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Trabalhos Apresentados 

 

Comunicações orais 

CO1 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Teste Diagnóstico Antigénio Rápido 
(TDAR) na amigdalite estreptocócica – 
Melhoria Contínua da Qualidade em 5 
unidades de saúde familiares.” 

Autores: Conceição Silva1; Cristina 
Tavares2; Marisa Barros3; Raquel Bastos4 ; 
Sandra Magano Silva5  

1USF Nova Salus; 2USF S.Félix/Perosinho; 
USF Camélias3 ; USF Canelas4 ; USF Arco do 
Prado5 

Introdução: A Direção-Geral de Saúde 
recomenda a utilização do Teste 
Diagnóstico Antigénio Rápido (TDAR) nos 
casos sugestivos de infeção bacteriana por 
Streptococcus β- hemolítico do grupo A. 

Objetivos: Avaliar a proporção da utilização 
do TDAR no diagnóstico da amigdalite 
estreptocócica na idade pediátrica; avaliar 
a prescrição antibiótica e reavaliar os 
resultados após a implementação de 
estratégias corretivas. 

Métodos: Estudo observacional, analítico e 
transversal, em cinco USF’s, dirigido à 
população entre os 3 e os 17 anos e 364 
dias, com os diagnósticos codificados “R76 
– amigdalite aguda” e “R72 – Infeção 
estreptocócica da orofaringe”. Foram 
definidos os critérios de qualidade e as 
metas de melhoria da utilização do TDAR. 
Após a avaliação inicial foram 
implementadas estratégias corretivas e 
realizada a avaliação do impato das 
estratégias implementadas. 

Resultados: Na avaliação inicial, foi 
encontrada uma amostra de n = 147. 
42,2% dos casos a favor de infeção 
estreptocócica contra 35,4% a favor de 

uma faringite vírica. Foi encontrada uma 
taxa de utilização do TDAR de 12,9% 
(“Muito Insuficiente”). Quando o 
diagnóstico de “R72 – Infeção 
estreptocócica da orofaringe” foi 
codificado, apenas 47% destas faringites 
foram tratadas com amoxicilina, 34% 
tratadas com amoxicilina + ácido 
clavulânico e 8% com outros antibióticos. 
Os investigadores verificaram uma 
percentagem elevada de faringites virais 
tratadas com antibióticos (58%). Na 
avaliação final, obteve-se uma amostra de 
n = 145 (30% dos casos a favor de infeção 
estreptocócica e 25,5% a favor de uma 
faringite vírica). Relativamente à taxa de 
utilização do TDAR, nos casos com critérios 
para a sua aplicação, houve um aumento 
de 24,3% (traduzindo uma melhoria de 
nível “Muito bom”), passando para os 
37,2%. Contudo, a taxa de utilização do 
TDAR manteve-se como “Insuficiente”. 
Verificou-se uma melhoria da escolha do 
agente antimicrobiano nos casos 
codificados com “R72 – Infeção 
estreptocócica da orofaringe”.  

Discussão: Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a resistência aos antibióticos 
será a primeira causa de morte em 2050 se 
não forem tomadas medidas eficazes. A 
utilização do TDAR pode ser uma 
ferramenta útil para evitar a prescrição 
inadequada de antibióticos. Como 
limitações do estudo os autores destacam: 
o elevado número de casos sem registos, 
software sem localização específica para 
colocar resultado do TDAR, codificação 
errada ou subcodificação das avaliações na 
consulta e amostra pequena. 
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CO2 – Projeto de 
Intervenção 

“Programa de Otimização da Técnica de 
Insulinoterapia.” 

Autores: Joana S. Faria1, André Salgueiro2, 
Helga Martins3, Maria José Novais1, Raquel 
Roca1 

1 Interno de Medicina Geral e Familiar, USF 
Santa Clara, ACeS Grande Porto IV – Póvoa 
de Varzim / Vila do Conde; 2 Especialista 
em Medicina Geral e Familiar, USF Santa 
Clara, ACeS Grande Porto IV – Póvoa de 
Varzim / Vila do Conde; 3 Enfermeira 
Especialista em Saúde Materna e 
Obstétrica, USF Santa Clara, ACeS Grande 
Porto IV – Póvoa de Varzim / Vila do Conde 

Introdução: A insulina é um dos pilares do 
tratamento dos utentes com Diabetes 
Mellitus (DM) tipo 1 e de alguns utentes 
com DM tipo 2. Na prática verificam-se 
erros e conhecimentos insuficientes 
relativos à técnica de administração de 
insulina (TAI). 

Objetivos: O objetivo deste projeto é o 
ensino da TAI aos utentes com DM 
insulinotratados com canetas, capacitando-
os para a sua correta execução e 
otimizando a adesão ao tratamento. 

Metodologia: Foi obtida uma amostra de 
conveniência de utentes com DM 
insulinotratados. A intervenção consistiu 
em duas sessões teórico-práticas sobre 
DM, técnica de insulinoterapia e cuidados 
associados. Na sessão 1 foi realizado um 
questionário para recolha de dados 
sociodemográficos, dados relativos à 
doença, avaliação de comportamentos e 
aplicação de uma check-list de observação 
da TAI, tendo esta última sido repetida 
após a intervenção. Na sessão 2 foi 
aplicado o questionário de avaliação de 
comportamentos e a check-list de 
observação da TAI. 

Resultados: Participaram 13 utentes, tendo 
9 completado o programa. Na sessão 1 a 
percentagem de respostas associadas a 
comportamentos corretos foi de 56% e na 
sessão 2 foi de 93%. Os erros 
comportamentais mais frequentes foram a 
falha na troca de agulha a cada 
administração, na realização da prega 
cutânea quando indicada e na eliminação 
correta das agulhas. Os erros da TAI mais 
frequentes foram a falha na remoção da 
agulha da caneta após administração de 
insulina, purgação das unidades de 
insulina, na administração completa da 
insulina com o botão pressionado durante 
pelo menos 10 segundos, a realização da 
prega cutânea e homogeneização da 
insulina quando indicadas. Após a 
explicação com exemplificação da TAI 
observou-se uma diminuição dos erros 
mais frequentes. 

Discussão: Verificou-se uma melhoria dos 
comportamentos dos utentes e uma 
diminuição de erros na TAI entre a sessão 1 
e a sessão 2. Tal como verificado na 
literatura, os erros mais frequentes foram 
a falha na purgação das unidades de 
insulina, na administração completa da 
insulina com o botão pressionado durante 
pelo menos 10 segundos e na troca da 
agulha a cada administração.  

Estas sessões em grupo com número 
reduzido de utentes permitiram ainda o 
esclarecimento de dúvidas de forma 
individualizada, a partilha de experiências 
pessoais e a capacitação relativa à TAI. 
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CO3 – Projeto de 
Intervenção 

“Prescrição racional de benzodiazepinas 
no idoso: avaliação e melhoria contínua 
da qualidade.” 

Autores: Teresa Rei1, Anabela Silva1, Ana 
Sofia Costa1 , Cláudia Pereira1 , Cristiana 
Carvalho1 , Cristiana Fernandes1 , João 
Pedro Araújo1 , Pedro Sousa1 , Paulo 
Capelo1 e Cláudia Melo1 1Unidade de Saúde 
Familiar Gualtar, ACeS Cávado I – Braga 

Introdução: A prescrição de 
benzodiazepinas (BZD) tem aumentado nas 
últimas décadas. O seu uso na população 
idosa é, na maioria das vezes, inapropriado 
dados os seus efeitos secundários, 
nomeadamente o prejuízo cognitivo, efeito 
sedativo e aumento do risco de quedas e 
fraturas. A racionalização da medicação 
constitui uma importante medida de 
prevenção quaternária.  

Objetivos: Avaliar e melhorar a adequação 
da prescrição de BZD na população idosa.  

Metodologia: Estudo de melhoria contínua 
da qualidade, com avaliação pré e pós-
intervenção. Dimensão estudada: 
adequação técnico-científica. Unidade de 
estudo: utentes com idade igual ou 
superior a 65 anos com a última consulta 
de 1/8/2018 a 31/8/2018 (1ª avaliação) e 
de 1/2/2019 a 28/2/2019 (2ª avaliação). 
Fonte de dados: processos clínicos 
informatizados e PEM®. Parâmetros 
estudados: idade, sexo, prescrição de BZD 
e proposta de descontinuação de BZD com 
registo no “P” do SOAP. Tipo de 
intervenção: educacional e estrutural. Foi 
realizada reunião multidisciplinar de 
sensibilização para o problema, com 
definição de estratégias a implementar; 
revisão teórica sobre o tema e 
apresentação de protocolo de 
desprescrição de BZD. Foram elaborados 
documentos de apoio à consulta e material 
informativo dirigido aos utentes. Tipo de 

avaliação: interna. Tratamento dos dados: 
Microsoft Excel 2016® e SPSS 22.0®. Foi 
definido como padrão de qualidade para a 
prescrição de BZD: ≥ 25% “insuficiente; 
22,5-24,9% “suficiente”; 20-22,4% “bom” e 
< 20% “muito bom”.  

Resultados: Na primeira avaliação foram 
incluídos 576 indivíduos, dos quais 27,5% 
estavam medicados com BZD. Após a 
implementação de medidas corretoras foi 
efetuada a reavaliação, em 605 indivíduos, 
sem diferenças estatisticamente 
significativas quanto ao sexo e idade 
(p=0,746 e p=0,990, respetivamente). 
Destes, 21,7% estavam medicados com 
BZD e em 14,5% tinha sido proposta a sua 
descontinuação. Verificou-se uma melhoria 
estatisticamente significativa tanto na 
prescrição de BZD como na proposta de 
descontinuação (p=0,02 e p <0,01, 
respetivamente). 

Discussão: Após a intervenção observou-se 
uma diminuição da prevalência de idosos 
medicados com BZD, com uma evolução de 
classificação, segundo o padrão de 
qualidade estabelecido, de “insuficiente” 
para “bom”. A motivação da equipa e o 
envolvimento da comunidade revelaram-se 
fundamentais, no entanto, é necessário um 
trabalho contínuo para a manutenção dos 
resultados. 
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CO4 – Projeto de 
Investigação 

“Sazonalidade do controlo metabólico dos 
utentes com diabetes mellitus tipo 2 de 
uma Unidade de Saúde Familiar.” 

Autor: Carlos Filipe Gomes1 

1Médico interno de Medicina Geral e 
Familiar. USF Salvador Machado. 

Introdução: O médico de família dedica 
uma parte importante da atividade à 
vigilância dos utentes com diabetes. A 
hiperosmolaridade, complicação aguda 
hiperglicémica, segue um padrão sazonal 
em Portugal continental, com mais 
ocorrências no inverno. Vários estudos 
internacionais e um num hospital 
português demonstraram variações 
sazonais do controlo glicémico dos 
diabéticos tipo 2, com HbA1c superiores no 
Inverno. Este estudo teve como objetivo 
verificar a existência de sazonalidade no 
controlo metabólico dos utentes com DM 
tipo 2 na USF Salvador Machado. 

Métodos: Estudo analítico retrospetivo 
com análise de todos os resultados de 
HbA1c, registados na USF Salvador 
Machado, dos utentes da USF que, a 31 de 
agosto de 2018, tinham DM tipo 2 (ICPC-2 
T90). Para cada resultado de HbA1c foi 
registado a data da análise, o sexo e a 
idade do utente correspondente. Para a 
variável contínua, após testada a 
normalidade, recorreu-se ao Kruskal-Wallis 

para verificar a existência de diferenças 
entre grupos (entre meses e entre estações 
do ano). Nos testes par a par recorreu-se 
ao Mann-Whitney U. Para variáveis 
categóricas, usou-se o teste de χ2.  

Resultados: Foram obtidos 11525 
resultados de HbA1c (Abril 2010 a Agosto 
de 2018). Com significância estatística, 
existe variação sazonal dos valores de 
HbA1c, sendo mais elevados de novembro 
a fevereiro (pico de 6.99% ± 1.39 em 
dezembro) e mais baixos de julho a 
setembro (mínimo de 6.74% ± 1.16 em 
agosto). A proporção de resultados de 
HbA1c superiores a 9,0% foi superior no 
outono e inverno comparativamente ao 
verão; foi de 8,6% em janeiro, com grande 
diferença para julho e setembro (5,0% e 
4,9% respetivamente). 

