prevalência da SB e das suas componentes nos profissionais dos CSP

Legenda: ACeS = Agrupamento de Centros de Saúde; EE = exaustão emocional; DP = despersonalização; RP = realização profissional.



Assim, a região de LVT é a zona do país com menos
profissionais por cada utente inscrito num centro de
saúde e com mais unidades ponderadas, seguida pela
região Norte e, finalmente, pela zona Centro.

Estes dados estão de acordo com os resultados do
presente estudo e podem explicar em parte os níveis de
EE encontrados nas diferentes ARS, já que a pandemia
veio agravar e evidenciar as habituais lacunas existen-
tes nas unidades.

Em acréscimo ao aumento de horas de trabalho que
foi imposto aos profissionais dos CSP e consequente di-
minuição da sua disponibilidade para o trabalho, foi
também necessário gerir as ausências dos profissionais
por motivos de saúde. Como expectável, perante uma
pandemia, os profissionais dos CSP também foram su-
jeitos a infeção por SARS-COV-2, a isolamento profilá-
tico perante contactos com casos positivos e a assis-
tência a familiares. Estas ausências contribuíram para
a dificuldade de gestão dos utentes, uma vez que foi ne-
cessário proceder à sua redistribuição pelos restantes,
principalmente em unidades que já se encontravam
carenciadas de profissionais. Os pontos supracitados
poderão explicar a associação entre as unidades com
mais utentes inscritos e a EE e DP altas.

A violência no local de trabalho é um risco ocupa-
cional que afeta profissionais de CSP em todo o mun-
do e tem consequências negativas na saúde mental e o
bem-estar. Podem ocorrer vários tipos de violência nes-
te contexto, nomeadamente agressões físicas, verbais e
o testemunho de violência a terceiros. Tem sido asso-
ciada com a redução da satisfação no trabalho, quebra
na eficiência e no desempenho, baixa qualidade de
vida, aumento do stress, distúrbios do sono, desgaste
ocupacional e até morte.18-22

De acordo com os resultados deste estudo, os pro-
fissionais vítimas de agressão foram afetados em todas
as dimensões, corroborando assim o estudo de Gan e
colaboradores, de 2019, que também encontrou uma
relação estatisticamente significativa entre a exposição
a violência no local de trabalho e a SB e as dimensões
de EE e DP.18

Os profissionais de saúde da linha da frente foram
submetidos a uma enorme pressão devido ao alto ris-
co de infeção, potencial escassez de recursos, excesso
de trabalho com consequente aumento do número de
horas laborais e diminuição do tempo para cada tare-

fa.23 Estas condições de trabalho, agravadas pela po-
tencial discriminação e falta de contacto com redes de
apoio, tornam este grupo suscetível a reações emocio-
nais complexas e problemas de saúde mental, como
stress, ansiedade, sintomas depressivos, insónia, raiva
e medo, podendo associar-se a SB.24

Estes factos podem explicar as associações encon-
tradas entre as dimensões EE e DP altas e as variáveis
«trabalho durante fins-de-semana/feriados», «realiza-
ção de horas extraordinárias», «destacamento para
ADR-Comunidade» e «destacamento para pólo de va-
cinação», assim como a associação entre a SB e as va-
riáveis «destacamento para ADR-Comunidade» e «des-
tacamento para pólo de vacinação».

Entre os vários fatores que se considera contribuírem
para a satisfação no trabalho estão os sistemas de re-
compensa.

Estes sistemas têm dois componentes principais: as
recompensas financeiras e as não financeiras. As re-
compensas financeiras incluem pagamentos na forma
de vencimento ou bónus, enquanto as recompensas
não financeiras se relacionam com as respostas às ne-
cessidades pessoais de reconhecimento, realização, res-
ponsabilidade e crescimento pessoal. A gestão de re-
compensas também se preocupa com o desenvolvi-
mento de culturas organizacionais, sustentando os va-
lores essenciais e aumentando a motivação e compro-
metimento dos colaboradores.24

Deste modo, compreende-se que estes profissionais,
cujo trabalho extraordinário não foi remunerado, apre-
sentassem maiores frequências de EE e DP altas.

O presente estudo, identificando um problema de
elevada prevalência no contexto da atual pandemia 
COVID-19, distingue-se de outros por tentar caracteri-
zar a população a nível nacional, abrangendo as várias
categorias profissionais dos CSP e não apenas um 
setor particular. Foi utilizado um questionário especí-
fico validado para o português europeu, que permite
quantificar de forma objetiva o SB, enfermeiros e 
secretários clínicos. Tendo em conta a baixa taxa de 
resposta e o método de amostragem em bola de neve,
os resultados impõem alguma reserva à sua generali-
zação; contudo, apontam para uma prevalência global
de SB bem superior no período de estudo à encontra-
da anteriormente à pandemia de COVID-19. O facto
anterior reforça a necessidade de aplicar medidas que
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minimizem o impacto de fatores associados à SB, no-
meadamente medidas de proteção contra agressão fí-
sica ou verbal e melhor integração de profissionais des-
tacados para outras estruturas além da melhoria das
condições globais de trabalho.

CONCLUSÃO
Na situação gerada pela pandemia COVID-19, a maio-

ria dos profissionais dos CSP trabalhou durante fins-de-
-semana ou feriados e horas extraordinárias, assim como
estiveram destacados para ADR-Comunidade e pólo de
vacinação. Um terço dos profissionais não foi pago por
horas extraordinárias ou incómodas. Metade foi vítima
de agressão verbal ou física durante a pandemia. A maio-
ria dos profissionais discordou que tivessem os recursos
humanos necessários, mas apenas metade discordou
que tivessem os materiais necessários.

No presente estudo verificou-se uma prevalência de
síndroma de Burnoutde 20,4% nos profissionais de CSP,
superior à encontrada em estudos levados a efeito an-
tes da situação de pandemia. Globalmente estes pro-
fissionais apresentavam exaustão emocional alta, des-
personalização em grau intermédio e realização pro-
fissional também intermédia.

Foram encontradas associações entre a síndroma de
Burnoute as suas dimensões com idade de serviço, sexo,
região, o número de inscritos nas unidades funcionais,
agressão física ou verbal, trabalho durante os fins-de-se-
mana ou feriados, horas extraordinárias e respetivo não
pagamento, assim como destacamento para ADR-Co-
munidade e pólo de vacinação. Estes dados documen-
tam o significativo impacto que a pandemia COVID-19
teve nos profissionais de cuidados de saúde primários.
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ABSTRACT

BURNOUTCSP: THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PRIMARY HEALTHCARE
Introduction: In March 2020, the World Health Organization declared the COVID-19 pandemic status. Several measures were
applied, such as the restructuring of primary health care, which led to the accumulation of new functions by professionals, ori-
ginating in more work-related stress and fatigue, with a consequent predisposition to Burnout syndrome.
Objectives: Characterize the difficulties of professionals; evaluate the prevalence of Burnout syndrome; correlate the syndro-
me with sociodemographic and professional variables.
Methods: A cross-sectional, observational, and descriptive study with an analytical component of primary health care profes-
sionals in Portugal, which took place between April and June 2021. Demographic and professional variables were evaluated, as
well as the Burnout syndrome through the Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey.
Results: 1,434 responses were accepted. Most worked during weekends or holidays and overtime and were allocated to other
poles associated with managing the pandemic. A third was not paid for overtime or inconvenient hours and half of the profes-
sionals were victims of verbal or physical aggression. Most disagreed that they had enough human resources and half disagreed
that they had enough materials. The prevalence of Burnout syndrome was 20.4%. The syndrome and its dimensions were as-
sociated with the age of service, sex, region, the number of people enrolled in functional units, physical or verbal aggression,
work during weekends or holidays, overtime, and respective non-payment, as well as being allocated to other poles.
Conclusions: In the present study, there was a higher prevalence of the syndrome compared to previous studies, possibly due
to the COVID-19 pandemic, corroborated by the associations found.

Keywords: Burnout, Professional; Primary health care; COVID-19; Portugal.
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INTRODUÇÃO

A
consulta aberta é definida como um período
de consulta com marcação presencial ou te-
lefónica no próprio dia.1 Esta consulta não
programada existe para resolver situações de

doença aguda ou problemas percecionados pelos uten-
tes como agudos. Idealmente o doente é atendido pelo
respetivo médico de família. Nas situações de ausência

Ana Teresa Fróis,1 Ângela Freitas Sampaio1

Impacto da pandemia COVID-19
na utilização da consulta aberta
de uma Unidade de Cuidados de
Saúde Primários

RESUMO
Introdução:A consulta aberta é uma consulta com marcação no próprio dia para resolver situações de doença aguda. A sua de-
sadequada utilização é um problema recorrente que gera incapacidade de resposta adequada aos utentes. Durante a pandemia
por COVID-19 foi necessário reformular a atividade assistencial nos cuidados de saúde primários, limitando o contacto pre-
sencial com os utentes.
Objetivos: Conhecer o impacto da COVID-19 na utilização da consulta aberta, bem como fazer a caracterização sociodemo-
gráfica dos utentes utilizadores e compreender os motivos de utilização mais frequentes.
Métodos: Estudo observacional descritivo com componente analítica da consulta aberta em abril/19, abril/20 e abril/21, numa
unidade de saúde familiar, com caracterização sociodemográfica dos utentes e avaliação dos motivos de consulta e sua ade-
quação.
Resultados: Realizaram-se uma média diária de 18 consultas em 2019, 19 em 2020 e 31 em 2021. Não se observaram dife-
renças sociodemográficas dos utentes entre os períodos analisados, havendo sempre predomínio do sexo feminino e idade mé-
dia entre 45 e 52 anos. Em pré-pandemia prevaleciam os motivos gerais e músculo-esqueléticos. Em 2020 aumentou o peso
relativo das queixas respiratórias e, em 2021, foi restabelecido o padrão pré-pandemia. O ano relacionou-se com a adequabi-
lidade do motivo (p<0,001), com valores de inadequabilidade de 47% em 2019, 19% em 2020 e 31% em 2021. Os motivos
inadequados mais frequentes foram os mesmos – queixas não agudas, visualização de exames e renovação/pedido de certifi-
cado de incapacidade para o trabalho –, mas com pesos relativos diferentes (p<0,001).
Conclusões:A pandemia COVID-19 associou-se a um aumento da adequação dos motivos de utilização da consulta aberta, o
que mostra que não só é fundamental uma adequada educação dos doentes quanto aos motivos corretos para recurso à con-
sulta aberta, mas também assegurar uma adequada acessibilidade às restantes modalidades de consulta para não motivar o re-
curso indevido à consulta aberta.

Palavras-chave: Cuidados de saúde primários; Consulta aberta; Gestão de recursos da equipa de assistência à saúde; COVID-19.

de profissionais, os cuidados a prestar aos utentes são
assegurados, na medida necessária e suficiente, para
que não se prejudique a situação de doença aguda em
que se encontra, através de um sistema de intersubsti-
tuição.2-3

A utilização inadequada da consulta aberta é um
problema recorrente a nível nacional. Assiste-se a soli-
citações para consulta nos períodos de consulta aber-
ta e consulta aberta em sistema de intersubstituição
que não correspondem a doença aguda, o que gera uma

estudosoriginaisDOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13434
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incapacidade de resposta adequada aos utentes.4 Estu-
dos prévios têm demonstrado uma grande prevalência
de motivos de consulta correspondendo a atividades
administrativas, como a emissão de certificados de in-
capacidade temporária para o trabalho (CIT), ativida-
des de avaliação do estado de saúde, pedidos de ava-
liação de resultados de meios complementares de diag-
nóstico e terapêutica (MCDT) ou para mostrar cartas
de outros profissionais de saúde.5-6 Estas atividades es-
tão fora do âmbito daquilo que devem ser os motivos
da consulta aberta, devendo antes ser incluídas no âm-
bito das consultas programadas. Este problema tem
vindo a ser identificado também na Unidade de Saúde
Familiar (USF) Horizonte, onde a proporção de con-
sultas médicas realizadas no dia do agendamento se
encontra acima do máximo aceitável.7

Durante os períodos de estado de alerta, estado de
calamidade e estado de emergência associados à pan-
demia por COVID-19 houve uma reformulação quase
total da atividade assistencial nos cuidados de saúde
primários (CSP). Pela restrição no acesso, limitações de
deslocação impostas pelas autoridades e medo ine-
rentes à situação poderá ter havido uma redução na
utilização da consulta aberta nas suas novas vertentes
– área dedicada ao COVID (ADC), posteriormente re-
nomeada área dedicada a doentes respiratórios (ADR),
ou não-ADC – e, possivelmente, uma melhor adequa-
ção dos motivos de recorrência à mesma.

Numa altura em que foi necessário limitar o contac-
to presencial com os utentes, para segurança dos pro-
fissionais e dos próprios utentes, e reforçar a correta uti-
lização dos recursos, uma vez que a disponibilidade de
consultas presenciais era inferior à habitual, entendeu-
-se que seria pertinente conhecer o impacto da pande-
mia por COVID-19 na utilização da consulta aberta nos
CSP, mais especificamente na USF Horizonte, como
ponto de partida para uma eventual análise dos pro-
blemas e procura de soluções para o mesmo. Procurou-
-se para isso realizar uma caracterização dos utentes
utilizadores da consulta aberta a nível sociodemográ-
fico (idade, sexo, escolaridade, situação laboral) e uma
caracterização da utilização da consulta aberta quan-
to ao número médio de consultas realizadas diaria-
mente e as patologias/motivos mais frequentemente
associados numa amostra de população da área de Ma-
tosinhos.

MÉTODOS
Tipo de estudo e amostra

Foi realizado um estudo observacional retrospetivo,
descritivo com componente analítica, no qual foram
avaliados os registos dos utentes inscritos na USF Ho-
rizonte – Unidade Local de Saúde de Matosinhos
(ULSM), que recorreram à consulta aberta/consulta de
intersubstituição entre 01/04/2019 e 30/04/2019, à con-
sulta ADC/não-ADC entre 01/04/2020 e 30/04/2020 e
à consulta ADR/consulta de intersubstituição entre
01/04/2021 e 30/04/2021. Foram excluídos os utentes
esporádicos, não inscritos na USF, uma vez que se con-
siderou que a sua inclusão poderia ser fonte de viés, no-
meadamente por a consulta aberta ser, nestes casos, a
única forma de acesso destes utentes a um médico de
família na sua proximidade e também por não terem
contacto prévio com os profissionais de saúde da uni-
dade que pudessem esclarecer quanto aos corretos mo-
tivos de utilização deste tipo de consulta.

Variáveis
Foram recolhidos dados relativos à caracterização

sociodemográfica – idade, sexo, habilitações, situação
profissional, isenção de taxas moderadoras – e à situa-
ção clínica – código da Classificação Internacional de
Cuidados de Saúde Primários (ICPC-2) atribuído no re-
gisto correspondente à consulta em questão. O motivo
de consulta foi obtido a partir da classificação no parâ-
metro «S» do SOAP sempre que estava codificada uma
queixa por parte do utente, sendo que se utilizou a co-
dificação em «A» sempre que existia um diagnóstico
bem definido associado à consulta ou na ausência de
codificação no campo «S». Todos os dados recolhidos
foram obtidos no processo clínico eletrónico do doen-
te.

Foi posteriormente feita uma classificação pelos in-
vestigadores quanto à adequação ou não adequação
do motivo para utilização da consulta aberta. Os crité-
rios usados para esta classificação basearam-se no tem-
po de evolução das queixas (sinais e sintomas de início
ou com agravamento inferior ou superior a quatro se-
manas)8 e também no motivo em si, considerando-se
não adequados motivos relacionados com relatórios
médicos, exames complementares de diagnóstico, re-
ceituário médico, renovação de atestados de incapaci-
dade temporária ou quaisquer outros motivos não 
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relacionados com sinais ou sintomas de doença aguda.
Nos casos em que o motivo foi considerado não ade-
quado, este foi categorizado segundo as seguintes clas-
ses: não urgente (queixa sem gravidade clínica que jus-
tifique avaliação médica urgente), não agudo (queixa
com duração superior a quatro semanas), consulta de
rotina (abordagem de doenças crónicas sem contexto
de descompensação aguda), relatório, MCDT, CIT, me-
dicação, atestado de carta de condução e prescrição de
medicina física e de reabilitação ou terapia da fala.

Análise estatística
Os dados recolhidos foram registados num ficheiro

informático de Microsoft Office Excel® 2019 e conver-
tidos para o IBM® Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS)® Statistics v. 26, 2018, onde foi realiza-
da a análise estatística.

As variáveis sociodemográficas foram submetidas a
análise descritiva. Os resultados foram apresentados
em tabelas de frequência. Nas variáveis quantitativas
contínuas foram calculados o mínimo, máximo, mé-
dia, mediana (intervalo interquartil) e moda. As com-
parações temporais das variáveis sociodemográficas e
clínicas, bem como a análise inferencial da adequação
da consulta, foram realizadas com recurso aos testes
Qui-quadrado e exato de Fisher para os dados qualita-
tivos e ao teste de Mann-Whitneypara dados quantita-
tivos. Quando existiam dados omissos, a análise foi rea-
lizada apenas com os dados válidos e o tamanho amos-
tral considerado foi descrito. Foi assumida significân-
cia estatística para valores de p inferior a 0,05.

Pareceres e aprovações
O protocolo do estudo foi submetido à apreciação da
comissão de ética da ULSM, tendo obtido parecer fa-
vorável. Foi ainda obtida aprovação por parte da coor-
denadora da USF Horizonte, do conselho clínico e de
saúde e do conselho de administração da ULSM.

RESULTADOS
Descrição dos tipos de consulta

Na USF Horizonte, no período em estudo, foram rea-
lizadas 1.404 consultas abertas, das quais 355 em
abril/2019, 393 em abril/2020 e 656 em abril/2021 (Ta-
bela 1). Estes valores correspondem a uma média de
17,8 consultas abertas por dia no período pré-pande-

mia, 18,7 consultas durante o primeiro estado de emer-
gência pela pandemia COVID-19 (78% das quais reali-
zadas em contexto não-ADC e 21% em contexto ADC)
e 31,2 consultas um ano após o início da pandemia 
COVID-19 (92% na USF Horizonte e 8% no ADR).

Além das consultas abertas já descritas, verificou-se,
em abril/2020, uma diminuição muito marcada do nú-
mero de consultas programadas realizadas em forma-
to presencial na USF Horizonte (117 vs. 1.373 no perío-
do correspondente do ano anterior). No ano de 2021,
apesar de ter havido um aumento desse número, os va-
lores não atingiram ainda os números pré-pandemia
(Tabela 2).

Caracterização sociodemográfica
Não se observaram diferenças estatisticamente sig-

nificativas a nível sociodemográfico entre os vários pe-
ríodos analisados. Em todos registou-se um predomí-
nio de utentes do sexo feminino, próximo de dois ter-
ços da amostra. As idades médias variaram entre 45,6
e 51,2 anos. A situação profissional foi semelhante nos
três períodos, com valores próximos de metade em si-
tuação ativa ou estudantes e a outra metade não ativa
ou reformada. As habilitações também não foram sig-
nificativamente diferentes, sendo em todos os períodos
mais prevalente a escolaridade até à 4.a classe, seguida
da escolaridade até ao 9.o ano, ainda que nesta variável
os desconhecidos fossem significativos (37,7-47,9%).
No período pré-pandemia, em que ainda não vigorava
a isenção global de taxas moderadoras nos CSP, quase
metade dos utentes que recorreram à consulta tinham,
à data, isenção de taxas moderadoras.

Caracterização dos motivos de consulta
Em período pré-pandemia verificou-se uma predo-

minância de motivos de consulta do sistema músculo-
-esquelético e do âmbito «geral e inespecífico», segui-
dos do aparelho respiratório, aparelho digestivo, psi-
cológico, aparelho circulatório e pele. Todos os restan-
tes capítulos do ICPC-2 tiveram uma representação
inferior a 5% do global de motivos (Figura 1).

Durante o primeiro estado de emergência pela pan-
demia COVID-19 registou-se um predomínio de moti-
vos de consulta por queixas do sistema músculo-es-
quelético e aparelho respiratório, seguidas do aparelho
digestivo, «geral e inespecífico», aparelho urinário, pele,
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ouvidos e aparelho circulatório. Todos os restantes 
capítulos do ICPC-2 tiveram uma representação infe-
rior a 5% do total de motivos. Face ao ano anterior cons-
tata-se um aumento do peso relativo das queixas do
sistema respiratório e do ouvido e uma diminuição do

peso do âmbito «geral e inespecífico» e das queixas psi-
cológicas.

Um ano após o início da pandemia COVID-19 preva-
leceram as consultas por queixas do sistema músculo-
esquelético, seguidas do âmbito «geral e inespecífico»,

Características Sociodemográficas

2019 2020 2021

N=355 N=393 N=656

Sexo, n (%)

Feminino 233 (65,6) 238 (60,6) 426 (64,9)

Masculino 122 (34,4) 155 (39,4) 230 (35,1)

Idade, anos (Média ± DP) 51,2 ± 21,6 50,1 ± 20,3 45,6 ± 23,2

Situação Profissional, n (%)

Ativo 156 (43,9) 167 (42,5) 238 (36,3)

Não Ativo 88 (24,8) 123 (31,3) 215 (32,8)

Estudante 23 (6,5) 19 (4,8) 64 (9,8)

Reformado 74 (20,8) 68 (17,3) 95 (14,5)

Não Aplicável 2 (0,6) 3 (0,8) 11 (1,7)

Desconhecido 12 (3,4) 13 (3,3) 33 (5,0)

Isenção, n (%)

Sim 165 (46,5%) N.A. N.A.

Não 190 (53,5%) N.A. N.A.

