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INVESTIGAÇÃO 
 
SINTOMAS E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE INDIVÍDUOS COM INFEÇÃO POR SARS-
COV-2 EM SEGUIMENTO DOMICILIÁRIO 
Margarida Glórias Ferreira

1
; Bianca Brandão

1
; Sofia Cassamo

1
; Ana Catarina Silva

1
; Mílvia Jorge

1
 

1 - USF Rodrigues Miguéis 
 
Introdução 
Estima-se que os doentes assintomáticos ou com sintomatologia ligeira a moderada 
representem cerca de 80-85% dos doentes infetados com SARS-CoV-2. Assim, um melhor 
conhecimento sobre o curso da doença, bem como possíveis sinais de agravamento, podem ser 
de grande importância para uma otimização do seguimento de doentes com esta patologia e 
antecipação de possíveis complicações. 
Objetivo(s)  
Estudar as características e evolução da doença por SARS-CoV-2 pelos Cuidados de Saúde 
Primários, em indivíduos com critério para vigilância domiciliária, à data da suspeita ou 
confirmação de infeção. 
Metodologia  
Foram identificados os doentes com infeção confirmada por SARS-CoV-2, inscritos na Plataforma 
TRACE COVID-19 atribuídos à USF, de 26 de Março a 30 de Junho 2020. Os dados foram 
recolhidos através de contacto telefónico, tendo sido estudadas as variáveis: número de casos; 
caracterização demográfica, clínica e laboratorial, assim como evolução da doença. A análise dos 
dados foi efetuada no programa Microsoft® Excel 2010. 
Resultados  
Dos 41 indivíduos estudados, 53,7% eram do sexo feminino e a média de idades foi 44,9 anos. A 
duração média dos sintomas foi 15,9 dias, sendo a mialgia o sintoma mais prevalente (61%) e o 
vómito (4,9%) o menos prevalente. Em relação às comorbilidades dos indivíduos estudados, a 
patologia mais frequentemente encontrada foi a hipertensão arterial (22%). De acordo com a 
evolução clínica, apenas 14,6% tiveram necessidade de observação em áreas dedicadas à COVID-
19 na comunidade ou no Serviço de Urgência Hospitalar. 
Discussão  
Os sintomas gripais como mialgias (61%), cefaleias (58,5%), cansaço (56,1%) e tosse (48,8%) 
foram os mais frequentemente encontrados, no entanto a febre foi um sintoma pouco 
frequente (31,7%). Outros sintomas encontrados, inicialmente subvalorizados, têm sido 
considerados relevantes nos doentes com COVID-19, especialmente nos casos ligeiros a 
moderados, como a anosmia e a ageusia. O único doente avaliado na urgência com necessidade 
de internamento apresentava como única comorbilidade a obesidade. Este é hoje reconhecido 
como um factor de risco para complicações associadas à COVID-19, a par da idade (acima dos 65 
anos), das doenças cardiovasculares, da doença pulmonar crónica, da hipertensão arterial e da 
diabetes. Este estudo constitui um contributo para uma melhor caracterização desta patologia 
conhecida apenas há cerca de dois anos e reforça a importância do médico de família e dos 
Cuidados de Saúde Primários no seguimento dos doentes e integração de cuidados. 
 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, COVID-19, Cuidados de Saúde Primários, Médico de Família 
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SABEMOS MEDICAR AS CISTITES NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS? - ESTUDO 

TRANSVERSAL 
Daniela Macedo Gomes

1
; Adriana Pinheiro

1
; João Alhais

1
 

1 - USF Serra da Lousã 
 
Introdução 
As infeções do trato urinário (ITU) são processos inflamatórios de causa infeciosa, que podem 
atingir as vias urinárias superiores e inferiores.  Anualmente, afetam cerca de 150 milhões de 
pessoas em todo o mundo, sendo, portanto, um dos principais motivos                           
                                 A E                                                  
                 -80%) e manifesta um aumento gradual e sustentado da sua resistência a 
alguns dos antibióticos de maior uso terapêutico na comunidade. A resistência aos 
antimicrobianos, provocada principalmente pela utilização excessiva de antibióticos, é uma 
ameaça à saúde pública. 
Objetivo(s)  
Avaliar a abordagem terapêutica das infeções do trato urinário inferior nos cuidados de saúde 
primários. 
Metodologia  
F                                                                             USF       
                                                      U      ICPC-2) na lista de problemas ativos 
entre 01.01.2021 e 31.12.2021 (n=367). Os dados clínicos foram recolhidos do módulo de 
estatística e processo clínico do MedicineOne®. Os cálculos e a análise estatística dos dados 
foram executados usando SPSS®, versão 25.0. Foi considerado um valor p<0,05 como 
estatisticamente significativo. 
Resultados  
A população apresentou uma média de idade de 53,59 ± 20,4 anos. Das 531 infeções descritas, 
9,6% recidivaram e 21,3% recorreram. Verificou-se que 49,9% das cistites foram medicadas 
segundo as normas em vigor, 42,7% foram sobremedicadas (maior duração e/ou dose superior 
ao recomendado), 5,1% foram inframedicadas (menor duração e/ou dose inferior ao 
recomendado) e 2,3% foram medicadas com antibióticos sem indicação formal. Constatou-se 
que sobremedicar versus medicar segundo a norma não apresentou menor risco de recidiva (p 
n.s.). O tratamento com Amoxicilina+Ácido Clavulânico correlacionou-se com um aumento de 
risco de recidiva da cistite (p=0.007). Igualmente verificou-se que a eficácia da fosfomicina foi 
igual à eficácia dos restantes antibióticos, independentemente do número de tomas da mesma. 
Discussão  
A elevada incidência das ITU, assim como a sua elevada percentagem de recidiva, demonstra 
urgência na adequação da terapêutica empírica dirigida.  
Na região estudada, parece existir um perfil de resistência à Amoxicilina+Ácido-Clavulânico.  
A fosfomicina é a primeira linha do tratamento empírico das cistites, apesar de muitas vezes 
subvalorizada. A sua administração em dose única permite obter níveis antibióticos efetivos. 
Paralelamente, observou-se que a utilização de dose antibiótica superior ou em maior duração 
ao indicado, não é vantajosa para a resolução do quadro infecioso. 
Assim, na escolha do antibiótico para o tratamento empírico da ITU, devemos ter em 

consideração a realidade epidemiológica e devem ser seguidas as normas de prescrição em 

vigor, evitando assim o aumento do perfil de resistência antibióticas. 
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É nosso dever fazer parte da solução e não do problema.  

Palavras-chave: Cistite, Antibioterapia, Recidiva, Perfil de resistências 
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ESTAREMOS A IDENTIFICAR AS NECESSIDADES PALIATIVAS DA NOSSA POPULAÇÃO? 
Telma Pinho Reis

1
; André Laiginhas

1
; Rita Lopes

1
; Rita Paupério

1
; Sara Melo Oliveira

1
; Vítor 

Bessa
1
 

1 - USF da Barrinha, ACeS Baixo Vouga 
 
Introdução  
Os Cuidados Paliativos (CP) definem-se como cuidados que respondem a problemas que 
decorrem de doença avançada, prolongada, incurável e progressiva. É frequente associar CP a 
neoplasias, mas em nenhuma palavra da sua definição isto se verifica. Doenças como 
Insuficiência cardíaca (IC), demência ou doença pulmonar crónica são geralmente esquecidas 
aquando da referenciação dos doentes para estes cuidados. A NECPAL é um instrumento de 
parâmetros clínicos e comorbilidades que tem como intuito perceber quais são os doentes que 
têm caráter paliativo.  
Objetivo(s)  
Perceber a percentagem de utentes com IC que apresentam necessidades paliativas não 
identificadas até então. 
Metodologia  
Estudo retrospetivo. Período de estudo: Janeiro a Março de 2022. Amostra: população com 
diagnostico de IC (n=104) na sua lista de problemas durante o período de estudo. Critérios de 
exclusão: idade inferior a 18 anos, grávidas, óbitos e diagnósticos incorretos. Variáveis avaliadas: 
sexo, idade, classe NYHA, polifarmácia, multimorbilidade, síndromes geriátricos, entre outros. 
Recolha de dados: consulta dos registos clínicos eletrónicos. Análise estatística: Excel 2007®. 
Resultados  
Foram incluídos 85 doentes, com uma idade média de 76,3 anos. Do numero total de utentes, 45 
(53%) eram do sexo feminino. Do total, 4 doentes não apresentavam comorbilidades ou eram 
polimedicados pelo que não foram incluídos para a aplicação final da escala. Dos 81 doentes, 
46,9% encontram-se na classe 3 da escala NYHA, 38,3% na classe 2 e 14,8% na classe 1. Da 
amostra recolhida, 41 doentes eram positivos para a pergunta surpresa (PS) e destes, cerca de 
76% (n=31) foram classificados como NECPAL positivos. Cerca de 80% dos doentes NECPAL+ 
apresentaram sobrevida a 10 anos abaixo de 50% e nenhum deles foi identificado pelo seu 
médico de família como potencial doente com necessidades paliativas. Cerca de 22% dos 
doentes (n=9) tinha tido >2 internamentos nos últimos 12 meses e 10% (n=4) apresentavam 
síndromes geriátricos. Dos doentes com PS negativa, 3 apresentaram sobrevida a 10 anos 
superior a 50% e 3 não apresentavam qualquer outro critério para indicação de necessidades 
paliativas. 
Discussão  
Os CP ainda estão formatados no consciente do clínico para serem indicados a doentes com 
neoplasias em estadio terminal com sobrevida de algumas semanas a meses. Contudo, cada vez 
mais outras doenças entram no cerne desta questão e há que começar a olhar para estes 
doentes com outros olhos. Com esta pequena amostra foi possível observar que muitos doentes 
com IC poderão ter indicação a curto prazo para CP sem que os médicos de família tenham 
estado alertas para essa necessidade. Algumas limitações deste estudo prenderam-se com o 
facto de existirem falhas dos registos clínicos (sem registo de escala de Barthel na ficha 
individual por exemplo) bem como a dificuldade em aplicar corretamente a escala NECPAL já 
que esta e exige que o medico de família conheça bem os doentes em relação à sua doença. 
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Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, NECPAL, cuidados paliativos 
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SEGUIMENTO DE DOENTES HIPOCOAGULADOS COM DICUMARÍNICOS NUMA 

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR: PRÉ E PÓS-PANDEMIA COVID-19 
Ana Aveiro

1
; Vítor Vaz

2
; Beatriz Nunes Graça

1
; Ana Margarida Santos

1
; Tiago Pereira

1
; Carla Silva

1
 

1 - USF Condeixa; 2 - USF Marquês 
 
Introdução  
Os antagonistas da vitamina K (AVK) dicumarínicos têm intervalo terapêutico estreito, exigindo 
monitorização frequente do International Normalized Ratio (INR). Com o despoletar da 
pandemia COVID-19 e a reorganização dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) o seguimento de 
doentes hipocoagulados com AVK poderá ter sido afetado. Para avaliar a qualidade da 
              ,                                “                              ”  TTR), 
assumindo-se bom controlo da hipocoagulação para valores de TTR >70%. 
Objetivo(s)  
Principal: Aferir a qualidade da monitorização de doentes sob anticoagulantes dicumarínicos, 
pré e pós-pandemia COVID-19, numa Unidade de Saúde Familiar (USF); Secundário: Conhecer o 
impacto da consulta não presencial (CNP) na monitorização de doentes sob AVK. 
Metodologia  
Estudo transversal realizado numa USF. Incluíram-se doentes hipocoagulados com dicumarínicos 
e seguidos na USF para monitorização de INR entre março 2019 e março 2021. Excluíram-se 
doentes que suspenderam terapêutica com dicumarínicos no período estudado e com <6 
avaliações de INR/ano. Colhidos os dados: sexo; idade; tipo de AVK; INR; data de avaliação INR, 
tipo de consulta (presencial ou NP (telefone/e-mail)). Para o cálculo do TTR pré-COVID 
(mar/2019-fev/2020) e pós-COVID (mar/2020-fev/2021) foi utilizado o método de interpolação 
linear de Rosendaal (recurso à fórmula: www.inrpro.com) e definido um bom controlo de TTR se 
valores >70%.Realizada análise estatística descritiva e inferencial. O estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética da ARS Centro. 
Resultados  
Foram incluídos 44 utentes, com uma média de idades de 76,16±11,47 anos, sendo 14 (31,82%) 
do sexo feminino. A maioria estava hipocoagulado por fibrilação auricular não valvular (n=31; 
70,45%), com varfarina (n=43; 97,73%). A média de TTR no período pré-COVID foi de 64,55% 
(95% IC: 58,10–71,00%). A média pós-COVID foi ligeiramente superior (+2,26%) 66,81% (95% IC: 
59,66–73,97%), mas não estatisticamente significativo (p=0,576). O recurso a CNP não 
contribuiu para o agravamento do TTR pós-COVID, apresentando um seguimento não inferior à 
época pré-COVID em que todos os contactos foram presenciais (IC (95%) -0.397 – 0.196 para um 
intervalo de referência -0.489 – 0.693). Avaliando os subgrupos quanto ao valor TTR superior a 
70%, 19 (43,18%) e 21 (47,73%) na época pré e pós-COVID, respetivamente. A variação em cada 
       TTR <   ≥   %)           COVID                 à                         NP  X2  ,3 2; 
p=0,758). 
Discussão  
O valor de TTR em ambos os períodos foi inferior ao valor definido para hipocoagulação eficaz. 
Verificou-se, contudo, um controlo pós pandemia ligeiramente superior, apesar de não 
significativo. A utilização da CNP no período pós-COVID não teve influência na qualidade do 
controlo da hipocoagulação. Assim, conclui-se que a pandemia COVID-19 e a CNP não tiveram 
impacto na monitorização destes doentes, comparando com a época pré-COVID; e que o seu 
controlo em ambos os períodos se encontra aquém do desejável. 
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Palavras-chave: anticoagulantes dicumarínicos, Pandemia COVID-19, INR 
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CO - DIABETES GESTACIONAL NUMA USF 
Ana Teresa Simões

1
; Emília Nina

1
 

1 - USF CelaSaúde, ACES Baixo Mondego 
 
Introdução  
O médico de família tem um papel importante no diagnóstico da Diabetes Gestacional (DG) com 
posterior impacto na redução da morbimortalidade materna e perinatal, identificação de 
mulheres com risco acrescido de diabetes e redução da programação fetal intrauterina. 
Objetivo(s)  
Determinar a prevalência de DG nas grávidas da USF; descrever as características maternas e os 
respectivos outcomes obstétricos/perinatais; caracterizar a avaliação da reclassificação pós-
parto e posterior vigilância. 
Metodologia  
Estudo observacional descritivo. A população alvo (grávidas inscritas na USF no período de 
tempo de 1 janeiro 2017 a 3 novembro 2021) e a amostra de grávidas com diabetes gestacional 
foi obtida com recurso ao módulo estatístico do medicineone através dos códigos ICPC W78 e 
W85, respetivamente. A colheita de dados das variáveis em estudo (Idade e IMC ao diagnóstico, 
trimestre de rastreio, tratamento, peso ao nascimento, IG parto, tipo de parto, complicações, 
reclassificação e resultado, e avaliação anual) foi realizada com recurso à consulta do processo 
individual, e posterior análise no programa Excel 365. 
Resultados  
Identificámos 320 grávidas e 39 com diabetes gestacional. Das grávidas com DG, 41% tinham 
idade compreendida entre 35-39 anos e a maioria IMC normal. O diagnóstico foi efetuado em 
72% no 1º trimestre, sendo que a dieta e hábitos de vida saudáveis foram suficientes para um 
bom controlo glicémico em 86,1% dos casos. Em 84,8%, o parto foi de termo, mas distócico com 
33% por cesariana, 21% ventosa e 9% fórceps. Em 21,2% dos recém-nascidos, o peso foi inferior 
a 2500g ou superior a 4000g. Houve 18% de complicações peri-parto, sem nenhum nado morto. 
Foi feita a reclassificação pós-parto da DG em 85% das puérperas, com identificação de apenas 
um caso de anomalia da glicémia em jejum. Não mantiveram vigilância posterior 27,3% das 
mulheres. 
Discussão  
A prevalência de DG na população de grávidas da USF é ligeiramente superior à média nacional 
(12,2% versus 8,8%), sendo a prova de reclassificação pós-parto efetuada de forma mais 
frequente (85% versus 68%) na nossa USF. Foi confirmado no pós-parto em apenas 3% dos casos 
alterações ao metabolismo da glicose, dado inferior à média nacional (3% versus 11%). Este 
trabalho foi uma oportunidade para revisitar a norma da Direção-Geral da Saúde com o intuito 
de melhorar a escolha do teste de reclassificação e a frequência do seu pedido, bem como a 
vigilância posterior com ou sem gravidez subsequente. 
 