Discussão: Existe sazonalidade do controlo 
metabólico dos utentes com DM 2 na USF. 
Os valores de HbA1c são, em média, 
superiores nos meses frios. A proporção de 
resultados de HbA1c > 9% em janeiro é 
praticamente o dobro da dos meses de 
verão. Os resultados são concordantes com 
a literatura internacional, com o único 
estudo nacional publicado e com o estudo 
prévio do autor demonstrando maior risco 
de internamento por DM tipo 2 com 
hiperosmolaridade nos meses frios. Estes 
resultados devem ser tidos em 
consideração na vigilância dos diabéticos e 
traduzem a maior necessidade de atenção 
nos meses de inverno. 
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Pósteres 

P01 – Relato de Caso 

“Pneumocystis, um oportunista na 
urgência!” 

Autores: Raquel Lisboa1, Manuela Alves2 

1,2 USF Monte Crasto, ACeS Grande Porto II. 

Enquadramento: A infeção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) é uma 
doença infeciosa pandémica com grande 
impacto na sociedade atual. Embora 
Portugal apresente das mais elevadas taxas 
de novos diagnósticos de infeção por VIH e 
de incidência de SIDA registadas na União 
Europeia (UE), essas taxas manifestam uma 
tendência decrescente nos últimos anos. A 
pneumonia por Pneumocystis jiroveci é 
uma doença oportunista definitória de 
SIDA. O quadro típico é o de uma 
pneumonia subaguda com tosse seca, 
dispneia e infiltrado pulmonar bilateral. 

Descrição do caso: Doente do sexo 
masculino, 52 anos de idade, fumador. 
Enviado ao Serviço de Urgência (SU) pela 
Médica de Família (MF) por quadro de 
febre, dispneia e alterações à auscultação. 
Refere quadro de tosse seca, toracalgia 
direita e dispneia com cerca de 1 mês e 
meio de evolução e ainda um 
emagrecimento de 20 Kg no último ano. Ao 
exame objetivo de salientar apenas que se 
apresentava com um aspeto emagrecido, 
taquicardico, subfebril e com diminuição 
do murmúrio vesicular à auscultação da 
base pulmonar direita. No mês anterior, 
tinha recorrido ao SU com as mesmas 
queixas. Nessa altura o estudo analítico 
manifestava leucopenia de 3.15 x 103/μl 
(linfopenia 0.63 x 103/μl), anemia (Hb 
10.2g/dL), Proteína C Reativa (PCR) de 26.6 
mg/dL, sem outras alterações de relevo. A 
tomografia computadorizada (TC) 
descreveu “bronquiolite intersticial 
respiratória dos fumadores, com 
sobreposição de infiltrado alveolar basal 
direito, inflamatório/infecioso”. Após 

tratamento com broncodilatador e 
melhoria clínica significativa, teve alta com 
diagnóstico de provável Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica (DPOC) agudizada e 
recomendada reavaliação clínica e analítica 
pelo médico assistente. Após a avaliação 
clínica do doente e consulta do seu último 
episódio de urgência, levantou-se a 
suspeita de imunodeficiência e infeção 
respiratória oportunista que se veio a 
confirmar num Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA) com 
pneumonia por pneumocystis jiroveci. 

Discussão: O MF tem um papel crucial na 
prevenção e diagnóstico precoce da 
infeção por VIH. Não obstante, deverá 
estar envolvido no seguimento destes 
doentes podendo atuar a múltiplos níveis, 
nomeadamente, reforçar condutas que 
evitem contágio, contribuir para a adesão 
ao tratamento e promover a vacinação. 
Outro importante contributo será a 
abordagem do risco e patologia 
cardiovascular do doente infetado por VIH, 
que em váriosestudos mostrou ser superior 
ao da população em geral. 

 

P02 – Relato de Caso 

“Polimialgia Reumática – A importância 
da Relação Médico Doente.” 

Autores: Linda Costa 1, Joana Seabra 2 

1, 2 UCSP Cantanhede 

Enquadramento: A Polimialgia Reumática 
(PMR) é uma doença reumática 
inflamatória relativamente comum, que 
afeta maioritariamente pessoas com mais 
de 50 anos, e cuja etiologia ainda não está 
completamente esclarecida. 

Descrição do Caso: Homem de 68 anos, 
agricultor de subsistência, inserido numa 
família nuclear, tradicional e equilibrada, 
com antecedentes pessoais de Patologia 
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Osteoarticular degenerativa (confirmada 
por Radiologia), Hipertensão Arterial e 
Dislipidemia, vem à consulta de adultos 
com queixas de dor moderada a forte ao 
nível das cinturas escápuloumeral e 
pélvica, de início súbito na semana 
anterior, associada a rigidez matinal e sem 
melhoria com a toma de anti- inflamatórios 
não esteróides 2id nos 4 dias prévios. Nega 
queda ou trauma. Nega outras queixas. Ao 
exame objetivo, apresenta dor à palpação 
das massas musculares periarticulares dos 
ombros e ancas bilaterais e nos 
movimentos ativos contra gravidade, sem 
limitação das amplitudes articulares. Foi 
medicado com prednisolona 20 mg id, 
durante 5 dias, por suspeita de PMR e foi 
solicitado um estudo analítico que revelou 
Velocidade de Sedimentação de 18 mm/h 
e Proteína C Reativa de 3 mg/L, sem 
anemia, leucocitose ou trombocitopenia. O 
doente teve melhoria clínica com a 
corticoterapia e foi referenciado para 
consulta externa de Reumatologia, para 
reavaliação e reorientação terapêuticas. 

Discussão: O médico de família tem um 
papel fundamental no seguimento do 
doente com dor músculoesquelética, 
particularmente quando existe uma 
elevada incapacidade funcional nas 
atividades de vida diárias. A dor articular 
intensa com ritmo inflamatório num idoso 
fez suspeitar uma doença reumática. O 
diagnóstico de Polimialgia Reumática é 
difícil e depende da interpretação de um 
conjunto de sintomas, alterações no exame 
físico e resultados de alguns meios 
complementares de diagnóstico. Este caso 
revela a importância da relação médico-
doente, que permite ao médico de família 
conhecer melhor o doente e a sua história 
clínica longitudinalmente no tempo, 
valorizando as suas queixas articulares, tão 
prevalentes nos idosos, possibilitando o 
alerta e o correto diagnóstico e 
tratamento. 

 

P03 – Relato de Caso 

“Médico de Família: A porta de entrada e 
o guia de viagem pelo SNS.” 

Autores: Soraia Abreu1, Daniela Sousa 
Coelho1, A. Catarina Ribeiro1, Patrícia 
Martins2, Cília Nogueira3  

(1) Interna de Formação Específica de MGF - 
USF Hygeia (2) Interna de Formação 
Específica de MGF – USF Citânia (3) 
Assistente de Medicina Geral e Familiar – 
USF Hygeia 

Enquadramento: O Médico de Família (MF) 
é normalmente o 1o ponto de contacto 
com o sistema de saúde. A WONCA define 
como sua competência a gestão da doença 
que se apresenta de forma precoce e 
indiferenciada, o uso eficiente de recursos 
coordenando a prestação de cuidados e 
gerindo a interface com outras 
especialidades. A disfonia representa cerca 
de 1% dos motivos de consulta nos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) e, 
embora na maioria dos casos seja benigna, 
pode ser o 1o sinal de malignidade. A 
disfonia com <2 semanas de evolução deve 
ser tratada empiricamente e reavaliada em 
2-4 semanas. A disfonia com duração > 3 
meses ou > 2 semanas associada a “red 
flags” exige referenciação urgente à 
consulta de Otorrinolaringologia (ORL). 

Descrição do Caso: Homem de 61 anos, 
vendedor de têxteis-lar, com Diabetes 
Mellitus (DM) tipo 2 e dislipidemia. Em 
abril de 2018, na consulta de vigilância da 
DM nos CSP, referia disfonia desde há um 
mês, após infeção das vias respiratórias 
superiores, negando outra sintomatologia 
associada ou antecedentes de relevo. 
Objetivamente apresentava rubor 
orofaríngeo, sem outras alterações no 
exame da cabeça, pescoço e tórax. Foi 
medicado sintomaticamente para uma 
provável laringite aguda de etiologia vírica 
com lepicortinolo, reforço da ingestão 
hídrica, repouso vocal e indicação para 
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reavaliação se persistência de 
sintomatologia após 2-4 semanas. Por 
manutenção da queixa regressou à 
consulta em junho de 2018 e foi 
referenciado à consulta hospitalar de ORL. 
Aí realizou laringoscopia e biópsia de lesão 
suspeita na corda vocal. Foi encaminhado 
para o IPO e submetido a cordectomia 
direita em fevereiro de 2019. O exame 
anatomopatológico revelou um carcinoma 
epidermoide em estadio cT1N0M0. O 
tratamento cirúrgico foi curativo, 
mantendo vigilância em consulta externa. 

Discussão: O presente caso evidencia o 
papel determinante do MF e das suas 
competências nucleares na orientação de 
sintomas comuns, frequentemente 
benignos, no entanto com potencial de 
malignidade. Neste papel de “porta de 
entrada no SNS” cabe-lhe a realização de 
uma adequada avaliação, com 
reconhecimento e orientação (sob a forma 
de referenciação) de situações 
potencialmente patológicas – atividade 
essa determinante no desfecho clínico do 
caso relatado. Destaca-se também a 
importância da não desvalorização de 
queixas, enfatizando que não raramente a 
patologia maligna se manifesta por 
sintomas comuns e indiferenciados, sendo 
fulcral a garantia de cuidados continuados 
longitudinalmente. 

 

P04 – Relato de Caso 

“Quando o tratamento se torna causa da 
doença.” 

Autores: Jaime Oliveira1, Fabiana Peixoto1, 
Joana Monteiro2  

1 Médico/a Interno/a de Medicina Geral e 
Familiar. USF Odisseia, ACES Grande Porto 
III - Maia/Valongo; 2 Assistente de Medicina 
Geral e Familiar. USF Odisseia, ACES 
Grande Porto III - Maia/Valongo 

Enquadramento: A cefaleia é um motivo 
frequente de consulta médica, não sendo 
raros os casos de automedicação. Na 
abordagem deste problema, é 
fundamental uma orientação terapêutica 
adequada e um seguimento do doente de 
forma a evitar situações de abuso 
medicamentoso. Este caso descreve a 
abordagem da Cefaleia por Uso Excessivo 
de Medicamentos (CUEM) numa doente 
automedicada com analgésicos cuja 
intervenção foi dificultada pela má adesão 
ao seguimento médico. 

Descrição do caso: Mulher de 41 anos, 
empregada de limpeza. Antecedentes de 
enxaqueca desde a adolescência, agravada 
após o nascimento do segundo filho. Os 
episódios eram semanais, sem alívio após 
tentativa de vários fármacos. Em 2015, 
após referenciação para Consulta de 
Neurologia, iniciou profilaxia da enxaqueca 
com Amitriptilina, tendo suspendido 
precocemente e abandonado o 
seguimento hospitalar. Nos três anos 
seguintes, teve consultas na USF motivadas 
por situação de doença aguda, sem 
acompanhamento regular. Por persistência 
da enxaqueca recorreu ao SU em 01/2018, 
onde foi referenciada novamente à 
consulta de Neurologia constando-se que, 
por iniciativa própria, fazia 
Paracetamol+Codeína, 20 supositórios em 
cada episódio de 3 dias de enxaqueca. 
Iniciou profilaxia com Topiramato e 
agendou-se consulta para 11/2018, à qual 
faltou. Recorreu à consulta da sua médica 
de família em 01/2019 referindo tristeza, 
insónia, obstipação e emagrecimento (IMC 
17,6kg/m2). Mantinha episódios semanais 
de enxaqueca e o uso de supositórios. 
Tinha suspendido Topiramato por não 
notar benefício e poder agravar o 
emagrecimento. Após estudo para despiste 
de causa orgânica, foi feito o diagnóstico 
de depressão e CUEM. Explicou-se que o 
fármaco usado em excesso era, em parte, 
causa da cefaleia e que o tratamento seria 
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a sua suspensão. Foi medicada inicialmente 
com antidepressivo e, nas consultas de 
reavaliação, constatou-se estabilidade 
ponderal, melhoria do humor, menor 
frequência de cefaleia e redução 
progressiva do uso de supositórios até à 
abstinência, que mantém à data da última 
avaliação (03/2019). 

Discussão: A CUEM é uma cefaleia que se 
desenvolve devido ao uso excessivo de 
medicação aguda para as cefaleias. O único 
tratamento eficaz é a suspensão do 
fármaco. Este caso denota inércia face à 
perceção do abuso medicamentoso, que a 
doente manteve durante 8 meses, 
correndo risco de toxicidade hepática e 
tendo como consequência uma CUEM. O 
médico de família é fulcral na deteção e 
abordagem precoce do abuso 
medicamentoso. 

 

P05 – Revisão Clássica 

“Neoplasia testicular. O que devemos 
saber?” 