Habilitações, n (%)

Menos de 4 anos de escolaridade 27 (7,6) 28 (7,1) 35 (5,3)

4 anos de escolaridade 63 (17,7 79 (20,1) 118 (18,0)

6 anos de escolaridade 27 (7,6) 33 (8,4) 53 (8,1)

9 anos de escolaridade 20 (5,6) 35 (8,9) 73 (11,1)

11 anos de escolaridade 5 (1,4) 11 (2,8) 15 (2,3)

12 anos de escolaridade 23 (6,5) 37 (9,4) 55 (8,4)

Curso tecnológico/profissional nível III 1 (0,3) 1 (0,3) 3 (0,5)

Curso de especialização tecnológica 0 (0,0) 2 (0,5) 2 (0,3)

Bacharelato 3 (0,8) 0 (0,0) 1 (0,2)

Licenciatura 15 (4,2) 19 (4,8) 24 (3,7)

Pós-graduação 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,2)

Mestrado 1 (0,3) 0 (0,0) 0 (0,0)

Desconhecido 170 (47,9) 148 (37,7) 276 (42,1)

TABELA 1. Características sociodemográficas dos utentes que recorreram à 
consulta aberta da unidade de saúde familiar Horizonte em abril/2019,
abril/2020 e abril/2021

Legenda: DP = Desvio-padrão; N.A. = Não aplicável.
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aparelho digestivo, aparelho respiratório, pele, apare-
lho circulatório e aparelho urinário. Todos os restantes
capítulos do ICPC-2 tiveram uma representação infe-
rior a 5%. Face ao ano anterior verificou-se um aumento
do peso relativo das queixas do âmbito «geral e inespe-
cífico» e uma diminuição do peso das queixas do siste-
ma respiratório.

Caracterização da adequação dos motivos de consulta
Em período pré-pandemia verificou-se que 46,5%

das consultas abertas eram por motivos considerados
não adequados. Durante o primeiro estado de emer-
gência pela pandemia COVID-19 houve uma redução
drástica desse número, com apenas 18,8% das consul-

tas por motivo considerado não adequado. Um ano
após o início da pandemia COVID-19, o valor aumen-
tou para 30,5%, mas não chegou a atingir os valores
prévios à pandemia. O período temporal e a adequabi-
lidade dos motivos de consulta apresentaram uma re-
lação estatisticamente significativa (p<0,001).

Dentro dos motivos de não adequabilidade da con-
sulta, nos três períodos analisados os motivos mais fre-
quentes foram semelhantes – queixas clínicas não agu-
das, visualização de resultados de MCDT e renova-
ção/pedido de CIT –, mas com pesos relativos diferen-
tes, com significância estatística (p<0,001). Em
abril/2019 predominaram os pedidos de consulta aber-
ta para visualização de resultados de MCDT, enquanto

Tipo de Consulta Abril/2019 Abril/2020 Abril/2021

Saúde de adultos (inclui vigilância de diabetes mellitus e hipertensão arterial) 1.066 31 753

Planeamento familiar e rastreio do cancro do colo do útero 78 2 92

Saúde materna 49 21 49

Saúde infantil 154 57 115

Visita domiciliária 26 6 53

TOTAL 1.373 117 1.062

TABELA 2. Consultas programadas presenciais realizadas na USF Horizonte, nos três meses do estudo
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Figura 1. Representação da frequência relativa (%) dos motivos de consulta segundo os capítulos ICPC-2, para cada ano em análise.
Legenda: A – Geral e inespecífico; B – Sangue, órgãos hematopoiéticos e linfáticos; D – Aparelho digestivo; F – Olhos; H – Ouvidos; K – Aparelho circulatório; 
L – Sistema músculo-esquelético; N – Sistema nervoso; P – Psicológico; R – Aparelho respiratório; S – Pele; T – Endócrino, metabólico e nutricional; U – Aparelho
urinário; W – Gravidez e planeamento familiar; X – Aparelho genital feminino (incluindo mama); Y – Aparelho genital masculino; Z – Problemas sociais.
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em 2020 e 2021 predominaram os pedidos por queixas
clínicas não agudas (Figura 2).

A utilização da consulta aberta para realização de
consulta de rotina (abordagem de doenças crónicas
sem contexto de descompensação aguda) foi de 12,7%
em 2019, tendo esse valor reduzido drasticamente para
2,7% em 2020, mas subido novamente para valores pró-
ximos aos pré-pandemia em 2021 (11,0%).

Análise comparativa da adequabilidade das consultas
No ano 2020 registou-se uma relação estatistica-

mente significativa entre o sexo e a adequabilidade de
recorrência à consulta aberta, sendo esta mais fre-
quente no sexo feminino. Não houve relações signifi-
cativas das restantes variáveis sociodemográficas com
a adequabilidade do motivo de consulta nem em ne-
nhum dos outros anos analisados (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Este estudo teve como principal objetivo avaliar o

impacto da pandemia COVID-19 na procura da 
consulta aberta da USF Horizonte e, através dos dados
obtidos, procurar soluções para melhorar o seu uso e

redirecionar este recurso para quem de facto beneficia
dele.

Caracterização sociodemográfica
A população de utilizadores da consulta aberta nes-

te estudo é semelhante à descrita em estudos prévios,
havendo uma prevalência do sexo feminino próxima de
dois terços (65,6% vs. 62,7%5 vs. 62,3%6) e idade média
próxima dos 50 anos;5 enquadra-se no envelhecimen-
to da população portuguesa, também do concelho de
Matosinhos, no aumento da incidência de problemas
de saúde nas faixas etárias mais avançadas e também
nas limitações de acesso inerentes aos extremos da ida-
de. Também a situação profissional foi semelhante aos
estudos prévios, com cerca de metade dos utentes em
situação ativa ou estudantes e a outra metade refor-
mados ou desempregados.5-6 Semelhante ao observado
numa USF do Porto Ocidental, a maioria dos utentes ti-
nham até quatro anos de escolaridade, seguido da es-
colaridade até ao 9.o ano.5

No período pré-pandemia, em que ainda não vigo-
rava a isenção global de taxas moderadoras nos CSP,
quase metade dos utentes que recorreram à consulta 
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Figura 2. Representação da frequência relativa (%) dos motivos inadequados de consulta, para cada ano em análise.
Legenda: ACC = Atestado para carta de condução; CIT = Certificado de incapacidade temporária; MCDTs = Meios complementares de diagnóstico e terapêuti-
ca; MFR = Medicina física e de reabilitação; TF = Terapia da fala.
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tinha, à data, isenção destas taxas. Este valor contrasta
com o observado noutros estudos prévios, em que mais
de metade dos utentes utilizadores tinha isenção das ta-
xas moderadoras (46,5% vs. 58,7%5 vs. 57,9%6).

Acessibilidade à consulta
Segundo a revisão sistemática de Moynihan e cola-

boradores,9 alguns estudos apontam para uma redu-
ção da utilização dos serviços de saúde na pandemia
COVID-19. No entanto, na USF Horizonte verificou-se
um aumento de consultas abertas realizadas compara-
tivamente com o ano anterior; pode explicar-se pelo
facto de, como apontado por Mann e colaboradores,10

a redução dos serviços de saúde ter ocorrido maiorita-
riamente nos locais mais afetados pela pandemia. As

urgências hospitalares com resposta reduzida e o
medo de recorrer ao hospital, onde haveria uma
maior probabilidade de contacto com pessoas infe-
tadas, poderá ter levado a uma maior procura dos
CSP para resolução de situações de doença aguda.
Sendo a isenção de taxas moderadoras apontada
como um fator facilitador para o acesso aos CSP, a
isenção global de taxas moderadoras nos CSP pode
também justificar, pelo menos em parte, o aumen-
to progressivo de procura da consulta aberta, de
2019 para 2020 e, especialmente, de 2020 para 2021.

Motivos de consulta
Ao contrário do estudo realizado em 2014 numa

USF do Porto Ocidental, em que predominaram mo-
tivos de consulta do aparelho respiratório, seguidas
do aparelho psicológico e só depois pelo sistema
músculo-esquelético,5 na USF Horizonte, nos três
períodos analisados, predominaram os motivos do
sistema músculo-esquelético, tendo havido no pe-
ríodo do primeiro estado de emergência pela pan-
demia COVID-19 um aumento muito significativo
das queixas respiratórias, passando a ocupar o se-
gundo lugar em termos de motivos mais prevalen-
tes.

Importa realçar que, face ao ano de 2019, houve
um aumento do peso relativo das queixas do siste-
ma respiratório e do ouvido num período de pan-
demia por uma infeção respiratória. As próprias con-
dições inerentes à fase inicial de pandemia, como a
necessidade de declaração médica para isolamento

profilático (considerado um motivo inadequado de uti-
lização da consulta aberta por ser um procedimento
burocrático que poderia ser resolvido nas outras mo-
dalidades de consulta disponíveis, nomeadamente
consulta programada ou consulta telefónica) e a ne-
cessidade de avaliação médica para prescrição de tes-
tes para a deteção da infeção por SARS-CoV-2 (consi-
derado um motivo adequado de utilização da consulta
aberta por corresponder à avaliação clínica de uma si-
tuação aguda, mas não esquecendo que muitas destas
situações seriam de queixas ligeiras que, noutro 
contexto, não teriam motivado a avaliação médica) 
poderão ter levado a uma afluência aumentada pelas
queixas respiratórias. A favor desta justificação consi-
dera-se o facto de o aumento de consultas por motivos

Variável
Ano

2019 2020 2021

Sexo, %

Feminino 56,7|| 84,9||,* 71,1||

Masculino 47,5|| 75,5||,* 66,5||

Situação Profissional, %

Ativo/Estudante 52,0|| 80,6|| 70,2||

Não Ativo/Reformado 53,7|| 82,2|| 67,1||

Não Aplicável/Desconhecido 71,4|| 75,0|| 81,8||

Isenção, %

Sim 52,7|| N.A. N.A.

Não 54,2|| N.A. N.A.

Habilitações, %

≤ 4 anos de escolaridade 46,7|| 77,6|| 66,0||

≤ 9 anos de escolaridade 63,8|| 77,9|| 69,0||

≤ 12 anos de escolaridade 55,2|| 78,4|| 66,7||

Ensino Superior 47,4|| 89,5|| 61,5||

Local, %

USF/Não-ADC N.A. 77,9|| 67,2||

ADC/ADR N.A. 93,0|| 96,2||

TABELA 3. Características sociodemográficas, de acordo
com a adequabilidade do motivo de consulta, para cada
ano em análise

Legenda: * p<0,05; || qui-quadrado de Pearson; ADC = Área dedicada ao 

COVID; ADR = Área dedicada a doentes respiratórios; DP = Desvio-padrão;

N.A. = Não aplicável; USF = Unidade de Saúde Familiar.
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respiratórios se ter verificado apenas em 2020, altura
em que essa exigência de avaliação médica estava em
vigor, e tendo havido um decréscimo em 2021, quando
já não se aplicava essa exigência, principalmente con-
siderando que o número de novas infeções por SARS-
-CoV-2 em Portugal foi semelhante entre abril/2020 e
abril/2021 (16.884 vs. 14.771).11 As queixas do foro psi-
cológico na USF Horizonte foram sempre pouco re-
presentativas, comparativamente a estudos prévios
noutros locais,5 o que poderá refletir diferenças na po-
pulação em questão, quer em termos de morbilidade
quer em termos de valorização das queixas psicológi-
cas.

Previamente à realização do estudo era antecipado
um aumento relativo das queixas do aparelho psicoló-
gico, na sequência do impacto do risco iminente para
a saúde, do desconhecimento da situação em vigor e
das consequências do isolamento prolongado. Não se
verificou, podendo advir de uma melhor capacidade
da população para lidar com as adversidades face ao es-
perado ou possivelmente à existência de estigma e re-
ceio dos utentes em procurarem o médico por queixas
psicológicas – vergonha, medo de não reconhecimen-
to, medo de não valorização, entre outros.

Adequação dos motivos de consulta
O uso inadequado dos cuidados de saúde, na sua ge-

neralidade, tem múltiplas causas que vão desde a atua-
ção dos profissionais de saúde até às crenças e expec-
tativas dos utentes. A consulta aberta não foge a essa re-
gra e, como objetivado no presente estudo, em perío-
do pré-pandemia quase metade destas consultas
ocorreu por motivos considerados não adequados. Este
valor foi muito superior ao observado noutra USF de
Matosinhos em 2015-2016, em que apenas 10,7% das
consultas foram por motivos considerados inadequa-
dos.6

Dos resultados obtidos em 2020, no início da pan-
demia COVID-19, facilmente se observa que a percen-
tagem de consultas abertas com motivos não adequa-
dos foi muito inferior ao ano anterior – pré-pandemia.
Uma parte desta redução ocorreu à custa dos motivos
classificados como «não urgentes» (redução de 11%
para 5%), ou seja, por queixas sem gravidade clínica
que justificassem avaliação médica urgente. Scara-
muzza e colaboradores12 observaram que, no Norte de

Itália, onde a pandemia teve um peso preponderante,
se registou uma diminuição das apresentações ligeiras
das diversas patologias pediátricas, sugerindo que as
patologias não relevantes (definidas pelos autores
como triagem verde ou branca) que, previamente à
pandemia, eram muito frequentes, deixaram de o ser,
corroborando o observado pelos investigadores.

Durante a pandemia, a maior preocupação face a
sintomas respiratórios e o medo de estar infetado po-
dem ter levado a uma maior procura da consulta aber-
ta por estes motivos, que justificariam uma avaliação
clínica por uma situação aguda e potencialmente de ris-
co e, como tal, adequada, contribuindo para a maior
adequação dos motivos de consulta.

Dada a menor disponibilidade de consultas progra-
madas poderia ser esperado um aumento da procura
da consulta aberta para realização de consulta de roti-
na nesse período. Contudo, a utilização da consulta
aberta para realização de consulta de rotina foi muito
menor em 2020 face a 2019 (2,7% comparativamente
com 12,7%). Nesta altura, havia mais receio em sair de
casa e em deslocar-se à USF, o que poderá ter sido um
travão ao uso indevido da consulta aberta. Além disso,
na USF Horizonte, no início da pandemia, vigorou uma
triagem telefónica prévia à consulta aberta presencial,
o que deverá ter condicionado uma utilização mais ra-
cional da mesma. A telemedicina e as consultas por te-
lefone, onde foram abordadas situações não agudas,
passaram a ser muito frequentes, podendo também
contribuir para o facto de, durante aquele período, não
se ter utilizado a consulta aberta para realizar consul-
tas de rotina.

Um ano após o início da pandemia COVID-19, o nú-
mero de consultas por motivos não adequados voltou
a aumentar, ainda que não chegando a atingir os valo-
res prévios à pandemia. Dentro destes, aumentou ain-
da a percentagem de consultas abertas utilizadas para
realização de consulta de rotina, o que pode advir da
progressiva diminuição do medo de infeção por SARS-
-CoV-2 com o evoluir da pandemia, associado à manu-
tenção de alguma limitação no acesso à consulta, pelo
que a população terá voltado a recorrer à consulta aber-
ta como forma de chegar ao seu médico de família. 
Apesar de se ter registado, em abril/2021, um aumen-
to na disponibilidade de consultas programadas face ao
ano anterior (Tabela 2), nesta fase a acessibilidade não
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tinha ainda retomado os valores pré-pandemia, uma
vez que permaneciam em vigor alterações nos horá-
rios de consulta médica, pela duração da consulta pro-
gramada de trinta minutos (previamente à pandemia
era de vinte minutos), bem como a inclusão de perío-
dos de consulta telefónica que não existiam pré-pan-
demia.

Nos três anos avaliados, os principais motivos não
adequados de recorrência à consulta aberta foram as
queixas clínicas não agudas, a visualização de resulta-
dos de MCDT e a renovação/pedido de CIT, motivos es-
tes semelhantes aos observados em estudos prévios.6

Estes resultados apontam para a necessidade de em-
penho dos profissionais na educação para a saúde dos
utentes sobre os motivos que devem realmente levá-los
a recorrer a uma consulta aberta. Tendo sido as quei-
xas do foro músculo-esquelético as mais frequentes, e
tratando-se de um conjunto de patologias que levam a
maior requisição de MCDT e com recorrência da sin-
tomatologia, torna-se imperativo que os médicos agen-
dem consultas programadas para avaliação dos resul-
tados dos MCDT solicitados e para um acompanha-
mento mais frequente da evolução da doença, bem
como o agendamento de consultas de reavaliação da
necessidade de CIT, sobrecarregando menos a consul-
ta aberta com estas questões.

Limitações
Uma das principais dificuldades na realização deste

estudo prendeu-se com os registos clínicos inadequa-
dos ou incompletos. Em primeiro lugar, na análise das
características sociodemográficas dos utentes verifica-
ram-se diversas dificuldades, nomeadamente relativas
à codificação da situação profissional – muitas vezes in-
coerente com os registos por extenso em consultas re-
centes e em que, por exemplo, nas crianças, era por ve-
zes codificada como «desconhecido» e noutras como
«não aplicável», gerando valores incoerentes na análi-
se estatística. Em adição, no registo SOAP da consulta
é fundamental a correta codificação e preenchimento
dos registos clínicos, quer para fins de investigação quer
para o próprio acompanhamento do utente, uma vez
que muitas vezes os registos terão de ser consultados
por outros médicos e, na ausência de registos claros, há
informação clínica perdida. Apesar de se terem verifi-
cado valores elevados de registos não codificados ou

sem descrição das queixas (4,2% das consultas de 2019,
8,1% das consultas de 2020 e 4,0% das consultas de
2021), estes valores foram inferiores aos observados
previamente no Porto Ocidental, com 22,4% das con-
sultas sem registo.5 A qualidade dos registos clínicos é
preponderante para uma correta avaliação do motivo
da consulta e os profissionais devem ser incentivados
a uma melhor codificação e descrição das queixas.

Apesar dos dados obtidos não poderem ser direta-
mente extrapolados para outras unidades de saúde que
servem diferentes populações com diferentes caracte-
rísticas, alertar para esta problemática pode incentivar
a realização de novos estudos em outras unidades, que
permitam melhorar a sua acessibilidade e, consequen-
temente, a prestação de cuidados aos seus utentes.

CONCLUSÃO
A pandemia COVID-19 associou-se a um aumento da

utilização da consulta aberta, mas também a uma
maior adequação dos motivos da sua utilização. É fun-
damental investir numa adequada educação para a
saúde dos utentes quanto aos motivos corretos para re-
curso à consulta aberta e numa melhor organização do
tempo dos profissionais, com vista a um melhor acom-
panhamento das patologias subagudas e de caráter cró-
nico, mas que frequentemente apresentam agudiza-
ções. Ao assegurar uma adequada acessibilidade às res-
tantes modalidades de consulta poder-se-á reduzir o re-
curso indevido à consulta aberta e rentabilizar os
recursos disponíveis nas unidades de saúde.

Este estudo contribuiu para a definição de alguns
dos principais motivos que levam os utentes a recorrer
à consulta aberta da USF Horizonte; no entanto, pode
não ser possível extrapolar para as populações de ou-
tras unidades de saúde. Neste sentido, são importantes
mais estudos nesta área com vista a arranjar estratégias
comuns às várias unidades e, quem sabe?, à realização
de atividades conjuntas de educação para a saúde en-
tre agrupamentos de centros de saúde.
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ABSTRACT

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE WALK-IN APPOINTMENT IN A PRIMARY HEALTH CARE UNIT
Introduction: The walk-in appointment is an appointment scheduled on the same day, to solve situations of acute illness. Its’
inappropriate use is a recurrent problem that causes a failure to respond adequately to users. During the COVID-19 pandemic,
there was a reformulation of activity in primary health care as it was necessary to limit face-to-face contact with patients.
Objectives: Identifying the impact of COVID-19 on the walk-in appointment demand, as well as making a sociodemographic
characterization of the users and a descriptive analysis of the most frequent motives for consultation.
Methods: Descriptive observational study with an analytical component of the walk-in appointment on April/19, April/20, and
April/21, in a family health unit, with sociodemographic characterization and identification of the motives for an appointment
and their adequacy.
Results: An average of 18 daily appointments were conducted in 2019, 19 in 2020, and 31 in 2021. There were no differences
in the users’ sociodemographic characteristics between the analyzed periods, with a transversal predominance of females and
a mean age between 45 and 52 years.  Before the pandemic, general and musculoskeletal reasons prevailed. In 2020, the rela-
tive weight of respiratory complaints increased and in 2021 the pre-pandemic pattern was restored. The year was related to
the adequacy of the reason (p<0.001), with inadequacy values of 47% in 2019, 19% in 2020, and 31% in 2021. The most fre-
quent inadequate motives were the same – non-acute clinical complaints, delivery of exam results, and renewal/request of sick
leaves – but with different relative weights (p<0.001).
Conclusion: COVID-19 pandemic was associated with higher adequacy of motives for walk-in appointments, highlighting the
importance of adequate patient education about the correct reasons for using the walk-in appointment, as well as to ensure
adequate access to other appointment modalities, so as not to motivate the improper use of the walk-in appointment.

Keywords: Primary health care; Acute appointments; Healthcare crew resource management; COVID-19.
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INTRODUÇÃO

E
m dezembro de 2019, a Organização Mundial da
Saúde reconheceu e identificou um novo coro-
navírus, com origem na China. Foi apelidado
de SARS-CoV-2 e a doença por ele causada de-

signou-se por COVID-19.1-2

A 11 de março de 2020, esta infeção foi declarada
como pandemia, tendo em conta o seu atingimento
global, sendo que, a 2 de março, Portugal registou o seu
primeiro caso da doença.3 Desde então, no nosso país,
profundas mudanças foram operadas na organização
dos serviços de saúde, particularmente nos cuidados de

Francisco Santos Coelho,1 Susana Sampaio Oliveira2

Políticas de saúde prioritárias
no pós-pandemia: a visão dos
profissionais de saúde

RESUMO
Objetivo: Conhecer a opinião e a perceção dos profissionais de saúde sobre o impacto da pandemia da COVID-19 na sua prá-
tica clínica e identificar as políticas de saúde que consideram ser mais prioritárias para a fase de retoma assistencial pós-pan-
démica.
Tipo de estudo: Observacional, transversal e descritivo.
População: Adultos, profissionais de saúde de qualquer área, que tenham estado no ativo durante o ano 2020.
Métodos: Colheita de dados através de um questionário divulgado online em diversas plataformas durante a primeira quinze-
na do mês de julho de 2021. A análise estatística descritiva e inferencial foi feita em Microsoft Excel® e em GraphPad Prism®.
Resultados: Dos 546 profissionais de saúde que participaram neste estudo, 93% consideraram que a pandemia da COVID-19
teve um impacto importante na sua prática clínica; destes, 65% classificaram esse impacto como elevado. Verificou-se uma di-
ferença estatisticamente significativa para todas as dificuldades laborais sentidas antes vs durante a pandemia. Foi nos cuida-
dos de saúde primários (CSP) que se encontrou a maior taxa de insatisfação laboral no primeiro ano de pandemia. A política de
saúde considerada mais prioritária para o pós-pandemia foi a retoma dos rastreios (94,9%), seguindo-se a contratação de pro-
fissionais de saúde (94,1%) e a melhoria das remunerações (93,2%). Foram ainda consideradas prioritárias a preparação do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) para situações equiparáveis a esta pandemia, o reforço das equipas e condições dos CSP e a re-
dução do trabalho burocrático. Por oposição, o investimento em telemedicina foi considerado como a política menos prioritá-
ria de todas as listadas, com apenas cerca de 67% dos participantes a considerarem-na relevante.
Conclusões: Para os profissionais de saúde, a retoma dos rastreios é a política de saúde mais prioritária a adotar no pós-pan-
demia. Investir nos CSP é uma necessidade premente e a contratação de profissionais é fundamental.