Palavras-chave: Diabetes gestacional, Reclassificação pós-parto, Vigilância 
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ATIVIDADE ASSISTENCIAL E FALTAS NUMA USF: ESTUDO LONGITUDINAL  
Adriana Pinheiro

1
; Daniela Gomes

1
, Tatiana Peralta

1
; João Alhais

1
 

1 - USF Serra da Lousã 
 
Introdução  
A doença COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia no dia 11 
de março de 2020. A 18 de março foi decretado em Portugal, o primeiro de muitos estados de 
emergência, que contemplou o confinamento obrigatório. 
Inicialmente foi suspensa grande parte da atividade programada nos cuidados de saúde 
primários (CSP), com retoma progressiva sujeita a reestruturação, por forma a assegurar o 
cumprimento das orientações da DGS (Direção Geral de Saúde). Neste contexto foi incentivado o 
recurso a consultas não presenciais, que consistem em consultas realizadas via telefone ou 
email.  
Objetivo(s)  
Analisar a atividade assistencial e número de faltas antes e após a pandemia. 
Metodologia  
Estudo observacional, longitudinal e retrospetivo da atividade assistencial numa USF. 
Analisaram-se o número total de consultas presenciais (CP), o número de faltas e o número de 
consultas não presenciais (CNP), realizadas desde 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 
2021. 
Foi consultado o Medicine One®. A análise estatística foi executada usando o software IBM SPSS 
Statistics® versão 26.0. Recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis para análise do número total de 
consultas e faltas. Utilizou-se o teste Z-Score para análise da proporção de faltas em relação ao 
número de consultas. Foi considerado um valor de p<0,05 como estatisticamente significativo. 
Resultados  
Em 2019 realizaram-se 31 111 CP e 26 505 CNP. Em 2020 houve redução de 31,3% das CP (21 
385; p= 0,368) e aumento das CNP em 22,2% (32 379; p=0,368). Em 2021, realizaram-se 24122 
CP (menos 22,5% em relação a 2019; p= 0,368) e 35982 CNP (mais 35,7% em relação a 2019; 
p=0,368). 
As faltas representaram 14,2% do número total de CP em 2019 (n=2219), 15,97% em 2020 
(n=1339) e 13,69% em 2021 (n=1762), sem significado estatisticamente significativo (p =0,317; 
p=0,835; p=0,255).  
Discussão  
Verificou-se menor atividade assistencial durante a pandemia com redução do número de 
consultas presenciais, explicada pelas medidas de contenção e prevenção de contágio. Por outro 
lado, assistiu-se a um aumento no número de consultas não presenciais como forma de resposta 
e adaptação às exigências da pandemia.  
Testemunhou-se um elevado número de faltas, já esperado em 2020, possivelmente pelo medo 
de contágio por parte dos utentes que, ainda assim, não foi significativa, mas representa um 
desperdício de recursos.  
Apesar de em 2021 se ter verificado aumento do número de consultas presenciais, o número de 
consultas não presenciais também aumentou em relação ao ano anterior, representando um 
aumento de 35,7% em relação ao período pré-pandémico. Este estudo mostra um aumento do 
número de consultas não presenciais ano após ano, representando um total de 60% de todas as 
consultas realizadas em 2021. Estaremos perante um modelo de consulta que irá tornar-se 
progressivamente mais prevalente em Portugal? 
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Palavras-chave : Primary Health Care; pandemics  
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FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO DE DESPRESCRIÇÃO DOS MÉDICOS DE 

FAMÍLIA EM PORTUGAL 
Gabriela Silva

1
; Carlos Seiça Cardoso

2
; Inês Rosendo

3
 

1 - Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal; 2 - Unidade de Saúde Familiar 
Condeixa, Portugal; 3 - Unidade de Saúde Familiar Coimbra Centro, Portugal 
 
Introdução  
Mais de metade da população idosa é afetada pela polifarmacoterapia, que está associada a 
vários riscos conhecidos, e a desprescrição só recentemente começou a surgir como um 
componente importante dos cuidados primários.  
Objetivo(s)  
O objetivo deste estudo é explorar se e como os Médicos de Família em Portugal desprescrevem 
na população idosa, multimórbida e polimedicada, e identificar quais os fatores que mais 
influenciam esta decisão. 
Metodologia  
Um inquérito online foi partilhado com Médicos de Família portugueses, incluindo 3 vinhetas 
clínicas de doentes idosos polimedicados, com níveis crescentes de dependência e história de 
doença cardiovascular (DCV). Comparámos as percentagens de Médicos de Família que 
desprescreveram para cada caso e avaliámos a influência da história de DCV e nível de 
dependência na decisão de desprescrever, utilizando os testes de McNemar e de Cochran. 
Finalmente, foi incluída uma pergunta aberta para avaliar quais os fatores que mais influenciam 
a decisão de desprescrição dos Médicos de Família na prática clínica. 
Resultados  
Dos 285 Médicos de Família que responderam, 28,8% eram homens e a idade média era de 
aproximadamente 43 anos (SD 12,75). Embora o nível de dependência tenha influenciado 
diretamente a desprescrição de todos os medicamentos (p < 0,05 em todos os casos), uma 
história positiva de DCV foi associada a menor desprescrição (apenas aspirina, atorvastatina e 
pantoprazol em todos os níveis de dependência (p < 0,001)). As barreiras mais frequentemente 
referidas à desprescrição foram "Doente" (33,3%), "Crenças/Atitudes do Prescritor" (19,1%), 
"Informação/Influências" e "Recursos" (ambos 13,6%). 
Discussão  
A maioria dos Médicos de Família portugueses que participaram no estudo estavam dispostos a 

desprescrever pelo menos um medicamento em doentes idosos, multimórbidos e 

polimedicados, especialmente medicação cardiovascular para prevenção primária. As taxas de 

desprescrição variaram diretamente com o nível de dependência do paciente e indiretamente 

com o risco de DCV. As barreiras relacionadas com o paciente podem ser as primeiras a ser 

abordadas a fim de melhorar a desprescrição entre os médicos de clínica geral portugueses. 

Palavras-chave: Desprescrição, Polifarmacoterapia, Multimorbilidade, Idoso, Médicos de 

Família 
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REVISÃO DE TEMA 
 
DON´T STOP ME NOW: UTILIZAÇÃO DA CONTRACEÇÃO HORMONAL COMBINADA EM 

ESQUEMAS PROLONGADOS, UMA OPÇÃO SEGURA, EFICAZ E SUBUTILIZADA. 
Margarida Ferreira

1
; David Magalhães

2
; Rodolfo Duarte

3
 

1 - USF Rodrigues Miguéis; 2 - USF Íris; 3 - USF Três Rios 
 
Introdução 
A Contraceção Hormonal Combinada (CHC) pode ser administrada em diferentes esquemas que 
                                     3       : “T          ”:          x                   
regime de 21 dias de CHC seguido de 7 dias de pausa; ”P         ”: T       CHC        
período superior a um ciclo tradicional com pausa planeada (por ex. após 3 ou 4 meses); 
“C       ”: T        í       CHC                               
A sua utilização em esquemas não tradicionais continua a ser uma abordagem que suscita 
muitas dúvidas, quer por parte das utilizadoras, quer pelos próprios médicos, e o receio da sua 
utilização muitas vezes prevalece na decisão clínica. 
Objetivo(s)  
Avaliar o controlo dos sintomas durante o cataménio, a eficácia contracetiva e a segurança da 
utilização da CHC em esquema prolongado em comparação com o regime tradicional. 
Metodologia  
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no dia 12 de Setembro de 2021 nas bases de dados 
Cochrane, Pubmed/MEDLINE, DARE, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical 
Association Practice Guidelines Infobase e National Institute for Health and Care Excellence, 
University of York, Bandolier, TRIP e no Index das Revistas Médicas Portuguesas, utilizando os 
       MESH “   b                        ”   “              ”  F          í               
português e inglês publicados entre 01 de Janeiro de 2011 e 11 de Setembro de 2021. Foram 
excluídos estudos não randomizados, artigos duplicados e de opinião e ensaios clínicos incluídos 
nas revisões sistemáticas (RS) selecionadas. Para avaliação dos estudos e atribuição dos níveis de 
evidência (NE) e forças de recomendação (FR) utilizou-se a escala Strength of Recommendation 
Taxonomy da American Academy of Family Physicians na avaliação. 
Resultados  
Da pesquisa bibliográfica resultaram 4 artigos: 1 estudo observacional retrospetivo, 1 estudo 
controlado randomizado e 2 revisões sistemáticas. Os resultados apontam de forma clara para a 
melhoria de padrões relativos a dismenorreia e sintomas durante o cataménio a favor de 
esquemas de administração prolongados. Não foram encontradas diferenças na eficácia 
contracetiva, segurança (retorno à fertilidade, eventos tromboembólicos, patologia 
endometrial) nem na incidência de outros efeitos secundários como alterações da libido ou 
mastodinia.  
Os índices de satisfação global não favorecem os esquemas prolongados em mulheres sem 
dismenorreia. 
Discussão  
Com esta revisão podemos concluir que é segura a utilização da CHC em regime prolongado (uso 
entre 2 a 4 ciclos, seguidos por um período de pausa de 4 a 7 dias) e que estes devem ser uma 
opção válida na nossa prática clínica. Na adoção destes regimes recomendamos doses de 
E                     2    3  μ                    L    orgestrel ou Drospirenona como 



LIVRO DE RESUMOS 

16 
 

progestativo. O uso de CHC em regime prolongado alia a segurança e a eficácia contracetiva aos 
benefícios clínicos no controlo dos sintomas durante o cataménio. Força de Recomendação: B. 
 
Palavras-chave: contraceção hormonal combinada, dismenorreia, esquema prolongado 
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O ENVELHECIMENTO E A SEXUALIDADE: A PROPÓSITO DE UMA REVISÃO CLÁSSICA 
Ana Costa

1
; Ana Cecilia Barbosa

1
; Silvia Garcia

1
 

1 - USF Uma Ponte Para a Saúde 
 
Introdução 
Abordar a sexualidade, principalmente quando envolve os idosos, ainda provoca sentimentos de 
estranheza na maior parte da população portuguesa. O envelhecimento provoca alterações 
estruturais e funcionais no ser humano e é algo que não se pode evitar, ou seja, é uma 
caraterística própria da condição humana que varia de pessoa para pessoa, influenciando o seu 
organismo. As vivências sexuais são desiguais em virtude do género, da orientação, da 
identidade sexual e até mesmo da idade cronológica das pessoas. Desta forma, a sexualidade 
deve ser vista como processo social e político, para além das suas vicissitudes pessoais. 
Objetivo(s)  
A presente investigação surge com o intuito de estudar e aprofundar a problemática da 
sexualidade no envelhecimento, pois os idosos são capazes de continuar a exercer uma vida 
  x                                     “     ”          õ        x          O  bj                
consiste em compreender o que significa a sexualidade para os idosos e identificar os fatores 
psicossociais que mais influenciam a sexualidade nesta população. 
Metodologia  
Pesquisa bibliográfica de artigos científicos nos últimos dez anos até 15 de agosto de 2021 nas 
línguas portuguesa, espanhola e inglesa, indexados nas bases de dados de Medicina baseada na 
Evidência. Para a pesquisa foram utilizados term        “              ”, “      ”, 
“  x        ”  F          í                ,                 b                           
conta os critérios inclusão e publicações nacionais e internacionais.  
Resultados  
A maior parte dos idosos, principalmente o sexo feminino ainda tem alguns tabus abordar o 
tema, mas tem uma posição positiva sobre o mesmo. Cada idoso vive a sua sexualidade de 
forma diferente, e não é tão percetível que os fatores externos influenciem, sendo que os 
fatores internos alteram a sua visão da forma como vivenciar a sexualidade nesta fase da vida. 
Também se pode afirmar que as variáveis sócio – demográficas, os preconceitos sociais e as 
representações sociais exercem alguma influência nos comportamentos dos seniores face à 
sexualidade.  
Discussão  
Este trabalho permite concluir que idosos com mais de sessenta e cinco anos de idade vivenciam 
a sua sexualidade de forma distinta. Alguns idosos continuam a vivenciar a sua sexualidade, 
através do toque e carinho, mas sem manterem uma vida sexual ativa. As idosas têm mais 
atitudes conservadoras face à sexualidade e apresentam igualmente atitudes mais pessimistas.  
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Idosos; Sexualidade. 
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EFICÁCIA DA VITAMINA B6 NO ALÍVIO SINTOMÁTICO DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL 

- UMA REVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA 
Dora Ribeiro

1
; Ana Laura Ferreira

1
; Francisca Mendes

1
; Joana Balseiro

1
 

1 - USF BRIOSA 
 
Introdução  
A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos que ocorrem 
na fase lútea do ciclo menstrual, em cerca de 30% das mulheres. Os principais sintomas são 
afetivos (labilidade emocional, irritabilidade, ansiedade, depressão, insónia ou hipersónia, entre 
outros), no entanto também se pode manifestar por queixas somáticas, tais como cefaleia, 
mastalgia, sensação de distensão abdominal ou dor articular ou muscular. O Transtorno 
Disfórico Pré-menstrual (TDPM) é uma forma severa deste síndrome e, de acordo com o DSM-5, 
inclui-se no grupo dos transtornos depressivos.  
De acordo com o "Consenso sobre Contraceção 2020", a contraceção oral combinada com 
drospirenona é considerada a primeira linha terapêutica tanto para a SPM como para o TDPM. 
Adicionalmente, a eficácia das medidas de estilo de vida e da suplementação alimentar tem sido 
estudada pela comunidade científica, com interesse particular na vitamina B6 (ou piridoxina). No 
entanto, à data do lançamento das guidelines do Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (2016), a evidência da eficácia do uso da vitamina B6 no tratamento da SPM 
ainda não era suficiente, coexistindo resultados controversos. 
Objetivo(s)  
Esta revisão baseada na evidência (RBE) tem como objetivo reunir as mais recentes conclusões 
acerca da eficácia que a suplementação com vitamina B6 tem no alívio sintomático da SPM. 
Metodologia  
Foram pesquisadas, em língua inglesa, revisões sistemáticas (RS), meta-análises, estudos 
controlados aleatorizados (RCT) e normas de orientação clínica, utilizando os termos MeSH 
"premenstrual syndrome", "vitamin B6" e "pyridoxine", publicados entre janeiro de 2002 e abril 
de 2022, nas bases de dados Pubmed e MEDLINE, para além da consulta da plataforma 
UpToDate e do Consenso sobre Contraceção 2020. Foram considerados os critérios de inclusão 
PICO: População (P) - mulheres em idade fértil com SPM; Intervenção (I) - suplementação com 
piridoxina; Controlo (C) - placebo; Outcomes (O) - melhoria sintomática da SPM. Foi utilizada a 
Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Academy of Family Physicians, 
para avaliar o nível de evidência e a força de recomendação. 
Resultados  
Foram obtidos inicialmente 12 artigos, dos quais 3 (RCT) cumpriam os critérios de inclusão e os 
objetivos do trabalho. Nestes, a intervenção consistiu na suplementação com vitamina B6 (80 
mg ou 100mg diariamente) e comparação com placebo ou com dois grupos: placebo e 
bromocriptina. Num dos trabalhos, o estudo decorreu durante dois ciclos menstruais e, nos 
outros dois, decorreu durante três. Todos os RCT objetivaram melhoria sintomática 
estatisticamente significativa da SPM nos grupos em que foi realizada suplementação com 
vitamina B6 (nível de evidência 1).  
Discussão  
Este estudo permite concluir, com força de recomendação A (segundo a classificação SORT), que 
a suplementação com vitamina B6 é uma alternativa terapêutica válida para controlar os 
sintomas associados à SPM. 
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Palavras-chave: vitamina B6, piridoxina, síndrome pré-menstrual 

DISFUNÇÃO SEXUAL NO DOENTE HIPERTENSÃO: IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS 
Liliane Carvalho

1
; Oksana Halamaj

2
; Rita Fonseca

1
 

1 - ACeS Baixo Mondego; 2 - USF Condestável 
 
Introdução  
A disfunção sexual (DS) tem revelado uma tendência crescente em termos mundiais, havendo 
uma particular representatividade na hipertensão arterial. De facto, os mecanismos 
fisiopatológicos comuns podem justificar esta relação, embora também os próprios fármacos 
anti-hipertensores desempenhem um papel determinante nesta dinâmica. 
Objetivo(s)  
A presente revisão pretende rever o conhecimento atual acerca do impacto da terapêutica anti-
hipertensora na função sexual do doente hipertenso. 
Metodologia  
Para esta finalidade, foi realizada uma seleção de artigos publicados entre 2002 e 2022, através 
    b              MEDLINE   C         A                                       MESH “  x    
 y         ” E “ y          ”  
Resultados  
Para o presente trabalho foram selecionados e analisados sete artigos no formato de revisão 
sistemática e/ou meta-análise. 
Discussão  
Entre os fármacos anti-hipertensores, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
e os bloqueadores dos canais de cálcio parecem ter um efeito neutro na DS. Por outro lado, os 
diuréticos e beta-bloqueantes revelaram um impacto negativo na função sexual do doente, 
destacando-se apenas o nebivolol como o único beta-bloqueante com propriedades benéficas, 
provavelmente justificado pelo aumento da biodisponibilidade a nível do óxido nítrico.  
Em tom de conclusão, é evidente a falta de evidência científica neste campo, sendo a maioria 
dos estudos existentes composto por pequenas amostras e sobretudo em populações 
masculinas, havendo um gap importante na área. No futuro seria uma mais-valia uma maior 
investigação neste campo, no sentido de desmistificar e progredir na gestão da sexualidade no 
doente hipertenso em Portugal. 
 