Autores: Raquel Roca1, André Salgueiro1 

1USF Santa Clara 

Introdução: A neoplasia testicular é uma 
doença rara, ocorrendo 3 a 10 novos casos 
por cada 100 000 homens por ano nas 
sociedades ocidentais. Ainda assim, trata- 
se do carcinoma mais comum em jovens 
do sexo masculino, representando 1- 2% 
de todos os cancros no homem. A sua 
elevada taxa de cura deve-se sobretudo ao 
diagnóstico precoce e à sua extrema 
quimio e radiossensibilidade. O aumento 
da incidência desta neoplasia durante as 
últimas décadas, especialmente nos países 
industrializados, torna pertinente a revisão 
deste tema. 

Objetivo(s): Rever os conceitos mais 
importantes acerca desta patologia, 
nomeadamente a sua epidemiologia, 

apresentação, abordagem, tratamento e 
prognóstico. 

Metodologia: Revisão da literatura com 
pesquisa em livros de texto e artigos dos 
últimos 10 anos, em língua portuguesa e 
inglesa, na base de dados Pubmed e sites 
de normas clínicas, com os termos MeSH 
“testicular cancer”, “diagnosis” e 
“therapy”. 

Resultados: A neoplasia testicular 
apresenta-se tipicamente como uma massa 
indolor no testículo, podendo-se 
manifestar com desconforto ou aumento 
do volume testicular. Um exame físico 
detalhado, com palpação testicular 
bilateral e anexos, e o recurso à ecografia 
escrotal permitem chegar a um 
diagnóstico. Alguns dos fatores de risco 
associados são a criptorquidia, Síndrome 
de Kleinefelter, história familiar e pessoal 
de neoplasia testicular e infertilidade. O 
tratamento consiste na orquiectomia 
radical, com quimioterapia ou radioterapia 
consoante o estadio da neoplasia. As taxas 
de cura aproximam-se dos 100% na doença 
em estadio 1 e ultrapassam os 80% nos 
casos com metastização. 

Discussão: Não existe evidência suficiente 
acerca dos benefícios do rastreio da 
neoplasia testicular. No entanto, está 
demonstrado que o estadio e o 
prognóstico estão diretamente 
relacionados com o diagnóstico precoce. 
Um dos objetivos do tratamento em 
estadios menos avançados é reduzir as 
toxicidades a longo prazo relacionadas com 
o tratamento, nomeadamente o 
aparecimento de carcinomas secundários. 
Sendo que a neoplasia testicular tem 
elevadas taxas de cura, torna-se 
importante o diagnóstico precoce para um 
tratamento correto e atempado. Assim, o 
Médico de Família deve conhecer os 
fatores de risco para esta neoplasia, a sua 
apresentação e a sua história natural, de 
forma a poder atuar mais precocemente. 
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P06 – Revisão Clássica 

“Candidíase Vaginal.” 

Autores: Luísa Castro Leite1  

1 Interna de formação específica de MGF – 
USF Valbom  

Introdução: O agente mais frequente da 
candidíase vaginal é a Candida albicans que 
faz parte da flora vaginal de muitas 
mulheres, principalmente das que estão 
em idade fértil. No entanto a presença 
deste fungo só é responsável por quadros 
de vaginite quando há uma alteração no 
balanço da flora vaginal. Esta infeção pode 
estar relacionada com o aumento dos 
níveis de estrogénio, com a toma de 
antibióticos ou corticoides, com a Diabetes 
Mellitus ou com casos de 
imunossupressão. 

Objetivo: Sistematizar a apresentação 
clínica, a abordagem e o tratamento da 
vaginite por Candida albicans. 

Metodologia: Revisão clássica com 
pesquisa de guidelines e artigos desde o 
ano 2015, em língua inglesa e portuguesa, 
utilizando os termos MeSH “Candida 
albicans”, “vulvovaginitis”, “candidiasis” e 
“vaginitis”. 

Resultados: Nenhum dos sintomas da 
Candidíase vaginal são patognomónicos, 
mas o prurido vaginal é o sintoma mais 
comummente associado a esta infeção. 
Ardência, irritação, disúria ou até mesmo 
dispareunia também estão presentes e é 
notável um agravamento destes sintomas 
na fase pré-menstrual. Ao exame físico as 
alterações não são específicas. É comum a 
presença de eritema ou edema vulvar, 
fissuras ou escoriações. Quando presente a 
leucorreia é esbranquiçada, espessa, sem 
cheiro e aderente à parede vaginal. A 
vaginite por Candida albicans é geralmente 
não complicada: esporádica, com sintomas 
ligeiros e em mulheres imunocompetentes. 

Nos casos de vaginite complicada é mais 
provável que a infeção seja por Candida 
não-albicans. Na maioria das vezes o 
diagnóstico é clínico, e é necessário ter em 
causa alguns dos diagnósticos diferenciais, 
sendo importante distinguir se se trata de 
uma dermatite alérgica de contacto, de 
uma infeção por outro agente (vaginose 
bacteriana, tricomaníase, cervicite) ou de 
uma atrofia vaginal. O tratamento pode ser 
1) tópico: com clotrimazol, econazol, 
sertaconazol ou isoconazol ou 2) oral: com 
fluconazol. Quanto ao parceiro sexual não 
é necessário o seu tratamento excepto se 
este for sintomático ou em situações 
recorrentes. 

Discussão: Apesar da vaginite poder ter 
várias causas subjacentes, a clínica é muito 
semelhante, o que faz com que um 
diagnóstico exclusivamente clínico possa 
ser falível em muitos casos. Desta forma, 
se após o tratamento os sintomas 
persistirem é necessária a realização de 
testes diagnósticos para estabelecer a 
etiologia da vaginite de forma a escolher o 
tratamento mais indicado, evitando falhas 
e recidivas. 

 

P07 – Revisão Clássica 

“Helicobacter pylori – quando pesquisar e 
como erradicar.”  

Autores: Luísa Castro Leite1 

1Interna de formação específica de MGF – 
USF Valbom 

Introdução: A infeção por Helicobacter 
pylori é uma das infeções bacterianas 
crónicas mais prevalentes no mundo. É 
responsável por grande parte dos casos de 
doença ulcerosa péptica e tem também um 
papel importante no adenocarcinoma 
assim como no linfoma de MALT gástrico, 
no entanto as indicações para testar esta 
bactéria são ainda alvo de estudo na 
comunidade científica. 
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Objetivo: Sistematizar as indicações para a 
pesquisa de Helicobacter pylori, os seus 
diferentes esquemas de tratamento e 
testes para a confirmação da erradicação, 
de acordo com as recomendações mais 
recentes. 

Metodologia: Revisão clássica com 
pesquisa de guidelines e artigos em base 
de dados científicas, desde o ano de 2015, 
escritos em língua inglesa e portuguesa, 
utilizando os termos MeSH “Helicobacter 
pylori”, “eradication”, “resistance”. 

Resultados: Da revisão da literatura 
conclui-se que uma abordagem“test-and-
treat” é adequada nos seguintes casos: 
doença ulcerosa péptica ativa, dispepsia 
não investigada, linfoma de MALT gástrico, 
nos pacientes com história familiar de 
cancro gástrico ou nos medicados 
cronicamente com AINE’s. Uma vez 
testados positivamente para a presença de 
Helicobacter pylori todos os pacientes 
devem ser submetidos a tratamento. A 
escolha do esquema terapêutico deve ter 
em conta os antecedentes de reações 
alérgicas bem como o perfil local de 
resistência aos antibióticos. Como primeira 
linha é sugerida a terapia quádrupla que 
consiste num IBP (20mg, 2id), 
claritromicina (500mg, 2id), metronidazol 
(500mg, 2id) e amoxicilina (1g, 2id) durante 
10 a 14 dias. A este esquema podem ser 
adicionados sais de bismuto. Está 
recomendada a confirmação da 
erradicação dois meses após o término da 
terapêutica estando entre os testes 
recomendados os seguintes: testes 
endoscópicos, teste respiratório e a 
pesquisa do antigénio fecal. 

Discussão: Existe um grande benefício no 
tratamento da infeção por Helicobacter 
pylori, no entanto em Portugal não há 
nenhuma norma de orientação clínica 
dirigida ao diagnóstico e ao tratamento 
desta infeção. Desta forma a estratégia 
“test-and-treat” acaba por ficar ao critério 

do médico, apresentando-se como um 
desafio para a prática diária do médico de 
família. Outro desafio é relativamente ao 
teste para confirmação da erradicação: em 
Portugal o único teste comparticipado é a 
endoscopia digestiva alta que, por ser um 
método invasivo, acaba por ser recusado 
pelos pacientes, sobrando as alternativas 
não invasivas que dependem da 
capacidade económica de cada pessoa. 

 

P08 – Revisão Clássica 

“Acesso dos Migrantes aos Cuidados de 
Saúde em Portugal - Uma Corrida de 
Obstáculos?” 

Autores: Patrícia Oliveira 1, Bruno 
Bragança1, Xénia Verraest1 , Daniela 
Simões1 , Ana Camões1 , Teresa Leão1 

1 Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

Introdução: O acesso dos migrantes aos 
serviços de saúde é fundamental para a 
sua integração na comunidade, assim 
como para a equidade e ganhos em saúde. 
No entanto, há evidência que os migrantes 
utilizam menos estes serviços, com 
potenciais consequências para o seu 
estado de saúde. Apesar da numerosa 
evidência sobre estas barreiras ao acesso 
em Portugal, estas não foram ainda 
sistematicamente estudadas. 

Objetivos: Identificar as principais barreiras 
no acesso e utilização dos serviços de 
saúde pelos migrantes em Portugal. 

Métodos: Revisão sistemática de artigos de 
investigação através do PubMed e Scopus 
com os termos “migrants”, “health” e 
“Portugal”. Incluíram-se estudos 
qualitativos ou quantitativos, publicados 
entre 01/2000 e 03/2019 em revistas de 
peer-review ou em relatórios que 
identificavam as barreiras do acesso. A 
pesquisa foi complementada com a 
inclusão das citações que cumpriam com 
os termos de pesquisa e critérios de 
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inclusão. Partindo das barreiras 
previamente identificadas na literatura 
internacional, relativas ao migrante, aos 
profissionais ou aos serviços de saúde, 
ponderamos cada uma de acordo com a 
frequência com que ocorre em Portugal. 
Esta ponderação foi feita por 5 revisores 
independentes usando uma escala 
numérica tipo Likert, codificada para 
classificação de dados qualitativos e 
quantitativos. 

Resultados: 20 artigos foram considerados 
elegíveis, dos quais 7 eram estudos 
qualitativos. Entre os fatores relacionados 
com o migrante, a situação legal foi a 
principal barreira identificada, seguindo-se 
o desconhecimento dos recursos 
disponíveis e respetivo modo de utilização 
e atitudes face à saúde e à doença. Quanto 
ao profissional de saúde identificou-se a 
atitude discriminatória face aos migrantes 
ou trato impessoal como principal barreira. 
A nível dos serviços de saúde destacam-se 
como obstáculos a oferta de serviços 
desadequada, os horários de atendimento 
restritivos, os tempos de espera elevados e 
a falta de recursos humanos, assim como 
os custos. 

Discussão: A não representatividade das 
populações migrantes estudadas pode ter 
sub ou sobre-estimado a importância de 
algumas barreiras. Apesar disso, a 
globalidade dos resultados é concordante 
com a literatura internacional. Importa 
assim capacitar os profissionais e serviços 
de saúde na resposta ao migrante, assim 
como os migrantes no funcionamento do 
sistema de saúde em Portugal, de forma a 
melhorar o acesso e a equidade em saúde. 

 

 

 

 

 

P09 – Revisão Clássica 

“Não ao preservativo: porquê? - 
Desmotivações para o uso do preservativo 
masculino em jovens adultos.” 

Co-autores: Mariana Macedo1, Sara B. 
Marques1, José Coelho Ribeiro1, Gonçalo 
Meireles da Fonseca1 , Bruno S. Silva1 . 

1Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

Introdução: Embora já exista desde o 
século XIX, o uso difundido do preservativo 
em Portugal apenas se iniciou na década 
de 1980, após o aumento da perceção da 
população acerca do surgimento da 
infeção VIH-SIDA. Este método barreira 
apresenta o benefício duplo de ser 
simultaneamente um método contracetivo 
e proteger contra as infeções sexualmente 
transmissíveis (ISTs). No entanto, a sua 
aceitação pela população sexualmente 
ativa nunca foi total, contribuindo para que 
estas infeções constituam, ainda hoje, um 
problema de saúde major de ordem global, 
seja em países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. Em Portugal, este 
problema ganha especial relevância 
quando se analisa a população mais jovem, 
dado que mais de 60% dos jovens 
apresenta uso inconsistente do mesmo. 