Palavras-chave: COVID-19; Políticas de saúde; Profissionais de saúde; Pós-pandemia.

saúde primários (CSP), que se viram a braços com uma
extensa reestruturação da sua forma de trabalhar, com
implicação na redefinição do acesso por partes dos
utentes e na criação de meios alternativos de contacto
e de prestação de serviços. De modo idêntico, também
hospitais e outras estruturas e entidades prestadoras de
cuidados de saúde viram completamente alteradas as
suas dinâmicas de funcionamento.1

Para além da insatisfação dos utentes, também se
adensaram os testemunhos de profissionais de saúde
assoberbados com tarefas diretamente relacionadas
com a gestão da COVID-19 (no caso particular dos CSP,
acumularam com as suas tarefas habituais a vigilância
da maioria dos doentes suspeitos ou confirmados com
infeção pelo SARS-CoV-2). Em muitos casos ficaram

estudosoriginaisDOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13451
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impossibilitados de cumprir as suas agendas e ativida-
de clínica programada, tendo sido mobilizados fre-
quentemente para outras tarefas noutros locais,4-5 sem
esquecer o forte impacto que tudo isto acarretou nas
suas vidas pessoais.
Tendo em conta a perturbação gerada pela pandemia

em várias frentes, estruturas e organizações, tornou-se
um verdadeiro desafio prestar cuidados de saúde de
qualidade e que respeitassem os princípios desejados da
equidade e da justiça. Por isso mesmo – e com a apro-
ximação do período pós-pandémico – importa aos pro-
fissionais e aos gestores em saúde perceber se as estra-
tégias desenvolvidas têm sido ou não suficientes e ade-
quadas para responder às necessidades manifestadas,
qual o seu real impacto na prática clínica e quais as po-
líticas de saúde que se consideram de implementação
prioritária para a fase na qual agora se entra.6

Assim, com este trabalho de investigação os autores
pretenderam auscultar e recolher a opinião e a perce-
ção concretas dos profissionais de saúde em relação ao
impacto da pandemia na sua prática clínica e sobre
quais consideram ser as políticas de saúde prioritárias
a adotar na fase de retoma assistencial.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo de investigação observa-

cional, transversal e descritivo. A abordagem feita in-
cluiu variáveis qualitativas e quantitativas.
Para o efeito, foi elaborado um questionário em for-

mato Google Forms® constituído essencialmente por
perguntas fechadas e pensado para um público-alvo
constituído por indivíduos com as seguintes caracte-
rísticas: idade adulta; profissionais de saúde de qual-
quer área de atuação; e que tivessem estado a trabalhar
ao longo do ano de 2020. Foi submetido a um pré-tes-
te junto de uma amostra selecionada de onze profis-
sionais de saúde de diferentes áreas de atuação, géne-
ros e idades e a trabalhar em locais distintos. As res-
postas de indivíduos que não cumprissem as três pre-
missas definidas seriam excluídas.
A versão final do questionário foi estruturada em

quatro partes: a primeira com informações sobre o es-
tudo e seus propósitos e com os contactos dos autores;
a segunda com perguntas para caracterização da amos-
tra; a terceira relacionada com o impacto da COVID-19
na prática clínica e as dificuldades laborais sentidas

com mais relevância; e a última com questões que ti-
nham em vista a priorização de políticas de saúde para
a fase de retoma assistencial pós-pandémica. Várias
perguntas foram elaboradas recorrendo a escalas de Li-
kert de cinco pontos, uma vez que estas são de preen-
chimento e análise intuitivas. Para além disso, em vá-
rias questões foi dada a possibilidade aos participantes
de acrescentarem outras alíneas para além das lista-
das, de forma a otimizar a representatividade das opi-
niões recolhidas.
O questionário foi disponibilizado através de um link

em diversos fóruns/plataformas online (nomeada-
mente em grupos de profissionais de saúde) e também
através do correio eletrónico institucional da Universi-
dade do Porto para a mailing list de toda a comunida-
de académica. Esteve livremente acessível durante a
primeira quinzena do mês de julho de 2021. O seu
preenchimento foi realizado de forma totalmente vo-
luntária, consentida e também anónima, uma vez que
não foram solicitados dados que permitissem a identi-
ficação inequívoca dos profissionais de saúde respon-
dentes nem dados institucionais acerca dos mesmos,
mas apenas as suas opiniões acerca do impacto da pan-
demia da COVID-19 na prática clínica, bem como so-
bre as políticas de saúde que consideravam mais rele-
vantes para a fase de retoma pós-pandémica. Assim
sendo, os autores entenderam que não existiam outras
questões éticas a salvaguardar para o decurso do pre-
sente estudo. Por esse motivo, e tendo em conta os múl-
tiplos constrangimentos pandémicos vividos no mo-
mento da investigação, que também o dificultaram, 
os autores não dispõem de um parecer oficial de uma
Comissão de Ética.
Após aplicação do questionário – e uma vez que to-

das as respostas obtidas cumpriram os requisitos defi-
nidos – não houve lugar a exclusões. Os dados foram
analisados recorrendo aos programas Microsoft Excel®

e GraphPad Prism®, através de técnicas de estatística
descritiva e inferencial.

RESULTADOS
Caracterização da amostra
Participaram neste estudo 546 profissionais de 

saúde, sendo que os questionários preenchidos foram
validados na sua totalidade, não tendo sido efetuada
qualquer exclusão.
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A maioria dos participantes era do sexo feminino
(72,9%), ao encontro da taxa de feminização dos traba-
lhadores do SNS que, segundo dados publicados em 2018,
era de 76,5%.7 Cerca de 39% dos participantes tinha uma
idade compreendida entre os 26 e os 30 anos, sendo que
a idade mínima verificada foi de 22 anos e a máxima de
66 anos. Não houve diferença estatisticamente significa-
tiva de idades entre os sexos masculino e feminino.
Tratou-se de uma amostra constituída essencial-

mente por médicos (71,6%), sendo que os enfermeiros,
os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica
(TSDT) e os assistentes técnicos foram os grupos pro-
fissionais com as maiores representações seguintes 
(Tabela 1). Esta distribuição sobrerrepresenta o grupo
profissional dos médicos, atendendo a que, de acordo
com os dados de julho de 2021 do portal Transparên-
cia do SNS, o grupo profissional com maior represen-
tatividade no SNS português é o dos enfermeiros, se-
guindo-se o dos médicos e o dos assistentes técnicos.7

Especificamente no grupo profissional dos médicos,
estavam representadas 36 especialidades médicas, des-
tacando-se a medicina geral e familiar (MGF) (54,3%
dos médicos), seguindo-se a medicina interna e a pe-
diatria. Estes dados são concordantes com a estatísti-
ca publicada em janeiro de 2021, que indica que estas
três especialidades, precisamente por esta ordem, são
as que apresentam mais médicos em Portugal.8

O principal local de trabalho em 2020 de 48,2% dos
profissionais respondentes foram os CSP e 41,8% exer-
cia funções em meio hospitalar. Estes dados também
sobrerrepresentam os CSP, uma vez que se se compa-
rar o número de profissionais hospitalares com o nú-
mero de profissionais nas Administrações Regionais de
Saúde (ARS) existem cerca de três profissionais nos hos-
pitais por cada profissional na ARS. A referir, ainda, 29
participantes no estudo cuja atividade profissional em
2020 foi essencialmente desenvolvida em contexto pri-
vado (Tabela 2).
Quanto à distribuição dos participantes pelas regiões

de saúde – considerando para o efeito a Nomenclatura
das Unidades Territoriais para fins estatísticos de nível
2 (NUTS2) – verificou-se uma importante assimetria,
com uma muito maior representatividade da região
Norte (71,8%), seguindo-se o Centro (12,3%) e a Área
Metropolitana de Lisboa (9,5%, cf. Tabela 3). Segundo
o portal Transparência do SNS são também estas as três
regiões nas quais se concentra a maioria dos profissio-
nais de saúde, mas por uma outra ordem: Norte, Área
Metropolitana de Lisboa e Centro.7

Tendo em conta os métodos de divulgação do ques-
tionário e que se trata de uma amostra constituída por
voluntários, os autores admitem a possibilidade de exis-
tência de um viés de resposta a favor dos CSP e da re-
gião Norte.

Profissão
Frequência Frequência
absoluta (n) relativa (%)

Médico 391 71,6

Enfermeiro 77 14,1

Assistente técnico 22 4,0

Técnico superior de diagnóstico e terapêutica 22 4,0

Farmacêutico 10 1,8

Nutricionista 7 1,3

Psicólogo 7 1,3

Médico dentista 6 1,2

Assistente operacional 4 0,7

Total 546 100

TABELA 1. Distribuição da amostra de acordo com a profissão
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Impacto da pandemia na prática clínica e satisfação
profissional
Para 510 participantes neste estudo (93,4%), ou seja,

a maioria, o impacto do primeiro ano da pandemia na
sua prática clínica foi significativo (níveis 4 e 5 da es-
cala de Likert aplicada, cf. Tabela 4). Destes, foram 353
(64,7%) os profissionais de saúde que referiram espe-
cificamente que a COVID-19 teve «Elevado impacto»
(nível 5) no seu trabalho. Ao invés, apenas dois partici-
pantes referiram que a pandemia não teve nenhum im-

pacto (nível 1) na sua atividade profissional, sendo am-
bos médicos.
Relativamente às dificuldades sentidas na ativi-

dade laboral dos participantes (cf. Tabela 5), definiram-
-se como mais relevantes as que cumpriram os se-
guintes requisitos: média, mediana e moda ≥ 4 e fre-
quência acumulada dos níveis 4 e 5 da escala de Likert
aplicada (FA

4,5
) ≥ 75%. No período pré-pandémico ve-

rificou-se que as «múltiplas tarefas simultâneas» e a
«falta de tempo/dificuldades na gestão do tempo» eram

Local de trabalho Frequência Frequência
absoluta (n) relativa (%)

Cuidados de saúde primários 263 48,2

Hospital 228 41,8

Clínica/hospital privada/o 29 5,3

Farmácia 7 1,3

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 3 0,5

Outro 16 2,9

Total 546 100

TABELA 2. Distribuição da amostra de acordo com o local principal de trabalho em
2020

Região NUTS2
Frequência Frequência
absoluta (n) relativa (%)

Norte 392 71,8

Centro 67 12,3

Área Metropolitana de Lisboa 52 9,5

Algarve 11 2,0

Região Autónoma dos Açores 8 1,5

Região Autónoma da Madeira 4 0,7

Alentejo 4 0,7

Estrangeiro 3 0,5

Não respondeu 5 1,0

Total 546 100

TABELA 3. Distribuição da amostra por regiões NUTS2

Legenda: NUTS2 = Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

de nível 2.
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as dificuldades sentidas com maior preponderância. Já
durante a fase pandémica, o número de dificuldades la-
borais consideradas relevantes aumentou, passando a
incluir-se também, para além das duas anteriores, o
«trabalho burocrático», os «problemas com sistemas
informáticos», a «baixa literacia em saúde» e a «falta de
profissionais de saúde».
No que diz respeito à satisfação dos profissionais de

saúde com a sua atividade laboral ao longo de 2020,

uma elevada percentagem (39,4%) sentiu-se «Quase
sempre» ou «Sempre satisfeita» (níveis 4 e 5 da escala
de Likert aplicada), enquanto 36,1% se sentiram satis-
feitos apenas «Às vezes» (nível 3), tendo sido esta a res-
posta prevalente. Fazendo uma análise destes dados
por local de trabalho verificou-se que foi nos CSP que
se encontrou uma maior frequência relativa de profis-
sionais com insatisfação laboral (cerca de 30%), como
apresentado na Figura 1.

Políticas de saúde prioritárias na fase de retoma 
pós-pandémica
Relativamente à priorização de políticas de saúde e

à análise estatística das respostas relacionadas com este
tópico (cf. Tabela 6) definiram-se como prioritárias as
políticas que cumpriam os seguintes requisitos: média
e mediana ≥ 4, moda = 5 e FA

4,5
≥ 90%. A escolha destes

valores prendeu-se com dois fatores: um elevado nú-
mero de itens para classificar/ordenar, pelo que, assim,
se faz uma seleção mais restrita de prioridades; como
se trata de propostas de políticas de saúde, tenderão a
ser mais representativas da opinião da população es-
tudada quanto mais consenso reunirem.
Para os profissionais de saúde participantes neste

estudo, a política de saúde a adotar prioritariamente no

Impacto da COVID-19 na prática clínica

Escala de Likert
Frequência Frequência
absoluta (n) relativa (%)

1 – Nenhum impacto 2 0,4

2 9 1,6

3 25 4,6

4 157 28,7

5 – Elevado impacto 353 64,7

Total 546 100

TABELA 4. Impacto da pandemia da COVID-19 na 
prática clínica dos participantes

Dificuldade sentida
Antes da pandemia Durante a pandemia Antes vs Durante

x– Me Mo DP FA
4,5

x– Me Mo DP FA
4,5

Qui-Quadrado

Múltiplas tarefas simultâneas 4,15 4 4 0,85 82,0% 4,50 5 5 0,88 87,0% p<0,0001

Falta de tempo/dificuldades na 
4,03 4 4 0,89 77,7% 4,45 5 5 0,91 85,7% p<0,0001

gestão do tempo

Trabalho burocrático 3,90 4 4 0,96 75,8% 4,30 5 5 0,99 83,5% p<0,0001

Falta de profissionais de saúde 3,76 4 4 1,10 63,4% 4,40 5 5 0,97 83,0% p<0,0001

Problemas com sistemas 
3,93 4 4 1,01 75,5% 4,09 4 5 1,05 76,6% p<0,0001

informáticos

Baixa literacia em saúde 4,03 4 5 0,98 70,9% 4,21 5 5 1,02 75,0% p=0,0003

Problemas com equipamentos 
3,88 4 4 0,97 72,5% 4,00 4 5 1,04 74,2% p=0,0004

informáticos

Falta de pessoal administrativo 3,52 4 4 1,17 54,2% 4,00 4 5 1,12 70,5% p<0,0001

TABELA 5. Dificuldades mais relevantes na atividade laboral (análise comparativa dos períodos antes e durante a 
pandemia da COVID-19)
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sentido de melhorar os cuidados de saúde prestados no
período de recuperação pós-pandémica é a «retoma
dos rastreios», com uma FA

4,5
de quase 95%. Logo de se-

guida, surgiu a necessidade de «contratação de profis-
sionais de saúde (nomeadamente médicos e enfermei-
ros)», com 94,1% de respostas concordantes, e a «me-
lhoria das remunerações», com uma FA

4,5
de cerca de

93%. Na opinião dos respondentes ao estudo fazem ain-
da parte do leque de políticas de saúde mais prioritá-
rias para a retoma da atividade assistencial no pós-pan-
demia a «preparação do SNS para situações equipará-
veis a esta pandemia» (FA

4,5
de 92,7%), o «reforço das

equipas e condições dos CSP» e a «redução do trabalho
burocrático», ambas a reunirem o consenso favorável
de 92,5% dos participantes.
De entre as políticas de saúde listadas na Tabela 6

destaque ainda para o «investimento em telemedici-
na» que, na ótica dos participantes no estudo, é a polí-
tica de saúde menos prioritária, com uma média de
respostas fixada nos 3,79, segundo a escala de Likert
aplicada e uma FA

4,5
de apenas 67%. Para além disso,

grande parte dos participantes neste estudo (45,4%)
considerou mesmo que os seus locais de trabalho não

estavam nem estão devidamente preparados para a
prática deste tipo de cuidados de saúde (níveis 1 e 2 da
escala de Likert aplicada), como apresentado na Tabe-
la 7.
Ainda nesta secção do questionário foi dada opor-

tunidade aos participantes de indicarem políticas que
considerassem mais prioritárias, mas que não cons-
tassem das listadas na tabela, das quais se destacam: re-
definição dos horários laborais; programas de recupe-
ração de listas de espera para meios complementares
de diagnóstico e terapêutica (MCDT); ações de pre-
venção quinquenária; implementação de estratégias
de gestão baseada em resultados; automatização de
processos e tarefas; incentivos à formação/investiga-
ção; aumento do financiamento e alocação de recursos
ao SNS.

DISCUSSÃO
Verificou-se neste estudo que, de acordo com o ex-

pectável, a maioria (mais de 93%) dos participantes
considerou que o primeiro ano de pandemia teve um
impacto significativo na sua atividade laboral. A corro-
borar apresenta-se o facto de, no presente estudo, se ter

Cuidados de Saúde Primários

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hospital

Farmácia

Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados

Clínica/hospital privada/o

Outro

Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 1.Níveis de satisfação com os cuidados de saúde prestados (frequências relativas por local de trabalho).
Legenda: RNCCI = Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
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encontrado uma diferença estatisticamente significa-
tiva para todas as dificuldades sentidas na atividade la-
boral quando se comparou a sua relevância durante o
período pré-pandémico vs durante a pandemia. Estes
são dados consensuais com praticamente toda a bi-
bliografia disponível sobre o assunto e também com os

relatos auscultados nas instituições de saúde, que rela-
tam que a COVID-19 afetou inequivocamente a práti-
ca clínica e a prestação de cuidados de saúde.3,10

Relativamente ao programa de rastreios, a sua rápi-
da retoma foi apontada por praticamente 95% dos par-
ticipantes como sendo a política de saúde mais priori-
tária a adotar no SNS no pós-pandemia. Esta opinião
vai ao encontro de publicações internacionais sobre o
tema,11 mas também de dados publicados a nível na-
cional que apontaram os rastreios oncológicos como
sendo a área da saúde mais afetada pela pandemia no
nosso país, tendo em conta que houve menos 169 mil
mulheres com registo de mamografia nos últimos dois
anos, menos 140 mil mulheres com colpocitologia atua-
lizada e menos 125 mil utentes inscritos com o rastreio
do cólon e reto efetuado em relação ao total de 2019.12

Mundialmente, a pandemia da COVID-19 implicou
uma sobrecarga laboral significativa para os profissio-
nais de saúde.13 Alguns autores referem mesmo que a
falta de recursos humanos tem sido evidente durante a
pandemia,11 o que contribuiu para o aumento da pres-
são sobre os serviços de saúde, em particular sobre o
SNS. Por esta ordem de ideias entende-se porque é que

Política de saúde x– Me Mo DP FA
4,5

Retoma dos rastreios 4,64 5 5 0,57 94,9%

Contratação de profissionais de saúde (nomeadamente médicos/as e enfermeiros/as) 4,62 5 5 0,60 94,1%

Melhoria das remunerações 4,68 5 5 0,59 93,2%

Preparação do SNS para situações equiparáveis a esta pandemia 4,57 5 5 0,65 92,7%

Reforço das equipas e condições dos cuidados de saúde primários 4,63 5 5 0,62 92,5%

Redução do trabalho burocrático 4,59 5 5 0,65 92,5%

Ações eficazes de sensibilização e aumento da literacia em saúde 4,37 4 5 0,72 89,7%

Reafetação de tarefas entre profissionais de saúde 4,39 5 5 0,74 88,8%

Otimização dos sistemas informáticos 4,37 4 5 0,73 88,1%

Redução das listas de utentes por médico 4,48 5 5 0,75 87,9%

Investimento em equipamento tecnológico 4,14 4 4 0,79 81,5%

Contratação de pessoal administrativo 3,98 4 4 0,83 74,7%

Investimento em telemedicina (condições técnicas, de agenda e de incentivo à utilização) 3,79 4 4 1,00 67,0%

TABELA 6. Priorização de políticas de saúde para melhoria dos cuidados de saúde pós-pandemia

Legenda: DP = Desvio-padrão; FA
4,5
= Frequência acumulada de níveis 4 e 5 da escala de Likert aplicada; Me = Mediana; Mo = Moda; SNS = Serviço

Nacional de Saúde; x– = Média.