Palavras-chave: Disfunção Sexual 
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HÁ RELAÇÃO ENTRE O USO DE ESTATINAS E O AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE 

CATARATAS? QUAL A EVIDÊNCIA? 
Tânia Coelho
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1 - USF VitaSaurium 
 
Introdução  
As cataratas são a principal causa de diminuição da acuidade visual nos idosos estimando-se que 
afetem cerca de 20% das pessoas entre os 60 e 69 anos e em  68.3% aos 80 anos sendo que a 
incidência tem vindo a aumentar.  
As estatinas encontram-se entre os medicamentos mais prescritos a nível mundial e estima-se 
que pelo menos 42% dos adultos são elegíveis para tratamento com esta classe.  
O surgimento de dados, em estudos realizados em animais, de aumento da incidência de 
catarata associado à toma de estatina, levou a esta questão fosse investigada, nomeadamente 
em humanos, no entanto os estudos têm apresentado resultados díspares.  
Objetivo(s)  
Esta revisão tem como objetivo verificar se a toma de estatinas se associa a aumento do risco de 
desenvolver catarata. 
Metodologia  
Realizou-se uma revisão dos artigos relativos a estudos em humanos publicados entre 2018 e 
2022, em língua inglesa, nas plataformas PubMed e Cochraine utilizando os termos MESH 
“C       ”   “Hy   xy    y       y -C A R         I   b     ”  A                         
utilizando o PICO (P-pessoas com idade superior ou igual a 18 anos; I-medicação com estatina; C-
ausência de medicação; O-desenvolvimento de catarata). 
Resultados  
Obteve-se um total de 10 artigos, dos quais 3 foram excluídos pela leitura do título, e 2 pela 
leitura integral, por não responderem à questão da investigação. Obtiveram-se para análise 3 
meta-análises, 1 revisão sistemática e meta-análise e 1 estudo caso-controlo, publicados entre 
2017 e 2019. Os estudos apresentam um nível de evidência a variar entre 1 e 3 de acordo com o 
sistema SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) e resultados heterogéneos 
relativamente ao aumento da incidência de catarata com a toma de estatina. Verifica-se um 
aumento do risco nos estudos caso-controlo e observacionais incluídos em duas das meta-
análises, sendo este facto contrariado pelos ensaios clínicos randomizados e controlados (RCT), 
que não encontra relação entre a toma de estatinas e o desenvolvimento de catarata. 
Na maioria dos estudos analisados concluiu-se que o benefício da toma de estatinas suplanta o 
eventual risco (não comprovado) de desenvolvimento de catarata.  
Discussão  
Os médicos de família são grandes prescritores de estatinas e fazem um acompanhamento 
longitudinal do doente, ao longo de toda a sua vida, pelo que este se torna um tema de 
interesse para a prática clínica.  
Os estudos apresentam resultados heterogéneos, com os estudos com metodologia mais 
complexa (RCT) a concordarem na ausência de relação entre a toma de estatinas e o 
desenvolvimento de catarata. Coloca-se, no entanto, a questão destes estudos serem mais 
restritivos nos critérios de inclusão em relação, por exemplo, aos estudos observacionais, e de 
que forma isso pode influenciar os resultados encontrados.  
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Atendendo aos resultados díspares encontrados na literatura torna-se necessária a realização de 
investigação futura acerca deste tema. 
 
Palavras-chave: Catarata, Estatina 
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ÉTICA E TELEMEDICINA 
Inês Costa

1
; Inês Genesio

2
 

1 - Interna de Formação Específica em MGF, USF Eça de Queirós, ACeS Grande Porto IV - Póvoa 
do Varzim / Vila do Conde; 2 - Interna de Formação Específica em MGF, USF São Bento, ACeS 
Grande Porto II- Gondomar 
 
Introdução  
A telemedicina é uma associação entre a Medicina e os avanços tecnológicos, tendo sido 
eficiente na promoção de cuidados de saúde, em locais remotos, invertendo a tradicional 
abordagem de prestação, isto é, aqui, é o profissional de saúde que se aproxima do utente, não 
sendo necessário este último deslocar-se presencialmente. Efetivamente, a adoção de serviços 
de telemedicina tem suscitado preocupações éticas e legais. Aspetos éticos como: o 
consentimento informado, proteção de dados, confidencialidade, má prática médica e regulação 
de telemedicina são temas a abordar.  
Objetivo(s)  
Promoção da reflexão de conceitos como a Ética inseridos numa nova realidade da Medicina, 
nomeadamente a Telemedicina.  
Metodologia  
Foi realizada uma revisão clássica. A pesquisa baseou-se na literatura publicada entre, 2017 e 
2020, na base de dados PubMed, tendo sido utilizadas as               ”E     ”, 
“T           ”  P                               , foram selecionados 12 artigos, incluindo artigos 
originais e de revisão, com língua inglesa de publicação.   
Resultados  
As principais considerações éticas e legais a abordar são: (1) consentimento informado; (2) 
licenciamento das práticas; (3) conflitos de interesse e (4) má-prática médica. A telemedicina 
poderá introduzir uma nova forma de má prática médica. Alguns autores propõem o conceito de 
“               ”  O          de competência inclui a responsabilidade dos médicos de estarem 
cientes das limitações das tecnologias de telemedicina, na prestação de cuidados médicos. Os 
médicos devem usar o seu juízo crítico para determinar que modalidade de cuidados é melhor 
para um determinado doente, incluindo determinar quando passar da telemedicina para 
cuidados presenciais.  
Discussão  
A pandemia COVID-19 ofereceu uma oportunidade para explorar questões éticas, legais e sociais 
relacionadas com tecnologia da informação, nos cuidados de saúde. Os serviços de telemedicina 
têm sido cruciais, durante a pandemia COVID-19, permitindo a prestação de cuidados de saúde, 
evitando o risco de infeção.  
Alguns elementos são essenciais, para um desenvolvimento progressivo da telemedicina, 
nomeadamente: formas de utilizar esta metodologia para reduzir disparidades na saúde, 
envolvendo utentes e prestadores de cuidados, no processo de melhoria do sistema global da 
telemedicina. 
 
Palavras-chave: Ética, Telemedicina 
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USO DE ISOFLAVONAS NOS SINTOMAS VASO-MOTORES PÓS-MENOPAUSA – QUAL A 

EFICÁCIA? 
Mariana Mendonça

1
; Paulo Jorge Barros

2
; Maria Inês Queiroz Gonçalves

1
; Rita João Cordeiro

1
 

1 - USF Mondego; 2 - USF Mealhada 
 
Introdução  
Os sintomas vaso-motores, incluindo afrontamentos e suores noturnos, são os sintomas da 
menopausa mais comuns, ocorrendo em aproximadamente 75% das mulheres na pós-
menopausa. As isoflavonas são fitoestrogénios encontradas em grande concentração na soja e 
seus derivados e no trevo vermelho, que têm sido utilizadas para alívio da sintomatologia vaso 
motora em mulheres na pós-menopausa.  
Objetivo(s)  
Rever a eficácia do uso de isoflavonas na melhoria de sintomas vaso-motores em mulheres pós-
menopausa. 
Metodologia  
Foi feita uma pesquisa nas bases de dados MEDLINE/Pubmed e Cochrane Library, com as 
palavras-chave     M SH T    ) “I          ”   “H   F      ”,          õ               ,     -
análises, ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais publicados entre 2017 e 2022, 
em inglês e português, que cumprissem os critérios PICO: P- Mulheres adultas sintomáticas (com 
sintomatologia vaso-motora); I – Suplementação com Isoflavonas; C – Comparação com grupo 
placebo; O – Melhoria de sintomas. Para avaliação de estudos e força de recomendação foi 
utilizada a escala Strenght of Recommendation Taxonomy. 
Resultados  
Foram obtidos 30 artigos, dos quais 7 cumpriam os critérios de inclusão: 5 revisões sistemáticas 
(3 com meta-análise) e 2 ensaios clínicos. Na maioria dos artigos selecionados, as isoflavonas 
aparentam reduzir os afrontamentos tanto em frequência como intensidade, embora com efeito 
modesto, quando comparadas com placebo. 
Discussão  
A maioria dos estudos selecionados nesta revisão aparentam efeitos positivos na redução de 
sintomatologia vaso-motora. Porém, existem limitações significativas a considerar nos estudos 
que podem influenciar os resultados. Estas limitações são sobretudo as pequenas dimensões das 
populações estudadas e a heterogeneidade dos estudos, em relação ao tipo de isoflavona 
utilizada, à sua dose e duração de tratamento. Ainda assim, conclui-se que o uso de isoflavonas 
mostra-se relevante e com eficácia modesta para tratamento de sintomas vaso-motores em 
mulheres pós-menopausa – Força de recomendação nível B. 
 
Palavras-chave: Menopausa, Isoflavonas, Sintomas vaso-motores 

  



LIVRO DE RESUMOS 

24 
 

ALGORITMO DE ABORDAGEM DO FENÓMENO DE RAYNAUD NOS CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS 
Maria Beatriz Morgado

1
; Pedro Pacheco

1
 

1 - USF Cova da Piedade 
 
Introdução  
O fenómeno de Raynaud constitui uma alteração da coloração das extremidades, que ocorre por 
vasoconstrição periférica, desencadeada pelo frio ou pelo stress emocional. Estima-se que afete 
3-20% das mulheres e 3-14% dos homens. 
Objetivo(s)  
O presente trabalho tem como objetivo elaborar um fluxograma de orientação clínica para a 
avaliação e terapêutica inicial do fenómeno de Raynaud nos Cuidados de Saúde Primários. 
Metodologia  
Pesquisaram-se sumários, normas de orientação clínica, revisões, meta-análises e estudos 
originais, usando os termos MeSH: Raynaud Disease, Algorithms, Therapeutics e Diagnosis; 
assim como a linguagem natural: Raynaud Phenomenon. Não foram aplicadas restrições 
temporais ou linguísticas. Foram utilizadas as fontes de dados: UpToDate, Dynamed, ACCESSSS, 
TRIP database, The Cochrane Library e Pubmed. 
Resultados  
Foram pré-selecionados 16 artigos, dos quais 11 cumpriam os critérios de inclusão: 5 sumários, 1 
revisão sistemática (SORT B) e 5 revisões simples (SORT C). Com base na evidência, foi 
construído um algoritmo de abordagem ao fenómeno de Raynaud nos Cuidados de Saúde 
Primários. 
Discussão  
Todos os utentes com um diagnóstico presuntivo de fenómeno de Raynaud devem ser 
cuidadosamente avaliados, de forma a identificar sintomas e sinais que evidenciem uma 
patologia secundária. Aos utentes com Raynaud primário, deve ser recomendado o aquecimento 
de todo o corpo, evicção de vasoconstritores ou stress, cessação tabágica e prática de atividade 
física regular. Nalguns casos, pode ser necessária terapêutica farmacológica complementar, 
privilegiando-se os bloqueadores dos canais do cálcio como terapêutica de primeira linha. Por 
outro lado, perante uma suspeita de fenómeno de Raynaud secundário a uma patologia 
sistémica, dever-se-á realizar uma avaliação analítica inicial e encaminhar para os cuidados 
hospitalares, de forma a identificar a condição subjacente e iniciar tratamento eficaz 
precocemente. 
 
Palavras-chave: Fenómeno de Raynaud 
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A QUALIDADE DE SONO ENQUANTO FATOR DE RISCO NA ETIOLOGIA DA ENXAQUECA 
Diana Santos

1
 

1 - Universidade da Beira Interior 
 
Introdução  
A enxaqueca é hoje considerada a mais comum causa de incapacidade de etiologia neurológica, 
afetando grande porção da população mundial. Variados triggers têm sido apontados como 
possíveis desencadeantes de episódios recorrentes de enxaqueca, mas estudos recentes têm 
evoluído no sentido de determinar pontos comuns entre a disfunção sono-vigília e a 
consequente enxaqueca, assim como o papel da restauração de uma boa qualidade de sono na 
resolução de episódios persistentes. 
Objetivo(s)  
O objetivo desta tese prende-se na revisão e análise do estado de arte dos mecanismos através 
dos quais as diferentes patologias de sono poderão influenciar o desenvolvimento e a 
cronicidade das enxaquecas, assim como o efeito das enxaquecas na própria qualidade de sono. 
Metodologia  
F               b             MEDLINE  P bM  )                      “        ”   “     ”,   
               “        ”    “            y”  R                                           õ  , 
revisões sistemáticas, meta-análises e estudos aleatorizados e controlados e um limite temporal 
de 10 anos, sendo apenas recolhidos os artigos com data posterior a 2011, inclusive, e 
publicados em língua inglesa, portuguesa ou espanhola, até junho de 2021. Por último, 
eliminamos da nossa pesquisa todos os resultados referentes a idades pediátricas. 
Resultados  
Concluiu-se que a base fisiopatológica do mecanismo que desencadeia uma crise de enxaqueca 
se prende em várias áreas anatómicas e vias comuns a ambos os distúrbios, reportando-se uma 
clara influência do hipotálamo, tálamo e complexo trigeminocervical, assim como a ação 
multifacetada de neurotransmissores como a serotonina, dopamina e orexinas. 
Discussão  
Apesar de uma extensa revisão da potencial influência da qualidade de sono na fisiopatologia da 
enxaqueca, muita informação permanece ainda por ser esclarecida. É, no entanto, constatável 
que uma pior qualidade de sono agrava a duração, intensidade e frequência das crises de 
enxaqueca, sendo, por isso, um tema merecedor de maior investimento e pesquisa. 
Contudo, há uma diferenciação no modo através do qual as várias patologias do sono afetam as 
crises e a cronificação da enxaqueca. A insónia parece agravar a sua apresentação, levando a 
crises mais frequentes e mais intensas. No entanto, o seu tratamento não altera linearmente o 
curso da enxaqueca. 
Por outro lado, distúrbios como a apneia obstrutiva do sono têm, ainda, uma relação pouco 
estabelecida com a enxaqueca, não sendo claras as vias que ambas as patologias partilham. É, 
porém, constatada uma melhoria nas cefaleias grandemente presentes nesta patologia de sono 
aquando do seu tratamento com CPAP, considerando-se importante o seu tratamento como 
proveitoso na modulação das crises de enxaqueca. 
É ainda de mencionar a Síndrome de Pernas Inquietas, onde a via da dopamina produz um papel 
fundamental, apesar de não ainda definido quanto às consequências que apresenta em ambas 
as patologias e permanecendo uma incógnita em termos de benefício terapêutico. 
 