Objetivos: Breve revisão das motivações e 
preditores do uso do preservativo 
masculino, com enfoque na população 
jovem adulta, bem como das estratégias 
para aumento da adesão ao mesmo. 

Metodologia: Pesquisa com palavras base 
“uso preservativo” e “condom use” na 
base de dados Pubmed e relatórios da DGS 
e OMS. 

Resultados: Os principais determinantes do 
uso do preservativo enquadram-se em 
quatro categorias: informação, motivação, 
capacidades comportamentais e outros, 
nomeadamente custo, acessibilidade, 
características do parceiro, barreiras 
sociais e religiosas, pertença ao grupo dos 
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trabalhadores do sexo, fatores 
psiquiátricos e uso de outros métodos 
contracetivos. Apesar dos muitos 
preditores do uso do preservativo 
enumerados na literatura, quando 
analisamos a população de jovens adultos 
de países desenvolvidos como Portugal é 
possível constatar que fatores clássicos 
como informação não se traduzem numa 
predição do uso. 

Discussão: É de extrema importância, para 
aumentar a adesão, reavaliar a pertinência 
da metodologia atual para a educação 
sexual formal nos programas escolares, 
com introdução de treino de competências 
relacionais, preferencialmente adequadas 
aos diferentes grupos, nomeadamente 
com empowerment das mulheres para 
possibilitar uma exigência mais assertiva 
do cumprimento das suas motivações e, 
nos homens, intervenções com o objetivo 
de alterar a perceção da relação risco-
benefício do uso do preservativo. 

 

P10 – Revisão Clássica 

“Abortamento espontâneo – causas e 
consequências.” 

Autores: Maria de Sousa Miranda 1, Marta 
Mendes Ferreira 1 

1 USF Ponte 

Introdução: O abortamento espontâneo 
(AE) corresponde a uma gravidez perdida, 
e clinicamente reconhecida, antes da 20º 
semana de gestação. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde define-se 
pela extração ou expulsão de um embrião 
ou feto que pese 500g ou menos. Pela sua 
incidência particularmente elevada (8-
20%), admite-se que seja a complicação 
mais comum da gravidez precoce. 

Objetivos: O objetivo desta revisão é 
definir abortamento espontâneo e a sua 
incidência, principais causas e 
consequências. 

Metodologia: Foi efetuada pesquisa 
bibliográfica no PubMed, utilizando os 
termos MeSH: “spontaneous abortion” e 
“recurrent pregnancy loss” e selecionados 
os artigos dos últimos 10 anos em língua 
portuguesa e inglesa. 

Resultados: O abortamento espontâneo 
apresenta uma elevada incidência de 8-
20% até às 20 semanas de gestação. A 
frequência diminui com o aumento da 
idade gestacional pelo que após as 15 
semanas de gestação o risco de AE é baixo 
(0,6%). São fatores de risco e causas de AE: 
AE prévio, idade materna avançada, 
anomalias uterinas congénitas, 
leiomiomas, aderências intrauterinas, 
insuficiência cervical, síndrome dos 
anticorpos anti-fosfolipídicos, diabetes 
mellitus, síndrome do ovário poliquístico, 
presença de anticorpos anti-tiroideus, 
disfunção tiroideia, hiperprolactinémia, 
defeitos de fase lútea, anomalias 
cromossómicas, rearranjos 
cromossómicos, trombofilia e fatores 
fribrinolíticos, infeção materna aguda, 
tabagismo, álcool, consumo de drogas e 
AINEs, entre outros. São consequências de 
AE: distúrbios emocionais (depressão), 
perturbação da ansiedade, abortamento 
incompleto, hemorragia abundante, 
infeções, Síndrome de Asherman, AEs 
recorrentes, entre outros. 

Discussão: Trata-se de uma patologia 
pouco abordada nos Cuidados de Saúde 
Primários, subvalorizada, com grande 
impacto na qualidade de vida e bem-estar 
emocional da mulher e do casal, podendo 
perturbar a dinâmica familiar e a 
capacidade de trabalho. O médico de 
família deve estar alerta para esta 
problemática, particularmente para o 
impacto emocional que a mesma pode 
causar, e deve desenvolver competências 
na sua abordagem. 
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P11 – Revisão Clássica 

“Abordagem das Cefaleias nos Cuidados 
de Saúde Primários.” 

Autores: Jaime Oliveira1, Aida Moreira2, 
Graciela Fernandes2, João Reis1  

1Médico Interno de Medicina Geral e 
Familiar. USF Odisseia, ACES Grande Porto 
III - Maia/Valongo; 2 Médica Interna de 
Medicina Geral e Familiar. USF Pirâmides, 
ACES Grande Porto III - Maia/Valongo 

Introdução: A cefaleia é uma queixa 
prevalente e incapacitante. Nos cuidados 
de saúde primários (CSP), são vulgares 4 
tipos de cefaleia: Cefaleia Tipo Tensão 
(CTT); Enxaqueca; Cefaleia em Salvas (CS); 
Cefaleia por Uso Excessivo de 
Medicamentos (CUEM). A identificação 
correta do tipo de cefaleia é essencial para 
a orientação terapêutica do doente. 

Objetivo: Rever a abordagem diagnóstica e 
terapêutica das cefaleias mais comuns nos 
CSP, com base na evidência atual. 

Metodologia: Revisão de guidelines e de 
artigos da plataforma UpToDate, efetuada 
em 03/2019. 

Resultados: A maioria das cefaleias 
diagnostica-se através da história e exame 
físico. Quando há suspeita de cefaleia 
secundária, está indicado o estudo 
incluindo neuroimagem.  

A enxaqueca é unilateral, pulsátil, agrava 
com o exercício, associa-se a náuseas, foto-
fonofobia e pode ser precedida por aura. O 
tratamento consiste em AINEs e 
antieméticos para crises leves-moderadas 
e triptanos para crises moderadas-graves. 
A profilaxia está indicada quando há 
≥3episódios/mês (ou menos, em certas 
circunstâncias), sendo eficazes β-
bloqueadores, antiepiléticos, amitriptilina 
ou flunarizina.  

A CTT é uma cefaleia bilateral, em aperto. 
Não se associa a náuseas nem piora com o 

exercício, mas pode haver foto-fonofobia. 
Os AINEs são a 1a linha no tratamento 
quando ocorre em ≤2dias/semana. Se 
ocorrer em >2dias/semana, deve fazer-se 
profilaxia em vez da medicação aguda: 
existem medidas não-farmacológicas 
(exercício, fisioterapia, biofeedback) e 
farmacológicas (antidepressivos tricíclicos) 
eficazes. A CS acarreta dor unilateral peri-
orbitária severa, sinais autonómicos 
ipsilaterais e agitação. O objetivo 
terapêutico é a supressão das crises. 
Assim, a medicação aguda (triptanos, 
oxigénio) é importante, mas os fármacos 
preventivos são a base do tratamento. Esta 
cefaleia deve referenciar-se precocemente. 

 A CUEM é uma cefaleia que ocorre em 
≥15dias/mês e que se desenvolve pelo uso 
excessivo de medicação sintomática para 
as cefaleias. O tratamento consiste na 
suspensão do medicamento suspeito. 

Discussão: Pela proximidade ao utente, o 
médico de família orienta problemas de 
saúde frequentes, como a cefaleia. A 
utilização de ferramentas como o 
calendário das cefaleias e a existência de 
algoritmos de abordagem de fácil utilização 
pode acarretar melhorias no diagnóstico 
do tipo de cefaleia e respetiva orientação 
terapêutica, bem como para a identificação 
mais precoce de situações mais graves ou 
que carecem de abordagem hospitalar. 

 

P12 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Acompanhamento dos utentes com 
Fibrilação/Flutter Auricular sob DOAC – 1a 
Avaliação.” 

Autores: Sara M. Silva1, Ana Luísa Pires1, 
Flávia Soares1, Juliana Castro1 

1 Interna de formação específica em 
Medicina Geral e Familiar, USF Terras de 
Santa Maria 
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Introdução: A Fibrilação e o Flutter 
Auricular são arritmias que aumentam o 
risco trombótico. A mortalidade destes 
utentes por trombose pode ser reduzida 
com a anticoagulação oral. Os 
anticoagulantes orais diretos (DOAC) não 
necessitam de monitorização terapêutica 
regular e apresentam menor perfil de 
interações. A Sociedade Europeia de 
Cardiologia recomenda o 
acompanhamento clínico e analítico com 
periodicidade ditada pelo fármaco e 
características individuais. 

Objetivos: Avaliar se os utentes com 
Fibrilação/Flutter auricular estão a ser 
devidamente monitorizados; verificar se a 
dose e posologia prescritas estão ajustada 
às caraterísticas do utente. 

Metodologia: Trabalho de melhoria 
contínua da qualidade, com estudo da 
qualidade técnico-científica. Unidade de 
estudo: i) utentes: adultos inscritos na USF 
Terras de Santa Maria com o problema K78 
– Fibrilação/Flutter Auricular ativo; ii) 
profissionais: 6 médicas da USF; iii) período 
de tempo: 1a avaliação: outubro de 2018. 
Foi obtida a população total com o 
problema ativo K78 em agosto de 2018, e 
identificados destes os utentes sob DOAC, 
aplicando um algoritmo definido pelas 
autoras. Foram colhidas as variáveis: idade, 
peso, tipo de DOAC, dose, posologia, 
creatinina, TFGe/ClCr, periodicidade de 
função renal recomendada; foram 
avaliados os critérios: a dose está 
adequada ao utente, a posologia está 
adequada ao utente, a periodicidade da 
função renal é adequada e se o utente 
realizou controlo da função hepática e 
hemograma anualmente. 

Resultados: Incluiu-se 87 utentes, com 
mediana de idade de 78 anos. A maioria 
(40,2%) encontrava-se medicada com 
Apixabano, sucedido pelo Rivaroxabano 
(36,8%). A vigilância da função renal foi 
adequada em 37,7% dos utentes; 

relativamente à função hepática a 
vigilância foi adequada em 70,9% e a 
hematológica em 62,8%. 11,5% dos 
utentes apresentaram um 
acompanhamento clínico e analítico 
consonante com as recomendações 
internacionais. Em 74% dos utentes a dose 
de fármaco prescrita estava adequada; em 
95,4% dos utentes a posologia estava 
adequada. 

Discussão: Os resultados encontrados 
reforçam a necessidade de uma 
intervenção nesta temática, de modo a 
garantir melhores cuidados de saúde. 
Estão previstas como medidas corretoras a 
elaboração de sessões formativas dirigidas 
aos médicos da unidade; a criação de um 
documento de apoio à consulta com as 
recomendações internacionais; a 
elaboração do cartão do utente sob DOAC. 
Será realizada nova avaliação em outubro 
de 2019. 

 

P13 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Vigilância dos utentes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica - estudo de 
melhoria contínua da qualidade.” 

Autores: Carina Teixeira1, Isabel Cortijo1, 
André Nóbrega1, David Magalhães1 , 
Eugénia Gomes1 1 USF íris 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica (DPOC) tem impacto significativo 
na perda de funcionalidade, com elevada 
morbilidade e mortalidade global. A 
Medicina Geral e Familiar tem um papel 
fundamental no diagnóstico precoce e 
seguimento destes doentes. Contudo, foi 
verificado em avaliações prévias na 
Unidade de Saúde Familiar (USF) Íris que 
apenas 27% apresentavam consulta 
médica anual e 23% a espirometria 
atualizada. 
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Objetivo: Melhorar a vigilância destes 
doentes.  

Metodologia: Estudo: melhoria contínua da 
qualidade, observacional e retrospetivo. 
Período temporal: fevereiro de 2017 a 
fevereiro de 2019. População: utentes 
diagnosticados com DPOC, inscritos na USF 
Íris, que cumprem critérios de inclusão e 
exclusão. Fonte de dados: registos médicos 
eletrónicos. Variáveis: idade, género, 
consulta médica, consulta de enfermagem, 
espirometria, registo FEV1 e FEV1/FVC, 
registo FEV1 na ficha individual, hábitos 
tabágicos, vacina da gripe e vacina 
pneumocócica. Tipo de avaliação: interna e 
retrospetiva em março de 2018 e 2019. 
Tipo de análise: descritiva no programa 
Microsoft Excel®. Tipo de intervenção: 
educacional. Padrão de Qualidade (PQ): 
muito bom (≥80%); bom (70-79%); 
suficiente (50-69%); insuficiente (<50%). 
Resultados: Dos utentes com DPOC 40,9% 
(n=52) foram incluídos na primeira 
avaliação e 35% (n=36) na última. Na 
primeira avaliação, 7 dos critérios 
apresentavam um PQ insuficiente e a 
variável “carga tabágica” muito bom. Na 
segunda, apenas o critério “vacina 
pneumocócica” se mantinha com PQ 
insuficiente. Dos restantes, 5 
apresentavam PQ suficiente, a variável 
“vacina da gripe” bom e a “carga tabágica” 
muito bom.  