Adaptação dos locais de trabalho à prática
da telemedicina

Escala de Likert
Frequência Frequência
absoluta (n) relativa (%)

1 – Nada adaptado 111 20,3

2 – Pouco adaptado 137 25,1

3 – Neutro 161 29,5

4 – Adaptado 100 18,3

5 – Muito adaptado 37 6,8

Total 546 100

TABELA 7. Adaptação dos locais de trabalho à prática
da telemedicina
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a contratação de profissionais de saúde, sobretudo nos
CSP, surge neste estudo como a segunda política de saú-
de mais relevante a ser adotada para a retoma pós-pan-
démica, com uma FA

4,5
de cerca de 94%, à semelhança

do que se conclui em múltiplos estudos feitos ao longo
da pandemia da COVID-19.14

A par desta necessidade de contratação de profis-
sionais de saúde, 92% dos participantes considera-
ram premente também uma outra: o reforço das
equipas e das condições de trabalho nos CSP que,
para os respondentes, foi o nível de cuidados mais
afetado pela pandemia. Estes dados são concordan-
tes com a literatura, que refere precisamente a ne-
cessidade de investimento crescente nos CSP, tendo
em vista que esta priorização permitirá aumentar a
confiança dos utentes para com o sistema de saúde
à medida que for acontecendo também a retoma so-
cial e económica.14

Uma nota ainda para as remunerações, cuja neces-
sidade de melhoria foi apontada pelos respondentes
do presente estudo como a terceira decisão mais im-
portante a ser tomada pela tutela (FA

4,5
de 93%). Neste

tópico inclui-se também o pagamento de horas ex-
traordinárias que nem sempre foi devidamente efetua-
do durante o período pandémico.12,15

Para cerca de 93% dos participantes deste estudo é
também fundamental que o SNS se prepare para si-
tuações equiparáveis à da atual pandemia da COVID-
-19, aprendendo com as lições adquiridas ao longo do
tempo já decorrido e otimizando diversos aspetos que
ainda falharam, como o acesso equitativo aos cuidados
de saúde, o fluxo entre cuidados primários e secundá-
rios e a comunicação/informação em saúde.16

Apesar do aumento muito significativo do número
de contactos médicos e de enfermagem não presen-
ciais em 2020 no nosso país, sobretudo nos CSP,12 os
participantes neste estudo não consideram prioritário
investir em telemedicina, afirmando mesmo que os
seus locais de trabalho não estão devidamente adapta-
dos a esta prática. Alguns estudos já publicados corro-
boram estes dados: por ter decorrido pouco tempo des-
de o início desta grande mudança no panorama da saú-
de ainda não foi possível clarificar como evoluirá o
comportamento da procura deste tipo de cuidados de
saúde, sendo necessário que os próprios utentes este-
jam também devidamente adaptados.13,17-18

CONCLUSÃO
Não há dúvidas de que a pandemia da COVID-19 al-

terou por completo a sociedade e os sistemas de saúde
a nível mundial, comprovando a estreita relação exis-
tente entre estas duas áreas e a forma como se influen-
ciam mutuamente. Prestar serviços de saúde com qua-
lidade é uma tarefa que requer, para além de uma aná-
lise atenta da componente da procura, uma ausculta-
ção e perceção adequadas também do lado da oferta:
quais são as condições existentes, que perceção têm os
prestadores (nomeadamente os profissionais de saúde)
sobre os serviços que desenvolvem e que políticas fa-
zem mais sentido em cada momento e circunstância,
tendo em vista a melhoria de resultados clínicos e so-
cioeconómicos.
Aplicado ao contexto pandémico vivido em Portugal

em 2020 e 2021 foi este o mote para o desenvolvimen-
to do presente estudo: perceber o impacto que a 
COVID-19 teve na prática clínica dos profissionais de
saúde e quais as políticas mais prioritárias para inter-
vir no sistema de saúde português, de acordo com es-
tes profissionais.
De um modo global, o impacto da pandemia da 

COVID-19 na atividade laboral em saúde foi conside-
rado muito relevante.
A política de saúde considerada neste estudo como

a mais prioritária de todas a adotar na fase de recupe-
ração pós-pandémica foi a retoma dos rastreios, so-
bretudo os oncológicos, tendo em conta que este foi um
dos atos clínicos mais afetados pela COVID-19 e que re-
presenta uma medida preventiva muito importante
para a saúde dos portugueses. Foi também conclusão
do presente estudo que uma das principais políticas de
saúde a adotar é a contratação de mais profissionais de
saúde, sobretudo para os CSP, a par de uma melhoria
das remunerações e da preparação do SNS para situa-
ções equiparadas à da COVID-19. Investir em CSP (quer
ao nível das equipas, que ao nível das condições globais
de trabalho) foi considerada uma necessidade pre-
mente exposta pela atual pandemia, uma vez que este
nível de cuidados representa a pedra angular para a re-
cuperação global no pós-pandemia.
Uma nota ainda para o facto dos profissionais 

de saúde participantes neste estudo considerarem 
que, atualmente, em Portugal a maioria dos locais de
trabalho na área da saúde não estão suficientemente
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adaptados à prática da telemedicina. Apesar disso, cu-
riosamente, a telemedicina não foi considerada pelos
participantes como uma área de investimento priori-
tário no pós-pandemia, pelo contrário.
Assim, os autores deste trabalho de investigação con-

sideram que o mesmo demonstrou a relevância de aus-
cultar os profissionais de saúde no sentido de perceber,
junto de quem está ‘no terreno’, quais são as suas per-
ceções, tendo em vista a otimização das suas condi-
ções de trabalho e a oferta de cuidados de saúde.
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ABSTRACT

PRIORITY HEALTH POLICIES IN THE POST-PANDEMIC: THE HEALTHCARE PROFESSIONALS’ PERSPECTIVE
Purpose: To know the opinion and perception of healthcare professionals about the impact of the COVID-19 pandemic on their
practice and the priority health policies for post-pandemic reform.
Study design: Observational, cross-sectional, and descriptive.
Population: Adults, active healthcare professionals from any area during the year 2020.
Methods: Data collection through a questionnaire released online on diverse platforms during the first half of July 2021. Des-
criptive and inferential statistical analysis was performed in Microsoft Excel® and GraphPad Prism®.
Results:Of the 546 healthcare professionals who participated in this study, 93% considered that the COVID-19 pandemic had
an important impact on their clinical practice; 65% of these rated this impact as high. There was a statistically significant dif-
ference for all work difficulties experienced before vs during the pandemic. It was in Primary Health Care (PHC) that the 
highest rate of job dissatisfaction was found in the first year of the pandemic. The most priority health policy for the post-pan-
demic period was the resumption of screenings (94.9%), followed by the hiring of healthcare professionals (94.1%) and the im-
provement of remunerations (93.2%). Other considered priorities were the planning of the Portuguese National Health Servi-
ce for situations like this pandemic, the reinforcement of teams and conditions of PHC, and the reduction of bureaucratic work.
In contrast, investment in telemedicine was considered the lowest priority policy of all those listed, with only about 67% of
participants considering it relevant.
Conclusions: For healthcare professionals, the resumption of screenings is the highest priority health policy to adopt in the
post-pandemic period. Investing in PHC is a pressing need and hiring professionals is essential.

Keywords: COVID-19; Health policies; Healthcare professionals; Post-pandemic.
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INTRODUÇÃO

A
s doenças cutâneas bolhosas autoimunes
são patologias raras, sendo que o penfigoide
bolhoso (PB) é a doença bolhosa autoimune
subepidérmica mais comum. A incidência

anual de PB varia entre 2,4 e 21,7 casos por milhão de
habitantes e tem aumentado nos últimos anos.1-2

O espectro de apresentação clínica é amplo; contu-
do, manifesta-se classicamente com um quadro de bo-
lhas tensas, sobre pele eritematosa ou não eritemato-
sa, associadas a prurido.1-2

O diagnóstico de PB é confirmado com base na apre-
sentação clínica, nas características histológicas típicas,
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Penfigoide bolhoso e mieloma
múltiplo: um relato de caso

RESUMO
Introdução:As doenças cutâneas bolhosas autoimunes são patologias raras, sendo o penfigoide bolhoso a doença bolhosa au-
toimune subepidérmica mais comum. A ocorrência concomitante de penfigoide bolhoso e neoplasias malignas tem sido rela-
tada na literatura; contudo, a evidência dessa associação permanece controversa. Este relato de caso tem como objetivo sen-
sibilizar para a existência desta patologia, a sua possível associação com as neoplasias malignas, nomeadamente com o mielo-
ma múltiplo, e realçar a importância de várias características da medicina geral e familiar.
Descrição do caso: Descreve-se o caso de uma mulher de 73 anos, com antecedentes de diabetes mellitus, hipertensão arte-
rial e perturbação depressiva recorrente. Sem hábitos alcoólicos, tabágicos ou toxifílicos. Constitui uma família de tipo unitá-
rio. Apresentou-se, ao longo de várias consultas, com quadro de lesões cutâneas (inicialmente lesões inespecíficas e posterior-
mente lesões bolhosas tensas), associadas a prurido, sintomas constitucionais e anemia, iniciados quase concomitantemente.
Foram efetuados os diagnósticos de penfigoide bolhoso e mieloma múltiplo. A doente foi submetida a tratamento com corti-
coterapia oral, tendo obtido resolução completa da sintomatologia cutânea. Iniciou, posteriormente, quimioterapia, com me-
lhoria dos sintomas constitucionais. Permanece autónoma, a habitar sozinha, com bom suporte familiar por parte dos filhos.
Comentário: O penfigoide bolhoso é uma patologia cutânea para a qual os médicos de família devem estar alerta. A sua pos-
sível associação com as neoplasias malignas não se encontra comprovada. Ainda assim, em doentes com diagnóstico recente
de penfigoide bolhoso, embora não se possa recomendar a pesquisa de neoplasias para além dos rastreios oncológicos habi-
tualmente preconizados, sugere-se que seja efetuada uma avaliação abrangente, sobretudo se existirem sinais e sintomas sus-
peitos. O caso clínico exposto realça também a importância de praticamente todas as características da medicina geral e fa-
miliar na prestação de cuidados de saúde.

Palavras-chave: Dermatoses bolhosas; Penfigoide bolhoso; Neoplasias malignas; Mieloma múltiplo; Relato de caso.

no exame de imunofluorescência e em testes serológi-
cos.2

Geralmente, é uma doença crónica caracterizada por
exacerbações e remissões ao longo do tempo. A base do
tratamento são os corticosteroides. Outros fármacos
imunossupressores são usados quando necessário.2

Numerosos fármacos têm sido implicados na pato-
génese do PB, entre eles, antibióticos, anti-hipertenso-
res e antidiabéticos orais.1-3 Por outro lado, alguns es-
tudos têm sugerido a associação desta patologia cutâ-
nea bolhosa com doenças neurológicas e neoplasias
malignas.4-5 A associação com as doenças neurológicas
tem sido consistentemente demonstrada.4,6No que res-
peita à associação com malignidade, a evidência per-
manece controversa.5,7

Este relato de caso tem como objetivo sensibili-
zar para a existência desta patologia, a sua possível 
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associação com as neoplasias malignas, nomeada-
mente com o mieloma múltiplo, e realçar a importân-
cia de várias características da medicina geral e fami-
liar.

DESCRIÇÃO DO CASO
Mulher de 73 anos, raça caucasiana, com o sexto ano

de escolaridade e atualmente reformada (trabalhou
como empregada doméstica). Viúva, constitui uma fa-
mília de tipo unitário. Autónoma para as atividades de
vida diárias, tem bom apoio familiar por parte dos qua-
tro filhos.

Não possui antecedentes cirúrgicos, nem antece-
dentes familiares de relevo.

O plano nacional de vacinação encontra-se atuali-
zado e não são conhecidas alergias ou intolerâncias
medicamentosas. Não apresenta hábitos alcoólicos, ta-
bágicos ou toxifílicos.

Como antecedentes patológicos pessoais destacam-
-se diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial e per-
turbação depressiva recorrente. Encontrava-se medi-
cada com metformina 1000 mg ao pequeno almoço,
vildagliptina 50 mg ao almoço, losartan 50 mg ao pe-
queno almoço, venlafaxina 75 mg ao pequeno almoço
e bromazepam 3 mg ao deitar. Verificava-se um ade-
quado controlo metabólico, a ausência de lesões de ór-
gão alvo e de descompensações recentes da patologia
depressiva.

Em abril/2020 a doente recorreu a consulta de in-
tersubstituição, na Unidade de Saúde Familiar, por um
quadro de lesões cutâneas inespecíficas, escoriadas,
dispersas pelo tronco, região dorsal, abdómen e mem-
bros superiores e inferiores bilateralmente, associadas
a prurido intenso (Figura 1). Referiu diagnóstico re-
cente, em consulta em hospital privado, de escabiose.
Foi assumido o mesmo diagnóstico, tendo sido medi-
cada com solução cutânea de benzoato de benzilo.

Cerca de dois meses após o início da sintomatologia
cutânea, em consulta com o médico de família, referiu
astenia, anorexia, náuseas e perda ponderal que teriam
sido iniciadas aquando do início dos sintomas cutâ-
neos, embora apresentasse melhoria das lesões da pele
e do prurido cutâneo. Objetivou-se uma perda de 8%
do peso corporal.

Realizou estudo analítico com diagnóstico de ane-
mia normocítica e normocrómica (hemoglobina de 

9,3 g/dL), sem alterações no restante hemograma e no
estudo bioquímico; endoscopia digestiva alta com diag-
nóstico de gastrite e duodenite Helicobacter pylori po-
sitiva; e endoscopia digestiva baixa parcialmente in-
conclusiva.

Em consulta com o médico de família, quatro meses
após o início de todo o quadro, verificou-se novo agra-
vamento da sintomatologia cutânea e surgimento de
duas lesões bolhosas tensas, localizadas na face medial
da coxa esquerda, com cerca de 1 cm de diâmetro, de
conteúdo seroso e com mancha urticariforme na base
(Figura 2). Não havia envolvimento das mucosas. A
doente referiu prurido intolerável, mesmo com a toma

Figura 1. Lesões cutâneas inespecíficas, escoriadas, dispersas pelo
tronco.

Figura 2. Duas lesões bolhosas tensas, de conteúdo seroso e com
base urticariforme.
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diária de anti-histamínico. O diagnóstico de escabiose,
anteriormente equacionado, tornou-se pouco provável.

Foi efetuada referenciação a consulta urgente de der-
matologia, na qual se procedeu a biópsia das lesões cu-
tâneas. O exame histológico revelou a presença de ve-
sícula subepidérmica com fibrina e células inflamató-
rias com presença de linfócitos, neutrófilos e eosinófi-
los. Na derme superficial havia infiltrado linfoplasmo-
citário de predomínio perivascular com participação
de raros eosinófilos. O estudo por imunoflurescência
direta permitiu demonstrar a presença de IgG e de C3
na membrana basal. Portanto, os aspetos morfológicos
e o estudo por imunofluorescência direta foram com-
patíveis com o diagnóstico de PB. Os títulos de anti-
corpos antipele foram 1/40 para os anticorpos antizo-
na da membrana basal (IgG) e 1/10 para os anticorpos
antisubstância intercelular (IgG).

Em consulta subsequente de dermatologia foi suge-
rido ao médico de família a substituição do anti-hiper-
tensor (losartan) por fármaco de outra classe, face ao
seu possível papel na doença. Foi iniciado tratamento
com prednisolona 40 mg oral em esquema de desma-
me. A doente teve alta dos cuidados hospitalares e ve-
rificou-se completa resolução da sintomatologia cutâ-
nea nas semanas seguintes.

Em consulta de reavaliação, com o médico de famí-
lia, constatou-se manutenção da astenia, lentificação
psicomotora e hipotensão, apesar da resolução com-
pleta da sintomatologia cutânea, da erradicação da He-
licobacter pylorie da repetição da colonoscopia com re-
sultado normal. Foi descontinuado o fármaco anti-hi-
pertensor devido à hipotensão objetivada.

A doente realizou novo estudo analítico, tendo 
havido descida do valor de hemoglobina (hemoglobi-
na 8,7 g/dL) e achado de rouleaux eritrocitário. A ele-
troforese das proteínas séricas revelou hiperglobuline-
mia com pico de características monoclonais. O do-
seamento da β2 microglobulina foi de 5 mg/dL e o va-
lor de cálcio ionizado de 5,20 mg/dL. A creatinina sérica
encontrava-se dentro dos parâmetros da normalidade.
A relação entre a albumina e a creatinina em amostra
ocasional de urina foi de 4163.

Foi efetuada referenciação a consulta de hematolo-
gia, onde foi realizado o mielograma que revelou infil-
tração medular por plasmócitos, cerca de 50% da celu-
laridade. Na tomografia computadorizada não foram

observadas lesões ósseas. A pesquisa de amiloide, rea-
lizada através da biópsia da gordura abdominal, foi ne-
gativa. Efetuou-se, assim, o diagnóstico de mieloma
múltiplo IgA/cadeias lambda seis meses após o surgi-
mento da sintomatologia cutânea.

A doente iniciou quimioterapia, sem efeitos adver-
sos relevantes. Encontra-se, à data de submissão deste
caso, com melhoria dos sintomas constitucionais e sem
ressurgimento da sintomatologia cutânea.

Foram mantidas as terapêuticas para a diabetes mel-
litus e para a perturbação depressiva, não tendo apre-
sentado descompensação das patologias crónicas.

A doente apresentou uma boa adaptação à doença,
permanece autónoma, a habitar sozinha, com bom su-
porte familiar diário. Mantém seguimento em consul-
tas hospitalares de hematologia e oncologia e em con-
sulta programada na Unidade de Saúde Familiar, na
qual se efetuam, além da avaliação física, as avaliações
do estado mental, funcional e social.

COMENTÁRIO
As doenças cutâneas bolhosas autoimunes, nas quais

se inclui o PB, são patologias pouco frequentes,1-2 so-
bretudo no âmbito dos cuidados de saúde primários. O
PB é uma patologia crónica que pode originar grande
sofrimento, por exemplo, pelo intenso prurido que cau-
sa, como relatado no caso clínico exposto. O diagnós-
tico célere é importante e os médicos de família, sendo
muitas vezes o primeiro ponto de contacto dentro do
sistema de saúde, devem estar atentos a esta entidade.

A apresentação clínica do PB nem sempre é típica.
Um pródromo de erupção urticariforme ou eczemato-
sa pode preceder o desenvolvimento das bolhas,7 difi-
cultando o diagnóstico diferencial com outras doenças
mais frequentes, como se verificou no caso apresenta-
do. A avaliação da evolução dos sinais e sintomas e a
procura contínua de diagnósticos alternativos foram
fundamentais. Destaca-se a importância do processo
único de consulta em medicina geral e familiar, onde a
relação estabelecida ao longo do tempo foi crucial para
o correto diagnóstico e orientação desta doente.

A gestão simultânea de vários problemas e de afeções
que se apresentam de forma indiferenciada num esta-
dio precoce do seu desenvolvimento são também ca-
racterísticas da medicina geral e familiar,8 cuja impor-
tância está presente no caso exposto.



A hipótese de PB induzido por fármacos foi equa-
cionada, tendo sido inicialmente ponderada a substi-
tuição do anti-hipertensor (losartan), apesar de outros
fármacos potencialmente implicados, como a vilda-
gliptina, terem sido mantidos. Contudo, o PB induzido
por fármacos ocorre geralmente meses após o início
do medicamento, sendo observado num subgrupo
mais jovem de doentes. Após a descontinuação do fár-
maco suspeito, a maioria dos casos responde de forma
favorável.3 Essas características, porém, não apoiam
esta hipótese para o caso descrito.

A continuação da investigação, pelo médico de fa-
mília, dos sintomas constitucionais e da anemia, ini-
ciados concomitantemente com a sintomatologia cu-
tânea, levou ao diagnóstico de mieloma múltiplo. PB
associado a leucemias, linfomas, síndromas mielo-
displásicos, neoplasias malignas da mama, estômago,
cólon, carcinoma de células renais, pulmão, entre ou-
tros, tem sido descrito na literatura.5 Uma meta-aná-
lise efetuada encontrou uma taxa maior de neopla-
sias malignas em doentes com PB em comparação
com os controlos.9 Ainda noutra meta-análise, embo-
ra não tenha sido verificada uma associação de PB
com neoplasias malignas em geral, foi encontrada
uma possível associação com neoplasias hematológi-
cas.10

Outros estudos não demonstram, porém, um risco
aumentado de neoplasias malignas em doentes com
PB, acautelando que não está claro se a associação de-
mostrada nas análises anteriores é devida a um meca-
nismo patogénico comum ou a uma variável confun-
didora, como a idade que, por si só, poderia explicar o
risco mais elevado de neoplasias malignas nessas po-
pulações.6,9,11-13

A associação de distúrbios bolhosos com mieloma
múltiplo foi relatada esporadicamente.14-15 Contudo,
não encontramos na literatura outros relatos de caso de
mieloma múltiplo e PB com surgimento concomitan-
te. No caso descrito, a apresentação quase síncrona das
duas patologias apoia a possível relação entre elas; ain-
da assim, não podemos comprová-la. A idade da doen-
te enquadra-se na idade média de apresentação do mie-
loma múltiplo, podendo essa ser uma variável confun-
didora, como relatado em estudos anteriores.

Com o aumento no número de diagnósticos de 
PB, a comprovação da sua ligação às neoplasias malig-
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nas poderia ter implicações na prática clínica, com a 
deteção precoce de doenças potencialmente fatais e a
alteração do seu tratamento e prognóstico.

Em conclusão, o PB é uma patologia cutânea rara
para a qual os médicos de família devem estar sensibi-
lizados. A sua possível associação com as neoplasias
malignas não se encontra comprovada, devendo ser
efetuada mais investigação nesta área. Em doentes com
diagnóstico recente de PB, embora não se possa reco-
mendar a pesquisa de neoplasias, para além dos ras-
treios oncológicos habitualmente preconizados, suge-
re-se que seja efetuada uma avaliação abrangente, so-
bretudo se existirem sinais e sintomas suspeitos, doen-
ça grave ou refratária e fatores de risco para maligni-
dade.

O seguimento em consultas hospitalares, o apoio
da família e a avaliação contínua e cuidadosa efetua-
da pelo médico de família revelaram-se fundamentais
para a boa adaptação da utente à doença. O caso clí-
nico exposto realça, assim, a importância de pratica-
mente todas as características da medicina geral e fa-
miliar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Pezzolo E, Naldi L. Epidemiology of major chronic inflammatory im-

mune-related skin diseases in 2019. Expert Rev Clin Immunol. 2020;

16(2):155-66. 

2. Yang M, Wu H, Zhao M, Chang C, Lu Q. The pathogenesis of bullous

skin diseases. J Transl Autoimmun. 2019;2:100014.

3. Stavropoulos PG, Soura E, Antoniou C. Drug-induced pemphigoid: a 

review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(9):

1133-40.

4. Kalińska-Bienias A, Kowalczyk E, Jagielski P, Bienias P, Kowalewski C, Woz-

niak K. The association between neurological diseases, malignancies and

cardiovascular comorbidities among patients with bullous pemphi-

goid: case-control study in a specialized Polish center. Adv Clin Exp Med.

2019;28(5):637-42.

5. Balestri R, Magnano M, La Placa M, Patrizi A, Angileri L, Tengattini V, et

al. Malignancies in bullous pemphigoid: a controversial association. J

Dermatol. 2016;43(2):125-33.