Palavras-chave: sono, qualidade de sono, enxaqueca, cefaleia 
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EFEITO DA AROMATERAPIA COM LAVANDA NO SONO – UMA REVISÃO BASEADA NA 

EVIDÊNCIA 
Joana Balseiro

1
; Dora Ribeiro

1
; Francisca Mendes

1
; José Miguel Paiva

1
; Joana Sanches

1
; Mariana 

R. Carvalho
2
 

1 - USF BRIOSA; 2 - USF Entre Homem e Cávado 
 
Introdução  
As patologias do sono constituem um dos principais motivos de consulta nos Cuidados de Saúde 
Primários, pela sua elevada frequência e prejuízo na qualidade de vida. Muitas vezes o seu 
tratamento pode ser difícil, e, com alguma frequência, verificamos que os doentes apresentam 
relutância em iniciar terapêutica farmacológica, pelo receio de efeitos secundários. Como tal, é 
da maior importância explorar opções não farmacológicas eficazes e seguras. A aromaterapia 
tem vindo a assumir cada vez mais uma posição de destaque nos métodos não farmacológicos 
para o tratamento de vários sintomas. Podem ser utilizados inúmeros óleos essenciais, por 
exemplo, a lavanda. Acredita-se que possua efeitos relaxantes e sedativos, com impacto na 
qualidade do sono. 
Objetivo(s)  
O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da aromaterapia através da inalação de óleo de 
lavanda no sono. 
Metodologia  
Foram considerados estudos com adultos de ambos os sexos em que foi testado o efeito da 
inalação de lavanda versus placebo, outros óleos essenciais ou cuidados de rotina. A pesquisa 
incluiu estudos originais e revisões sistemáticas publicadas nos últimos 10 anos, em língua 
inglesa e portuguesa. Foi usada como base de dados a Pubmed, utilizando como termos MeSH 
“         ”   “     ”  
Resultados  
A pesquisa resultou num total de 31 artigos, dos quais 23 foram excluídos após leitura do título e 
resumo por não cumprirem critérios de inclusão. Por fim, foram selecionados 8 artigos para 
elaboração da presente revisão: 6 ensaios clínicos randomizados, 1 ensaio clínico não 
randomizado e 1 estudo piloto. 
Discussão  
Através da análise dos artigos selecionados verifica-se que a qualidade do sono melhorou em 
cinco dos referidos. Num dos estudos, ainda que tenha sido constatada melhoria da qualidade 
do sono, esta não apresentou diferença estatisticamente significativa comparativamente com o  
controlo. Noutro estudo, apesar da lavanda não apresentar diferenças significativas na 
qualidade do sono, melhorou o período de latência, os despertares noturnos e a percentagem 
de sono REM. Um dos estudos, que comparou o óleo de lavanda com uma mistura de óleos 
essenciais e com massagem verificou que, apesar de todas as intervenções terem efeito na 
melhoria da qualidade do sono, estas últimas apresentavam um efeito mais significativo. Ainda 
que, através da análise dos artigos encontrados, se verifique que o óleo de lavanda pareça ter 
efeito positivo na qualidade do sono comparando com placebo, é de realçar que os artigos 
utilizavam como população amostras muito distintas, desde indivíduos saudáveis a doentes com 
                       F                “        ”                                           ,   
que também dificulta a sua generalização para a população. Em suma, foram encontradas 
evidências do efeito benéfico do óleo de lavanda, mas há ainda uma necessidade premente de 
realizar mais estudos para avaliar a sua aplicabilidade na prática clínica. 
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MELHORIA DA QUALIDADE 
 
MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE E SATISFAÇÃO DO UTENTE 
Helena Silva Martins

1
; Cátia Almeida Oliveira

1
; Ana Aires

1
; Rafael Gonçalves

1
 

1 - USF Alpha, ACeS Baixo Vouga 
 
Introdução  
Os cuidados de saúde primários representam a principal forma de contacto da população com o 
sistema de saúde. Nos últimos anos tornou-se necessária a reestruturação dos cuidados 
alterando dinâmicas de funcionamento e recorrendo a formas alternativas de contacto com as 
unidades de saúde. Assim, privilegiaram-se os contactos à distância, por telefone ou e-mail. 
Objetivo(s)  
Avaliar o impacto das medidas de reestruturação implementadas e melhorar a prestação de 
cuidados e satisfação do utente no acesso aos cuidados de saúde. 
Metodologia  
Trata-se de um estudo transversal e descritivo, de qualidade técnico-científica, cujos dados 
foram obtidos via questionário de satisfação aplicado ao utente. A amostra inclui utentes de 
uma Unidade de Saúde Familiar (USF) que tenham contactado a USF de forma direta (presencial) 
ou indireta (telefone ou e-mail). Realizaram-se duas avaliações, em fevereiro/março de 2021 e 
em agosto/setembro de 2021 obtendo-se 52 e 57 questionários, na primeira e segunda 
avaliação respetivamente. 
Resultados  
Quanto à forma como contactaram a USF, a percentagem de questionários obtidos em ambas as 
avaliações foram idênticas. Nas primeira e segunda avaliações, respetivamente, 46,2% e 45,6% 
contactaram a USF presencialmente, 34,6% e 31,6% por telefone e 19,2% e 22,8% via e-mail. 
Verificou-se uma melhoria da percentagem de utentes muito satisfeitos com o modo de 
atendimento na secretaria e com o tempo de espera para ser atendido pela secretaria de 38,0% 
para 50,9% e de 32,7% para 40,4%, respetivamente. No que concerne ao tempo que teve de 
esperar até ter consulta programada e ao tempo de espera para ser atendido para a consulta 
verificou-se uma melhoria da percentagem de utentes muito satisfeitos de 46,2% para 56,1% e 
de 47,1% para 57,9%, respetivamente. 
Discussão  
Constatou-se uma melhoria no desempenho no que diz respeito à prestação de cuidados e 
satisfação do utente no acesso aos cuidados de saúde. Relativamente ao tempo de espera para 
ter consulta, a maioria dos utentes encontram-se muito satisfeitos. Segundo a plataforma BI-
CSP, em agosto de 2021, 98.7% dos utentes obtiveram consulta, num período máximo de 15 dias 
úteis.  
Na primeira avaliação realça-se como principal fator negativo o atendimento na secretaria, dado 
importante pois este é o primeiro ponto de contacto com a USF. Como pontos fortes destaca-se 
a implementação de medidas de melhoria, nomeadamente a publicitação na USF e 
esclarecimento dos utentes acerca do modelo atual de funcionamento, refletindo-se na 
melhoria do acesso e da literacia em saúde. 
Como principais limitações salienta-se o número reduzido de respostas obtidas e a maioria dos 
questionários corresponderem a utentes que recorreram presencialmente à USF. Segundo a 
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plataforma BI-CSP, em agosto de 2021, 49.5% das consultas programadas realizaram-se 
presencialmente. 
Conhecer o nível de satisfação dos utentes que recorrem aos serviços de saúde é basilar para 
melhorar o desempenho das unidades de saúde e a qualidade dos cuidados prestados.  
 
Palavras-chave: Cuidados de Saúde Primários, Prestação de Cuidados, Satisfação do Utente 
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RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO - UM TRABALHO DE MELHORIA 

CONTÍNUA DA QUALIDADE 
José Pedro Silva

1
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1
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1
; Pedro Paulo
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; Francisca Mangas

1
 

1 - USF Marquês de Marialva - CS Cantanhede 
 
Introdução  
O programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero (RCCU) consiste na pesquisa do Vírus do 
Papiloma Humano (HPV) e se necessário na realização de citologia em meio líquido, permitindo 
detetar precocemente e orientar alterações do colo uterino. Este rastreio está recomendado na 
população do sexo feminino entre os 25 e 60 anos. Durante a pandemia por COVID-19, houve 
alterações na prestação de cuidados de saúde com redução do acesso a este método de 
rastreio. 
Objetivo(s)  
Avaliar e melhorar a cobertura do RCCU num ficheiro de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) 
Metodologia  
Definição de problema em equipa nuclear multidisciplinar, com posterior concretização de 
cronograma e estratégias de melhoria. Dimensão: acessibilidade. Unidade de Estudo: Mulheres 
entre 25 e 60 anos de um ficheiro de uma USF. Tipo de dados: processo. Fonte de dados: 
SClínico®, MIM@UF® e SIMA Rastreios®. Avaliação: interna. Critérios de avaliação: explícitos. 
Colheita de dados: pelos investigadores, em 01/2020 (1ª avaliação), 01/2021 (2ª avaliação) e em 
01/2022 (3ª avaliação). Relação temporal: retrospetiva. Seleção da amostra: base institucional. 
Realizaram-se duas intervenções telefónicas a 03/2020 e 03/2021 de utentes elegíveis sem 
agendamento entre as três avaliações. Registo/Tratamento de dados: Microsoft Excel®. 
Resultados  
Na 1ª avaliação, atingia-se a taxa de cobertura de 65,347%. Durante a 1ª intervenção, foram 
contactadas 126 utentes, tendo sido agendadas 24. Na 2ª avaliação, atinge-se a taxa de 
cobertura de 67,168%. Durante a 2ª intervenção, foram contactadas 162 utentes e agendadas 
17. Na 3ª avaliação, atinge-se a taxa de cobertura de 65,729%. 
Discussão  
Evidenciou-se inicialmente melhoria da taxa de cobertura (65,347% para 67,168%), seguido de 
redução da mesma (67,168% para 65,729%). Verificou-se assim apenas uma ligeira melhoria na 
cobertura do RCCU no ficheiro analisado com a 1ª intervenção, mostrando que a 2ª intervenção 
realizada não foi efetiva. Após reflexão em equipa e confirmação da ineficácia das medidas 
implementadas, aponta-se a indisponibilidade da equipa de saúde devido à sua alocação à 
gestão da pandemia por COVID-19 como principal fator condicionante. Como medidas 
corretoras, propõe-se reforço da abordagem oportunística e a realização multimodal das 
convocatórias (telefone/e-mail/carta). Os valores obtidos na última avaliação pós-intervenção 
representam, contudo, um esforço da equipa de saúde e reforçam a necessidade de avaliação 
periódica, de forma a melhorar a cobertura do RCCU e existir uma melhoria contínua da 
qualidade. 
 
Palavras-chave: Rastreio do Cancro do Colo do Útero, Medicina Preventiva, Vírus do Papiloma 

Humano 
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RELATO DE CASO 
 

O PODER DE PERGUNTAR 
Francisco Santos Coelho

1
; Carla Micaela Santos

1
 

1 - USF Valongo 
 
Enquadramento  
Mais de metade dos doentes asmáticos não têm a doença controlada, o que tem grande 
impacto na sua qualidade de vida. Mais do que a abordagem global da asma, o Médico de 
Família (MF) tem um papel fulcral na avaliação do doente para além da doença e da influência 
que o seu contexto pessoal e social tem na doença. 
Descrição do caso  
Homem, 39 anos, solteiro. Asma alérgica desde a infância, rinite alérgica, obesidade grau I e 
SAOS moderada. Não fumador. Transportador de mercadorias. 
Bom controlo da doença até aos 25 anos, quando começou a trabalhar em padaria. Iniciou 
agravamento dos sintomas. Aos 29 anos, primeiro internamento por asma agudizada, tendo tido 
alta com salbutamol em SOS. Três anos depois, iniciou tratamento de manutenção (TM) com 
budesonida/formoterol e alívio com salbutamol. Incumpridor da TM, utilizava muito mais o 
salbutamol (cerca de 6 caixas a cada 6 meses) do que o ICS/LABA, tendo tido várias agudizações 
neste contexto, sempre com indicação para cumprimento da TM. 
Em out/2019, pediu receita de 6 embalagens de salbutamol. Emitida apenas 1 e convocado o 
utente para consulta presencial. Nessa consulta, feitas 3 perguntas principais: i) como tem feito 
a medicação?, ii) tem usado todas as caixas de inalador que solicita?, iii) porque prefere o 
salbutamol ao ICS/LABA?. Pelas respostas, confirmada asma não controlada e identificada 
componente emocional influente na adesão à terapêutica, associada a uma experiência 
                   “[     b      ]                                              º 
internamento e disseram-me que sempre que estivesse mais aflito era o que devia fazer, por ser 
                ”,    )  Ex                      estratégia MART (manutenção e alívio com o 
mesmo inalador) e ação mais rápida do formoterol no alívio de sintomas vs salbutamol. Definida 
estratégia terapêutica em acordo com o utente. 
Foi reavaliado em jan/2020, confirmando TM e alívio rápido dos sintomas com o uso do 
ICS/LABA. Praticamente não usou o salbutamol neste período. Satisfeito com os resultados, 
manteve adesão, inclusive por receio de infeção COVID-19. 
Discussão  
A estratégia MART é a ideal para o tratamento da asma moderada-grave e deve ser 
devidamente personalizada. 
A relação/comunicação que o MF estabelece com o utente é uma arma terapêutica fundamental 
na asma. O MF é responsável por motivar, gerir e (in)formar, bem como capacitar e 
corresponsabilizar em saúde, explorando emoções, dúvidas e crenças e integrando-as 
adequadamente no processo terapêutico, estabelecendo parceria. 
 
Palavras-chave: asma, estratégia MART, terapêutica da asma, comunicação clínica, relação 
médico-doente 
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DIABETES MELLITUS – BARREIRAS NA GESTÃO CLÍNICA 
Raul Garcia

1
; Joana Rita Matos

2
 

1 - USF Fernando Namora; 2 - UCSP Soure 
 
Enquadramento  
A diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica com grande morbilidade cardiovascular, micro e 
macrovascular, que afeta aproximadamente 10% da população portuguesa entre os 25-74 anos, 
com elevados custos socioeconómicos. Nos últimos anos surgiram várias opções para o 
tratamento da DM tipo 2. De acordo com as guidelines da ADA de 2021, a insulinoterapia está 
indicada caso a HbA1c seja superior a 10% e/ou na presença de sintomas de hiperglicémia ou 
perda de peso. No entanto, a escolha do tratamento farmacológico deve ser individualizada. 
Descrição do caso  
Doente do sexo masculino, 57 anos, ucraniano, a residir sozinho em Portugal há 20 anos. 
Motorista de longo curso internacional. Recorre à consulta de agudos por poliúria e polidipsia, 
associado a perda de 10 Kg, com 2 meses de evolução. Obesidade, sem outros antecedentes 
pessoais ou familiares relevantes. Sem medicação habitual. Analiticamente, com HbA1c 14,6%, 
tendo iniciado Metformina + Sitagliptina 1000 + 50 mg 2id em consulta telefónica, e agendada 
consulta a 3 meses. Doente com muitas dúvidas quanto ao diagnóstico e pouco informado sobre 
a doença, muito reticente quanto à necessidade de medicação crónica, motivo pelo qual foi 
convocado ativamente pela equipa de saúde para consulta presencial após 2 semanas. Na 
consulta, grande dificuldade na comunicação com o doente pela barreira linguística e por uma 
hipoacusia marcada de início subagudo. Ao exame objetivo, apresentava rolhão de cerúmen 
oclusivo bilateralmente, tendo sido enviado ao SU-ORL para aspiração com indicação para 
regressar no próprio dia, atendendo à importância do ajuste de medicação com impacto na 
morbimortalidade e à profissão/limitações do doente. Regressa no próprio dia, tendo-se 
suspendido Metformina + Sitagliptina 1000 + 50 mg. Ponderada a introdução de insulina, mas 
pela dificuldade de compreensão da doença, pela profissão e falta de suporte familiar, decidiu-
se iniciar Metformina + Dapagliflozina 1000 + 5 mg 2id, Metformina 1000 mg id e Exenatido 
1x/semana, associado ao início da prática de exercício físico. Realizada entrevista motivacional e 
capacitação do doente quanto à sua doença, tratamento e evolução expectável. Pedida consulta 
de Medicina Interna para exclusão de LADA/MODY e agendada consulta a 3 meses. Regressa 
sem episódios de hipoglicémias, com implementação de exercício físico ligeiro diário, perda de 
11 Kg e com HbA1c 6,7%, MAPA e ECG normais. 3 meses mais tarde, regressa a consulta com 
HbA1c 5,8%, muito satisfeito com os resultados obtidos. Em consulta hospitalar, fui excluída 
LADA/MODY. Agendada consulta a 6 meses. 
Discussão  
A DM é uma doença que atualmente pode ser controlada de forma eficaz, com ajuda das armas 
terapêuticas disponíveis. As guidelines são cruciais para a prática da medicina baseada na 
evidência mais atual, mas não dão resposta a todas as questões que surgem diariamente na 
prática clínica. É fundamental ajustar a nossa abordagem ao doente que temos à nossa frente, 
capacitando-o para também cuidar da sua saúde. 
 
Palavras-chave: Gestão Clínica, Guidelines, Diabetes Mellitus 
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NEM TUDO O QUE PARECE É: O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA NO DIAGNÓSTICO DA 

COLESTASE INTRA-HEPÁTICA DA GRAVIDEZ 
Ana Isabel Costa

1
; Ana Cecília Barbosa

2
; Sílvia Garcia

2
 

1 - USF Uma Ponte Para a Saúde; 2 - USF Uma Ponte Para a Saúde 
 
Enquadramento 
A gravidez está associada a alterações no organismo materno que visam a promoção da 
homeostase do materno-fetal. Sob o ponto de vista hepático uma das patologias que pode 
ocorrer refere-se à colestase intra-hepática da gravidez (CIHG). É uma patologia rara, de 
etiologia multifatorial, que envolve fatores ambientais, hormonais, genéticos, geográficos, 
nutricionais e imunológicos. É caracterizada pelo prurido generalizado, no segundo ou terceiro 
trimestre da gestação, acompanhado do aumento dos níveis séricos das enzimas hepáticas e dos 
ácidos biliares, com regressão do quadro clínico e laboratorial duas a três semanas após o parto. 
É considerada uma situação benigna sob o ponto de vista materno, contudo pode estar 
associada a desfechos graves para o feto.  
Descrição do caso  
Gestante de 35 anos, com 31 semanas e 2 dias, com antecedentes de Doença de Crohn com 10 
anos de evolução, medicada com azatioprina, mesalazina, imuran e natalben®. Recorre a uma 
consulta aberta na sua unidade de saúde familiar (USF) por prurido generalizado intenso com 10 
dias de evolução, com agravamento noturno e surgimento palmo-plantar nos últimos dois dias, 
sem resposta ao anti-histamínico e creme emoliente. Devido ao agravamento da intensidade do 
prurido com as medidas terapêuticas em curso e dado os antecedentes da grávida, esta foi 
enviada ao serviço de urgência (SU) de obstetrícia. Após estudo analítico, foi constada uma 
elevação dos ácidos biliares e enzimas hepáticas, sendo diagnosticada com CIHG. Foi realizada 
maturação pulmonar do feto e posterior indução do parto às 31 semanas e três dias. No 
puerpério realizou tratamento com ácido ursodesoxicólico, apresentando melhorias clínicas e 
analíticas duas semanas após o parto. 
Discussão  
A CIHG, também denominada de colestase obstétrica ou gravídica consiste numa patologia 
exclusiva da gravidez. O seu diagnóstico incide fundamentalmente nos sintomas descritos pela 
gestante, exames laboratoriais e despiste de outras patologias similares. Não existe um 
consenso científico em relação ao tratamento. Neste domínio pode-se optar por uma conduta 
expetante, avaliando e controlando a sintomatologia da gestante e a viabilidade do feto, 
recorrer ao uso de medicamentação, com destaque, para o ácido ursodesoxicólico.    
 