Discussão: Melhorou-se o PQ na maioria 
das variáveis, exceto na “carga tabágica” e 
“vacina pneumocócica”. Contudo, 
observou-se uma melhoria percentual 
destas, reforçando a importância de 
medidas interventivas. A vacina 
pneumocócica mantém-se com baixa 
adesão, provavelmente devido aos custos. 
A diferença de utentes em cada avaliação 
resulta da correção diagnóstica após a 
realização da espirometria. Alguns utentes 
recusaram a vacina da gripe. De referir que 
o registo não significa necessariamente 
cuidados prestados. Muitos destes utentes 

já são consultados semestralmente por 
outro motivo, com abordagem da DPOC e 
pedido de espirometria, mas sem registo 
do problema na consulta. Por outro lado, 
mesmo sendo convocados e contactados 
telefonicamente muitos faltaram à 
consulta ou não trouxeram a espirometria. 

 

P14 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Ciclo de Melhoria da Qualidade na 
Cobertura Vacinal da Gripe em Diabéticos 
numa Unidade de Saúde Familiar” 

Autores: Adília Rafael1, Diana Rocha1, 
Sérgio Sousa2, Rui Alves3  

1 Interna de Medicina Geral e Familiar. 2 
Especialista de Medicina Geral e Familiar. 3 
Enfermeiro USF Sete Caminhos. ACES 
Gondomar 

Introdução: A gripe constitui-se como uma 
doença respiratória aguda causada pelos 
vírus influenza A ou B. Esta patologia, com 
uma prevalência elevada a nível mundial, 
ocorre por surtos e epidemias, 
principalmente durante o inverno. Apesar 
de condicionar frequentemente quadros 
clínicos autolimitados e com resolução 
sintomática completa, em doentes com 
comorbilidades importantes, tais como a 
Diabetes Mellitus (DM), pode complicar-se 
em condições mais graves e 
potencialmente fatais. A evidência 
disponível verifica que os diabéticos 
apresentam determinadas condicionantes 
imunológicas que proporcionam um maior 
risco de complicações associadas à infeção 
pelo vírus Influenza, resultando 
frequentemente em hospitalizações, 
morbilidade e até mortalidade, constitui-se 
per si como um fator de risco para 
agravamento da DM. Em setembro de 
2017, a Direção Geral da Saúde publicou a 
norma de orientação clínica referente à 
Vacinação contra a Gripe, tornando a 
vacina fortemente recomendada e 
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gratuita, para os utentes com DM. No ACES 
de Gondomar, no período correspondente 
à última época vacinal e, portanto, a 
primeira em que a vacina se tornou 
gratuita para todos os diabéticos, foram 
vacinados 6 939 utentes o que 
corresponde a 49% do total dos doentes 
com DM do ACES de Gondomar, valor 
inferior ao expectável.  

Objetivo: Tendo em conta a dimensão 
preventiva da Medicina Geral e Familiar, a 
prevalência elevada da DM e a taxa de 
eficácia da vacina da gripe, impõem-se 
como objetivo principal deste trabalho 
aumentar a cobertura vacinal da gripe nos 
doentes como diagnóstico de DM, inscritos 
na USF Sete Caminhos.  

Metodologia: Foi realizada uma avaliação 
interna e retrospetiva do registo de 
administração da vacina da gripe nos 
utentes com o diagnóstico de DM da USF 
Sete Caminhos. Procedeu-se ao diagnóstico 
de situação, à intervenção e à reavaliação, 
tendo sido estabelecido como meta um 
padrão de qualidade “Muito Bom”.  

Resultados: Na primeira avaliação, 
correspondente a setembro de 2018 a 
cobertura vacinal da gripe nos doentes 
diabéticos foi de 54,9% (n=161), tendo este 
valor incrementado para 66% (n=200) na 
segunda avaliação, após as intervenções 
desenvolvidas.  

Conclusões: Face a estes resultados e 
considerando o critério avaliado, atingiu-se 
uma meta de Muito Bom. Este estudo 
permitiu conhecer a realidade da 
cobertura vacinal neste grupo de risco 
específico na USF Sete Caminhos e provou 
que uma intervenção adequada permite 
uma melhoria dos resultados, com vista a 
obter ganhos em saúde. 

 

 

P15 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Contraceção hormonal combinada em 
mulheres fumadoras – estudo de melhoria 
contínua da qualidade.” 

Autores: Manuela O. Araújo1; Sara Gonçalo 
Domingues1 

1Médica Interna de Formação Específica de 
Medicina Geral e Familiar, USF PróSaúde, 
ACeS Cávado II – Gerês/Cabreira 

Introdução: O aconselhamento 
contracetivo constitui importante medida 
de planeamento familiar (PF). A 
contraceção hormonal combinada (CHC) é 
o método contracetivo de eleição das 
mulheres portuguesas. Vários estudos têm 
demonstrado a contribuição sinérgica do 
tabaco e da CHC no aumento do risco 
tromboembólico. Assim, a utilização de 
CHC na mulher fumadora pode estar 
contraindicada ou os riscos serem 
superiores aos benefícios. Nestes casos é 
aconselhável a utilização de outro método 
contracetivo. Estes factos reforçam a 
importância da adoção de medidas 
interventivas na prática clínica, de forma a 
melhorar a qualidade da prescrição dos 
métodos contracetivos. 

Objetivo: Avaliar e melhorar a qualidade da 
prescrição do método contracetivo nas 
mulheres fumadoras dos 35 aos 54 anos 
inscritas no programa de PF. 

Metodologia: Estudo de melhoria contínua 
da qualidade, transversal e retrospetivo, 
realizado numa Unidade de Saúde Familiar 
da Região Norte. Foram incluídas as 
mulheres com registo de tabagismo na lista 
de problemas ativos e com quantificação 
do número de cigarros por dia, com idade 
compreendida entre os 35 e os 54 anos, 
inscritas e vigiadas no programa de PF nos 
últimos três anos. As variáveis 
demográficas e clínicas foram colhidas 
através da consulta do processo clínico. 
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Resultados: Numa primeira fase foram 
avaliadas 159 mulheres, das quais 92 
cumpriam os critérios de inclusão. Do total 
de mulheres incluídas no estudo, 42 
mulheres (45,7%) faziam CHC. Segundo os 
critérios de elegibilidade da OMS, no 
subgrupo de mulheres sob terapêutica com 
CHC, 31 mulheres (73,8%) encontravam-se 
em categoria 3 (fumadoras <15 
cigarros/dia e uso de CHC) e 11 mulheres 
(26,2%) em categoria 4 (fumadoras ≥15 
cigarros/dia e uso de CHC). Após aplicação 
das medidas interventivas, verificou-se 
uma melhoria estatisticamente significativa 
da qualidade da prescrição do método 
contracetivo (p<0,001). No final da 
avaliação, 89 mulheres mantinham hábitos 
tabágicos, e, destas, 19 mulheres (21,3%) 
deixaram de fazer CHC, tendo-se optado 
por outro método contracetivo. 

Discussão: Na avaliação inicial efetuada 
constatou-se um elevado número de 
mulheres com prescrição de CHC 
inadequado (categoria 3 e 4), o que 
justificou a aplicação de medidas 
interventivas que visassem a alteração 
deste método contracetivo, assim como a 
intervenção breve para a cessação 
tabágica. O estudo efetuado permitiu 
melhorar a qualidade da prescrição 
contracetiva. 

 

P16 – Projeto de 
Investigação 

“The Impact Of Respiratory Syncytial Virus 
Infection On Morbimortality In The Elderly 
Patients.” 

Autores: Paulo Cunha1, Fábio Salgueiro2,3  

1USF Infesta-ULS Matosinhos; 2Hospital 
Universitário de Coimbra; 3Instituto 
Português de Oncologia de Coimbra 

Background:  A better understanding of 
respiratory syncytial virus (RSV) infection in 
the elderly and its consequences is 

necessary, since the vast majority of the 
studies are conducted in pediatric patients. 
RSV is a global pathogen that will become 
increasingly important in developed 
countries due to their aging epidemiology. 

Objective: The aim of this study was to 
analyze clinical outcomes, epidemiological 
data and therapeutic management in 
elderly people with RSV infection. 

Methods: A retrospective cohort study was 
conducted on elderly patients (≥65 years) 
admitted to the emergency of a 
portuguese university hospital for 
suspected respiratory viral infection 
between November 2017 and March 2018. 
We included all the patients with a positive 
RSV nasopharyngeal swab. Demographic 
information, comorbidities, clinical and 
laboratory data was recorded from each 
patient. 

Result: In this study, 126 patients were 
identified with RSV infection, with a mean 
age of 79.5± 7.8 years (62.7% female). The 
largest part of patients were independent 
(38.9% had Katz ADL score 6) and had 
several comorbidities (Charlson 
comorbidity index mean 6.0). One hundred 
(79.3%) were hospitalized with a mean 
length of stay of 10.6 days and three (2.3%) 
were admitted in an intensive care unit 
(ICU). Respiratory and cardiovascular 
complications were diagnosed in 118 
patients (92.8%): respiratory failure in 
65(51.6%); pneumonia in 30(23.8%); acute 
heart failure in 31(24.6%); chronic 
obstructive pulmonary disease 
exacerbation in 23(18.2%); acute kidney 
injury in 14(11.1%); delirium in 8(6.3%); 
and asthma exacerbation in 7(5.6%). One 
hundred and three (81.7%) were treated 
with oxygen therapy, 102(81.0%) with 
nebulized bronchodilators, 95 (75.4%) with 
antibiotics, 83(65.9%) with corticosteroids, 
12(9.5%) with noninvasive ventilation 
support and 2(1.6%) needed invasive 
mechanical ventilation. All-cause mortality 
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was 14.3% within 30 days. We found a 
statistical significate difference between 
independent and dependent patients, in 
both intra hospital mortality (p=0,012) and 
30 day mortality (p=0,007). 

Conclusions: Our findings represent an up-
to-date assessment of the impact of RSV 
infection on the increase of hospital stay, 
ICU admissions, morbidity and mortality in 
the elderly. The empiric usage of 
corticoids, antibiotics and bronchodilators, 
have a neutral impact in elderly patients, 
increasing the probability of collateral 
effects without providing any substantial 
benefit. 

 

P17 – Projeto de 
Investigação 

“Obesidade e excesso de peso em idade 
pré-escolar: a realidade de uma Unidade 
de Saúde Familiar do Norte do País.”  

Autores: Mariana Leite1, Helena Afonso1, 
Fábio Oliveira2, Miquelina Redondo3  

1Interno de formação específica em MGF 
na USF Sem Fronteiras; 2Médico de Família 
na USF Sem Fronteiras; 3Médico de Família 
e Coordenadora USF Sem Fronteiras  

Introdução: O excesso de peso/ obesidade 
são considerados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como a epidemia 
global do século XXI. O excesso de peso é, 
provavelmente, o principal problema de 
saúde pública em Portugal, atingindo um 
quarto das crianças e adolescentes 
portugueses e mais de metade da 
população adulta. Contudo, existem 
poucos estudos relativamente à 
prevalência do excesso de peso/ obesidade 
em idade pré-escolar, sendo já 
reconhecido como um período crítico na 
instalação da obesidade. Assim, é 
fundamental que o médico de família 
conheça a prevalência deste problema na 
sua área de intervenção.  

Objetivos: Determinar a prevalência de 
excesso de peso e obesidade por sexo e 
idade nas crianças em idade pré-escolar 
utilizando os pontos de corte estabelecidos 
pela OMS na população abrangida pela 
USF.  

Metodologia: Estudo analítico transversal. 
População: crianças inscritas na USF até 
aos 71 meses de idade (5 anos e 11 meses), 
em agosto de 2017. Excluídas as crianças 
sem avaliação do índice de massa corporal 
(IMC)/ peso/ comprimento no SClínico® 
nos últimos 18 meses. Variáveis avaliadas: 
sexo, idade, relação peso/ comprimento ou 
IMC. Os dados foram recolhidos do 
SClínico® e tratados em Excel®. Para a 
classificação do IMC foram utilizados os 
pontos de corte estabelecidos pela WHO 
Child Growth Standards 2006 (0-60 meses) 
/ WHO Reference 2007 (61-71 meses). 
Resultados: Das 511 crianças avaliadas, 
foram incluídas 450. A prevalência de 
excesso de peso e obesidade, dos 0-71 
meses, segundo classificação da OMS foi 
de 10,44% e 5,56% respetivamente, sendo 
superior no sexo masculino. O maior 
número de casos de excesso de peso 
verificou-se aos 5 anos (63,33%) e 1 ano de 
idade (32,35%).  