6. Jedlickova H, Hlubinka M, Pavlik T, Semradova V, Budinska E, Vlasin Z.

Bullous pemphigoid and internal diseases: a case-control study. Eur J

Dermatol. 2010;20(1):96-101.

7. Bernard P, Antonicelli F. Bullous pemphigoid: a review of its diag-

nosis, associations and treatment. Am J Clin Dermatol. 2017;18(4):

513-28.

8. Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P, et al. A definição

Europeia de medicina geral e familiar (clínica geral/medicina familiar)

[The European definition of family medicine (general practice/family

medicine). Rev Port Clin Geral. 2005;21(5):511-6. Portuguese



9. Lucariello RJ, Villablanca SE, Mascaró Jr JM, Reichel M. Association bet-

ween bullous pemphigoid and malignancy: a meta-analysis. Australas

J Dermatol. 2018;59(4):253-60.

10. Atzmony L, Mimouni I, Reiter O, Leshem YA, Taha O, Gdalevich M, et

al. Association of bullous pemphigoid with malignancy: a systematic

review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2017;77(4):691-9.

11. Ogawa H, Sakuma M, Morioka S, Kitamura K, Sasai Y, Imamura S, et al.

The incidence of internal malignancies in pemphigus and bullous pemp-

higoid in Japan. J Dermatol Sci. 1995;9(2):136-41.

12. Wright B, Halper K, Worswick S. Bullous pemphigoid and malignancy

in two different hospital populations: a retrospective cohort review. On-

cology. 2020;98(5):318-20.

13. Lindelöf B. Pemphigoid and cancer. Arch Dermatol. 1990;126(1):66-8. 

14. Harati A, Brockmeyer NH, Altmeyer P, Kreuter A. Skin disorders in as-

sociation with monoclonal gammopathies. Eur J Med Res. 2005;10(3):

93-104.

15. Wong DA, Hunt MJ, Stapleton K. IgA multiple myeloma presenting as

an acquired bullous disorder. Australas J Dermatol. 1999;40(1):31-4.

CONTRIBUTO DOS AUTORES
Conceptualização, JM e RC; investigação, JM e RC; redação do draft origi-

nal, JM e RC; redação, revisão e validação do texto final, JM e RC; visuali-

zação, JM e RC; supervisão, RC.

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores declaram não ter quaisquer conflitos de interesse. 

FINANCIAMENTO
Não aplicável.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Joana Catarina Santos Mendes

E-mail: joanamendes1994@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2950-167X

Recebido em 21-03-2021
Aceite para publicação em 09-11-2022

Rev Port Med Geral Fam 2022;38:606-10

610 relatosdecaso

ABSTRACT

BULLOUS PEMPHIGOID AND MULTIPLE MYELOMA: A CASE REPORT
Introduction: Autoimmune bullous skin diseases are rare pathologies. Among these, bullous pemphigoid is the most common
subepidermal autoimmune bullous disease. The concomitant occurrence of bullous pemphigoid and malignancy has been re-
ported in the literature, however, the evidence of this association remains controversial. This case report aims to raise aware-
ness of this pathology’s existence, and its possible association with malignancy, and highlight the importance of several cha-
racteristics of general practice/family medicine.
Case description: A 73-year-old woman with a history of diabetes mellitus, high blood pressure, and recurrent depressive di-
sorder. No alcoholic, smoking, or toxiphilic habits. She constitutes a unitary family. Throughout several medical appointments,
she presented with skin lesions (initially nonspecific lesions and later on tense bullous lesions), associated with pruritus, cons-
titutional symptoms, and anemia, which started almost at the same time. Diagnoses of bullous pemphigoid and multiple mye-
loma were made. She was treated with oral corticosteroid therapy and has achieved complete resolution of the cutaneous symp-
toms. She later started chemotherapy and that improved her constitutional symptoms. She remains autonomous, living alone,
with good family support.
Comment: Bullous pemphigoid is a skin condition that family physicians should be aware of. Its possible association with ma-
lignancy is not proven. However, in patients with a recent diagnosis of bullous pemphigoid, although the search for neoplasms
cannot be recommended beyond the usual oncological screenings, we suggest that a comprehensive assessment should be car-
ried out, especially if there are suspicious signs and symptoms. The exposed clinical case also highlights the importance of all
the characteristics of general practice/family medicine.

Keywords: Bullous skin diseases; Bullous pemphigoid; Malignancy; Multiple myeloma; Case report.
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INTRODUÇÃO

A
pericardite aguda é uma doença inflamatória
do pericárdio com menos de três meses de
evolução.1-2 As causas de pericardite aguda
podem ser amplamente classificadas em in-

feciosa e não infeciosa.3 Nos países desenvolvidos, as
causas idiopáticas e infeciosas (principalmente virais)
correspondem a 80 a 85% dos casos, com outras cau-
sas menos comuns, como neoplásicas, metabólicas, ia-
trogénicas, autoimunes e inflamatórias, a representar
os restantes 15 a 20%.4

Segundo as guidelinesda Sociedade Europeia de Car-
diologia,1 pelo menos dois de quatro critérios são ne-
cessários para o diagnóstico de pericardite aguda: 1)
dor torácica; 2) atrito pericárdico na auscultação car-
díaca; 3) alterações no eletrocardiograma (ECG); e 4)
derrame pericárdico de novo ou agravado. A elevação
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Pericardite aguda após vacina
contra COVID-19

RESUMO
Introdução: A pericardite aguda é uma doença inflamatória do pericárdio com menos de três meses de evolução, cujo diag-
nóstico se baseia essencialmente no exame físico, na presença de sintomas e alterações eletrocardiográficas e analíticas (ele-
vação de troponina cardíaca). Em dezembro/2020 foi emitida autorização para a toma da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19,
tendo sido, em 23/06/2021, encontrada uma “provável associação” entre as vacinas da Pfizer-BioNTech e Moderna COVID-19
e o aparecimento de miocardite e/ou pericardite em alguns adultos jovens pelo Comité de Segurança do Centro de Controlo e
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América.
Descrição do caso: Utente do sexo masculino, 69 anos, foi vacinado em 03/05/2021 com a vacina Pfizer-BioNTech COVID-19,
tendo iniciado, cerca de doze horas depois, dor no hemitórax esquerdo e dispneia ligeira. Após quatro dias da toma da vacina
iniciou quadro de febre, associada à dispneia ligeira e dor no hemitórax esquerdo, com irradiação de novo para a região da cla-
vícula esquerda. No serviço de urgência, sete dias após o início dos sintomas, com base na história clínica, no aumento de mar-
cadores inflamatórios e na evidência de derrame pericárdico identificado na tomografia computadorizada cardíaca, foi diag-
nosticada uma provável pericardite aguda.
Comentário:A correlação temporal da toma da vacina e a plausibilidade biológica de uma resposta autoimune ou reação cru-
zada por mimetismo molecular suportam a suspeita que tenha ocorrido uma reação adversa. Contudo, a relação de causalida-
de não pode ser confirmada. Nestes casos, apesar do caráter evolutivo das recomendações atuais, pode ser prudente adiar a se-
gunda dose da vacina, segundo orientações do Comité Consultivo Nacional de Imunização do Canadá.

Palavras-chave: Pericardite; COVID-19; Vacina Pfizer-BioNTech COVID-19.

de marcadores inflamatórios, como a proteína C reati-
va (PCR), a velocidade de sedimentação e o aumento
do número de leucócitos, assim como a evidência de in-
flamação pericárdica através de técnicas de imagem,
como a tomografia computadorizada (TAC) ou a res-
sonância magnética cardíaca, podem ajudar no diag-
nóstico e na monitorização da doença.1

Em dezembro de 2020, a Food and Drug Adminis-
tration (FDA) emitiu as autorizações de uso de emer-
gência para a vacina Pfizer-BioNTech COVID-19, vaci-
na de mRNA, recomendada em esquema de duas do-
ses, com a segunda dose administrada vinte e um dias
após a primeira.5

Escassos meses após o início da vacinação foi re-
portado o primeiro caso de miocardite após adminis-
tração da vacina Pfizer-BioNTech contra a COVID-19.6

Em 23/junho/2021, o Centro de Controlo e Preven-
ção de Doenças dos EUA referiu uma “provável asso-
ciação” entre as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna

DOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13368relatosdecaso
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COVID-19 e miocardite e/ou pericardite em alguns
adultos jovens.7

O objetivo deste trabalho é descrever um caso de pe-
ricardite aguda após toma de vacina COVID-19 e dis-
cutir a orientação diagnóstica e terapêutica efetuada.
Os autores pretendem ainda contribuir para o reco-
nhecimento atempado desta patologia e para uma
orientação célere por parte dos clínicos em benefício
dos doentes potencialmente afetados.

DESCRIÇÃO DO CASO
Os autores apresentam o caso de um paciente de 69

anos de idade, casado, reformado (antigo professor uni-
versitário), de classe social de Graffar I e com APGAR fa-
miliar de 9 (família altamente funcional). Tem como an-
tecedentes pessoais patológicos diabetes mellitus tipo
2 e dislipidemia. Sem antecedentes de infeção por 
COVID-19. A sua medicação crónica diária é constituí-
da por metformina + vildagliptina 850 mg/50 mg bid, da-
paglifozina 10 mg id, gliclazida 30 mg id, metformina 
500 mg id, atorvastatina + ezetimiba 20 mg/10 mg id.

Foi vacinado em 03/05/2021 com a vacina Pfizer-
-BioNTech COVID-19. Nesse mesmo dia à noite inicia
quadro de dor localizada na região do hemitórax 
esquerdo, constante, em pontada e de intensidade 
moderada, sem irradiação, sem fatores de agrava-
mento, com ligeira melhoria após toma de paracetamol
1000 mg. Não havia história de traumatismos. Como
sintomas acompanhantes apresentava ligeira dispneia,
sem outros sinais de dificuldade respiratória. Em
06/05/2021 recorreu à consulta aberta da Unidade de
Saúde Familiar, mantendo os sintomas anteriormente
referidos. Ao exame físico encontrava-se com bom es-
tado geral, corado e hidratado, apirético, eupneico em
ar ambiente, sem sinais de dificuldade respiratória, sa-
turação oxigénio em ar ambiente (SatO2 aa) de 97%,
com restantes sinais vitais normais, com auscultação
cardíaca e pulmonar sem alterações. O quadro clínico
foi interpretado como efeitos colaterais comuns e leves
da vacinação contra a COVID-19. Foi efetuada prescri-
ção de paracetamol 1000 mg, um comprimido de 8/8 h
para o alívio da dor.

Em 07/05/2021 iniciou quadro de febre (temperatu-
ra axilar máxima de 38,4 °C) associado à dispneia ligei-
ra e à dor na região do hemitórax esquerdo, com irra-
diação de novo para a região da clavícula esquerda e

sem melhoria com a toma de paracetamol 1000 mg. Re-
correu ao Serviço de Atendimento Permanente do Hos-
pital CUF Porto, em 10/05/2021, sete dias após o início
dos sintomas, mantendo-se hemodinamicamente es-
tável e sem diminuição da SatO2 em ar ambiente. Rea-
lizou exames complementares de diagnóstico.

Dos resultados obtidos destaca-se a pesquisa de
SARS-CoV-2 por PCR com resultado negativo, leucoci-
tose de 12,3x103/μL (4,0-10,0x103/μL), neutrófilos 80,1%
(40-80%), PCR 23 mg/dL (0,05-1,00 mg/dL), troponina
de alta sensibilidade 4 ng/L (< 19 ng/L), radiografia to-
rácica sem alterações, ECG sem alterações de relevo,
TAC torácico com evidência de derrame pericárdico de
pequeno volume, achado este confirmado através de
ecocardiograma transtorácico.

Assim, perante a história clínica, o aumento dos pa-
râmetros inflamatórios e os achados imagiológicos foi
diagnosticado com provável pericardite em fase agu-
da/subaguda. Iniciou toma de ibuprofeno 600 mg de
12/12 h e colchicina 1 mg de 12/12 h, tendo verificado
melhoria sintomática após o primeiro dia de trata-
mento. Manteve esta terapêutica durante duas sema-
nas, tendo posteriormente reduzido a dose de ambos
os fármacos progressivamente até à sua suspensão. O
utente teve uma boa evolução do quadro clínico. O es-
tudo analítico de reavaliação, realizado três semanas
após o diagnóstico, apresentou normalização do leu-
cograma, no entanto mantinha ligeira elevação da PCR.

Aquando da chegada da data prevista para a segun-
da dose da vacina, dezoito dias após a primeira dose,
realizou uma ressonância magnética cardíaca, a qual
evidenciou um aumento difuso da espessura do peri-
cárdio, mais evidente ao nível da parede lateral do ven-
trículo esquerdo e derrame pericárdico circunferencial
de pequeno a médio volume, com acumulação prefe-
rencial adjacente às câmaras cardíacas direitas. Peran-
te os achados, a segunda dose da vacina foi adiada cer-
ca de um mês após a data prevista, tendo sido realiza-
da a posteriori sem registo de intercorrências.

Foi obtido, para publicação do presente relato de
caso, o consentimento escrito do próprio utente.

COMENTÁRIOS
Atualmente, a maioria dos estudos sugere uma inci-
dência estimada de miocardite e/ou pericardite após a
administração da vacina de mRNA de COVID-19 de um
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caso por 10.000-100.000 vacinas, sendo considerada
uma reação adversa rara.8

A maioria dos casos de miocardite e/ou pericardite
foi identificada após uma segunda dose de vacinação
de mRNA de COVID-19 e com uma maior incidência em
indivíduos do sexo masculino. Grande parte dos casos
foram leves e autolimitados, com um início da sinto-
matologia nos primeiros cinco dias após a exposição à
vacina COVID-19 mRNA.8

No presente caso clínico, a correlação temporal da
toma da vacina e a plausibilidade biológica de uma res-
posta autoimune ou reação cruzada por mimetismo
molecular suportam a suspeita de que tenha ocorrido
uma reação adversa. Contudo, a relação de causalida-
de não pode ser confirmada.9Como se verificou, um va-
lor de troponina e um ECG normal não excluem peri-
cardite isolada, devendo o tratamento ser iniciado no
caso de haver um alto índice de suspeição. Nestes ca-
sos poderá ser importante a realização de outros exa-
mes complementares de diagnóstico, como TAC torá-
cico, ecocardiograma e ressonância magnética cardía-
ca, para suporte do diagnóstico e vigilância da patolo-
gia em causa.8

As recomendações relacionadas à vacinação adicio-
nal de COVID-19 mRNA para aqueles com miocardite
e/ou pericardites confirmadas evoluirão conforme sur-
jam novas evidências. A curto prazo pode ser pruden-
te atrasar a segunda ou as doses subsequentes da vaci-
na, de acordo com as orientações do Comité de Con-
sultoria Nacional de Imunização do Canadá.10

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Adler Y, Charron P, Imazio M, Badano L, Barón-Esquivias G, Bogaert J,

et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of peri-

cardial diseases: the Task Force for the Diagnosis and Management of

Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) en-

dorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery

(EACTS). Eur Heart J. 2015;36(42):2921-64.

2. Imazio M, Gaita F, LeWinter M. Evaluation and treatment of pericardi-

tis: a systematic review. JAMA. 2015;314(14):1498-506.

3. Imazio M, Gaita F. Diagnosis and treatment of pericarditis. Heart. 2015;

101(14):1159-68.

4. Imazio M, Spodick DH, Brucato A, Trinchero R, Adler Y. Controversial is-

sues in the management of pericardial diseases. Circulation. 2010;

121(7):916-28.

5. Gargano JW, Wallace M, Hadler SC, Langley G, Su JR, Oster ME, et al.

Use of mRNA COVID-19 vaccine after reports of myocarditis among

vaccine recipients: update from the Advisory Committee on Immu-

nization Practices, United States, June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly

Rep. 2021;70(27):977-82.

6. Bautista García J, Peña Ortega P, Bonilla Fernández JA, Cárdenes León

A, Ramírez Burgos L, Caballero Dorta E. Acute myocarditis after ad-

ministration of the BNT162b2 vaccine against COVID-19. Rev Esp Car-

diol (Engl Ed). 2021;74(9):812-4.

7. Wise J. Covid-19: should we be worried about reports of myocarditis

and pericarditis after mRNA vaccines? BMJ. 2021;373:n1635.

8. Talotta R. Do COVID-19 RNA-based vaccines put at risk of immune-

mediated diseases? In reply to "potential antigenic cross-reactivity be-

tween SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase

in autoimmune diseases". Clin Immunol. 2021;224:108665.

9. Luk A, Clarke B, Dahdah N, Ducharme A, Krahn A, McCrindle B, et al.

Myocarditis and pericarditis after COVID-19 mRNA vaccination: prac-

tical considerations for care providers. Can J Cardiol. 2021;37(10):1629-

-34.

10. Public Health Agency of Canada. Summary of National Advisory Com-

mittee on Immunization (NACI) updates of July 2, 2021 [Internet]. Pu-

blic Health Agency of Canada; 2021 [cited 2021 Sep]. Available from:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/

national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommenda-

tions-use-covid-19-vaccines/summary-updates-july-2-2021.html

CONTRIBUTO DOS AUTORES
Conceptualização, NL; redação do draft original, NL e MJG; redação, revisão

crítica, validação e edição do texto final, NL, MJG e MAH; supervisão, orien-

tação e responsabilidade de liderança para a planificação do caso, MAH.

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse.

FONTES DE FINANCIAMENTO
Os autores declaram não possuir quaisquer fontes de financiamento.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Nina Lopes

E-mail: ninalopes16@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3495-1616

Recebido em 20-10-2021
Aceite para publicação em 21-12-2021



Rev Port Med Geral Fam 2022;38:612-5

615relatosdecaso

ABSTRACT

ACUTE PERICARDITIS AFTER COVID-19 VACCINE
Introduction:Acute pericarditis is an inflammatory disease of the pericardium with less than three months of evolution, which
diagnosis is based essentially on the physical examination, in the presence of symptoms, electrocardiographic and analytic chan-
ges (elevation of cardiac troponin). In December 2020, the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine was authorized and on June 23rd

of 2021, a “probable association” was found between the Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines and the appea-
rance of myocarditis and/or pericarditis in some young adults, by the Safety Committee of the US Centers for Disease Control
and Prevention.
Case description:A 69-year-old male patient was vaccinated on May 3rd of 2021 with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.
Approximately twelve hours later, he started with pain in the left hemithorax and mild dyspnea. Four days after taking the vac-
cine, he developed a fever, associated with mild dyspnea and pain in the left hemithorax, with irradiation to the left clavicle re-
gion. In the emergency department, seven days after the onset of symptoms, based on clinical history, increased inflammato-
ry markers, and evidence of pericardial effusion identified on cardiac computed tomography, probable acute pericarditis was
diagnosed.
Comments:Although causality cannot be confirmed, the temporal correlation with taking the Pfizer-BioNTech COVID-19 vac-
cine, as well as the biological plausibility of an autoimmune response or a cross-reaction due to molecular mimicry, support
the suspicion that an adverse reaction has occurred. Despite the fact that the recommendations for these cases are still evol-
ving, currently, according to guidance from the National Advisory Committee on Immunization of Canada, it may be prudent
to delay the second dose of the vaccine.

Keywords: Pericarditis; COVID-19; Vaccine Pfizer BioNTech.
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INTRODUÇÃO

O
síndroma de Horner é um evento raro, ha-
bitualmente caracterizado por três sinais
clássicos: anisocoria com miose, ptose pal-
pebral e anidrose homolateral. Desconhe-

cem-se relações com o sexo, idade ou raça do doente e
existem duas formas de apresentação: a forma congé-
nita (a mais rara) e a forma adquirida.1

A tríade de sinais clássicos ocorre devido à perda de
inervação simpática na via oculosimpática, composta
por uma cadeia de três neurónios com origem no hi-
potálamo e que apresenta um longo e tortuoso percur-

Rodolfo Duarte,1 Margarida Glórias Ferreira,2 David Magalhães3

Quando mais uma série de
supino no ginásio acaba o dia
como síndroma de Horner

RESUMO
Introdução: O síndroma de Horner representa um importante desafio na prática clínica, uma vez que pode estar associado a
uma grande variedade de etiologias. Trata-se de um síndroma raro, que se manifesta classicamente por anisocoria com miose,
ptose palpebral e anidrose homolateral devido à perda de inervação simpática. Este caso pretende relatar um síndroma de
Horner desencadeado após a prática de exercício físico e demonstrar a importância de uma história clínica e de um exame 
físico detalhados, assim como uma abordagem multidisciplinar na avaliação de um doente com síndroma de Horner em con-
texto de serviço de urgência.
Descrição do caso: Homem, 51 anos, recorreu ao serviço de urgência por ptose palpebral e dor na hemiface após exercício fí-
sico no ginásio. Ao exame físico destacava-se pupilas anisocóricas, com miose à esquerda e ptose palpebral homolateral, sem
outros achados. Solicitou-se estudo analítico com hemograma e bioquímica, que não revelou alterações, e angio-tomografia
cerebral e dos troncos supra-aórticos que, após uma revisão das imagens que inicialmente pareciam sem alterações, revelou
disseção da artéria carótida interna esquerda. O doente foi internado e iniciou terapêutica médica com resolução dos sintomas
às 24 horas após a entrada no serviço de urgência, tendo permanecido em vigilância durante 48 horas.
Comentário: Com este caso clínico pretende-se demonstrar que, mesmo perante um diagnóstico de um síndroma potencial-
mente fatal como é o síndroma de Horner, é possível uma boa evolução clínica com resolução célere das queixas apresentadas.
Sendo que para este desiderato foi determinante uma conjugação de fatores, desde a história clínica completa ao exame 
objetivo minucioso, bem como exames auxiliares de diagnóstico usados de forma criteriosa, num processo integrado entre mé-
dicos de diferentes especialidades.