Palavras-chave: colestase intra-hepática; colestase na gravidez; prurido; complicações na 
gravidez. 
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CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO: UM RELATO DE CASO 
Gabriela Guiomar

1
; Ana Sofia Rodrigues Pinheiro

1
 

1 - USF Braga Norte 
 
Enquadramento  
O Cisto Ósseo Aneurismático (COA) é uma lesão osteolítica benigna e rara. Ocorre com maior 
incidência na segunda década de vida, afetando comumente as metáfises dos ossos longos ou a 
coluna vertebral. Geralmente, apresenta um crescimento progressivo e localmente agressivo, 
podendo surgir dor e edema do osso. Os achados tomográficos não permitem excluir 
malignidade. O tratamento cirúrgico é a terapêutica de eleição e a taxa de recidiva situa-se entre 
8 e 60%. 
Descrição do caso  
Mulher, 29 anos, contabilista. Antecedentes de escoliose e dislipidemia, restantes irrelevantes. 
Medicada com Sinvastatina 20mg/dia e contracetivo oral. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) 
em janeiro por lombalgia com 3 semanas de evolução, associada a dor na anca direita, que 
aliviava com anti-inflamatório e associava ao exercício físico intenso. Posteriormente, recorreu a 
consulta aberta (CA) por manutenção da dor e alteração da sensibilidade da região lateral da 
coxa direita desde há 1 semana. À observação, apresentava a sensibilidade da zona referida 
alterada e dor com a rotação interna da anca, tendo sido requisitada Tomografia Computorizada 
(TC) da coluna lombar. Em fevereiro, recorreu de novo à CA por agravamento da dor, que a 
acordava durante a noite, sem qualquer fator de alívio. A TC revelou lesão única ocupacional em 
L5-S1 direita com cerca de 2cm, de características osteolíticas, expansão paravertebral e 
envolvimento das apófises de L5, sugestiva de lesão tumoral primária ou infiltração secundária. 
Foi encaminhada para o SU, onde foi agendada consulta de Ortopedia de caráter prioritário. 
Posteriormente, realizou Ressonância Magnética que evidenciou lesão com características líticas 
envolvendo o arco posterior direito de L5, fortemente sugestiva de COA. Em consulta de grupo 
de Oncologia, propôs-se remoção cirúrgica, realizada em março. O resultado anatomopatológico 
da peça confirmou tratar-se de uma lesão fibro-óssea com células gigantes. 
Discussão  
Este caso demonstra a importância da valorização da sintomatologia da utente e requisição 
adequada dos meios complementares de diagnóstico para um célere encaminhamento para os 
cuidados de saúde secundários. O diagnóstico deve ser precoce, para que o tratamento seja 
atempado e a qualidade de vida da utente seja restaurada o mais brevemente possível. 
 
Palavras-chave: Cisto, Ósseo, Aneurismático 
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O QUE NOS ESCAPA POR ENTRE RASTREIOS? – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Rita Carvalho Pereira
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; Bárbara C. Barbosa

1
; Tânia Coelho

1
; Tiago Silva Santos

1
; Ana Cristina 

Moura
1
 

1 - USF VitaSaurium, ACeS Baixo Mondego 
 
Enquadramento  
O rastreio de cancro do colo do útero destina-se a mulheres entre os 25 e os 60 anos, na 
ausência de fatores de exclusão temporária e definitiva. Uma das mais frequentes razões de 
exclusão é o não-início da vida sexual. O médico de família tem um papel fundamental não só no 
rastreio como na abordagem da sexualidade da mulher, pois esta não é imutável e cada vez mais 
as vivências são diversas, pelo que é fundamental que sejam abordadas de modo a não 
excluirmos mulheres potencialmente rastreáveis. 
Descrição do caso  
Mulher, 79 anos, solteira, autónoma, vive sozinha, com antecedentes de diabetes, hipertensão 
arterial e obesidade, vem à consulta aberta em julho de 2021 na sequência de reação pós-
vacinal à 2ª dose da vacina COVID-19 com dejeções diarreicas. No término da consulta, a doente 
queixa-se de um corrimento vaginal acastanhado desde há 4 meses, fazendo menção a nunca 
ter tido relações sexuais. Foi pedida ecografia ginecológica por via supra-púbica, que revelava 
um útero globoso, textura difusamente heterogénea, com calcificações, sugerindo-se estudo 
complementar por ressonância magnética (RM). A RM pélvica mostrou uma volumosa massa 
uterina que envolve todo o colo e corpo do útero, sendo com esta informação referenciada para 
consulta de Ginecologia do IPO de Coimbra, Na consulta, a doente apresentava uma formação 
endurecida palpável no hipogastro. À observação, atrofia vulvovaginal intensa com perda 
hemática escassa, colo com formação exofítica, friável, tendo-se colhido material para exame 
histológico. No toque vaginal palpa-se massa a exteriorizar-se do colo e ao toque retal 
apresentava uma formação pétrea. A biópsia da massa cervical revelou adenocarcinoma de 
células claras (primário endometrial ou endocervical) irressecável (estadio IIA de FIGO). Em 
consulta de Decisão Terapêutica, optou-se pela terapêutica intensiva concomitante de 
quimioterapia e radioterapia, que iniciou em novembro 2021. Durante o tratamento, manteve 
períodos de metrorragias, tendo necessidade de uso de epsicaprom em SOS. Em janeiro 2022 
terminou tratamento, aguardando atualmente a realização de RM pélvica para reavaliação. 
Discussão  
Uma mulher pós-menopáusica com metrorragias é sempre um sinal de alarme que requer 
sempre uma investigação complementar, uma vez que a hemorragia uterina anómala (HUA) 
traduz frequentemente patologia orgânica. Neste sentido, é mandatória a exclusão de patologia 
maligna endometrial via ecografia ginecológica transvaginal. Na pós-menopausa, o carcinoma do 
endométrio é a causa subjacente em cerca de 10% dos casos. Devemos estar alertados que a 
abordagem de uma HUA em doente virgem obriga a opção pela via supra-púbica, o que, por 
vezes, em doentes com excesso ponderal limita a acuidade diagnóstica do exame. Em suma, este 
caso vem mostrar que o médico de família deve sempre valorizar uma HUA, sobretudo na pós-
menopausa, independentemente do não-início de vida sexual. 
 
Palavras-chave: Metrorragia, hemorragia uterina anómala, rastreio do cancro do colo do útero 
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CONSULTA DO ADOLESCENTE: “UMA AGULHA NO PALHEIRO” 
Brenda Jorge

1
; Fernando Charrão

1
 

1 - USF La Salette - ACeS Aveiro Norte 
 
Enquadramento  
O síndrome do ovário poliquístico (SOP) é uma entidade clínica frequente em adolescentes e é 
caracterizada por hiperandroginismo e irregularidade menstrual. Deve-se considerar 
hiperandrogenismo em qualquer adolescente que se apresente com hirsutismo, oligo-
anovulação e obesidade central. A importância de um diagnóstico precoce prende-se com as 
implicações clínicas inerentes, nomeadamente infertilidade, hiperplasia endometrial e 
complicações metabólicas.  
Descrição do caso  
Jovem de 15 anos, género feminino. Dos antecedentes pessoais a destacar: Obesidade. Menarca 
aos 13 anos. Antecedentes familiares: Obesidade e dislipidemia. Sem hábitos nocivos. Dieta 
desequilibrada. Sem medicação habitual. PNV atualizado. 
Vem à consulta com a mãe. Pouco extrovertida, sem queixas. Quando questionada, refere um 
aumento de peso no último ano, mas que não valorizou por passar mais tempo em casa, dado o 
contexto da pandemia. Refere, ainda, aumento da pilosidade generalizada, sem resultado no 
tratamento com laser, e irregularidade menstrual. Ao exame objetivo, de salientar: IMC: 34; 
Perímetro abdominal 112 cm. Fácies com acne e pilosidade aumentada. Presença de maior 
pilosidade na região abdominal, lombar e nadegueira; estrias verticais predominantes na região 
infraumbilical. Teste Adams: desvio aparente, giba à direita. 
Para melhor esclarecimento das manifestações clinicas, foi pedido estudo analítico com 
doseamento de testosterona, ecografia ginecológica, ecografia renal e suprarrenal e radiografia 
da coluna. Reforçou-se importância de modificação de estilo de vida. Nos exames 
complementares foi documentado hiperandroginismo bioquímico e presença de ovários 
poliquisticos. 
Discussão  
Perante um quadro de hiperandroginismo no adolescente, a abordagem diagnóstica deve ser 
orientada para as causas principais, nomeadamente SOP. A primeira intervenção terapêutica no 
SOP é a modificação de estilo de vida para prevenção das complicações metabólicas e do risco 
cardiovascular. O médico de família deve saber identificar problemas subvalorizados ou 
subdiagnosticados. Na grande maioria dos casos, o adolescente não é utilizador ativo dos CSP, 
pelo que, não raramente, na consulta de saúde infanto-j      ,                  “           
           ”  
 
Palavras-chave: adolescente, hiperandrogenismo, Síndrome do ovário poliquístico 
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APERTO NO PEITO 
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1 - USF João Semana 
 
Enquadramento  
Estima-se que 80% da informação necessária para se chegar a um diagnóstico é colhida na 
história clínica. Em muitas                                ‘’                            í   ’’, 
pois a abordagem holística do utente e o seguimento temporal da evolução das suas queixas, 
permite uma investigação diagnóstica adequada. Neste caso, relata-se um estudo de síncopes de 
repetição, cuja abordagem etiológica dependeu de uma anamnese cuidada e exames 
complementares de diagnóstico dirigidos.  
Descrição do caso  
Utente do sexo feminino de 22 anos, com antecedentes pessoais de rinite alérgica e perturbação 
de ansiedade. Sem antecedentes familiares de relevo. Sem medicação habitual. 
A utente dirigiu-se ao serviço de urgência do hospital da área de residência após episódio de 
síncope. Foi feita a abordagem inicial adequada e assumido o diagnóstico de síncope vasovagal. 
Pouco tempo depois recorreu à consulta por repetição dos eventos sincopais. Tinha exame físico 
normal, eletrocardiograma e estudo analítico recentes sem alterações. Foi pedido um 
ecocardiograma e um holter, que se revelaram normais. Posteriormente, em nova consulta, 
dada a recidiva dos episódios, optou-se por abordar detalhadamente possíveis diagnósticos 
              A                x  ,                      ‘’               ’’     )                  
profunda, que não tinha mencionado previamente, pois associava à sua perturbação de 
ansiedade. Referia que, por vezes, eram acompanhados por tosse seca. Assim, direcionou-se a 
investigação diagnóstica e foi pedida uma espirometria com prova de broncodilatação, que foi 
positiva e demonstrou uma limitação do fluxo aéreo, tendo sido feito o diagnóstico de asma. 
Iniciou Budesonida + Formoterol, 160 µg/dose + 4,5 µg/dose 2id. Atualmente, mantém-se com 
asma bem controlada e sem novos episódios de síncope. 
Discussão  
É importante abordar as queixas de cada utente e perceber se existem alterações que estejam a 
ser subvalorizadas, através de uma entrevista centrada na pessoa com uma anamnese 
adequada.  
A doença asmática afeta cerca de 7% da população portuguesa, sendo que uma grande 
percentagem corresponde a doentes mal controlados. O diagnóstico precoce desta patologia é 
essencial para evitar exacerbações, manter uma função pulmonar normal ao longo do tempo e 
diminuir a mortalidade associada à doença.  
 
Palavras-chave: síncope, asma 
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“POR VEZES NÃO É SÓ UMA HEMORRAGIA" – RELATO DE CASO CLÍNICO 
José Pedro Silva
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1 - USF Marquês de Marialva - CS Cantanhede; 2 - UCSP Águeda III - CS Águeda 
 
Enquadramento  
A hemorragia uterina anormal (HUA) na pós-menopausa é um sinal de alarme, já que pode 
traduzir patologia orgânica. 5-10% das mulheres com HUA têm neoplasia do endométrio, 
aumentando com a idade e fatores de risco. 
Descrição do caso  
Mulher, 66 anos, doméstica, família nuclear, estadio VII de Duvall, classe III de Graffar, 4 no 
APGAR Familiar, Barthel independente. AP: Dislipidemia, Hipertensão Arterial, AVC a 02/2021, 
Dependência Alcoólica Crónica, Incontinência Urinária Mista, 20 UMAs, MH: atorvastatina 40mg 
id, AAS 100mg id, acido fólico 5mg id, tiaprida 100 mg 2id, estriol 1 mg/g id e  Cloreto de tróspio 
20 mg id. Desconhece alergias. História ginecológica/obstétrica: menarca aos 11 anos; ciclos 
regulares e fluxo normal associado a dismenorreia, G3P3, Menopausa aos 45 anos, com 
sintomatologia vasomotora, sem THS. AF irrelevantes. Nega rastreio de colo-útero (RCCU). 
Mamografia de 2019 normal  
Utente não frequentadora. Recorreu à consulta aberta do Centro de Saúde por metrorragias 
abundantes e recorrentes com início há 2 dias. À avaliação ginecológica, vulva sem alteração, 
vagina com parede anterior com superfície nodular eritematosa muito friável e perda hemática 
muito abundante com coágulos. Encaminhada ao serviço de urgência. Analiticamente Hb 12.1-
>12g/dl; INR 1,1; FA 154; PCR 4.72, serologias infeciosas negativas; ecografia mostrou útero 
heterogéneo, não se identificando endométrio, com parede vesical contigua à região istmica 
uterina, irregular e infiltrada, associada a nódulo de diâmetro 30mm. Ficou internada 5 dias, 
com controlo de perdas hemáticas e realização de biópsia da parede anterior da vagina. Realizou 
ressonância magnética pélvica em ambulatório mostrando massa volumosa tumoral, anterior ao 
colo, comprimindo o útero e invadindo a parede anterior e posterior da vagina e parede 
posterior da bexiga. A biópsia revelou carcinoma espinocelular da parede da vagina 
moderadamente diferenciado, pelo que foi encaminhada para o IPO Coimbra, onde se encontra 
a ser seguida. 
Discussão  
A história clínica e o exame físico são imprescindíveis na investigação da HUA. A ecografia 
transvaginal é o exame de imagem de 1ª linha, devendo a avaliação laboratorial incluir um 
hemograma com plaquetas.  
Todas as mulheres devem ter o RCCU atualizado, uma vez que a displasia ou neoplasia do colo 
do útero poderá ser uma causa da HUA. O Médico de Família possui assim um papel privilegiado 
na prevenção e, quando esta já não é possível, suspeição e orientação da patologia oncológica 
ginecológica. 
 
Palavras-chave: hemorragia uterina anormal, pós-menopausa, carcinoma espinocelular da 
vagina 
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ESTENOSE LOMBAR EM MULHER JOVEM:  UM CASO DE INAPTIDÃO PARA O 
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1 - Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 2 - 
Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
 
Enquadramento  
A Estenose Lombar define-se por uma diminuição do diâmetro normal do canal vertebral, na sua 
localização lombar. A etiologia desta patologia inclui a forma congénita e a adquirida, sendo esta 
última frequentemente de génese degenerativa. A degeneração crónica dos discos 
intervertebrais provoca a hipertrofia das articulações zigapofisárias e a formação de osteófitos. 
Todos estes elementos contribuem, no seu conjunto, para a redução do canal vertebral, sendo 
que o nível mais atingido é usualmente L4-L5. 
A Estenose Lombar é mais prevalente no sexo feminino, sobretudo a partir dos 60 anos e 
associa-se a Estenose Cervical, em muitos dos casos. Os sintomas incluem lombalgia, ciatalgia e 
claudicação neurogénica, correspondentes ao nível da coluna lombar atingido. Tipicamente 
ocorre alívio sintomático com a flexão do tronco e com a posição sentada e, pelo contrário, 
existe agravamento dos sintomas com a extensão do tronco e com o ortostatismo prolongado. 
Descrição do caso  
36 anos, sexo feminino, repositora de artigos em supermercado. Refere lombalgia com 
irradiação pela face posterior da coxa esquerda até ao joelho, com cerca de 10 anos de evolução 
e agravamento sintomático substancial nos últimos 3 meses. Ao exame objetivo, salienta-se a 
dor à palpação da apófise espinhosa de L5. A ressonância magnética da coluna lombar revelou 
anterolistese do segmento L5-S1, acompanhado de procidência discal posterior, estenose dos 
buracos de conjugação atravessados pelas raízes L5 e assimetria na fusão do arco posterior de 
L5. Os sintomas de lombalgia apresentam intensidade elevada, são pouco sensíveis à abordagem 
conservadora (analgesia e reabilitação funcional) e com noção de agravamento após a Mudança 
de Função, há cerca de 1 ano, em que o seu Posto de Trabalho passou a pertencer à secção do 
Talho. Propôs-se a abordagem cirúrgica e o repouso relativo a esta trabalhadora, encontrando-
se Inapta Temporariamente para o Trabalho. 
Discussão  
O diagnóstico da Estenose Lombar baseia-se em exames radiológicos, tais como a tomografia 
computorizada ou a ressonância magnética, embora a radiografia da coluna seja o exame inicial 
mais comummente utilizado. O tratamento assenta na abordagem conservadora, que inclui o 
repouso, a terapêutica analgésica (anti-inflamatórios não-esteroides, fármacos gabaérgicos, 
entre outros), a terapêutica injetável com corticosteroides e a reabilitação funcional. A 
abordagem cirúrgica é uma opção para os casos refratários e/ou extremamente sintomáticos. 
Pode-se presumir que o agravamento dos sintomas observado após a Mudança de Função (de 
reposição de artigos para a secção do Talho) se deverá à permanência em posição ortostática 
fixa e com extensão completa do tronco, durante maiores períodos de tempo, em oposição ao 
Posto de Trabalho que ocupava previamente. A indicação médica para repouso é uma das 
condições para as quais se pode atribuir ao trabalhador uma Inaptidão Temporária para o 
Trabalho. 
 