Discussão: Verificou-se uma elevada 
prevalência de excesso de peso e 
obesidade na idade pré-escolar sendo 
fundamental a implementação/ reforço de 
medidas individuais e comunitárias que 
visam a adoção de hábitos de vida 
saudáveis para inverter esta tendência 
populacional. Palavras-chave: excesso de 
peso, obesidade, idade pré-escolar. 
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P18 – Revisão Baseada na 
Evidência 

“Chá verde e perda de peso - Qual a 
evidência?”  

Autores: Raquel Lisboa1, Filipe Cerca2, 
Manuela Araújo3 

1USF Monte Crasto, ACeS Grande Porto II-
Gondomar, 2USF Valbom, ACeS Grande 
Porto IIGondomar, 3USF Pró-Saúde, ACeS 
Cávado II- Gerês/Cabreira  

Introdução: Atualmente cerca de 13% da 
população mundial é obesa (OMS, 2018) 
devido à adopção de estilos de vida pouco 
saudáveis que combinam sedentarismo 
com dietas hipercalóricas. Portugal é um 
dos países com maior prevalência de 
obesidade na Europa, cerca de 57% dos 
portugueses têm excesso de peso ou 
obesidade. Depois do tabagismo, a 
obesidade é considerada a segunda causa 
de morte passível de prevenção. O chá 
verde, obtido da planta Camellis sinensis, 
tem sido objeto de vários estudos que 
procuram demonstrar a sua eficácia na 
redução do peso corporal. Este efeito está 
relacionado com o seu conteúdo em 
catequinas e cafeína que aumentam a 
termogénese e a oxidação de gorduras. 

Objetivo: Avaliar a eficácia do chá verde na 
perda de peso em adultos com excesso de 
peso ou obesidade.  

Metodologia: Pesquisa de revisões 
sistemáticas, meta-análises e ensaios 
clínicos aleatorizados e controlados, 
publicados entre Junho de 2008 e Junho de 
2018, nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola. Foi efectuada uma pesquisa 
com os termos MESH: “Overweight”, 
“Obesity”, “Green tea” e “Weight loss”. Na 
avaliação dos níveis de evidência (NE) e das 
forças de recomendação utilizou-se a 
escala Strenght Of Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Family 
Physician.  

Resultados: Da pesquisa bibliográfica 
obtiveram-se 24 artigos, dos quais, apenas 
8 respeitavam os critérios de inclusão: 3 
meta-análises, 4 ensaios clínicos 
aleatorizados e 1 revisão sistemática. O chá 
verde originou uma pequena perda de 
peso em adultos obesos ou com sobrepeso 
nos 8 artigos analisados, contudo, esta 
redução foi apenas estatisticamente 
significativa em 4 deles.  

Discussão: O chá verde parece originar 
uma pequena perda de peso em adultos 
obesos ou com excesso de peso. No 
entanto, a recomendação da ingestão de 
chá verde para obtenção de uma redução 
ponderal, apresenta ainda evidência 
limitada (força de recomendação B). Os 
ensaios realizados foram pouco 
homogéneos condicionando a 
extrapolação para a prática clínica. Foram 
utilizadas formulações e doses diferentes 
de chá verde e dos seus principais 
constituintes (epigalocatequina-3-galacto e 
cafeína), as características dos 
participantes diferiram em vários aspetos 
(sexo, idade e peso corporal), bem como a 
duração do período de intervenção. Serão 
necessários estudos futuros de maior 
qualidade e com metodologia homogénea, 
de forma a obter conclusões sustentadas 
sobre o uso de chá verde na redução do 
peso corporal. 
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P19 – Revisão Baseada na 
Evidência 

“Levedura de Arroz Vermelho – qual a 
evidência?” 

Autores: Sofia Macedo Silva 1; Ana 
Margarida Marques 2; Maria Inês Silva3  

1USF Esposende Norte; 2USF Vida +; 3USF 
São João do Porto 

Introdução: A levedura de arroz vermelho 
(LAV) tem sido uma alternativa popular, 
entre os “produtos naturais”, com o intuito 
de melhorar o perfil lipídico. A LAV é 
constituída por diferentes quantidades de 
monocolina K, substância que inibe a 
atividade da hidroximetilglutaril-CoA 
redutase.  

Objetivo: Este estudo pretende rever a 
evidência disponível acerca da eficácia e 
segurança da utilização de LAV.  

Metodologia: Foi realizada pesquisa na 
base de dados PubMed e sítios de 
medicina baseada na evidência, com 
termos MESH “hydroxymethylglutaryl-CoA 
reductase inhibitors", "red yeast rice" e 
"dyslipidaemias" nos últimos 5 anos, tendo 
incluído indivíduos com dislipidemia não-
familiar. O nível de evidência dos artigos 
foi atribuído segundo a escala Strenght of 
Recomendation Taxonomy.  

Resultados: Dos 86 artigos encontrados, 8 
cumpriram os critérios de inclusão – 1 
meta-análise, 2 revisões sistemáticas (RS), 
3 ensaios clínicos controlados e 
aleatorizados (ECA) e 2 normas de 
orientação clínica (NOC). A meta-análise 
sugere que a LAV é uma abordagem eficaz 
e relativamente segura para o tratamento 
da dislipidemia comparativamente ao 
placebo, demonstrando uma redução 
significativa do colesterol total, colesterol-
LDL e triglicerídeos. Uma das RS refere um 
efeito similar da LAV à sinvastatina. A 
segunda RS assim como os 3 ECA 
corroboram a meta-análise. Ambas as NOC 

sustentam um efeito hipocolesterolémico 
da LAV entre 20-25%, com doses de 
monocolina K até 10mg/dia.  

Discussão: A evidência atualmente 
disponível demonstra um efeito benéfico 
consistente da LAV no tratamento da 
dislipidemia em doentes intolerantes à 
estatina, com risco cardiovascular ligeiro a 
moderado (Força de Recomendação A). 
Apesar de não terem sido descritas reações 
adversas significativas, são necessários 
estudos futuros para avaliar a segurança da 
LAV, antes da sua introdução na prática 
clínica. 

 

P20 – Revisão Baseada na 
Evidência 

“Qual o papel dos inibidores da 5α-
redutase no tratamento da alopécia 
androgenética? – uma Revisão Baseada na 
Evidência.” 

Autores: Leonor Grijó1, Sofia Cardoso2, 
Liliana Beirão3 

Internas de Formação Especifica de 
Medicina Geral e Familiar: 1,3 USF Espaço 
Saúde – ACeS Porto Ocidental; 2USF 
Maresia - ULS Matosinhos 

Introdução: A alopécia androgenética é a 
forma mais comum de alopécia, para a 
qual contribuem tanto fatores genéticos 
como hormonais - estes últimos mediados 
pela diidrotestosterona (formada a partir 
da testosterona numa reação catalizada 
pela enzima 5α-redutase). Alguns estudos 
têm demonstrado benefício dos inibidores 
da 5α-redutase no tratamento da alopécia 
androgenética. 

Objetivo: Determinar a evidência do efeito 
dos inibidores da 5α-redutase no 
tratamento da alopécia androgenética em 
indivíduos adultos. 

Métodos: Em março de 2019 foi realizada 
uma pesquisa de Normas de Orientação 
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Clínica (NOC), Meta-Análises (MA), 
Revisões Sistemáticas (RS) e Ensaios 
Clínicos Aleatorizados (ECA’s) na Medline, 
sites médicos baseados na Evidência e 
índex de revistas médicas Portuguesas, 
publicados entre 1/1/2009 e 8/3/2019, em 
língua portuguesa, inglesa e espanhola, 
utilizando os termos MESH “Alopecia” e “5-
alpha reductase inhibitors”. Foram ainda 
usados os termos portugueses “alopécia” e 
“inibidores da 5α-redutase”. Para 
atribuição de força de recomendação (FR) 
e de níveis de evidência (NE) foi utilizada a 
escala Strengh of Recomendation 
Taxonomy (SORT), da American Family 
Physician. 

Resultados: Obtiveram-se 91 artigos, dos 
quais 6 cumpriam os critérios de inclusão: 
4MA, 1RS e 1 estudo original. Globalmente 
os estudos parecem mostrar que os 
inibidores da 5α-redutase são eficazes no 
tratamento da alopécia, sendo de uma 
forma geral superiores ao placebo. 

Conclusão: Conclui-se os inibidores da 5α-
redutase poderão ser efetivos no 
tratamento da alopécia androgenética e 
com uma FR B (SORT). ECA’s futuros são 
necessários para esclarecer se existe um 
fármaco preferencial dentro desta classe, 
bem como a dose e duração que permita 
ao indivíduo ter o maior benefício com o 
menor risco de efeitos adversos. 

 

P21 – Revisão Baseada na 
Evidência 

Glucosamina e/ou Condroitina na 
osteoartrose da anca e do joelho - Qual a 
evidência? Autores: Filipe Cabral1, Ricardo 
Barbosa1, João Bernardes2  

1Internos de Formação Específica de MGF, 
USF Marco, ACES Baixo Tâmega, 2Médico 
Especialista de MGF e Orientador de 
Formação Específica, USF Marco, ACES 
Baixo Tâmega I  

Introdução: A osteoartrose (OA) é a 
principal causa de dor articular e 
incapacidade na população idosa, estando 
a sua prevalência a aumentar. As 
articulações da anca e do joelho, 
particularmente esta última, são as mais 
frequentemente afetadas, constituindo 
entidades muito comuns nos Cuidados de 
Saúde Primários (CSP). Atualmente, 
nenhum tratamento farmacológico 
demonstrou, inequivocamente, prevenir 
ou atrasar a progressão da OA. Ademais, as 
terapêuticas farmacológicas disponíveis 
são, não raramente, ineficazes e/ou 
descontinuadas pelos seus efeitos adversos 
a longo prazo. A prescrição da glucosamina 
e/ou condroitina tem, por isso, sido uma 
prática comummente observada no 
tratamento da OA, embora o seu papel 
seja ainda discutível.  

Objetivo: Verificar qual a evidência do 
tratamento com glucosamina e/ou 
condroitina na OA da anca e joelho. 

Metodologia: Revisão Baseada na 
Evidência. Pesquisa nas bases de dados de 
medicina baseada na evidência de Normas 
de Orientação Clínica (NOCs), Metanálises 
(MA), Revisões Sistemáticas (RS) e Ensaios 
Clínicos Aleatorizados (ECA), publicados 
nos últimos 5 anos em Inglês e Português, 
utilizando os termos MESH “Glucosamine”, 
“Chondroitin” e "(Osteoarthritis, Hip" OR 
"Osteoarthritis, Knee"). Para avaliar o Nível 
de Evidência (NE) e a força de 
recomendação foi utilizada a escala de 
Strength Of Recomendation Taxonomy 
(SORT) da American Family Physician.  

Resultados: Dos 15 artigos encontrados, 7 
cumpriram os critérios de inclusão: 2 MA e 
RS (NE1), 2 MA (NE1), 2 RS (NE2) e 1 ECA 
(NE2). 

Discussão: Não existe evidência 
suficientemente robusta para recomendar 
o tratamento da OA da anca com estas 
substâncias. 
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P22 – Revisão Baseada na 
Evidência 

“Vareniclina em doentes com diagnóstico 
de Esquizofrenia: uma Revisão baseada na 
evidência.” 

Autores: Marta Costa e Silva1, António 
Carvalho1, Joana Cunha Santos1, Cristina 
Moreira1 

1 USF Trilhos Dueça, ACES Pinhal Interior 
Norte 

Introdução: O diagnóstico de esquizofrenia 
associa-se a uma prevalência de tabagismo 
duas a três vezes superior à população 
geral, com maior grau de dependência 
nicotínica e maior número de recaídas nos 
períodos de abstinência. A vareniclina é 
uma das opções medicamentosas possíveis 
de apoio à cessação tabágica, atua ligando-
se aos recetores de acetilcolina nicotínicos 
neuronais, produzindo atividade agonista e 
evitando a ligação da nicotina a estes 
recetores. No entanto, existem limitações 
ao seu uso na prática clínica.  

Objetivo: Esta revisão tem por objetivo, 
reconhecer a possibilidade de usar a 
vareniclina em doentes com esquizofrenia, 
sem prejuízo do quadro psicopatológico, 
atendendo ao conhecimento científico.  