Palavras-chave: Síndroma de Horner; Disseção da artéria carótida; Ginásio; Exame neurológico.

so até à inervação do globo ocular. Ao longo deste tra-
jeto desde o tronco cerebral, esta via simpática percor-
re várias estruturas como a espinal medula, gânglios
cervicais simpáticos, ramificações do quinto e sexto pa-
res cranianos bem como a artéria carótida interna.1-2

A longa via anatómica deste trajeto simpático torna-
-o vulnerável a vários processos patológicos, sendo os
mais comuns a disseção da artéria carótida, tumores
como o neuroblastoma ou o tumor de Pancoast, infe-
ções, sequelas de cirurgias e/ou traumatismos de estru-
turas cervicais. As várias etiologias para este síndroma
podem ser divididas de acordo com a localização ana-
tómica da rutura das fibras da via oculosimpática (Tabela
1), podendo assim apresentar uma grande variedade de
manifestações clínicas para além da tríade clássica, como
a presença de disfagia, vertigem ou ataxia.1,3-4
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A localização exata da lesão é fundamental para o
correto diagnóstico e terapêutica adequada. Para isso,
é determinante uma história clínica detalhada e um
exame físico exaustivo.2,5

Quando o síndroma de Horner é causado pela dis-
seção da artéria carótida normalmente está associada
a cefaleia, dor facial ou cervicalgia, assim como podem
estar presentes outros achados neurológicos.6

Este caso clínico pretende relatar um síndroma de
Horner desencadeado após exercício físico no ginásio.
Tem como objetivo recordar os sinais de alerta muitas
vezes subtis deste síndroma e reforçar a importância da
articulação dos cuidados de saúde primários com as es-
pecialidades intra-hospitalares, uma vez que se trata
de uma patologia potencialmente mortal e para a qual
o médico de família deve estar sensibilizado.

DESCRIÇÃO DO CASO
Homem de 51 anos de idade, caucasiano, inserido
numa família nuclear, classe II de Graffar e estadio VI
do ciclo de vida de Duvall, apresenta como antece-
dentes pessoais paralisia facial periférica à esquerda
em 2001, sem sequelas, ex-fumador de 0,25 unidade
maço-ano e excesso de peso. O doente não apresenta
antecedentes cirúrgicos. Como medicação habitual faz
apenas omeprazol 20 mg.

Recorreu ao serviço de urgência após noção de encer-
ramento palpebral do olho esquerdo e sensação de dor na
hemiface homolateral, após a realização de exercícios de
supino no ginásio, sem outra história de trauma. Não apre-
sentava febre, cefaleia, défice de força nos membros ou al-
terações da sua sensibilidade, alteração da voz, sintomas
respiratórios, gastrointestinais ou genito-urinários.

No exame objetivo destacavam-se as alterações no
exame neurológico, onde foi possível objetivar pupilas
anisocóricas, com miose à esquerda e ptose palpebral
homolateral, com movimentos e sensibilidade dos an-
dares superiores e inferiores da face preservados. Apre-
sentava ainda movimentos oculomotores e campime-
tria preservados, sem diplopia ou nistagmo, protusão
da língua na linha média, sem desvios da comissura la-
bial. Não apresentava disfonia ou disartria. Força mus-
cular preservada e simétrica nos quatro membros, grau
5, sem alterações da nomeação, repetição e compreen-
são. Apesar da algia facial, o doente não apresentava le-
sões cutâneas.

Tendo em conta o quadro clínico optou-se pela rea-
lização de um estudo analítico, assim como angio-to-
mografia cerebral e dos troncos supra-aórticos, para
despiste da etiologia do síndroma de Horner. Foi tam-
bém estabelecido um contacto com a especialidade de
neurologia.

Dos exames complementares de diagnóstico solici-
tados salienta-se um estudo analítico com hemograma,
função renal, ionograma, proteína c-reativa e estudo da
coagulação sem alterações. Relativamente ao exame de
imagem solicitado, este é relatado como sendo normal,
nomeadamente sem alterações de caráter vascular. No
entanto, perante a sintomatologia apresentada pelo
doente e a forte suspeita de síndroma de Horner, pediu-
-se uma nova reavaliação das imagens, tendo-se cons-
tatado um afilamento da artéria carótida interna es-
querda do segmento cervical sugestiva de disseção.

Iniciou-se terapêutica antiagregante e hipolipe-
miante e o utente ficou internado na unidade de 
acidente vascular cerebral (AVC) para continuação de

Localização da Lesão Etiologia

Central (e.g., hipotálamo, espinal medula) Desmielinização, disseção arterial, enfarte, hemorragia, malformação vascular, 
trauma, tumor

Pré-ganglionar (e.g., tórax, gânglios Aneurisma aorta torácica, infeção, tumor (pulmão, tiroide, mama, mediastino, 
cervicais simpáticos) neuroblastoma), trauma (inclui colocação acesso venoso central e cirurgia do 

pescoço e tórax)

Pós-ganglionar (e.g., artéria carótida, Aneurisma, artrite, disseção arterial, doenças do tecido conjuntivo, enxaqueca, 
globo ocular, base crânio) herpes zoster, trauma, trombose

TABELA 1. Resumo das etiologias do síndroma de Horner de acordo com localização da lesão1-2,5
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cuidados e vigilância neurológica. Permaneceu nesta
unidade durante 48 horas, tendo apresentado resolu-
ção de sintomas às 24 horas. Teve alta com indicação
para gestão dos fatores de risco cardiovasculares.

COMENTÁRIO
Este caso descreve uma apresentação de síndroma

de Horner desencadeado após a prática de exercício fí-
sico num ginásio, que resultou na disseção da artéria
carótida interna esquerda no seu segmento cervical.
Existem vários estudos que relacionam o exercício físi-
co com este evento, nomeadamente a prática de des-
portos aquáticos (mergulho ou natação), levantamen-
to de pesos, desportos de combate, golfe, futebol, en-
tre outros.7-9 Neste caso clínico, o síndroma de Horner
apresenta-se, assim, como uma consequência da prá-
tica de levantamento de pesos, devido à disrupção das
fibras nervosas simpáticas em torno da artéria caróti-
da interna.

Deste modo, os antecedentes do doente e o exame ob-
jetivo não sugeriram outra etiologia; contudo, história de
trauma, infeção por herpes zoster, enxaqueca ou neo-
plasias são alguns exemplos que também podem estar
implicados no desenvolvimento deste síndroma.1-2,5

Uma vez que se trata de um doente que tem como
fatores de risco cardiovascular o excesso de peso e an-
tecedentes tabágicos, estas condições também podem
ter contribuído para a disseção da artéria carótida in-
terna e, posteriormente, para o AVC.10

O papel do médico de família na educação para a
saúde dos utentes é fundamental tanto para prevenção
da doença, controlando os fatores de risco cardiovas-
culares modificáveis, como para o cumprimento da te-
rapêutica farmacológica e não farmacológica.

Este caso permite alertar os médicos de família para
o síndroma de Horner, nomeadamente para a sua tría-
de característica: anisocoria com miose, ptose palpe-
bral e anidrose homolateral. Assim, perante a presen-
ça destes sinais de alarme, o médico de família deve
orientar o doente para o serviço de urgência, dado que
este síndroma está associado a outras patologias que
podem ser potencialmente graves, ameaçadoras à vida

e que são passíveis de tratamento quando diagnostica-
das atempadamente.
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ABSTRACT

WHEN ONE MORE SUPINE EXERCISE IN THE GYM ENDS THE DAY AS HORNER SYNDROME
Introduction: Horner syndrome remains challenging in daily clinical practice, as it can be related to a great variety of causes.
It is a rare condition, classic manifestations include anisocoria with miosis, palpebral ptosis, and anhidrosis, all on the affected
side due to the loss of sympathetic innervation. This case aims to describe an exercise-induced Horner syndrome and to state
the importance of the patient´s clinical history, as well as a detailed physical exam, all put together in a multidisciplinary 
approach of a patient with Horner syndrome, in an emergency room setting.
Case description: 51-year-old male goes to the emergency room due to left palpebral miosis and homolateral hemifacial pain,
following gym practice. In physical examination, he presented anisocoric pupils, with left miosis and palpebral ptosis. Blood
tests including complete hemogram and chemistry were normal. As such, tomography angiography of the supra-aortic arteries
and the brain was requested, which at first glimpse revealed no changes but following an image review, it was possible to de-
tect a dissection in the internal left carotid artery. The patient started medical therapy with clinical resolution of the symptoms
24 hours from the moment he was admitted to the emergency room, having stayed under clinical surveillance for 48 hours.
Discussion:This clinical case is an example that, despite the diagnosis of a potentially fatal syndrome as is Horner’s syndrome,
it is possible to have a favorable outcome with symptom resolution soon after clinical onset. For this to happen, several factors
come into play, from a complete clinical history to a thorough physical exam and insightful use of the auxiliary exams availa-
ble, all in a joint process of different medical specialties.

Keywords: Horner syndrome; Carotid artery dissection; Gym practice; Neurologic exam.
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INTRODUÇÃO

A
s malformações pulmonares originam-se a
partir de falhas no desenvolvimento embrio-
nário.1 O sequestro pulmonar é uma anoma-
lia congénita rara, correspondendo entre 0,15

e 6,45% dos casos de malformação pulmonar.1 A sua
etiologia está mal esclarecida. A teoria mais ampla-
mente aceite sugere que resulta da formação de um es-
boço pulmonar acessório em posição caudal em rela-
ção aos esboços pulmonares normais, o que acontece-
rá entre a quarta e a oitava semanas de gestação.2 Ne-
nhuma anomalia cromossómica foi identificada nos
doentes que apresentavam sequestro pulmonar.3

Cátia Amado,1 Ana Alves S.D.2

Sequestro pulmonar: um 
diagnóstico improvável

RESUMO
Introdução: O sequestro pulmonar é uma anomalia congénita rara. Pode ser definido como uma massa de tecido pulmonar
composto por tecido embrionário cístico e alvéolos não arejados e desorganizados, sendo classificado como sequestro intralo-
bar (SIL) ou sequestro extralobar (SEL). O SIL tem maior incidência, com igual distribuição relativamente ao sexo. Costuma apre-
sentar manifestações clínicas mais tardias, geralmente por infeções respiratórias recorrentes, hemoptises e dispneia. O SEL tem
menor prevalência, afeta maioritariamente o sexo masculino, sendo o seu diagnóstico mais precoce. O tratamento de eleição
é a resseção cirúrgica do tecido pulmonar sequestrado, com bom prognóstico.
Descrição do Caso: Mulher de 39 anos, raça caucasiana, que trabalhava em artes plásticas. Com antecedentes pessoais de ro-
sácea e tuberculose pulmonar, sem medicação habitual ou alergias. Referia hábitos tabágicos e alcoólicos socialmente. Iniciou
quadro de tosse seca e febre vespertina, com cerca de quinze dias de evolução, o que a fez recorrer à médica de família (MF),
em 30/11/2020, D15, tendo sido pedida uma radiografia do tórax de incidência póstero-anterior e análises. Dirigiu-se ao ser-
viço de urgência (SU), D43, por manutenção dos sintomas, onde foi medicada com azitromicina 500 mg id, 3 dias, desloratadi-
na 5 mg id, 20 dias, e prednisolona 5 mg, bid, 4 dias. Por ausência de melhoria, e após ter recorrido novamente ao SU, recorreu
à sua MF onde continuou o estudo e foi referenciada para consulta de pneumologia, tendo sido diagnosticado sequestro pul-
monar. Foi encaminhada para cirurgia torácica, tendo efetuado lobectomia. Atualmente, em seguimento pós-cirúrgico, com re-
missão da sintomatologia e bom prognóstico.
Comentário: A investigação etiológica da sintomatologia desta doente colmatou com um diagnóstico improvável de seques-
tro pulmonar. Este caso realça a relevância do papel dos métodos de imagem neste tipo de patologias e a importância de uma
boa articulação entre os cuidados de saúde primários e secundários, através de uma célere referenciação.

Palavras-chave: Sequestro pulmonar; Tosse; Radiografia; Relato de caso.

O sequestro pulmonar pode ser definido como uma
massa de tecido pulmonar composto por tecido em-
brionário cístico e alvéolos não arejados e desorgani-
zados, além de outros componentes do trato respira-
tório.1 Divide-se em sequestro intralobar (SIL) e extra-
lobar (SEL), dependendo da existência de um revesti-
mento pleural próprio.1,4-5

O SIL corresponde a aproximadamente 75% dos ca-
sos, sendo mais comum nos lobos inferiores à esquerda,
com igual distribuição em relação ao sexo.1,3,5 Costuma
apresentar manifestações clínicas mais tardias, por vol-
ta da segunda década de vida, geralmente por infeções
respiratórias recorrentes, hemoptises e dispneia.1,3

O SEL representa cerca de 25% dos casos desse tipo
de malformação pulmonar. Também ocorre, predomi-
nantemente, nos lobos pulmonares inferiores à 
esquerda, mas ao contrário do SIL apresenta maior 
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prevalência no sexo masculino (4:1).1 A apresentação
clínica costuma ocorrer nos primeiros meses de vida.1,4

Em qualquer dos casos, e por definição, a vasculari-
zação arterial provém da circulação sistémica, mais ha-
bitualmente da aorta, através de uma ou mais artérias
anómalas e a drenagem venosa de veias sistémicas,
como a veia cava inferior ou a veia ázigos.2

Após o nascimento, as manifestações clínicas possí-
veis são as infeções pulmonares recidivantes ou cróni-
cas ao nível do tecido pulmonar anómalo, com febre e
tosse (a manifestação clínica mais frequente nos casos
de SIL), síndroma de dificuldade respiratória, dificul-
dade na alimentação, dor abdominal, insuficiência car-
díaca congestiva ou de alto débito (com shunt esquer-
do/direito, devida ao grande calibre dos vasos arteriais),
hemoptises ou hemorragia intratorácica maciça.2

Os diagnósticos diferenciais desta patologia são:
malformação adenomatoide quística pulmonar, quis-
tos broncogénicos ou quistos de duplicação entéricos,
lesões da suprarenal e do rim, hemangiomas, linfan-
giomas, teratomas e neuroblastomas.2

Este tipo de malformação pode ser inicialmente vi-
sualizado na radiografia de tórax como uma hipo-
transparência homogénea. A confirmação diagnóstica
é realizada através da tomografia computorizada torá-
cica, ressonância nuclear magnética ou arteriografia,
sendo este último exame o melhor método diagnósti-
co.1 Os estudos de imagem assumem um papel impor-
tante no diagnóstico do sequestro pulmonar e sobre-
tudo na identificação dos vasos aberrantes, essencial
para o planeamento cirúrgico.5-6

O tratamento de eleição é a resseção cirúrgica do te-
cido pulmonar sequestrado.6

No caso de não existirem outras anomalias congéni-
tas significativas, o prognóstico é geralmente favorável.5

O caso apresentado descreve uma doente com se-
questro pulmonar, com 39 anos, com sintomatologia
inespecífica e pretende alertar para a importância de
suspeição clínica desta patologia que, apesar de rara,
deve ser colocada como opção diagnóstica. Além dis-
so, evidencia a necessidade de ser feita uma avaliação
completa do doente, utilizando de forma assertiva os
meios complementares de diagnóstico.

DESCRIÇÃO DO CASO
A.F., sexo feminino, 39 anos, raça caucasiana, natu-

ral e residente nos Açores, casada. A nível socioprofis-
sional exercia funções em artes plásticas (ultimamen-
te praticava o uso de tintas de água e tecidos). Habita-
va numa residência, com o marido e os dois filhos e ti-
nha um gato como animal de estimação. Antecedentes
pessoais de rosácea e tuberculose pulmonar com pri-
moinfeção ao nascimento. Negava infeções respirató-
rias de repetição tanto na infância como na idade adul-
ta. Sem internamentos ou cirurgias anteriores. Tinha o
Plano Nacional de Vacinação atualizado, sem ter feito
vacina anti-influenza ou vacina antipneumocócica.
Sem medicação habitual. Negava alergias medicamen-
tosas e não medicamentosas. Referia hábitos tabágicos
e alcoólicos socialmente e negava hábitos toxicológicos.
Como antecedentes familiares referia que a mãe teve
tuberculose enquanto estava grávida da doente. Sem
outros antecedentes familiares relevantes.

Iniciou um quadro de tosse e febre vespertina com
cerca de quinze dias de evolução, tendo recorrido à
consulta da médica de família (MF), em 30/11/2020,
D15. Não apresentava alterações ao exame objetivo. A
MF pediu uma radiografia do tórax com incidência pós-
tero-anterior e análises. Recorreu ao serviço de urgên-
cia (SU) em 28/12/2020, D43, por manutenção de tos-
se seca e febre vespertina. Foi pedido teste COVID-19,
que foi negativo, tendo sido medicada com azitromici-
na 500 mg id, três dias, desloratadina 5 mg id, durante
vinte dias, e prednisolona 5 mg bid, quatro dias.

Após cerca de uma semana, em 03/01/2021, por não
apresentar melhoria da tosse recorreu novamente ao
SU. Sem alterações descritas no exame objetivo. Não fo-
ram pedidos métodos complementares de diagnóstico.
Foi medicada com pseudoefredina e tripolidina 60 mg
+ 2,5 mg id, durante sete dias.

Em 14/02/2021, D91, por persistência da tosse seca
associada a dispneia e dor tipo pleurítica, que agrava-
va com a inspiração profunda, recorreu à sua MF. Não
apresentava outras alterações ao exame objetivo. Ana-
liticamente, em 01/02/2021: sem leucocitose, neutró-
filos 72,6%, VS 28 mm, PCR 1,22 mg/dL. Radiografia do
tórax com uma incidência póstero-anterior, de 11/12/
/2020, com ligeira retificação das hemicúpulas dia-
fragmáticas e aumento dos espaços intercostais. Foi-lhe
solicitada uma TC torácica sem contraste e medicada
com acetilcisteína 600 mg id, bilastina 20 mg bid e pa-
racetamol 1000 mg tid.
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A tomografia computorizada (TC) torácica sem con-
traste, pedida pela MF, foi efetuada a 27/02/2021, D104,
apresentando pequeno colapso da base pulmonar es-
querda, associado a pequeníssimo derrame. Além des-
tas alterações, eram também descritas, no relatório de
imagiologia, enfisema subpleural nos ápices pulmona-
res mais frequentes à esquerda e pectus excavatum, sem
outras alterações valorizáveis dos tecidos moles. Foi re-
ferenciada à consulta de pneumologia, pela MF, em
04/03/2021, D109, medicada com bilastina 20 mg, 
2 bid, paracetamol 1000 mg tid, sem alívio terapêutico.

Foi observada em consulta de pneumologia, cinco
dias depois, D114, onde foi solicitado Interferon-Gam-
ma Release Assays (IGRA), com resultado negativo, rea-
valiação analítica e radiografia do tórax com incidên-
cia póstero-anterior e perfil esquerdo. Esta nova radio-
grafia do tórax, D117, não apresentava alterações de
novo na incidência póstero-anterior; na incidência de
perfil esquerdo: pectus excavatum; ligeiro aumento do
espaço retroesternal; imagem hipotransparente no ter-
ço inferior (compatível com derrame pleural esquerdo
organizado visualizado em TC torácica de 27/02/2021)
(Figura 1).

Foi realizada ecografia torácica, em 15/03/2021, que
excluiu derrame pleural. Assim, foi pedida TC torácica
com contraste e iniciou terapêutica inalatória com bu-

desonida 160 mcg/formoterol 4,5 mcg bid, na suspeita
de asma brônquica, que manteve cerca de dois meses,
sem melhoria significativa.

A TC torácica com contraste, realizada em 14/04/
/2021, D151, revelou consolidação parenquimatosa no
lobo inferior esquerdo, envolvendo o segmento basal
posterior e medial, que apresentava irrigação por vaso
anómalo com origem na aorta torácica distal. Estes
achados eram compatíveis com sequestro pulmonar
(Figura 2).

Foi referenciada à cirurgia torácica a 20/04/2021,
D157, medicada com budesonida 160 mcg/formoterol
4,5 mcg bid, bilastina 20 mg, 2 id, paracetamol 1000
mg, tid. A doente apresentava manutenção de tosse
seca, sem dispneia, pieira ou toracalgia e sem alterações
na auscultação pulmonar.

A doente foi submetida a lobectomia inferior es-
querda com laqueação de vaso anómalo por videoto-
rascoscopia (24/05/2021), D191, por sequestro pulmo-
nar. Como complicação, de referir apenas pneumotórax
espontâneo pequeno (sem necessidade de colocação
de dreno). Realizou reabilitação respiratória pós-ope-
ratória em regime de internamento, que manteve em
ambulatório durante doze semanas. Na altura da alta
hospitalar foi suspensa a inaloterapia anteriormente
prescrita de budesonida 160 mcg/formoterol 4,5 mcg.

Figura 1. Radiografia de tórax na incidência póstero-anterior e perfil esquerdo (12/03/2021). Incidência póste-
ro-anterior: sem alterações de novo; Incidência de perfil esquerdo: imagem hipotransparente no terço inferior.
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Realizou TC torácica com contraste, três meses após
a cirurgia (23/08/2021), para reavaliação, que apresen-
tava apenas um pequeno derrame pleural esquerdo (Fi-
gura 3). Nesta data, na consulta de pneumologia, apre-
sentava remissão da sintomatologia. Agendou-se se-
guimento anual em consulta de pneumologia com TC
torácica com contraste. Continuou a realizar exercícios
de reabilitação respiratória no domicílio e treino aeró-
bico, segundo indicações do fisiatra. Se não existir al-
teração do quadro clínico, na próxima consulta de
pneumologia, após TC torácica, terá alta.

COMENTÁRIO
Relata-se o caso de uma doente com SIL localizado

no lobo inferior do pulmão esquerdo, proveniente de
um ramo anómalo da aorta torácica distal, submetida
a lobectomia inferior esquerda.

O sequestro pulmonar é uma anomalia congénita
de difícil diagnóstico devido à sua raridade.2

Além disso, o diagnóstico do sequestro pulmonar
pode ser difícil, uma vez que os sintomas, como dis-
pneia, infeções respiratórias, hemoptise ou, menos fre-
quentemente, toracalgia, podem estar presentes em si-
tuações clínicas mais comuns, incluindo pneumonias
típicas ou tuberculose.1

Outra dificuldade identificada no diagnóstico desta
doente diz respeito à idade de início da sintomatologia,
neste caso aos 39 anos de idade, uma vez que nesta pa-
tologia surge maioritariamente em idades mais preco-
ces.