Palavras-chave: Estenose lombar, Medicina do Trabalho, Ortopedia 
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SARCOMA DE EWING: UM CASO CLÍNICO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
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Enquadramento 
O sarcoma de Ewing (SE) é o segundo tumor ósseo maligno primário mais comum, é 
extremamente raro e bastante metastático. Acomete principalmente crianças e adolescentes, 
com pico de incidência em torno dos 15 anos. Pode ocorrer em qualquer osso ou tecido mole, 
mas é mais prevalente na pelve, esqueleto axial ou fémur. O sintoma mais frequente é dor, 
localizada ou generalizada, que progressivamente se torna intensa e persistente.  
Relatamos o caso de uma adolescente com dor musculo-esquelética com vários meses de 
duração e de agravamento progressivo, cujo diagnóstico se revelou após persistência 
diagnóstica do seu Médico de Família durante 2 meses após o primeiro contacto médico, e que 
possibilitou o início do tratamento de forma célere. 
Descrição do caso  
Paciente do sexo feminino, 17 anos, relata pela primeira vez, em Novembro de 2021 na consulta 
de Saúde Infantil e Juvenil (SIJ) de Medicina Geral e Familiar (MGF)  dor no joelho esquerdo 
iniciada há cerca de 3 meses. Esta dor estendeu-se para a anca e posteriormente a toda a 
hemipelve esquerda. Realizou radiografia da coluna lombar e membros inferiores para despiste 
de dismetria que se confirmou e, mais tarde, por manutenção das queixas, raio x da bacia que 
mostrou lesão osteolítica dos ramos púbicos e da região acetabular. Ao exame objetivo 
apresentou limitação dolorosa das mobilidades da anca e tumefação na nádega e região 
          P                            R     â     M                     “V                 
região pélvica à esquerda com componente de tecidos moles muito ex     ”  F         
reencaminhada para consulta externa de Ortopedia do hospital da área e posteriormente para 
um centro hospitalar de referência onde realizou biópsia da lesão que confirmou o diagnóstico. 
Atualmente encontra-se a realizar quimioterapia no IPO. 
Discussão  
A dor músculo-esquelética é uma queixa comum na consulta de SIJ e os diagnósticos mais 
                                   “                  ”,        ,    õ                      
prática de desporto ou de atividades da vida diária. Contudo, perante a manutenção da queixa, 
esta não deve ser desvalorizada e deve-se proceder a investigação.  
Neste caso, após exames imagiológicos surgiram como hipóteses diagnósticas o SE, linfoma e 
osteossarcoma. O diagnóstico final de SE foi obtido após biópsia.   
Relativamente ao tratamento deste tumor, com ou sem metástase, envolve quimioterapia e 
terapia local, incluindo cirurgia e radioterapia, que resultam em forte carga psicológica e física.  
O progresso no tratamento da doença localizada melhorou a taxa de sobrevida em 5 anos de 
menos de 20% para mais de 70%, mas a elevada taxa de recorrência permanece.  
Este caso demonstra a importância da persistência na investigação diagnóstica de patologias que 
não foram bem elucidadas a despeito da utilização de recursos de imagem e laboratoriais 
refinados, pois apesar das doenças raras não fazerem parte do espectro médico quotidiano, o 
seu diagnóstico não deve ser negligenciado ou menosprezado. 
 
Palavras-chave: Bone Tumor, Ewing's sarcoma, Ewing's sarcoma of bone, Sarcoma 
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QUANDO UM DESCONGESTIONANTE MAIS CONGESTIONA 
José Pedro Machado Liberal
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1 - USF Santa Maria - ACES Grande Porto II - Gondomar; 2 - USF João Semana - ACES Baixo Vouga 
 
Enquadramento  
A rinite secundária ao uso de descongestionantes nasais é a inflamação da mucosa nasal a que 
se associa a congestão, rinorreia e outros sintomas. Dada a facilidade de acesso a estes 
medicamentos de venda livre, e ao efeito de alivio rápido que eles provocam, muitos doentes 
acabam por fazer um uso indevido com consequências para a sua saúde. 
Descrição do caso  
Homem, 45 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, sem medicação crónica, recorre a 
consulta aberta por obstrução nasal e rinorreia aquosa, sem fator desencadeante, com cerca de 
10 meses de evolução, automedicada com descongestionante nasal de venda livre 
(dimetindeno+fenilefrina 0.25mg/ml + 2.5mg/ml ad libitum), sem outra sintomatologia 
associada e com agravamento da congestão nasal e cefaleias. Tendo em conta não existirem 
antecedentes pessoais de rinite alérgica ou vasomotora, não existir fator desencadeante, 
rinoscopia anterior com mucosa edemaciada e ausência de pólipos, assumiu-se como 
diagnóstico rinite medicamentosa decorrente de inicio de descongestionante em contexto de 
quadro respiratório superior. Nesse sentido, descontinuou-se o descongestionante nasal, 
informou-se o doente que a congestão nasal provavelmente iria piorar temporariamente após a 
descontinuação e iniciou-se corticoide intranasal (fluticasona 27.5 µg/dose bid). Fez-se uma 
reavaliação ao fim de dois meses contudo a recuperação total só foi conseguida ao fim de seis, 
sem queixas de novo. 
Discussão  
Os descongestionantes nasais de venda livre possuem substâncias vasoconstritoras que 
contraem os vasos da mucosa nasal, diminuindo o edema. O efeito de desobstrução é rápido 
mas é passageiro e o doente passa a fazer um uso mais frequente e em maior dose, levando à 
dependência e a outros efeitos secundários. O médico de família tem um papel essencial na 
identificação deste tipo de situações não só pela frequência com que sucedem mas também 
porque os doentes, por desconhecimento da sua importância e implicações, omitem o seu uso. 
Geralmente o tratamento com corticoides intranasais é efetivo, no entanto, nos casos em que os 
tópicos não conseguem penetrar na mucosa nasal, especialmente no período de 
descontinuação, um breve curso de corticoides orais pode ser prescrito. A recuperação é 
completa mas pode demorar cerca de um ano nos casos de uso prolongado e excessivo.  
 
Palavras-chave: Rinite medicamentosa, descongestionantes nasais, venda livre 
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MONONUCLEOSE INFECIOSA: SENSIBILIDADE PARA UM DIAGNÓSTICO TARDIO 
Carlos Braga
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1 - USF Norton de Matos 
 
Enquadramento  
A mononucleose infeciosa é uma infeção viral causada pelo vírus Epstein-Barr, afetando 
sobretudo crianças e jovens. Pode mimetizar outras doenças que afetem a orofaringe e as 
amígdalas o que leva a um tratamento dirigido a essas patologias conduzindo a um diagnóstico 
tardio de mononucleose. Os sintomas geralmente prolongam-se no tempo o que deve fazer 
suspeitar esta infeção viral, quando comparado com outras infeções bacterianas ou virais.  
Descrição do caso  
Mulher de 35 anos, previamente saudável e sem medicação habitual recorreu à consulta aberta 
da sua Unidade de Saúde Familiar no dia 03/03/2022. Referia astenia, odinofagia que agravava 
substancialmente com a deglutição e febre com pico máximo de 38.3ºC. À data tomava 
Paracetamol de 12 em 12 horas, sem benefício terapêutico. Ao exame objetivo, apresentava 
uma hipertrofia amigdalina com exsudado esbranquiçado bilateral com adenopatias cervicais 
associadas. Ficou medicada com Amoxicilina + Ácido Clavulânico 875/125 mg e Ibuprofeno 600 
mg de 12 em 12 horas. 
Sem melhoria da sintomatologia a utente recorreu ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra no dia 10/03/2022, onde realizou um teste de diagnóstico antigénico 
rápido Streptococcus grupo A e um teste PCR SARS-CoV-2, ambos negativos. 
No dia 15/03/2022 recorreu a uma consulta não presencial da sua unidade mantendo queixas de 
odinofagia e febre, contudo mais responsivas à toma de paracetamol. Pelo elevado grau de 
suspeição realizou-se a reação de Paul-Bunnell, que apenas foi positivo até uma diluição de 1:2. 
A doente continuou com o tratamento sintomático com paracetamol e ibuprofeno. 
O quadro infecioso manteve-se inalterado destacando-se ainda um aumento do tamanho das 
adenopatias cervicais, motivando nova vinda à consulta aberta da unidade. Ponderando ainda o 
diagnóstico de uma infeção viral por Epstein-Barr requisitou-se novas análises a 20/03/2022 
registando-se alterações da função hepática, linfócitos atípicos, elevação da PCR e Anticorpos 
EBV IgG e IgM positivos, confirmando a hipótese de Mononucleose Infeciosa. A utente 
continuou com o tratamento sintomático e pediu-se novo controlo analítico da função hepática 
pelo risco de complicações inerentes à patologia. 
Discussão  
Apesar de o teste da reação de Paul-Bunnell ser atualmente a primeira linha de diagnóstico, 
cerca de 25% dos casos permanece negativo na 1ª semana, sendo necessário uma investigação 
mais detalhada. Contudo, pela possibilidade de complicações torna-se fundamental o 
diagnóstico precoce, mesmo sabendo que o tratamento será apenas sintomático. 
Dessa forma, apesar da idade não ser sugestiva e o teste Paul-Bunnell ser inicialmente negativo, 
não se deve descurar a possibilidade deste diagnóstico, sendo muito relevante o papel do 
Médico de Medicina Geral e Familiar na escolha dos exames complementares de diagnóstico e 
no seguimento do doente. 
 
Palavras-chave: Mononucleose Infeciosa, Diagnóstico, Epstein-Barr 
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DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS QUANDO UMA PATOLOGIA ORGÂNICA SE SOBREPÕE A 

UM QUADRO DEPRESSIVO 
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Enquadramento  
O médico de família é normalmente o primeiro ponto de contacto com o sistema de saúde, lida 
com diferentes patologias, muitas com apresentação indiferenciada e precoce, como a 
somatização de fatores mentais na forma de sintomas físicos, muito valorizados pelo doente 
mesmo após exclusão de causas orgânicas. Cabe ao médico de família estabelecer um 
relacionamento de apoio e confiança sem desvalorizar as queixas do doente, permanecendo 
sempre alerta para o surgimento de uma doença física. 
Descrição do caso  
Mulher de 44 anos, caucasiana, fase V do ciclo de Duvall, classe média de Graffar, 
administrativa. Antecedentes de obesidade com colocação de sleeve gástrico (2013), 
colecistectomia laparoscópica e diabetes gestacional. Recorre à consulta da sua USF em 07/ 
2021 por choro fácil, cansaço, anedonia, sono pouco reparador e ansiedade por problemas 
laborais, iniciando sertralina 50mg. Na reavaliação manifesta preocupação marcada em falhar na 
assistência aos pais, mantém cansaço, insónia inicial e sono fragmentado. É adicionado à 
posologia trazodona 100mg e diazepam 10mg em SOS. Em 09/2021 volta à USF por manutenção 
dos sintomas e grande preocupação por iniciar sintomas semelhantes a pielonefrite que teve no 
passado, com dor supra-púbica, arrepios, dor à palpação da musculatura paravertebral e 
cansaço. Exame físico sem alterações, combur com eritrócitos. São pedidos MCDTs para 
esclarecer quadro. Uma semana depois recorre ao SU com astenia, mialgias, dorsalgia, cefaleias 
fronto-parietais, diarreia e febre. Raio-x de toráx apresentou reforço broncovascular à direita, 
estudo analítico elevação de pro-BNP e D-dímeros, gasimetria hipocapnia e angio-TAC: “     ra 
cardiomegalia, fina lâmina de derrame pericárdico, pequeno volume de derrame pleural 
b         “  T                                                      í                        í      
Medicada com furosemida, controlo dos FRCV e realização de ecocardiograma e Holter em 
ambulatório. Regressa ao médico de família no dia seguinte por agravamento da dor na base 
torácica esquerda, dispneia para médios/pequenos esforços e cansaço extremo, sendo 
encaminhada ao SU para reavaliação. É internada por febre sem foco associada a derrame 
pericárdico e pleural. O estudo serológico foi negativo, porém no estudo imunológico revelou 
IgM e IgG positivas a parvovirus e enterovirus. Cumpriu 7 dias de doxiciclina. Teve alta com 
seguimento em medicina interna para investigações adicionais. 
Discussão  
Este caso clínico revela a importância da exclusão de diagnósticos diferenciais perante 
diagnósticos que parecem evidentes. A instalação de alterações do humor com sintomas 
depressivos, anedonia, insónia e cansaço não devem enviesar o diagnóstico apesar do contexto 
familiar e laboral poderem justificar um quadro de depressão. A exclusão de causas orgânicas 
deve ser considerada. Na primeira avaliação pode ter havido uma desvalorização do quadro 
pelos antecedentes depressivos e inespecificidade das queixas. 
 
Palavras-chave: depressão, somatização, doença orgânica 
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EMARANHADO DE “RED FLAGS” 
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Enquadramento  
Em Portugal, o cancro colorretal (CCR) constituiu 17,4% do total de novos casos de doença 
oncológica registados em 2020. A mortalidade por CCR tem vindo a diminuir. Contudo, a 
incidência de CCR abaixo dos 50 anos tem vindo a aumentar, com predomínio de tumores 
localizados no reto e cólon esquerdo. 
Descrição do caso  
Descreve-se o caso de um homem de 41 anos, fumador, com doença hemorroidária e sem 
antecedentes familiares de relevo. Em dezembro de 2021, reportou agravamento da doença 
hemorroidária, azia e perda ponderal de 23% do seu peso habitual, que o utente associava às 
alterações alimentares adotadas para controlo dos seus sintomas digestivos. Referia, ainda, ter 
dejeções com fezes pouco moldadas e diarreia. Ao exame físico, não apresentava quaisquer 
alterações, à exceção de ruídos hidroaéreos aumentados. Foi medicado sintomaticamente com 
pancreatina+dimeticone. Em fevereiro de 2022, recorre a consulta de doença aguda por manter 
sintomas. Fazia-se acompanhar de análises, nas quais apresentava glicémia em jejum de 
164mg/dL e apresentava uma glicémia ocasional de 194mg/dL. A perda ponderal foi assim 
enquadrada no contexto de provável diabetes mellitus. Foi solicitada reavaliação da glicémia e 
iniciada metformina. Dois dias depois, o utente recorre ao Serviço de Urgência por dor 
abdominal, proctalgia, retorragia, tenesmo, falsas vontades e incontinência fecal. Realizou 
colonoscopia urgente, na qual se identificou uma lesão vegetante estenosante a 5 cm da 
margem anal, com displasia de alto grau. Posteriormente realizou exames de estadiamento, nos 
quais se identificaram metástases ganglionares, hepáticas e torácicas. Encontra-se atualmente 
em seguimento na consulta multidisciplinar, aguardando resultado de biópsias e biologia 
molecular para início de quimioterapia paliativa. Em consulta de Medicina Geral e Familiar, o 
utente (com pleno conhecimento da sua situação clínica) manifestou vontade de deixar de 
fumar. Neste âmbito, foi realizada entrevista motivacional e iniciados buproprião e buspirona.   
Discussão  
A maioria dos utentes diagnosticados com CCR com idade inferior a 50 anos encontra-se 
sintomática à data do diagnóstico. Os sintomas iniciais (por vezes inespecíficos) são geralmente 
acompanhados pelos Cuidados de Saúde Primários. Neste contexto, as situações clínicas que, de 
forma independente, apresentam maior valor preditivo positivo para CCR são a retorragia 
(2.4%), perda ponderal (1.2%), dor abdominal (1.1%), diarreia (0.94%), obstipação (0.42%), 
toque rectal anormal (4%), anemia (2.3%), pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva (7.1%) e 
aumento da glicémia (0.78%). Dada ausência de rastreio nesta população, o diagnóstico precoce 
de CCR dependerá da avaliação personalizada dos sinais e sintomas cada utente, cuja valorização 
clínica deverá ter em conta os respetivos valores preditivos nos Cuidados de Saúde Primários. 
 