Métodos: Pesquisa sistemática, em 
fevereiro de 2019, nas bases de dados de 
medicina baseada em evidência: Cochrane 
library e NICE and MEDLINE/Pubmed. 
Utilizaram-se os termos MeSH 
“schizophrenia” e “varenicline”. A pesquisa 
foi limitada a revisões sistemáticas (RS), 
meta-análises (MA), guidelines e ensaios 
clínicos randomizados e controlados 
(RCT’s) publicados nos últimos 10 anos, em 
Inglês e Português. A literatura foi avaliada 
e aplicada a escala de evidência SORT, 
utilizando o PICO (P fumadores com 
diagnóstico de esquizofrenia; I cessação 
tabágica com recurso a vareniclina; C 
fumadores sem esquizofrenia; O 
Interferência da vareniclina na 

psicopatologia em doentes com 
esquizofrenia).  

Resultados: Obtiveram-se 58 artigos, estes 
sofreram processo de seleção atendendo 
aos critérios de inclusão. Teve-se ainda em 
conta o título, resumo e artigos repetidos 
para exclusão de artigos para leitura 
integral. Foram incluídos na Revisão 
Baseada na Evidência (RBE) 6 artigos: 2 
MA/ RS e 4 RCT’s. Os artigos incluídos 
apresentaram nível de evidência 2, 
apoiando uso da vareniclina como segura 
para a redução do tabagismo em doentes 
com diagnóstico de esquizofrenia. Foram 
consideradas as limitações encontradas em 
cada um dos artigos.  

Conclusão: De acordo com a literatura 
científica, não se verifica alteração/ 
agravamento da sintomatologia 
psicopatológica em doentes com 
diagnóstico de esquizofrenia submetidos a 
tratamento com vareniclina. Segundo a 
avaliação do nível de evidência a 
Vareniclina é segura em doentes com 
esquizofrenia que pretendam a cessação 
tabágica (SORT A). 

 

P23 – Relato de Caso 

“Uma doença revelada na pele.” 

Autores: Carolina Tojal1,2,Inês Gui 
Proença1, Leonor Grijó1  

1USF Espaço Saúde, ACES Porto Ocidental 

Enquadramento: A patologia do foro 
dermatológico é frequente e motivo de 
procura ao nível dos cuidados de saúde 
primários. O aparecimento de lesões 
cutâneas podem ser importantes, não por 
si, mas porque são muitas vezes 
reveladoras de doenças graves com 
impacto na saúde do indivíduo.  

Descrição de caso: Sexo feminino, 29 anos, 
caucasiana, casada, inserida numa família 
nuclear funcional, fase II do Ciclo de Vida 
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de Duvall. Graffar classe média. Sem 
antecedentes médicos ou cirúrgicos de 
relevo. Sem medicação habitual. Recorreu 
ao Médico de Família em novembro de 
2018 por lesão na região dorsal esquerda, 
pruriginosa, dura, com cerca de um ano e 
meio de evolução e crescimento recente 
nos últimos 3 meses. Negou drenagem de 
conteúdo purulento, dor ou sensação de 
corpo estranho, história de trauma ou 
picada de inseto. Sem outras lesões 
cutâneas. Sem história familiar de doenças 
da pele. Referiu o aparecimento da lesão 
em 2017, inicialmente como um pequeno 
nódulo, que desvalorizou, com crescimento 
rápido na gravidez e estabilização após o 
nascimento do filho. Ao exame objetivo 
identificou-se na região da omoplata 
esquerda uma lesão em forma oval, com 
pele espessada e brilhante, cerca de 3 cm 
de maior diâmetro, esbranquiçada no 
centro e eritematosa nos bordos, indolor à 
palpação e sem drenagem de conteúdo. 
Após autorização verbal pela utente, a 
lesão foi fotografada e a fotografia 
anexada ao pedido de colaboração para 
Teledermatologia. Foi agendada uma 
consulta de dermatologia, na qual, dado as 
características da lesão e não se podendo 
excluir o diagnóstico de sarcoma, foi 
realizada biópsia da lesão. Após estudo 
anatomopatológico foi estabelecido o 
diagnóstico de morfeia/esclerodermia. 
Atualmente a utente aguarda 
agendamento de consulta de Medicina 
Interna e mantém vigilância no Médico de 
Família não apresentando, até à data, 
sintomatologia associada à doença ou 
envolvimento de outros órgãos.  

Discussão: A esclerodermia é classificada 
como uma doença auto-imune, crónica que 
afeta mais frequentemente o sexo 
feminino, sobretudo entre os 25-55 anos. 
Existem dois tipos principais de 
esclerodermia: localizada ou sistémica. É 
uma doença com uma grande variabilidade 
prognóstica - ligeiro incómodo a doença 

grave. Um diagnóstico precoce da doença e 
suas complicações possibilita um aumento 
da esperança de vida do doente e uma vida 
com maior qualidade. O tratamento deve 
ser instituído individualmente, dirigindo-se 
aos sintomas e ao tipo de envolvimento de 
órgão. 

 

P24 – Revisão Clássica 

“Protocolo de abordagem à Doença 
Hepática Não Alcoólica nos Cuidados de 
Saúde Primários.” 

Autores: Raquel Lisboa1, Tiago Pereira 
Guedes2, Daniela Silva 1, Ana Morais 1, 
Isabel Pedroto2, Manuela Alves1  

1ACeS Grande Porto II; 2Serviço de 
Gastrenterologia, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto  

Introdução: A Doença Hepática Não 
Alcoólica (DHNA), onde se inclui a 
esteatose hepática e a estato-hepatite não 
alcoólica, previamente vista como uma 
condição relativamente benigna, tem-se 
vindo a revelar uma doença complexa com 
provável evolução para cirrose, 
insuficiência hepática e carcinoma 
hepatocelular. Atualmente, nos EUA, a 
DHNA é a terceira causa de cirrose e a 
segunda indicação mais frequente para 
transplante hepático. Prevê-se que esta 
condição clínica seja a principal causa de 
doença hepática nos países ocidentais. Em 
Portugal, cerca de 30% da população é 
afetada por DHNA. Na maioria dos casos a 
DHNA está associada a fatores de risco 
cardiovasculares como a obesidade, 
dislipidemia, diabetes e hipertensão 
arterial. 

Objetivo: Realização de um protocolo de 
articulação entre o ACeS de Gondomar e o 
Serviço de Gastrenterologia do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) 
com objetivo facilitar e melhorar a 
abordagem do doente com DHNA.  
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Metodologia: Pesquisa bibliográfica de 
artigos de revisão publicados no UpToDate 
e normas de orientação clínica de 
sociedades científicas entre junho de 2008 
e julho de 2018.  

Resultados: Foi elaborado um protocolo de 
articulação entre o ACeS de Gondomar e o 
Serviço de Gastrenterologia do CHUP, com 
uma proposta de abordagem do DHNA nos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
incluindo identificação dos indivíduos de 
risco, diagnóstico, monitorização e critérios 
de referenciação à especialidade de 
Gastrenterologia.  

Discussão: A DHNA está a tornar-se uma 
epidemia no mundo desenvolvido, 
apresentado uma relação estreita com 
estilos de vida pouco saudáveis que 
combinam sedentarismo com dietas 
hipercalóricas, ingestão elevada de frutose, 
gorduras saturadas e produtos 
processados. Assim, compreende-se a forte 
associação desta entidade com a 
obesidade, diabetes e síndrome 
metabólica. A prevalência na população 
portuguesa de doentes com risco 
metabólico e as suas repercussões 
hepáticas, tornam os CSP o local ideal para 
a identificação e estratificação da DHNA. 
Dada a sua associação com outros fatores 
de risco cardiovaculares, a DHNA constitui 
também a oportunidade ideal para o 
diagnóstico e intervenção sobre as 
comorbilidades associadas. Nos doentes 
que apresentam fatores de risco para 
fibrose avançada (bioquímica 
persistentemente alterada, uma elevação 
ou progressão do score de fibrose ou 
alterações ecográficas hepáticas) sugere-se 
referenciação a consulta hospitalar. 

 

 

 

 

P25 – Revisão Baseada na 
Evidência 

“Utilização de Trazodona no tratamento 
da Insónia: Uma Revisão Baseada na 
Evidência.”  

Autores: Joana Barroco1, Ana Teixeira 
Fraga1  

1Interna de Formação Específica da 
Unidade de Saúde Familiar Viver Mais - 
ACeS Maia/Valongo   

 Introdução: A insónia é definida como 
uma dificuldade em iniciar, manter ou 
consolidar o sono, afetando a qualidade do 
mesmo. Esta apresenta um impacto 
negativo na qualidade de vida, estando 
associada a um risco aumentado de 
patologias físicas e psicológicas, incluindo 
ansiedade, depressão e abuso de álcool ou 
drogas. O objetivo do tratamento da 
insónia é aumentar a qualidade e o tempo 
de sono, diminuindo assim a disfunção 
causada. O tratamento inclui terapia 
psicológica, farmacológica ou uma 
combinação de ambas. A prescrição da 
Trazodona “off-label” como indutor de 
sono tem sido cada vez mais utilizada na 
prática clínica diária, diminuindo a 
prescrição de benzodiazepinas.   

 Objetivo(s): Rever a evidência científica 
atual sobre o papel da Trazodona na 
melhoria da insónia em adultos.  

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica nas principais bases de dados 
nacionais e internacionais. Foram incluídas 
meta-análises (MA), revisões sistemáticas 
(RS), ensaios clínicos controlados e 
aleatorizados (ECCA) e Normas de 
Orientação Clínica (NOC), nos últimos 10 
anos. Foram utilizados os termos MESH 
“Trazodone” e “Sleep Initiation and 
Maintenance Disorders” e a palavra-chave 
“Insomnia”. Foi utilizada a escala Strength 
of Recommendation Taxonomy (SORT) 
para a classificação do nível de evidência e 
força de recomendação.  
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Resultados: Dos 550 artigos encontrados, 7 
preencheram os critérios de inclusão (1 
MA, 1 RS, 1 RS com MA e 4 NOC). A 
maioria dos artigos aponta para uma 
evidência insuficiente na utilização da 
Trazodona como tratamento de insónia, 
quando comparado com placebo ou outras 
terapêuticas farmacológicas. Das NOC 
selecionadas, apenas uma refere um 
possível efeito benéfico dos 
antidepressivos com efeito sedativo no 
tratamento a curto prazo da insónia. 
Apenas uma RS advoga a eficácia e 
segurança da trazodona.   

Discussão: A Trazodona não tem eficácia 
comprovada na melhoria da insónia em 
adultos (Força de Recomendação B). Os 
estudos efetuados nesta área são escassos 
e de qualidade baixa a moderada. Apesar 
de ausência de evidência robusta nesta 
área este fármaco é utilizado de modo 
“off-label”. As autoras consideram ser 
necessário mais estudos, 
metodologicamente mais robustos e 
orientados para o doente. 

 

P26 – Melhoria Contínua da 
Qualidade 

“Adequação da prescrição de diuréticos 
tiazídicos ou análogos no doente 
hipertenso.” 

Autores: Marta Fraga1, Joana Vale1 

1ACeS Baixo Mondego, USF Araceti 

Introdução: A prescrição de fármacos anti-
hipertensores, nomeadamente diuréticos e 
em particular os diuréticos tiazídicos têm 
sido o gold standard no tratamento da 
hipertensão essencial, sendo fármaco de 
primeira linha na hipertensão arterial de 
risco acrescido baixo ou moderado. 

Objetivos: avaliar a adequação da 
prescrição de diuréticos tiazídicos ou 
análogos no doente hipertenso. 

Metodologia: Estabeleceram-se como 
critérios de conformidade para avaliação 
dos parâmetros da qualidade associados 
ao cumprimento da Norma da DGS 
026/2011 de 29/09/2011 atualizada a 
19/03/2013 – “Abordagem terapêutica na 
hipertensão arterial, Critério H: O fármaco 
diurético tiazídico ou análogo deve ser 
substituído por diurético de ansa quando a 
taxa de filtração glomerular for inferior a 
30-40 ml/min” – os seguintes: registo da 
TFG no processo clinico do utente, registo 
da TGF no intervalo de tempo desde 1 
janeiro 2017 até 31 dezembro 2018, do 
registo da TFG com a último valor de 
Creatinina sérica registada no processo do 
SClínico, Programa de Hipertensão 
“aberto” no SClínico, TFG > 40 ml/min. 

Resultados: 67.26% dos dados colhidos da 
amostra apresentavam conformidade com 
os critérios estabelecidos. 

Discussão: A prescrição de fármacos em 
grupos de risco é uma preocupação 
constante dos médicos de família, sendo 
um meio particularmente importante para 
avaliar a qualidade dos serviços. 