No entanto, o diagnóstico precoce é de extrema im-
portância para prevenção de infeções respiratórias de
repetição, muitas vezes refratárias ao tratamento com
antibióticos.2 Neste caso, a doente realizou azitromici-
na sem benefício terapêutico.

De realçar a extrema importância em efetuar o pe-
dido de métodos complementares de diagnóstico de
forma adequada, nomeadamente no que diz respeito à
radiografia de tórax com duas incidências. Neste caso,
a doente tinha efetuado uma radiografia do tórax ini-
cial apenas com incidência póstero-anterior. Sem a in-
cidência de perfil não era percetível qualquer alteração
que sugerisse o diagnóstico de SIL. Quando foi efetua-
da a radiografia com as duas incidências, numa tenta-
tiva de evitar nova TC torácica, foi visualizada uma al-
teração que desencadeou o seguimento do estudo com

ecografia e segunda TC torácica, desta vez com con-
traste, que esclareceu o diagnóstico. Os métodos de
imagem assumem, assim, um papel importante e im-
prescindível no diagnóstico e tratamento do sequestro
pulmonar.

Figura 2.TC torácica com contraste, antes da cirurgia (14/04/2021).
Consolidação parenquimatosa no lobo inferior esquerdo, envolven-
do o segmento basal posterior e medial, com irrigação por vaso anó-
malo com origem na aorta torácica distal.

Figura 3.TC torácica com contraste, depois da cirurgia (23/08/2021).
Pequeno derrame pleural esquerdo.
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Este caso demonstra também a importância de uma
boa articulação entre os cuidados de saúde primários
e os secundários, através de uma célere referenciação;
neste caso, com consulta na especialidade de pneu-
mologia no espaço de cinco dias, o que facilitou o diag-
nóstico e o tratamento.
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ABSTRACT

PULMONARY SEQUESTRATION: AN UNLIKELY DIAGNOSIS
Introduction: Pulmonary sequestration is a rare congenital abnormality. It can be defined as an embrionary mass of lung tis-
sue composed of the airway and alveolar elements, and it can be classified as pulmonary intrabolar sequestration (ILS) or ex-
tralobar sequestration (ELS). ILS is the most common, and males and females are equally affected. ILS is presented later in hu-
man life with infections, hemoptysis, and dyspnea. ELS is less prevalent, it presents a male predominance, and normally it is
diagnosed early. The main treatment is sequestered lung resection, with a good prognosis.
Case description:Woman, 39-year-old, Caucasian who worked as a plastic artist. She had a personal background of rosacea
and pulmonary tuberculosis, without medication or allergies. She was a social smoker and drinker. She went to the family’s doc-
tor on 30th November 2020, D15, due to a dry cough and vespertine fever. She was ordered to do posteroanterior thorax ra-
diography and blood tests. She went to the emergency room (ER), D43, due to the prevalence of the symptoms, where she was
prescribed azithromycin 500 mgs id, 3 days, desloratadine 5 mgs id, 20 days, and prednisolone 5 mgs, bid, 4 days. The patient
returned to the family’s doctor, after going again to ER, due to the lack of improvement. The patient was referred to pneumo-
logy by the family’s doctor and was diagnosed with pulmonary sequestration. She was sent for thoracic surgery and was sub-
mitted for lobectomy. Now, the patient maintains follow-up after surgery, without symptoms, and with a good prognosis.
Commentary: The etiologic investigation led to an unlikely diagnosis of pulmonary sequestration. This case highlights the re-
levance of complementary diagnostic methods in this kind of pathology and shows the importance of a good articulation bet-
ween primary and secondary health care, leading to an advantageous diagnosis and treatment.

Keywords: Pulmonary sequestration; Cough; Radiography; Case report.



1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Cuidarte, ULS do Alto Minho.
Viana do Castelo, Portugal.

N
o filme Beleza Oculta, Howard Inlet desa-
fia-nos a pensar qual é o nosso porquê. O
porquê de escolhermos esta roupa hoje, o
porquê de não apreciarmos a paisagem da

nossa janela hoje, o porquê de comprarmos este tele-
móvel, o porquê de ficarmos emocionados com aque-
la música, o porquê de comprarmos aquele livro, o por-
quê de irmos trabalhar hoje, o porquê de escolhermos
aquele destino de férias... Ele resume a resposta a três
palavras: amor, tempo e morte. No final do dia, todos
queremos amor, desejávamos ter mais tempo e teme-
mos a morte.

Mas será que tememos mesmo a morte ou tememos
não ter vivido o dia, a vida como queríamos? A Dra. Ana
Cláudia Quintana Arantes diz-nos, num dos seus livros,
que a melhor forma de viver cada dia é vivê-lo de for-
ma a podermos deitar a cabeça na almofada e sentir paz
por viver um dia honesto.1 No final dos finais dos nos-
sos dias, será que a soma de todos os dias honestos leva
a uma vida honesta e realizada?

Cada idoso é um livro, uma história de amor, um dra-
ma ou até mesmo uma comédia. É urgente vermos os
nossos idosos como anciãos, todos com sábios ensina-
mentos para nos encantar, todos um livro em proces-
so de escrita, ainda por ler, e à espera de um final. Po-
demos usar o tempo e o amor para ajudar a que esse fi-
nal do livro seja um dia que vale a pena viver.
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Sofia da Silva1

Medo de morrer ou… medo de
viver?

RESUMO
Cuidar de um utente em fim de vida envolve, para além de uma preocupação com o sofrimento físico, cuidados com outras ver-
tentes do sofrimento, tais como social, familiar, emocional e espiritual. À semelhança do que fazemos com os cursos de prepa-
ração para o parto e parentalidade, não será igualmente importante dar formação e apoiar pessoas em fim de vida e quem de-
las cuida?

Palavras-chave: Ciclo de vida; Sofrimento; Morte; Fim de vida.

Nós, médicos de família, estamos no ciclo da vida do
idoso e também do seu cuidador, o nosso papel vai
desde a prevenção da doença e promoção da saúde
até à preparação para a morte, passando pelo trata-
mento do corpo e do espírito. Cuidar de um utente da
nossa lista é muito mais que tratar-lhe as mazelas do
corpo ou dar-lhe receitaspara o bem-estar físico e men-
tal. Eu arriscar-me-ia a dizer que muitos utentes quan-
do vão ao médico de família sabem já dentro de si o que
deveriam fazer para serem mais honestos consigo mes-
mos e eficazmente melhorarem o seu corpo e a sua
vida. O sofrimento dos nossos utentes vai muito mais
além do físico, está dependente das abstrações social,
familiar, emocional e espiritual e, no final, da fusão de
todas elas.

Está já bem enraizada na nossa civilização a neces-
sidade e utilidade dos cursos de preparação para o par-
to e parentalidade. Não é tabu falar disso, todos com-
preendem a sua importância. Com o envelhecimento
populacional cada vez mais acentuado não será igual-
mente importante dar formação e apoiar as pessoas
em fim de vida e quem delas cuida?

O National Health Service, em Inglaterra, contempla
cuidados cada vez mais personalizados aproveitando
ao máximo a experiência, a capacidade e o potencial
dos utentes, famílias e comunidades. Neste contexto,
desde 2016 estão a implementar, em cinco áreas do
país, orçamentos pessoais de saúde que oferecem uma
oportunidade de atendimento mais personalizado nos
últimos meses de vida, com benefícios para os utentes,

opiniãoedebate DOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13430
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suas famílias e cuidadores e para o sistema em geral. Por
outro lado, têm também implementado um serviço de
prescrição social e suporte baseado na comunidade
que procura responder às necessidades sociais, emo-
cionais e práticas dos utentes.2

Na USF Baixa, em Lisboa, iniciaram, em 2018, um
projeto de prescrição social que, à semelhança do que
acontece em Inglaterra, estabelece a ponte entre os
doentes e seus cuidadores e as respostas e apoios so-
ciais disponíveis na comunidade.3

Em Portugal, o movimento internacional «Comu-
nidades Compassivas» deu os primeiros passos em
2019, existindo já três cidades compassivas (Borba,
Porto e Amadora). Este movimento assenta em três
pilares fundamentais: sensibilização e conscienciali-
zação do processo de fim de vida como um processo
normal e expectável para todos os seres humanos; for-
mação e capacitação dos cuidadores; intervenção e
criação de redes de cuidados, que vão além das com-
ponentes social e de saúde, envolvendo toda a comu-
nidade.4-5

A Associação pela Dignidade na Vida e na Morte
(AMARA), sediada em Lisboa, com estatuto de IPSS e re-
conhecida pela Direção-Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho (DGERT) como entidade formadora,
disponibiliza cursos como Abraçar a Vida, Aceitando a
Morte e Doula de Fim de Vida. Estes e outros cursos
contribuem para que a doença, o envelhecimento e a
morte sejam encarados como parte do processo natu-
ral que é a vida.6

Na zona norte de Portugal existe o projeto Cuidar de
Quem Cuida (CQC) que foi reconhecido como uma ini-
ciativa de empreendedorismo social inovadora ao ní-
vel da intervenção junto de cuidadores informais (CI).
O projeto tem como missão promover respostas de
apoio especializado aos CI, com a colaboração de téc-
nicos de diferentes áreas de formação, nomeadamen-
te: serviço social, enfermagem, medicina, fisioterapia,
psicologia, direito, entre outras. O modelo de replica-
ção/implementação das respostas CQC assenta no po-
tencial de transformação social e sustentabilidade. 
Desenvolve-se num formato cascata e parte da mobi-
lização dos recursos (humanos, físicos e/ou materiais)
já existentes na comunidade, potenciando a dissemi-
nação das boas práticas e rentabilizando recursos já
existentes no território.7

O médico de família tem uma posição privilegiada
em todo o ciclo de vida do utente, sendo o profissio-
nal de saúde mais apropriado para identificar, pre-
cocemente, situações que beneficiem de formação
em cuidados de fim de vida. Os projetos referidos an-
teriormente aplicados aos cuidados de saúde primá-
rios, de uma forma sistematizada e com uma abor-
dagem holística deste tema, seriam uma mais-valia
para o doente, cuidador e para o sistema de saúde em
geral.

Finalizo com uma reflexão. Porque será que tantos
de nós têm medo de falar da morte e, mais importante
ainda, de falar no tanto que há a fazer antes. O sofri-
mento existe, é real, faz parte da vida, a morte é real, faz
parte da vida. Não é certo que vamos ter a profissão que
sonhávamos ou a casa que queríamos, ou fazer aquela
viagem mágica, ou ter filhos... mas é certo que vamos
morrer. Proponho que o façamos da forma mais ho-
nesta e bonita possível. Porque, quando pouco há a fa-
zer pela doença, há ainda muito a fazer pela pessoa e
pela sua história de vida.
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ABSTRACT

FEAR OF DYING OR... FEAR OF LIVING?
Caring for a patient at the end of life involves, in addition to a concern with physical suffering, care for other aspects of suffe-
ring, such as social, family, emotional and spiritual. As we do with childbirth preparation and parenting courses, isn't it equally
important to train and support people at the end of their lives and who takes care of them?

Keywords: Life cycle; Suffering; Death; End of life.
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Vamos falar de saúde mental
infantil? Um estudo do impacto
de formação especializada em
saúde mental infantil para
médicos e técnicos de cuidados
de saúde primários

RESUMO
Introdução:A intervenção em saúde mental na infância e adolescência deve ser uma prioridade, tendo em conta a elevada pre-
valência das perturbações mentais nesta faixa etária associadas a uma alta taxa de comorbilidade e a tendência à cronicidade
de psicopatologia para a idade adulta. A literatura realça a importância de descentralizar os cuidados de saúde mental infantil,
promovendo uma intervenção baseada na comunidade e em interface entre os serviços especializados e os cuidados de saúde
primários.
Métodos: Realização de uma formação sobre saúde mental infantil, dirigida a médicos e técnicos dos cuidados de saúde pri-
mários. Os participantes, no início e no final do curso, responderam a um questionário de 22 perguntas, elaborado pela comis-
são científica. Os resultados foram avaliados através do Teste Qui Quadrado de Pearson.
Resultados: Do total de 120 participantes, 109 questionários foram preenchidos no início (90% dos participantes) e 97 ques-
tionários foram preenchidos no final da ação de formação (81% dos participantes). A diferença na pontuação dos questioná-
rios inicial e final global foi estatisticamente significativa (valor p<0,05, intervalo de confiança de 95%), sendo a média de res-
postas corretas dos questionários iniciais de 75,15% e dos questionários finais de 86,40%. Em 15 das 22 questões foi obtida
uma diferença estatisticamente significativa.
Discussão e Conclusão:Tendo em consideração os resultados é possível reconhecer o impacto significativo que esta formação
parece ter tido na aquisição de novos conhecimentos em saúde mental infantil. A equipa de cuidados de saúde primários é uma
área privilegiada de articulação, com o potencial de promover estratégias de prevenção e promoção da saúde mental, identifi-
car os problemas precocemente, intervir nos casos menos graves e referenciar aos serviços especializados atempadamente. A
equipa de saúde mental deve colaborar com as diferentes estruturas comunitárias, em consultoria, formação, coordenação ou
catalisação de iniciativas ou projetos.

Palavras-chave: Saúde mental infantil; Articulação; Promoção; Prevenção; Psiquiatria da infância e adolescência; Medicina ge-
ral e familiar.
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INTRODUÇÃO

N
as últimas décadas tem vindo a ser refor-
çada a importância da prestação de cuida-
dos de saúde mental nos cuidados de saú-
de primários (CSP).1 Neste sentido, na lite-

ratura científica são preconizadas intervenções de saú-
de mental em articulação entre os serviços de
psiquiatria e os CSP, nomeadamente para as perturba-
ções clínicas mais frequentes. Segundo a mesma fon-
te, em Portugal, na área específica dos CSP, os dados dis-
poníveis apontam para uma prevalência global de pro-
blemas de saúde mental entre os 29 e os 59% e ainda,
comparando Portugal com outros países europeus, a
utilização de serviços de saúde mental é relativamente
baixa (1,7% vs 5-8%) ao passo que a utilização dos CSP
é proporcionalmente mais elevada (7% vs 11%).

O tratamento das perturbações mentais no contexto
dos CSP tem sido destacado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) desde 20012 como uma medida funda-
mental para permitir a intervenção precoce e diminui-
ção do estigma nestas doenças. Desde então, vários do-
cumentos nacionais foram elaborados preconizando a
sua implementação, nomeadamente o Plano Nacional
de Saúde Mental 2007-20163 e o relatório Saúde Mental
em Números,de 2015, no âmbito da Joint Action on Men-
tal Health,4 através da descentralização dos serviços de
saúde mental, da integração de cuidados de saúde men-
tal no sistema geral de saúde e da implementação de
programas de formação curricular aos profissionais dos
cuidados primários para este fim. Estas necessidades
são reforçadas na atualização do Plano de Saúde Men-
tal da OMS 2013-2020,5 destacando-se a importância
dos profissionais especializados em saúde mental alar-
garem o seu papel de ação a intervenções baseadas na
comunidade; e na extensão do Programa Nacional de
Saúde Mental 2017,6 defendendo como uma necessida-
de nuclear a monitorização periódica de indicadores
pertinentes à caracterização da saúde mental das po-
pulações-alvo, assim como o desenvolvimento de ações
de prevenção e promoção neste âmbito nos CSP.

Contactos regulares entre os serviços especializados
de saúde mental e os centros de saúde representam
uma forma de melhorar o reconhecimento e a gestão
das perturbações mentais comuns nos CSP e como for-
ma de promover a ligação com especialistas de saúde
mental, encorajando a referenciação dos pacientes nos

dois sentidos e oferecendo supervisão quando neces-
sário. Num estudo sobre as propostas de melhoria dos
cuidados de saúde mental por parte de médicos de CSP,7

a consultoria de psiquiatria revelou-se um dos recur-
sos desejados por todos os médicos de medicina geral
e familiar que participaram e é considerada a melhor
via de contacto entre os dois níveis de cuidados. As reu-
niões, para além da discussão e tomada de decisões te-
rapêuticas, têm ainda uma forte componente formati-
va e de articulação.8 Pese embora o reconhecimento
consensual deste benefício, as dificuldades de imple-
mentação permanecem atualmente em todas as re-
giões do país, face às exigências de trabalho clínico sen-
tidas pelos serviços de CSP e serviços hospitalares de
psiquiatria da infância e adolescência.

Face à necessidade de demonstrar habilidades e
competências específicas para avaliar, diagnosticar, tra-
tar, apoiar e encaminhar efetivamente pessoas com
perturbações mentais têm vindo a ser amplamente de-
fendidas e investidas várias modalidades de formação
dos profissionais dos CSP na área da saúde mental.9 A
forma de implementação de programas formativos tem
sido estudada em diferentes países, a título de exemplo
no Reino Unido, um programa de sensibilização de saú-
de mental para médicos de medicina geral e familiar,10

no qual os clínicos devem realizar um conjunto de ses-
sões disponibilizado através de formação presencial e
sessões de e-learning for healthcare interativas, que vi-
sam a abordagem e tratamento das principais pertur-
bações de saúde mental de gravidade ligeira a mode-
rada nos CSP. Não obstante, a literatura carece de re-
sultados sobre a eficácia destes programas formativos
e não existe evidência de um modelo único de boas
práticas que possa ser seguido por todos os países; pelo
contrário, a aplicação regional adequada de princípios
amplos mostrou-se eficaz.9

Face ao exposto procurou-se um programa de pro-
moção de saúde mental viável às exigências descritas,
através da implementação de um programa de forma-
ção em saúde mental infantil dirigido a médicos de me-
dicina geral e familiar e a outros profissionais de saúde
inseridos noutros serviços na comunidade com inte-
resse por esta área.

MÉTODOS
Com este projeto pretende-se avaliar o impacto da
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formação em saúde mental infantil, lecionada por psi-
quiatras da infância e adolescência, no conhecimento
teórico de médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeu-
tas dos cuidados de saúde primários.

Participantes
Os participantes do estudo compreendem os parti-

cipantes da ação formativa «Vamos falar de Saúde Men-
tal Infantil? Pensar a Psiquiatria da Infância e Adoles-
cência além dos serviços especializados – Módulo De-
senvolvimento Psico-Afetivo da Infância e Adolescên-
cia», que se destinou a médicos de medicina geral e
familiar, enfermeiros, psicólogos e terapeutas da co-
munidade, num total de 120 participantes.

Instrumentos
Foi promovida uma ação formativa denominada

«Vamos falar de Saúde Mental Infantil? Pensar a Psi-
quiatria da Infância e Adolescência além dos serviços
especializados», com uma duração de catorze horas de
formação intensiva, distribuída por dois dias, com os
seguintes objetivos no âmbito da saúde mental infan-
til: sensibilização para a importância da saúde mental
no desenvolvimento, observação do estado mental, dis-
tinção entre normal e patológico, reflexão acerca de si-
nais de alarme, diagnóstico diferencial, discussão de
critérios de referenciação para a consulta de psiquiatria
da infância e adolescência, pensar a necessidade de ar-
ticulação e aproximação dos serviços para uma abor-
dagem holística da saúde mental da criança e adoles-
cente.

A ação formativa foi realizada sob dois formatos: for-
mação em auditório para todos os participantes en-
globando os objetivos gerais da formação, supracitados,
sob a temática geral do módulo de formação «Desen-
volvimento Psico-Afetivo da Infância e Adolescência»,
cujas sessões se encontram descritas no programa em
anexo, e formação específica, em formato de oficinas,
em grupos de 25 participantes sobre os temas: Falar
através do desenho – A importância do desenho no de-
senvolvimento infantil; A família no processo terapêu-
tico; e Identificar a criança em risco.

A divulgação do evento foi realizada internamente
no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central
(CHULC) e externamente para as Unidades de Saúde
Familiar, através da Unidade Coordenadora Funcional

e de redes sociais criadas para o efeito, havendo um
universo total de 120 vagas.

No início e no fim da ação de formação, os partici-
pantes responderam a um questionário de 22 pergun-
tas de verdadeiro/falso, elaborado pela comissão cien-
tífica do curso e baseado nos conteúdos das formações
teóricas lecionadas em auditório. O questionário apli-
cado, respondido de forma anónima e com consenti-
mento por parte dos participantes para a realização
deste estudo, foi idêntico no início e fim da formação.
Os resultados foram avaliados através do Teste Qui Qua-
drado de Pearson para pontuação 0 (resposta incorre-
ta) e pontuação 1 (resposta correta).

RESULTADOS
No curso «Vamos Falar de Saúde Mental Infantil?

Pensar a Psiquiatria da Infância e Adolescência além
dos serviços especializados – Módulo Desenvolvimento
Psico-Afetivo da Infância e Adolescência»participaram,
de um total de 120 participantes, 59 médicos (49,2%
dos participantes), 24 psicólogos (20%), 21 enfermeiros
(17,5%), sete terapeutas (5,88%) e nove pessoas que não
responderam (7,5%).

Recuperou-se um total de 109 questionários valida-
dos preenchidos no início (90% dos participantes) e 97
questionários validados preenchidos no final da ação
de formação (81%).

A pontuação dos questionários inicial e final global
foi estatisticamente significativa (valor p<0,05, para 
um intervalo de confiança de 95%) com um valor 
p 4,176x10-14, sendo a média de respostas corretas dos
questionários iniciais de 75,15% e dos questionários fi-
nais de 86,40%. Em 15 das 22 questões obteve-se uma
diferença estatisticamente significativa entre os ques-
tionários aplicados no início e no fim.

A análise por Teste Qui Quadrado de Pearson da co-
tação de cada questão individualmente encontra-se
descrita na Tabela 1.

DISCUSSÃO
No que diz respeito à divulgação do evento destaca-

se a página da rede social criada para o propósito, que
reuniu um total de mais de 4.500 interessados, tendo as
120 vagas disponíveis para o curso «Vamos falar de 
Saúde Mental Infantil? Pensar a Psiquiatria da Infância
e Adolescência além dos serviços especializados – 
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Módulo Desenvolvimento Psico-Afetivo da Infância e
Adolescência» sido preenchidas poucas horas após a
abertura das inscrições, o que poderá demonstrar não
só a qualidade do programa e dos oradores convidados,
mas o enorme interesse da comunidade e também a
grande curiosidade e necessidade que médicos de MGF
e outros técnicos de serviços de saúde da comunidade
têm na formação em saúde mental infantil. Acredita-se
que esta página beneficiou a divulgação do evento, mas
também que, só por si, foi uma ferramenta de promo-
ção e um instrumento de sensibilização para a saúde
mental infantil.