Palavras-chave: Cancro colorretal 
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QUANDO UM TREMOR ABALA UMA FAMÍLIA 
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Enquadramento  
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente na 
população mundial, resultando da morte de neurónios da substância negra do mesencéfalo. Esta 
doença desenvolve-se, tipicamente, em indivíduos com idade compreendida entre os 55 e os 65 
anos. A etiologia é desconhecida, mas assume-se que resulta de uma combinação de fatores 
ambientais e genéticos. O diagnóstico é baseado na história clinica e no exame objetivo, 
evolução dos sintomas ao longo do tempo, bem como, na resposta obtida aos agentes 
dopaminérgicos. 
Descrição do caso  
Mulher, 55 anos, solteira, caucasiana. Família alargada (pais e tio) de quem é cuidadora 
informal. Antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes mellitus tipo II, obesidade, 
dislipidemia, tendinites dos músculos supraespinhosos bilateralmente e perturbação depressiva. 
Sem antecedentes familiares de doença neurológica. Atualmente com certificado de 
incapacidade temporária para o trabalho (CIT) devido à patologia osteoarticular. A 19/05/2021 
recorreu a consulta na Unidade de Saúde Familiar (USF) por tremor involuntário da região distal 
do membro superior esquerdo (MSE) desde o Natal de 2020. O mesmo ocorria essencialmente 
          ,                         “    ”    MSE                                       s. 
Ao exame objetivo, presença de tremor em repouso na extremidade distal do MSE, sem rigidez e 
com bradicinesia. Sem alterações ao nível dos outros membros ou da marcha. Equacionada a 
hipótese diagnóstica de DP e encaminhada para consulta externa de Neurologia, onde foi 
observada a 01/06/2021. Nesse momento, foram solicitados Ressonância Magnética cerebral e 
estudo da função dopaminérgica no sistema nervoso central com DaTSCAN e iniciada 
terapêutica com carbidopa+levodopa. Manteve contactos com a USF frequentes para renovação 
da CIT, revelando melhoria da sintomatologia após inicio da toma do fármaco e manutenção das 
capacidades para desempenhar o seu papel como cuidadora. Teve nova consulta de Neurologia 
  23    2 2 ,             D TSCAN        “          obal e assimétrica da disponibilidade dos 
transportadores pré-                                         ”           j             í     
estabelece diagnóstico de DP. 
Discussão  
Com este caso clínico pretende-se demonstrar a importância da abordagem biopsiocossocial ao 
nível dos Cuidados de Saúde Primários. Ao apresentar os sintomas biológicos (tremor), o Médico 
de Família tem um papel relevante na identificação e referenciação precoce de uma patologia 
crónica e progressiva, que com terapêutica adequada possibilita uma melhoria da qualidade de 
vida dos doentes. O estabelecimento do diagnóstico de uma doença sem terapêutica curativa, 
tem um grande impacto a nível psicológico, sendo crucial a escuta ativa e psicoterapia breve. Por 
fim, esta utente é cuidadora informal de 3 idosos, com todas as particularidades e dificuldades 
inerentes a este papel, pelo que cabe à equipa de saúde auxiliar na resolução dos problemas que 
surgem, bem como antecipar possíveis situações futuras. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Família, Tremor 
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Enquadramento  
A cefaleia constitui uma das queixas mais comuns que motivam a procura dos cuidados de 
saúde, tanto primários quanto hospitalares. Estima-se que 90% da população terá pelo menos 
um episódio de cefaleia ao longo da vida. 
O período pós-parto, caracterizado por alterações hormonais, privação de sono e stress 
psicológico, é especialmente suscetível ao desenvolvimento de cefaleia. Perante uma puérpera 
com cefaleia é necessário estabelecer diagnóstico diferencial entre causas primárias e 
secundárias (como pré-eclâmpsia, cefaleia pós punção dural e trombose venosa cerebral) e 
identificar possíveis sinais de alarme. 
Descrição do caso  
Sexo feminino, 32 anos, IO 0101 (cesarina às 34s por descolamento placentar), sem 
antecedentes pessoais de relevo ou medicação habitual. Recorre ao Serviço de Urgência (SU) de 
Obstetrícia ao 3º dia pós-parto por cefaleia intensa associada a lipotímia. 
À anamnese referia cefaleia holocraniana, não pulsátil e de crescente intensidade ao longo do 
dia (intensidade 8/10). Negava foto/fonofobia, náuseas ou vómitos, alterações da visão, défices 
neurológicos focais, agravamento com o esforço ou alterações do estado de consciência. Como 
fator de alívio referia melhoria significativa com o decúbito (intensidade 2/10). Tinha realizado 
analgesia com ibuprofeno 400mg e paracetamol 1g, sem alívio. Negava história pessoal ou 
familiar de enxaqueca.  
Ao exame objetivo encontrava-se normotensa, normocárdica e sem alterações ao exame 
neurológico.  
Colocou-se como hipótese diagnóstica mais provável cefaleia pós-punção dural (CPPD). Realizou-
se fluidoterapia e analgesia endovenosa e teve alta com indicação para reforço hídrico, analgesia 
e repouso. Foi explicada a causa e evolução da cefaleia, bem como os sinais de alarme para 
recorrer ao SU.  
Discussão  
A punção acidental da dura-máter é uma complicação da anestesia do neuroeixo e a CPPD é um 
dos efeitos adversos mais comuns na população obstétrica. 
Tem uma incidência variável e ocorre nos primeiros 5 dias após punção (90% dos casos até o 3º 
dia). Pode acompanhar-se de rigidez da nuca, sintomas auditivos, fotofobia e/ou náusea. O 
diagnóstico é clínico e deve ser considerado perante uma história de cefaleia ortostática e 
quando esta surge em estreita relação temporal com a punção.  A avaliação imagiológica apenas 
está indicada na presença de sintomas atípicos que impliquem exclusão de outras patologias.  
A cefaleia tende a cessar espontaneamente até 2 semanas, mas pode interferir de forma 
significativa nas atividades da vida diária da puérpera e na interação com o recém-nascido. O 
tratamento depende da gravidade dos sintomas, iniciando-se com terapêutica conservadora - 
repouso e analgesia (paracetamol, cafeína, AINE).  
O caso clínico surgiu no contexto de SU mas, dado o intervalo temporal até início das queixas, 
pode surgir nos CSP tornando-se importante a sensibilização dos médicos de Medicina Geral e 
Familiar para esta complicação da anestesia do neuroeixo. 
 
Palavras-chave: cefaleia, pós-parto, cefaleia pós-punção dural 



LIVRO DE RESUMOS 

47 
 

SOB UM OLHAR MAIS ATENTO - UM CASO CLÍNICO DE HERPES ZOSTER 
Marta Fernandes

1
; Mariana Seoane

1
 

1 - USF Fiães - ACES Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca 
 
Enquadramento  
O herpes zoster ou zona resulta da reativação do VZV (varicela-zoster virus) latente que 
conseguiu aceder aos gânglios sensitivos durante a infeção por varicela. É caracterizado por uma 
erupção vesicular unilateral dolorosa, que geralmente ocorre numa distribuição restrita a um ou 
mais dermátomos. A incidência da zona está a crescer mundialmente e a sua manifestação 
aumenta com a idade.  
Descrição do caso  
Sexo feminino, 55 anos, com antecedentes de hipotiroidismo, perturbação depressiva, 
obesidade e varicela na infância. Recorreu à consulta aberta a 03 de Janeiro 2022 por quadro de 
dor na região temporoparietal direita com irradiação cervical que depois passou para o ouvido 
ipsilateral com 5 dias de evolução. A dor era localizada sobretudo no ouvido direito, de caráter 
constante com sensação de calor e prurido associado. Sem febre. Sem alterações da audição, 
zumbidos ou vertigem. Sem alterações na visão.  
Ao exame objetivo apresentava o pavilhão auricular difusamente edemaciado e ruborizado, a 
concha descamativa e o canal auditivo muito edemaciado, com hiperemia, não tendo sido 
possível visualizar a membrana timpânica. Na região retroauricular, apresentava múltiplas 
vesículas aglomeradas, sem exsudados. Sem outras lesões vesiculares localizadas na face, palato 
ou língua. Exame neurológico sumário sem alterações.  
Medicou-se com brivudina 125 mg, 1 toma diária durante 7 dias e hidroxizina 25 mg 1 
comprimido de 12h em 12h.  
Reavaliou-se a doente 3 dias depois, havendo uma melhoria franca da dor, cicatrização das 
vesículas retroauriculares e ausência quase total de edema do pavilhão e do canal, com 
visualização da membrana timpânica que encontrava-se sem alterações. 
Discussão  
A dor localizada no dermátomo cervical C2 e C3 juntamente com as lesões vesiculares e a 
história de infeção prévia de varicela sugerem o diagnóstico de infeção por herpes zoster.  
Neste caso, foi fundamental fazer a exclusão de uma complicação otológica como o síndrome de 
Ramsay Hunt, que consiste na reativação do VZV no gânglio geniculado (gânglio sensitivo do 
nervo facial) e manifesta-se habitualmente pela tríade de paralisia facial periférica ipsilateral, 
otalgia e lesões vesiculares no pavilhão auricular. Podem estar associados outros sintomas como 
hipo/hipercusia, zumbidos, vertigem, lesões vesiculares na língua ou alteração do paladar. O 
tratamento endovenoso poderá ser necessário nos casos mais graves e, perante a suspeita deste 
diagnóstico, uma referenciação para a especialidade deverá ser realizada com urgência. 
Outro aspeto importante neste caso foi o detalhe do exame físico, uma vez que a doente não 
tinha reparado nas lesões herpéticas e, devido à sua localização, poderiam ficar escondidas de 
um olhar menos atento.  
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RASTREIO DO CANCRO DA MAMA EM ALERTA: RELATO DE CASO 
Adriana Pinheiro

1
; Tatiana Peralta

1
 

1 - USF Serra da Lousã 
 
Enquadramento  
O cancro da mama é o mais prevalente no sexo feminino. Tem como principais fatores de risco, 
a idade avançada, antecedentes familiares (AF), fatores hormonais e comportamentais e 
radiação ionizante. Nódulo mamário palpável, alterações do tamanho ou forma da mama, 
sensibilidade, retração ou secreção mamilar são os principais sintomas desta patologia. O 
diagnóstico requer exames de imagem e estudo anatomopatológico. Em Portugal, preconiza-se 
o rastreio do cancro da mama através de mamografia bienal nas mulheres entre os 50 e os 69 
anos. 
Descrição do caso  
Doente do sexo feminino, 52 anos, não fumadora, antecedentes de cefaleias de tensão, 
síndrome depressivo, dislipidemia, síndrome vertiginoso e alterações degenerativas da coluna 
dorsal. AF: tia materna falecida com cancro da mama e prima 1º grau falecida com tumor 
cerebral. 
Casada, ciclo de vida de Duvall – fase III; G2P2; Método contracetivo: oral combinado. Última 
citologia em julho de 2021; última mamografia em outubro de 2020 – sem alterações. 
Medicada com: alprazolam 1 mg, 3 id; beta-histina 24 mg 3id; fluoxetina 20 mg, 1 id e 
propanolol 10 mg em sos. 
Recorreu a consulta de doença aguda em maio 2021 por queixas de mastalgia direita e dor na 
linha axilar anterior, intermitente, com irradiação ao braço, com 2 anos de evolução. Nega toma 
de analgésicos, febre, nodularidades mamárias, alterações do trato gastrointestinal ou urinário. 
Exame objetivo: Sem alterações à inspeção mamária; Palpação mamária algo dolorosa 
bilateralmente, sem nódulos palpáveis e sem adenopatias axilares aparentes. Pedida ecografia 
mamária e agendada consulta planeamento familiar (PF). 
Após 1 mês (PF), à inspeção mamária observa-se tração à direita e ligeira retração mamilar 
associada. Palpou-se formação duro-pétrea na mama direita com 3-4 cm de maior diâmetro, 
indolor à palpação. 
Na mamografia pedida verificou-   “                                          -externo da 
            ”                          -   “                    ,              ”  [TOP ]  
Pediu-se consulta de cirurgia geral onde fez biópsia ecoguiada, estadiamento e estudo 
anatomopatológico, diagnosticando-se carcinoma lobular invasor, clássico. Bem diferenciado/G1 
a nível do QSE da mama direita. 
Discussão  
A taxa de sobrevivência do cancro da mama em países desenvolvidos ronda os 73%, mas a sua 
incidência é superior à dos países em desenvolvimento, em grande parte, devido aos estilos de 
vida menos saudáveis.  
O rastreio do cancro da mama mantém-se fulcral na deteção precoce, tendo o médico de família 
um papel fundamental na sensibilização para a importância do cumprimento do programa de 
rastreio e da auto-palpação mamária assim como da marcação de consultas de PF anualmente. 
A mastalgia apresenta-se apenas em cerca de 6% dos casos de cancro da mama. Apesar disso, 
em mulheres com mastalgia, mesmo com resultado de rastreio prévio sem alterações, não 
devemos nunca esquecer um dos diagnósticos diferenciais mais inquietantes, o cancro da 
mama.  
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Palavras-chave: breast cancer, symptoms 
 

ADENOPATIA QUE NEM SEMPRE REATIVA 
Raul Garcia

1
; Joana Rita Matos

2
 

1 - USF Fernando Namora; 2 - UCSP Soure 
 
Enquadramento  
A presença de adenopatias leva com alguma frequência à procura dos cuidados de saúde. Com a 
vacinação contra a COVID-19 esta procura tornou-se mais evidente, fruto das adenopatias 
reativas. Contudo, este sinal pode também ser a primeira manifestação de patologia com 
impacto na qualidade de vida e morbimortalidade. 
Descrição do caso  
Mês 1 
Consulta MGF 
Doente 56 anos, sexo masculino, recorre à consulta por adenopatia axilar esquerda com 2 meses 
de evolução, indolor. Antecedentes pessoais/familiares irrelevantes. Sem medicação habitual. 
Sem sintomas B e sem quaisquer outras queixas. Hábitos: tabaco 35 UMA, álcool 2 copos 
vinho/refeição, toxicómanos nega. 
EO: Normotenso, apirético. Escleras subictéricas; ACP normal. Adenopatia axilar esquerda com 
~3cm, móvel, indolor. Sem outras adenopatias palpáveis. 
Pedido Rx e TAC torácica, ecografia abdominal e análises (Hemograma, ficha lipídica, função 
hepática, ionograma, bilirrubinas e eletroforese proteínas). Agendada consulta a 15 dias. 
2ª Consulta MGF 
TAC Tórax: "Bolha no vértice pulmonar esquerdo ~12 mm diâmetro. Gânglios de dimensões 
normodimensionadas na região axilar direita, o maior ~15 mm maior eixo; na região axilar 
esquerda observamos uma adenomegália com 29x20 mm maior eixo, e outros gânglios de 
menores dimensões. No mediastino observamos gânglios normodimensionados a nível da loca 
de Barety e janela aorto-pulmonar, o maior ~12 mm maior eixo na loca de Barety. Sem outras 
alterações tomodensitométricas." 
Análises, Rx Tórax e ecografia abdominal: normais. 
Pedida Consulta Hematologia, reencaminhada para Medicina Interna pelo triador. 
Mês 3 
Consulta Medicina Interna 
EO: 2 adenopatias axilares, uma 3 cm e outra 1 cm, móveis, indolores. Sem adenopatias 
cervicais. Pedida biópsia de gânglio, TAC-TAP, PET e EDA. 
Mês 4 
Consulta Medicina Interna 
TAC-TAP sobreponível. 
PET FDG: Compatível com doença linfomatosa em atividade, com envolvimento ganglionar supra 
e infra-diafragmático. 
Biópsia: Linfoma Folicular Grau 1-2, estádio III-AX 
Pedidas Consultas Hematologia e Genética. 
Consulta Hematologia 
Massa adenopática axilar esquerda bulky >10cm, SUV máx 8.7 
FLIPI risco intermédio. Realizado estudo medular para medulograma, IFT e FISH. 
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Consulta Decisão Terapêutica: R-CHOP + Rituximab 2/2 meses, 2 anos, se resposta 
completa/parcial. 
Mês 10 
Concluiu 6 ciclos R-CHOP  PET CT: “E                 õ            b                     
doença linfomatosa de alto grau metabólico em atividade. Atribui-se ao presente estudo um 
           D        ,                         b                C                L     ) ”  
Atualmente mantém vigilância em Consulta Hemato-oncologia e tratamento com Rituximab, 
sem queixas. 
Discussão  
Não obstante a elevada prevalência de adenopatias sem significado patológico, pretende-se com 
este trabalho salientar a importância de uma boa anamnese e exame físico completos, para que 
não sujeitemos o doente a exames desnecessários nem desvalorizemos um sinal que pode ser a 
primeira manifestação de patologias graves. 
 