 

P27 – Revisão Clássica 

“Síndrome Génito-urinaria da 
menopausa.” 

Autores: Ana Domingues1, Daniela Sousa 
Coelho1, Patrícia Carvalho2, Patrícia 
Martins3, Petra Santos4 

Internas de Formação Específica em 
Medicina Geral e Familiar: 1USF Hygeia; 

2USF 3 Rios3, USF Citânia, 4USF Tempo de 
Cuidar 

Introdução: A Síndrome Génito-Urinária da 
Menopausa (SGUM) é um termo recente, 
que pretende agregar os conceitos 
previamente utilizados para descrever a 
sintomatologia decorrente das alterações 
hormonais da menopausa, nomeadamente 
a atrofia vulvovaginal e urogenital e a 
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vaginite atrófica, permitindo assim dar 
relevância aos sintomas descritos pelas 
mulheres. 

Objetivos: Revisão de conceitos 
relacionados com as alterações 
genitourinárias da menopausa, a sua 
abordagem diagnóstica e terapêutica. 

Metodologia: Pesquisa de artigos 
científicos em sites de Medicina Baseada 
na Evidência, normas de orientações 
clínicas, guidelines e consensos. 

Resultados: A SGUM define o conjunto de 
sinais e sintomas associados ao 
hipoestrogenismo caraterístico da peri-
menopausa, que desencadeia alterações 
na área vulvovaginal, bexiga e uretra. 
Estima-se que cerca de 50% das mulheres 
nesta fase sofram destes sintomas. Os 
fatores predisponentes à ocorrência da 
síndrome estão, portanto, relacionados 
com causas que potenciam estas 
alterações hormonais, estando implicados 
sintomas genitais, como a sensação de 
prurido e queimor vulvar, sintomas 
urinários, com predisposição para infeções 
recorrentes e queixas do foro sexual, pela 
diminuição da lubrificação vaginal e da 
líbido. A indicação major para iniciar 
tratamento é a presença de sintomas que 
causam desconforto a uma mulher que 
apresenta hipoestrogenismo, sendo a base 
da terapêutica o uso tópico de hidratantes 
e lubrificantes, reservando-se como 
segunda linha terapêutica, os estrogénios 
tópicos, descritos consensualmente como 
o tratamento mais eficaz. 

Discussão: Apesar de se tratar de uma 
patologia com elevada prevalência e um 
impacto significativo na qualidade de vida 
da mulher, a maioria delas não expõe esta 
temática ao médico, assumindo-a como 
condição expectável do envelhecimento e 
adaptando o seu quotidiano em função 
disso. É assim essencial que o Médico de 
Família esteja sensibilizado e atento a este 
problema, abordando-o na pré e 

perimenopausa, para que as mulheres 
estejam predispostas a salientá-lo 
atempadamente, de forma a que o 
tratamento seja instituído o mais 
precocemente possível. 

 

P28 – Projeto de 
Investigação 

“Hipocoagulação em doentes com 
Fibrilhação Auricular - O panorama da USF 
Citânia.”  

Autores: Patrícia Martins1, Marta Tendais-
Almeida1, Albina Oliveira2, Ana Figueiredo2 

1Médica Interna de Formação Específica de 
Medicina Geral e Familiar, USF Citânia; 
2Assistente de Medicina Geral e Familiar e 
Orientadora de Formação, USF Citânia 

Introdução: A fibrilhação auricular (FA) é a 
arritmia sustentada mais prevalente, 
associando-se ao risco de acidente vascular 
cerebral (AVC), sendo fundamental a 
prevenção do AVC através da 
hipocoagulação. É essencial perceber se os 
doentes com FA estão devidamente 
hipocoagulados. 

Objetivos: Caracterizar o estado de 
hipocoagulação dos doentes com FA (K78) 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) 
Citânia: prevalência de FA; concordância 
entre o CHA2DS2-VASc do doente e o seu 
estado de hipocoagulação; taxa de 
utilização de Anticoagulantes Orais não 
Antagonistas da Vitamina K (NOAC) e 
ajuste das doses utilizadas às 
características dos doentes. 

Métodos: Estudo observacional, 
transversal e descritivo, incluindo os 
utentes com idade igual ou superior a 40 
anos com o diagnóstico de FA (K78) em 
junho de 2018. Colhidos os dados género, 
idade, médico de família, co-morbilidades 
(Insuficiência cardíaca, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, episódio 
tromboembólico prévio e doença vascular), 
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contra-indicações ao uso de NOAC 
(estenose mitral moderada a severa, 
prótese mecânica), medicação 
hipocoagulante (classe e dose), Taxa de 
Filtração Glomerular (TFG) e peso, do 
SClínico® e PEM®. Excluídos da análise do 
ajuste da dose de NOAC aqueles sem 
registo de TFG. 

Resultados: A prevalência de FA na USF 
Citânia nos adultos com idade igual ou 
superior a 40 anos é de 2,4%. 90,3% 
apresentam uma classificação CHA2DS2-
VASc com score igual ou superior a 2, 8,3% 
score 1 e 1,4% score 0. 90,3% dos doentes 
encontram-se hipocoagulados, embora se 
encontrem doentes com CHA2DS2-VASc 
com score superior ou igual a 2 não 
hipocoagulados. 50% dos doentes 
hipocoagulados estão medicados com AVK 
e 50% com NOAC. A utilização relativa dos 
diferentes NOAC é, por ordem 
decrescente, o rivaroxabano (46,2%), o 
dabigatrano (38,5%), o apixabano (13,8%) 
e o edoxabano (1,5%). Constata-se que 
58,3% dos doentes hipocoagulados com 
NOAC estão com dose infraterapêutica, 
sendo o dabigatrano o que apresenta 
maior percentagem de doentes com dose 
infraterapêutica (81,0%). 

Discussão: A USF Citânia apresenta uma 
prevalência de FA semelhante à da 
população portuguesa, estando quase 
todos os doentes com esta patologia 
hipocoagulados. No entanto, no que diz 
respeito à utilização de NOAC, verifica-se 
que a maioria se encontra medicada com 
doses infraterapêuticas, o que poderá 
aumentar o risco de eventos 
cardiovasculares. Desta forma, seria 
importante rever estas terapêuticas, no 
sentido de as otimizar e de obter ganhos 
em saúde. 

 

 

 

P29- Revisão Clássica 

“Anemia em crianças com dieta 
vegetariana: Qual a evidência?”  

Autores: Marta Costa e Silva1, Joana Cunha 
Santos1, António Carvalho1, Cristina 
Moreira1   

1USF Trilhos Dueça, ACES Pinhal Interior 
Norte   

Introdução: A “dieta vegetariana” não é 
uniforme, podendo ser exclusivamente 
baseado em produtos de origem vegetal 
(vegetariano estrito ou vegano) ou, por 
exemplo, incluir ovos e laticínios 
(ovolactovegetariano). Na sua base estão, 
geralmente, fruta, hortícolas, cereais, 
leguminosas, frutos gordos e sementes, de 
preferência locais, da época e 
minimamente processados. Este modelo 
de consumo alimentar, para que seja 
considerado nutricionalmente adequado, 
deve ter em conta a ingestão apropriada e 
a biodisponibilidade de alguns nutrientes 
como a proteína, ácidos gordos essenciais, 
vitamina B12, vitamina D, iodo, ferro, 
cálcio e zinco, e também o valor 
energético. Os lactentes e crianças têm, 
relativamente aos adultos, maiores 
exigências relativamente a aminoácidos 
nutricionalmente essenciais e a alguns 
aminoácidos condicionalmente essenciais.   

 Objetivo: Rever a evidência disponível 
sobre a influência da “dieta vegetariana” 
em crianças com anemia.   

 Metodologia: Pesquisa bibliográfica 
realizada em Fevereiro de 2019 usando 
bases de dados de medicina baseada em 
evidências - Cochrane, NICE e MEDLINE / 
Pubmed e Normas de Orientação Clínica 
Nacionais - e os termos MeSH 
“vegetarian”, “children” e “anemia”. Foram 
incluídas evidências publicadas em inglês e 
português nos últimos 10 anos.    

Resultados: Obtiveram-se 34 artigos 
atendendo aos critérios de inclusão, 



5º Encontro de Medicina Geral e Familiar em Matosinhos 

posteriormente teve-se ainda em conta a 
pertinência, o título e resumo para 
exclusão de artigos e seleção de evidência 
para leitura integral. Foram incluídos no 
estudo 6 artigos. Foram consideradas as 
limitações encontradas em cada um dos 
artigos. Globalmente, existe uma maior 
prevalência deficiência de ferro entre as 
crianças que praticam uma dieta 
vegetariana.   

Discussão: Níveis de ferro inadequados são 
um problema nutricional comum em todas 
as crianças, embora o problema seja mais 
prevalente nas crianças vegetarianas. 
Maioria do ferro consumido por 
vegetarianos encontra-se na sua forma não 
heme, os alimentos vegetais apresentam 
inibidores de ferro – filatos, oxalatos e 
compostos fenólicos, havendo uma 
necessidade maior do seu consumo. No 
entanto, se a dieta vegetariana for 
nutricionalmente adequada, esta poderá 
colmatar as necessidades nutricionais em 
qualquer idade. 

 

P30- Projeto de 
Investigação 

“Adequação do método contracetivo em 
mulheres com fatores de risco 
cardiovascular importantes: A realidade 
de uma USF.”  

Autores: Marta Costa e Silva1, António 
Carvalho1, Joana Cunha Santos1, Cristina 
Moreira1  

1USF Trilhos Dueça, ACES Pinhal Interior 
Norte  

Introdução: A contraceção hormonal 
combinada (CHC) é adequada a mulheres 
que pretendam um método reversível, 
seguro, independente do coito; situações 
em que benefícios não contracetivos 
possam resultar em vantagens 
terapêuticas. A escolha do contracetivo 
deve atender aos critérios de elegibilidade 

da OMS. Globalmente, deve-se ter em 
consideração distúrbios metabólicos 
individuais.  

Objetivo: Avaliar as mulheres com 
alterações clínicas do ponto de vista 
metabólico que contra-indicam (CI)/ 
advertem o uso de COC (contraceção oral 
combinada) e determinar adequação do 
método.    

Metodologia: Estudo retrospetivo, de base 
populacional, das utentes de uma USF 
portuguesa com diagnóstico de 
contraceção oral (W11) em 12/2018. 
Recorreu-se ao Mim@uf e Sclínico; 
analisou-se as mulheres codificadas com 
W11, reconhecendo as que se 
encontravam sob CHC; procurou-se as que 
apresentavam simultaneamente W11 e 
DM insulino/não dependente (T89)/ (T90); 
W11 e HTA sem/com complicações (K86)/ 
(K87); W11 e Alteração do metabolismo 
dos lípidos (T93); W11 e Obesidade (T82).  

Resultados: Em 12/2018 existiam 19 
doentes com código W11 e T89/T90 ativos: 
7 doentes (36.8%) não enunciavam o 
contracetivo; 7 (36.8%) CHC; 3 (15.8%) não 
usavam nenhum método, 1 (5.3%) usava 
contraceção progestativa (CP). Obtiveram-
se 90 mulheres com W11 e K86/87: 14 
doentes (15.6%) não enunciavam o 
contracetivo; 53 (58.9%) CHC; 10 (11.1%) 
não usavam nenhum método, 9 (10%) 
usava (CP); 4 (4.4%) não usava contraceção 
hormonal (CH). Obtiveram-se 153 
mulheres com W11 e T93: 23 doentes 
(15%) não enunciavam o contracetivo; 91 
(59.5%) CHC; 14 (9.2%) não usavam 
nenhum método, 21 (13.7%) usava (CP); 4 
(2.6%) não usava CH. Obtiveram-se 79 
mulheres com W11 e T82: 19 doentes 
(12.7%) não enunciavam o contracetivo; 40 
(50.6%) CHC; 10 (12.7%) não usavam 
nenhum método, 15 (19.0%) usava (CP); 4 
(5.1%) não usava CH. Obtiveram-se 78 
mulheres que se encontravam em mais do 
que uma lista em simultâneo, destacando-
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se 3 mulheres que surgem 
simultaneamente com T82, T93, K86 e T90.   

Discussão: Um número significativo de 
mulheres sob COC apresenta CI. Como 
limitações: não é possível (mim@uf) obter 
as doentes com CHC, analisando-se as 
codificadas com W11, investigando quais 
dessas estavam sob CHC; após iniciado o 
código W11, este mantém-se mesmo que 
este tenha sido alterado na ficha de 
Planeamento Familiar; muitas doentes não 
apresentam método enunciado. Pretende-
se divulgar os resultados obtidos de forma 
a melhorar os cuidados prestados aos 
utentes. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