A amostra de questionários validados, e que
formam o corpo de investigação deste traba-
lho, são um número representativo dos partici-
pantes do curso, com um número de respostas
superior a 81% dos participantes. O facto de o
questionário ter sido entregue aquando do
check in no curso e preenchido de forma autó-
noma, sob a supervisão da comissão científica
e sem acesso a bibliografia antes do partici-
pante ter iniciado a formação em saúde men-
tal infantil, permitiu aferir de forma realista os
conhecimentos teóricos prévios ao curso. Da
mesma forma, o questionário final foi entregue
imediatamente no final da última sessão teóri-
ca em auditório, sem acesso a bibliografia, o
que permitiu avaliar o impacto da presente for-
mação na aquisição de novos conhecimentos
em saúde mental infantil.

Tendo em consideração o valor p estatistica-
mente significativo na média de resultados glo-
bais dos questionários e em 17 das 22 questões
é possível reconhecer o impacto significativo
que esta formação parece ter tido na aquisição
de novos conhecimentos teóricos e práticos em
saúde mental infantil.

Destaca-se a questão 10 – «Um bebé deve ser
deixado a chorar sozinho por algum tempo,
para aprender a autorregular-se» [Falso] – como
aquela que apresenta uma melhoria mais sig-
nificativa nas respostas pré e pós curso. Parece
relevante refletir, por um lado, no possível im-
pacto dos mitos enraizados na população em
geral e também nos técnicos de saúde no tra-
balho que fazem com as famílias e, por outro,

na necessidade do investimento em formação em saú-
de mental da primeira infância, um período chave de
intervenção.

Parece ainda pertinente refletir acerca das questões
4, 5 e 19 por se ter verificado um decréscimo nas res-
postas corretas no fim da formação. Relativamente à
questão 4 – «A colheita da história clínica e sintomato-
logia não deverá ser realizada apenas com os pais, de-
vendo a criança estar presente» [Falso] – considera-se
que a mesma poderá estar mal formulada por não ter
em consideração a idade da criança, o que poderá ter
induzido em erro os participantes. Quanto à questão 5

Questão Média Inicial Média Final Valor P (T<=T) two-tail

1 0,852 1 0,0001667 ***

2 0,685 0,896 0,0007344 ***

3 0,667 0,938 3,103x10-06 ***

4 0,713 0,677 0,7544

5 0,935 0,031 2,2x10-16

6 0,963 1 0,1296 NS

7 0,833 0,917 0,08624 NS

8 0,889 1 0,00104 **

9 0,954 0,990 0,2134 NS

10 0,241 0,729 8,21x10-11 ***

11 0,574 0,75 0,006422 **

12 0,889 0,990 0,00729 **

13 0,685 0,854 0,01537 *

14 0,824 0,979 0,001288 **

15 0,556 0,875 1,677x10-06 ***

16 0,278 0,677 34,351x10-07 ***

17 0,694 0,938 43,917x10-05 ***

18 0,565 0,875 1,677x10-06 ***

19 0,611 0,083 9,663x10-14

20 0,139 0,135 1 NS

21 0,685 0,969 1,29x10-06 ***

22 0,796 0,979 0,0007154 ***

TABELA 1. Média e valor P two-tail por questão

Legenda: * valor p 0,01-0,05 = estatisticamente significativo. ** valor p 0,001-0,01

= estatisticamente muito significativo. *** valor p <0,001 = estatisticamente ex-

tremamente significativo. NS – valor p >0,05 = não estatisticamente significativo.
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– «O médico deverá saber conduzir o jogo simbólico de
forma a completar a história clínica, incentivando a
que a criança fale das suas problemáticas» [Falso] –, o
curso permitiu promover a importância e revelar as po-
tencialidades do jogo simbólico como ferramenta diag-
nóstica e de tratamento em saúde mental infantil, não
tendo possivelmente ficado claro na questão que o pa-
pel do terapeuta não deve ser intrusivo nem incentivar
a criança a falar das suas problemáticas, mas respeitar
o ritmo e acolher o conteúdo que a criança esponta-
neamente traz à sessão. Relativamente à questão 19 –
«O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de de-
cisões, noção de risco e controle dos impulsos, encon-
tra-se em desenvolvimento até por volta dos 18 anos de
idade» [Falso] –, o decréscimo de respostas corretas po-
derá dever-se ao facto de no diapositivo do orador es-
tar escrito «18 anos» para ser um mote de reflexão acer-
ca da conceção, do limite etário e dos novos desafios da
adolescência, cada vez mais prolongada pelos fatores
socioeconómicos atuais, tendo sido enfatizados os de-
safios do desenvolvimento psico-afetivo e sinais de
alarme que devem motivar uma referenciação.

Destaca-se a pergunta 20 – «Os comportamentos au-
tolesivos são um sinal de grande gravidade, exigindo
sempre a observação por um médico da pedopsiquia-
tria» [Falso] – que não teve uma melhoria significativa
após o curso, o que reflete a dificuldade de abordar e
manejar os comportamentos autolesivos, muito an-
gustiantes para os técnicos, e que permite repensar a
necessidade premente de formação acerca desta te-
mática de forma a motivar uma referenciação adequa-
da aos serviços de saúde mental especializados.

Considera-se que este questionário pode ser um ins-
trumento de reflexão importante para identificar as
áreas de saúde mental com mais necessidade de for-
mação e investimento por parte dos serviços de saúde
mental especializados, promovendo uma melhor arti-
culação e proximidade com os CSP.

As recomendações da mais recente avaliação ao Pla-
no Nacional de Saúde Mental1 passam por: assumir a
integração da saúde mental nos CSP como uma verda-
deira prioridade; os CSP devem assumir métodos de
tratamento das perturbações psiquiátricas comuns,
com recursos de pessoal qualificado adequados; a ofer-
ta de cuidados de saúde mental nos CSP deve ser 
diferenciada, passando a disponibilizar intervenções e

programas terapêuticos baseados na evidência cientí-
fica e com boa relação custo-efetividade; implementar
com caráter prioritário programas de prevenção e pro-
moção de saúde mental, baseados em modelos ecoló-
gicos de intervenção e sustentados na articulação in-
tersetorial; e garantir um modelo organizativo integra-
do que permita a prestação de cuidados de saúde men-
tal da infância e adolescência a três níveis: CPS, serviços
locais e serviços regionais, e garantir a autonomia dos
serviços de nível regional de psiquiatria da infância e
adolescência em Lisboa, Porto e Coimbra.

Na infância e adolescência, tendo em conta a eleva-
da prevalência das perturbações mentais associada a
uma alta taxa de comorbilidade e a tendência à croni-
cidade da psicopatologia grave para a idade adulta, tor-
na-se imprescindível o reconhecimento do peso eco-
nómico e social que estas perturbações determinam e
que vai muito além do custo económico para os servi-
ços de saúde.1 Por esta mesma razão, a saúde mental in-
fantil deve ser prioritária em termos de programas de
saúde pública, com investimento na promoção de saú-
de mental e prevenção de doença. Contudo, são inú-
meros os obstáculos atualmente encontrados pelos cui-
dados de psiquiatria da infância e da adolescência em
Portugal: tem-se verificado um aumento do número e
gravidade dos casos clínicos (aumento da procura de
consultas em ambulatório e no serviço de urgência);
que os quadros clínicos são de gravidade acentuada;
que existem poucos profissionais para o número cres-
cente de casos e necessidades de números de consul-
tas; é notório o pouco tempo contemplado e possível
no horário para dedicar a atividades de promoção e
prevenção; e na distribuição geográfica nacional veri-
fica-se uma marcada desigualdade na acessibilidade
aos serviços de saúde mental, com escassez de respos-
ta destes serviços no interior do país e dificuldade de
vias de articulação diretas e de interface com os CSP.

Reconhecendo a importância da prevenção em 
saúde mental, a política para a infância e adolescência
deve assentar numa cultura de prevenção/promoção.
Em Portugal, as intervenções neste âmbito têm sido
pontuais e a maioria não é elaborada a partir de pro-
gramas validados internacionalmente. Urge a imple-
mentação de programas de prevenção baseados na evi-
dência, que envolvam a criança, a família e a comuni-
dade. A equipa de saúde mental pode e deve funcionar
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em colaboração com as diferentes estruturas comuni-
tárias, em consultoria, formação, coordenação ou ca-
talisação de iniciativas ou projetos e ainda em áreas
como a formação e defesa dos direitos das crianças.

Para tal, é essencial existir um trabalho integrado e
complementar, com aproximação aos serviços hospi-
talares e aos serviços de cuidados de saúde primários
para que se identifiquem precocemente os problemas
de saúde mental infantil e se reconheçam os sinais de
alerta que devem motivar referenciação aos serviços de
psiquiatria da infância e adolescência.

CONCLUSÃO
A equipa de CSP é uma área privilegiada para arti-

culação, com o potencial de promover estratégias de
prevenção e promoção da saúde mental, identificar os
problemas de saúde mental infantil precocemente, in-
tervir nos casos menos graves e referenciar aos servi-
ços especializados em psiquiatria da infância e adoles-
cência sempre que necessário.8

Até à data, Portugal não dispõe de uma estratégia in-
tegrada para a promoção e prevenção em saúde men-
tal, a qual, dada a diversidade de agentes implicados,
só é possível se desenvolvida no âmbito de uma equi-
pa de coordenação com capacidade de ação a nível in-
tersetorial. Sem esta estratégia, os programas de pro-
moção e prevenção dificilmente terão um desenvolvi-
mento proporcional ao seu impacto na saúde mental e
no bem-estar das populações.3

A elevada prevalência de crianças e de adolescentes
nos CSP com problemas psicossociais exige uma cola-
boração eficiente. Torna-se imprescindível um trabalho
integrado e complementar entre todas as estruturas en-
volvidas.11

Um contacto regular com os serviços de saúde men-
tal infantil permitiria um vínculo, uma relação de pro-
ximidade profissional, o conhecimento mútuo das po-
tencialidades e dificuldades e uma eficaz partilha dos
cuidados, servindo este trabalho integrado como um fa-
cilitador da articulação, permitindo aprofundar a se-
gurança do médico de família no manuseamento dos
casos e prescrição e assegurando uma identificação
atempada e uma referenciação adequada e precoce dos
casos.8

Pese embora as limitações identificadas para a 
integração de programas de formação, a replicação do

programa do presente estudo de forma regular e inte-
grada no horário laboral dos profissionais dos cuidados
de saúde primários das diferentes áreas geográficas a
nível nacional pode representar uma mais-valia para a
aproximação dos serviços de saúde mental infantil aos
CSP. Para tal, as áreas especializadas em psiquiatria da
infância e da adolescência devem ainda ver facilitada a
disponibilização institucional de recursos materiais e
humanos para a implementação deste tipo de progra-
mas de formação. A aplicação sistematizada de ques-
tionários pode representar um recurso de avaliar a ade-
quação de conteúdos e, a ocorrer de forma permanen-
te e alargada, favorecer a comunicação bilateral entre
as duas áreas, facilitando o acesso às necessidades es-
pecíficas e constante atualização dos programas de for-
mação de acordo com as dificuldades sentidas pelos
médicos dos CSP na sua prática diária.

Pensa-se que esta ação de formação foi um bom mo-
tor de articulação e aproximação dos serviços comuni-
tários aos serviços especializados em saúde mental in-
fantil, tendo tido um impacto estatisticamente signifi-
cativo nos conhecimentos teóricos dos participantes.
Mais ações semelhantes poderão ser pertinentes, mais
ainda se forem gradualmente pensadas e integradas
num programa estruturado nacional ou regional para
sensibilização e promoção da saúde mental. Desta for-
ma, a par de ser melhorada a formação teórico-prática
para uma referenciação especializada, atempada e per-
tinente aos serviços de saúde mental infantil, poderia
ser gradualmente otimizada a possibilidade de inter-
venção precoce em fatores de risco para o desenvolvi-
mento socio-emocional na infância e adolescência e
sinais de psicopatologia leve identificados nos CSP.
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ABSTRACT

LET’S TALK ABOUT CHILD MENTAL HEALTH? A STUDY OF THE IMPACT OF SPECIALIZED CHILD MENTAL
HEALTH TRAINING FOR PRIMARY CARE PHYSICIANS AND TECHNICIANS
Introduction: Intervention in mental health in childhood and adolescence should be a priority, considering the high prevalen-
ce of mental disorders in childhood and adolescence associated with a high rate of comorbidity and the frequent continuity of
severe psychopathology in adulthood. The literature highlights the importance of decentralizing child mental health care, pro-
moting community-based intervention, and an interface between specialized services and primary health care.
Methods: Conducting specialized training in child mental health, aimed at primary care physicians and technicians. Participants,
at the beginning and end of the course, answered a 22-question questionnaire prepared by the scientific committee. The re-
sults were evaluated using Pearson's Chi-squared test.
Results: Out of a total of 120 participants, 109 questionnaires were completed at the beginning (90% of participants), and 97
questionnaires were completed at the end of the training course (81% of participants). The score of the global initial and final
questionnaires was statistically significant (p-value <0.05, 95% confidence interval), with the average of correct answers from
the initial questionnaires being 75.15% and the final questionnaires of 86.40%. In 15 of the 22 questions, a statistically signi-
ficant difference was obtained.
Discussion and Conclusion: Considering the results, it is possible to recognize the significant impact that this training seems
to have had in the acquisition of new knowledge in child mental health. Primary health care teams are privileged areas for ar-
ticulation, with the potential to promote prevention and mental health promotion strategies, identify problems early, interve-
ne in less severe cases and refer to specialized services in a timely manner.

Keywords: Child mental health; Articulation; Prevention; Child and adolescent psychiatry; General and familiar medicine.
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Caro editor,
Foi com grande interesse que li o artigo publicado na
Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar inti-
tulado Associação entre a realização de interrupção vo-
luntária da gravidez e a tipologia de cuidados de saúde
primários: um estudo transversal.1

A interrupção voluntária de gravidez (IVG) é um
tema de extrema relevância.

Apesar de ser um procedimento médico seguro não
deixa de ter custos associados evitáveis e de ser um pro-
cedimento com alguns riscos e consequências para as
mulheres que o praticam.

Este estudo vem destacar a relevância do médico de
família (MF) e das Unidades de Saúde Familiar (USF)
modelo B na prestação de cuidados preventivos.

Apesar da melhor organização e da autonomia das
USF modelo B, aliadas ao trabalho notável do MF que
visa o cumprimento de objetivos bem definidos, é difí-
cil chegar a toda a população, em parte devido às listas
de grandes dimensões dos MF. E, embora se verifique,
de facto, um menor número de IVG realizadas neste
tipo de USF, existe ainda muita falta de literacia nesta
área. É essencial que haja um investimento na educa-
ção para a saúde, sobretudo dirigido aos adolescentes.
É necessário contribuir para um maior conhecimento
sobre contraceção. Mais do que estar contra ou a favor
das IVG, em gravidezes recentes ou já avançadas, seja
qual for o contexto social, é necessário evitar que as
gravidezes não desejadas aconteçam.

Analisei as quinze IVG que ocorreram de julho de
2021 a julho de 2022 na USF modelo B onde trabalho.
Foi agendada uma consulta pós-IVG a todas as mulhe-
res; no entanto, cerca de 26% das utentes faltou a essa
consulta. As utentes que foram remarcadas faltaram a
um novo agendamento. E apenas 60% iniciou método
contracetivo após procedimento.

Sem dúvida que é essencial que se consiga que cada
utente tenha um médico de família atribuído e sem dú-

vida que é importante promover a USF deste tipo, mas
todo este cenário representa um bom exemplo de que
não bastam estas duas condições para que tudo corra
como desejamos. É necessário agir na comunidade –
nas escolas ou noutras instituições, por exemplo –, pro-
movendo a literacia em saúde a nível nacional.

Este ano integrei um projeto de educação para a saú-
de numa escola secundária, infelizmente limitado no
tempo, e foi tal o despertar do interesse dos alunos em
temas de conhecimento essencial que seria de louvar
se houvesse mais projetos semelhantes a decorrer pelo
país. Talvez fosse pertinente incluí-los numa disciplina
na faculdade de medicina ou mesmo na formação es-
pecífica de medicina geral e familiar. A nossa contri-
buição é fundamental para a aquisição de competên-
cias dos utentes, para serem capazes de fazer escolhas
individuais, conscientes e responsáveis.

Esta carta ao editor não teve como objetivo criticar
pela negativa o trabalho das colegas, apenas reforçar
também a importância do aumento da literacia em saú-
de na população em geral, tanto num tema como este
como em muitos outros.

Sofia Gouveia Tomé1

1. Unidade de Saúde Familiar S. Julião. Oeiras, Portugal.
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RESPOSTA DOS AUTORES
Caro Editor, Caro Colega
As autoras concordam e reiteram que a iliteracia em
saúde é um problema que tem de ser combatido, o que
implica investimento em educação para a saúde e saú-
de sexual. Falar de saúde e doença com as nossas crian-
ças, começando em casa, passando pelas nossas con-
sultas e dando destaque às escolas, é uma medida de
saúde pública fulcral neste problema.

Expressamos o nosso contentamento quando, ao le-
rem o nosso artigo, os leitores reflitam sobre o planea-
mento familiar, sobre as práticas e as políticas. Mas para
quem está no terreno, e as dificuldades se acumulam,
também é importante refletir sobre acesso, seguimen-

to e protocolos de atuação. Melhores cuidados em pla-
neamento familiar parecem traduzir-se numa redução
das gravidezes não desejadas e, para isso, são funda-
mentais modelos organizacionais mais evoluídos. É ne-
cessário muito mais que fornecer métodos contraceti-
vos; e o nosso artigo vem reforçar a importância do pa-
pel do médico de família na educação e responsabili-
zação dos nossos utentes e famílias em matéria de
saúde reprodutiva – um campo onde ainda há muito
para fazer.
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Caro editor,
Em Portugal, os computadores chegaram aos gabine-
tes dos médicos de família (MF) depois do ano de 2000
e o software necessário para fazer análise estatística da
informação inserida por volta de 2010.1 A partir desta
data passou a ser muito fácil obter dados da nossa ati-
vidade. Não quer isto dizer que os registos clínicos ele-
trónicos equivalem a estar à distância de um click de co-
nhecer a realidade das consultas de medicina geral e fa-
miliar (MGF)! Concretamente, não se podem retirar
conclusões fiáveis da análise das classificações realiza-
das pelos MF, simplesmente porque poucos receberam
treino formal na Classificação Internacional de Cuida-
dos Primários (entre nós conhecida pela sua abrevia-
tura em inglês – ICPC) e, consequentemente, poucos a
dominam.2

Com este artigo3 ficámos a saber que aparentemen-
te os MF classificam pouco os motivos de consulta (MC)
(quer dizer, não sabemos se estariam antes a tentar
classificar o item Subjetivo das notas de seguimento, o
que é diferente!)2 – 5,3%. E será que este pequeno vo-
lume de classificações está a ser feito pelos clínicos mais
competentes em ICPC? À partida diria que a resposta é
não, dado que o capítulo mais escolhido é o A («Geral
e Inespecífico»), quando está preconizado que o MC re-
gistado deve ser o mais específico possível...2

Mas se uma das funções dos registos clínicos3-5 e da
ICPC2 é a investigação, como é que se pode garantir a
qualidade da mesma quando se estudam classifica-
ções? Vislumbram-se dois caminhos possíveis. Ou se
aposta na complexa capacitação generalizada dos MF,
que implicaria recursos financeiros, disponibilidade de
formadores, tempo dos MF, padronização e recertifica-
ção.2Correndo o risco dos MF se desviarem do seu prin-
cipal objetivo bem como dos registos, que é a presta-
ção de bons cuidados...4 Ou se recorre a uma bolsa de
“médicos classificadores”,4 preparados (e já agora re-
munerados!) para o efeito, à semelhança do que acon-
tece no hospital.

Para terminar, uma referência ao Capítulo Z, que não
está só em último lugar no alfabeto! Considero que os
«Problemas Sociais» estão envoltos num paradoxo. É que
apesar de serem prevalentes na consulta de MGF,5 e de
uma das características da especialidade ser a capacida-
de de se lidar com problemas de saúde em todas as suas
dimensões (incluindo a social!),6 é o eterno esquecido na
altura de classificar. Era interessante descobrir se o re-
sultado seria o mesmo se se tivesse antes estudado a nar-
rativa redigida pelo MF nos registos clínicos.
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RESPOSTA DOS AUTORES
Caro Editor da Revista Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar,

É com grande prazer científico que verificamos mais
uma carta acerca do artigo publicado no último nú-
mero da RPMGF.

Nesta carta são levantados alguns problemas, como
o da qualidade das classificações, se estas representam
o que de facto terá ficado escrito em notas, da sua fre-
quência de realização, da possibilidade de a classifica-
ção poder ser causa de desvios de atenção na consulta,
da baixa frequência da classificação no capítulo Z (que
se refere ser intrínseca à nossa especialidade) e ainda
da importância de “descobrir se o resultado era o mes-
mo se se tivesse antes estudado a narrativa redigida pelo
MF nos registos clínicos”.

Como autores apenas nos podemos regozijar por ter

feito um trabalho que abre tão boas e ricas linhas de in-
vestigação.

O capítulo de problemas sociais e a sua classificação
é inerente à área em que trabalhamos e que determina
a procura que, sendo percebida, originará por certo re-
dução de sobre-diagnóstico e de sobre-tratamento, de
doentes frequentes e difíceis.

Certamente o facto de classificarmos leva à possibi-
lidade de medir. Obviamente classificar leva ao conhe-
cimento do motivo de consulta que pode, em si, facili-
tar o diagnóstico, muitas vezes apenas de dolência. E
claramente classificar origina o conhecimento de fre-
quências, que assim passam a ser o acervo epidemio-
lógico que nos permite dizer se praticamos em contex-
tos iguais aos existentes noutras paragens.
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