Palavras-chave: Adenopatia, Linfoma Folicular, Adenopatia Reativa 
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UM DIAGNÓSTICO ESCONDIDO ATRÁS DE UMA TELECONSULTA 
Silvia Cristina Silvana Garcia

1
; Ana Cecília Barbosa

1
; Ana Isabel Costa

1
 

1 - USF Uma Ponte Para a Saúde 
 
Enquadramento  
A neoplasia pulmonar é uma das principais causas de morte por cancro no mundo, sendo o 
tabagismo o principal fator de risco. O diagnóstico precoce é essencial para a diminuição de 
mortes pela doença. Contudo, o seu curso indolente com sintomatologia inicial inespecífica, 
somado a variáveis sociodemográficas e comportamentais, leva a que grande parte dos 
diagnósticos sejam detetados em estádios avançados. 
Descrição do caso  
Doente do sexo masculino, 58 anos de idade, caucasiano com o 5º ano de escolaridade. 
Apresenta antecedentes pessoais de acidente vascular cerebral em 2018, tabagismo (50 UMA) e 
consumo excessivo de álcool. Em maio de 2021, o médico de família (MF) realiza teleconsulta 
agendada pela esposa do utente, que atende a chamada e refere queixas de perda ponderal e 
anorexia do marido, com agravamento progressivo com 1 ano de evolução, que tem associado a 
aumento dos consumos etílicos e tabágicos. Pedido eletrocardiograma e estudo analítico, sem 
alterações, e deixado informação clínica escrita ao doente. Filha lê a informação para o pai e 
contata o MF referindo preocupação por este apresentar dispneia para moderados esforços, 
alguns episódios de expetoração hemoptoica e de sensação de asfixia recorrentes há vários 
meses. Solicita-se TAC torácica urgente e agenda-se consulta presencial, na qual o utente 
apresenta aspeto emagrecido e tem diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax direito com 
sibilos bilateralmente, à auscultação pulmonar. A TAC tórax revelou uma suspeita de neoplasia 
pulmonar. O doente foi referenciado para o Instituto Português de Oncologia do Porto para 
estudo, sendo diagnosticado com carcinoma epidermoide pulmonar em estádio cIIIB, sem 
indicação cirúrgica pelo resultado das provas funcionais respiratórias, pelo que foi proposto para 
quimiorradioterapia. 
Discussão  
O caso descrito ilustra a importância de direcionarmos um olhar mais atento aos doentes com 
alto risco de neoplasia pulmonar. Neste caso, apesar da presença de fatores de risco, o acesso 
limitado aos cuidados de saúde, a modalidade de consulta na qual foram apresentadas as 
queixas (com a limitação da exploração física e falhas na comunicação), a baixa literacia do 
utente e esposa, com aparente relativização dos sintomas, atuaram como possíveis fatores 
confundidores. A história clínica e exame objetivo são fundamentais na deteção de qualquer 
diagnóstico pelo que, apesar das potencialidades da teleconsulta, não é adequado para todos os 
doentes, sendo fulcral a adequação do método à necessidade do doente. 
 
Palavras-chave: Neoplasia do pulmão; diagnóstico 
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O LADO SOMBRIO DA CEFALEIA 
Rita Santinho Costa

1
; Luís Rafael Afonso

1
; Pedro Ribeiro Oliveira

1
 

1 - USF da Estrela 
 
Enquadramento  
A cefaleia é uma das queixas mais comuns encontradas na clínica. A maioria da população sofre 
ocasionalmente de cefaleias, podendo coexistir vários tipos no mesmo doente. Uma anamnese 
completa, resumindo o tempo de duração, a caracterização da dor, as possíveis causas 
subjacentes, a adaptação à cefaleia e o estado entre crises, conciliado com um exame físico 
adequado, auxiliam o diagnóstico diferencial entre causas primárias e secundárias de cefaleias. A 
presença de sinais e sintomas de alarme indiciam patologia subjacente grave e exigem estudo de 
imagem. 
Descrição do caso  
Utente de 59 anos, sexo feminino, antecedentes pessoais médicos de espondilartropatia/artrite 
reativa, hipotiroidismo e dislipidémia, antecedentes pessoais cirúrgicos de colecistectomia 
laparoscópica, granuloma de corpo estranho, síndrome do túnel do carpo bilateralmente e 
carcinoma basocelular. Medicada com salazopirina, levotiroxina, pantoprazol, bisoprolol, 
rosuvastatina e acemetacina, sem alergias medicamentosas. A utente apresentava cefaleias de 
tensão em estudo na Medicina Interna desde há vários anos. No decorrer de uma consulta de 
saúde adultos, a utente refere a presença de cefaleias diárias desde a menopausa que se tinham 
intensificado nas últimas semanas. A dor seria mais intensa na região temporal direita, pulsátil, 
por vezes, em pontada com duração de segundos e intensidade 9/10. Cefaleia que agravava com 
a prática de exercício físico. Negava náuseas, vómitos, fotofobia e sonofobia. Dada a alteração 
das características da cefaleia foi prescrita TC do crânio que revelou uma lesão expansiva intra-
parenquimatosa temporal direita com características sugestivas de agressividade. Contactado o 
serviço de Neurocirurgia que recomendou realização de RMN do crânio e, posteriormente, 
cirurgia para excisão da lesão. 
Discussão  
As características da cefaleia do tumor cerebral são geralmente inespecíficas e variam 
amplamente com a localização do tumor, tamanho e taxa de crescimento. À apresentação, a 
cefaleia é observada em aproximadamente 20% dos pacientes com tumor cerebral, ocorrendo 
durante o curso da doença em 48-60% dos casos. Dos tumores intracranianos primários mais 
frequentes destacam-se os gliomas, meningiomas e adenomas hipofisários. 
Os meningiomas são os tumores cerebrais primários mais frequentes. Embora a maioria dos 
meningiomas seja benigna, a sua localização no sistema nervoso central pode ser uma causa 
importante de morbilidade e/ou mortalidade. 
 
Palavras-chave: Cefaleia, Meningioma 
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INSUFICIÊNCIA SUPRARRENAL SECUNDÁRIA – O PERIGO DA DESCONTINUAÇÃO 

ABRUPTA DA CORTICOTERAPIA 
Inês Milhazes

1
 

1 - USF Flor de Sal - ACeS Baixo Vouga 
 
Enquadramento  
A Insuficiência Suprarrenal (ISR) aguda é uma patologia grave rara, que consiste na queda rápida 
de corticoesteroides na corrente sanguínea e constitui uma emergência médica. Ocorre 
frequentemente em indivíduos sob corticoterapia (CCT) há mais de 1 mês que suspendem 
abruptamente o tratamento, devido à supressão do eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarrenal 
induzida pelo mesmo (a chamada ISR secundária). Esta complicação pode ser prevenida com o 
desmame progressivo dos corticosteroides. O doente frequentemente apresenta-se 
assintomático e as manifestações mais frequentes da doença são bastante inespecíficas, tais 
como astenia, vómitos e diarreia.  O diagnóstico é difícil e a mortalidade é elevada, no entanto 
com o diagnóstico atempado e a intervenção adequada, o quadro melhora ao fim de algumas 
horas, pelo que é necessária não só a colheita de uma boa história clínica, mas também ter em 
atenção alguns achados no exame físico (ex: hipotensão) e no estudo analítico (ex: azotemia). A 
ISR secundária distingue-se da primária pela preservação da produção dos mineralocorticóides, 
o que se traduz pela ausência de hipocaliemia. 
Descrição do caso  
Homem, 54 anos, a fazer tratamento para neoplasia pulmonar, recorreu ao SU por astenia 
marcada e diarreia grave desde há 3 meses. Negou outras queixas. Ao exame objetivo, o doente 
apresentava-se prostrado, desidratado, taquipneico e hipotenso. Sem outros achados de relevo. 
O estudo analítico pedido mostrou azotemia e hiponatremia. Quando questionado sobre 
alterações recentes da medicação, o doente admitiu ter suspendido prednisolona. 
Foram então admitidos seguintes diagnósticos: ISR aguda secundária à suspensão de CCT e 
Lesão Renal Aguda (LRA) devido a hipoprefusão renal. Foi iniciada fluidoterapia intensiva, 
administrou-se bólus hidrocortisona 100 mg e ficou com hidrocortisona 100 mg endovenosa 8/8 
horas. Passadas umas horas, verificou-se uma melhoria do quadro clínico, com melhoria das 
queixas, normalização dos valores tensionais e melhoria do distúrbio hidroeletrolítico. 
Discussão  
Tendo em conta as queixas do doente de cansaço, os achados do exame físico (como a 
hipotensão) e as alterações encontradas no estudo laboratorial (como a hiponatremia e 
azotemia), mas sobretudo pela suspensão abrupta da CCT, foi então assumida a ISR secundária 
aguda. Apesar do doente apresentar também hipocaliemia e acidose metabólica, que não são 
típicas nesta patologia, estas podem ser explicadas pela hipoperfusão renal devido à hipotensão 
do doente, tendo então provocado LRA.  
A ISR é uma patologia rara e subdiagnosticada, mas ameaçadora da vida, pelo que é sempre 
importante relembrar quais são os seus principais sinais para um diagnóstico rápido e um 
tratamento eficaz. Quando isto se verifica, o quadro clínico melhora rapidamente. No entanto, é 
necessário um acompanhamento regular destes doentes, uma vez que o metabolismo dos 
corticoesteroides demora, em média, 1 ano a recuperar-se completamente, tendo o médico de 
família um papel fundamental. 
 
Palavras-chave: Insuficiência suprarrenal, azotemia, hipotensão, desidratação, 
corticosteroides, hiponatremia 
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UMA DOENÇA DA INFÂNCIA NA VIDA ADULTA 
Ana Sofia Pinheiro

1
; Gabriela Guiomar

1
 

1 - USF Braga Norte 
 
Enquadramento  
A Doença Mão-Pé-Boca (DMPB) representa uma doença infetocontagiosa que ocorre 
maioritariamente durante a infância. O vírus Coxsackie é o principal responsável pela infeção. 
Carateriza-se por lesões papulovesiculares com distribuição pela cavidade oral, mãos e pés, 
atingindo por vezes a região glútea. Associadamente, pode ocorrer febre e odinofagia. O 
diagnóstico é clínico e o tratamento é dirigido aos sintomas. Habitualmente, apresenta um curso 
benigno e auto-limitado. 
Descrição do caso  
Sexo masculino, 25 anos. Raça caucasiana. Técnico de metalurgia. Antecedentes pessoais e 
familiares irrelevantes. Sem medicação crónica. Recorre a consulta não programada por febre e 
odinofagia com início há 5 dias e duração de 3 dias. Após 2 dias do início dos sintomas, 
aparecimento de erupções cutâneas pruriginosas na região palmo-plantar e perioral. Estava 
medicado com bilastina 20mg. O filho de um colega de trabalho tinha tido diagnóstico recente 
de DMPB. Ao exame objetivo, apresentava pápulas eritematosas na região palmar e dorsal de 
ambas as mãos e na região perioral. Presença de vesículas na região plantar de ambos os pés. 
Orofaringe sem alterações. Dificuldade na marcha pela dor associada às lesões plantares. Optou-
se por manter a terapêutica, associando paracetamol 1000mg para a dor e um creme corporal 
calmante de calamina. Emitido Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho. 
Discussão  
Apesar de ser uma doença tipicamente da infância, o diagnóstico de DMPB deve ser considerado 
perante quadros que se caraterizem por um exantema papulovesicular das palmo-plantar, 
associado a febre e odinofagia. Este caso destaca a importância de uma história clínica 
detalhada, nomeadamente sobre o contexto epidemiológico do indivíduo. Apesar de raras, as 
complicações como desidratação, meningite e miocardite, podem ocorrer pelo que se torna 
fulcral o diagnóstico e avaliação do doente. 
 
Palavras-chave: papulovesicular, mão-pé-boca 
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NEOPLASIA DA BEXIGA - UMAS VEZES SILENCIOSA, OUTRAS DISSIMULADORA 
Helena Silva Martins

1
; Cátia Almeida Oliveira
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; Tiago Silva Duarte

1
; Rafael Gonçalves

1
 

1 - USF Alpha 
 
Enquadramento  
A neoplasia da bexiga é a mais comum envolvendo o sistema urinário. O carcinoma urotelial é o 
tipo histológico mais frequente. A incidência aumenta com a idade, sendo que 
aproximadamente 73% dos pacientes com neoplasia vesical apresentam mais de 65 anos. O 
tabagismo é o principal fator de risco. O diagnóstico é, frequentemente, tardio devido à 
semelhança de sintomas com outras patologias benignas. A cistoscopia é o exame diagnóstico 
de eleição.  
Descrição do caso  
Mulher, 83 anos, casada, caucasiana, família nuclear. Antecedentes pessoais de hipertensão 
arterial, obesidade e dislipidemia. Medicada com atorvastatina 20 mg e telmisartan 20 mg. Nega 
hábitos tabágicos ou alteração de peso. Sem antecedentes familiares de doença oncológica. A 
21/06/2021 recorreu a consulta na Unidade de Saúde Familiar (USF) por apresentar desde há 
cerca de um mês episódios frequentes de dor suprapúbica, polaquiúria e urgência miccional. 
Negava disúria, hematúria, febre, dor lombar, náusea, vómitos, entre outros sintomas. Ao 
exame objetivo, apresentava bom estado geral, corada e hidratada. De salientar, dor à palpação 
profunda da região hipogástrica, sem sinais de irritação peritoneal. Não apresentava alterações 
na tira-teste urinária. Perante estes sintomas foi equacionada a hipótese diagnóstica de infeção 
do trato urinário tendo-se solicitado urocultura para esclarecimento, cujo resultado foi negativo. 
Para exclusão de outras patologias do sistema urinário, solicitou-se ecografia renal e vesical. A 
 6  8 2 2                        USF,                                               : “      
polipóide na parede lateral di     ,      4   ,                               ”  E           
para o IPO do Porto, onde foi submetida a cirurgia a 16/11/2021. O resultado histológico revelou 
carcinoma urotelial papilar não invasivo, de baixo grau. 
Discussão  
Nos cuidados de saúde primários, as infeções do trato urinário apresentam uma elevada 
prevalência o que, perante determinados sintomas, pode moldar o raciocínio nesse sentido. No 
presente caso, inicialmente esta foi a hipótese diagnóstica equacionada. Porém, perante 
manutenção de sintomas e resultado negativo de tira-teste urinária e urocultura, tornou-se 
necessária a exclusão de outras patologias menos frequentes.  
O médico de família encontra-se numa posição privilegiada devido à possibilidade de 
seguimento regular do doente e subsequente avaliação do impacto biopsicossocial da doença. 
Além do exposto, salienta-se a importância da avaliação abrangente e centrada no paciente 
tendo em vista a formulação de diferentes hipóteses diagnósticas.  
Por fim, é fundamental proceder a uma referenciação precoce de forma a proporcionar um 
melhor tratamento e seguimento da doença com subsequentes ganhos em saúde e no bem-
estar do doente. 
 
Palavras-chave: neoplasia da bexiga, cuidados de saúde primários, raciocínio diagnóstico 
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O FENÓMENO ÍNDIO ASIÁTICO DA DIABETES MELLITUS 
Mónica Reis

1
 

1 - USF D. Diniz 
 
Enquadramento  
A diabetes é uma doença heterogénea que envolve fatores comportamentais, metabólicos e 
genéticos e pode ser prevenida pela melhor compreensão da suscetibilidade subjacente à 
doença e através da intervenção em fatores de risco modificáveis. A DM2 compreende 95% do 
total de casos de diabetes no mundo. É causado pela combinação de resistência à insulina, 
devido à obesidade e secreção deficiente de insulina. Estudos em asiáticos centraram-se na 
resistência à insulina como o principal fator responsável pelas alterações da glicémia levando ao 
              “         í             ”       ,                      IMC,             
asiática possui mais gordura corporal total, mais gordura visceral, uma maior resistência à 
insulina e consequentemente maior propensão para o desenvolvimento de DM2. Os asiáticos 
são antropometricamente magros e metabolicamente obesos. O excesso de gordura visceral e 
hepática, em associação com as perturbações nos níveis de adipocinas e lipídicos, promovem a 
insulino-resistência e hiperinsulinémia compensatória. Diversos estudos mostraram que bebés 
asiáticos têm maior nível de insulina no sangue do cordão umbilical em comparação com bebés 
caucasianos, sugerindo que a resistência à insulina está presente desde o nascimento. 
Descrição do caso  
Masculino, asiático, 29 anos sem antecedentes pessoais de relevo, recorre à consulta no final de 
Setembro 2021 por pesquisa de glicémia ocasional de 200mg/dl e fazia-se acompanhar de 
análises realizadas em 2019, com um valor de glicémia de 113mg/dl.  Utente não frequentador, 
com registo de análises em 2017, com glicémia de 101mg/dl. Antecedentes familiares de DM2.  
Peso 67 kg, IMC 29 kg/m2 e perímetro abdominal de 96cm. Tensão arterial de 116/89mmHg e 
FC 78bpm. Atendendo à idade jovem do utente foi solicitada Prova de Tolerância à Glicose Oral 
de 75gr com valor de 197mg/dl, Hemoglobina A1c de 9,1% e pesquisa de Anticorpos Antiilheus 
de Langerhans e Anticorpo Anti-GAD, ambos negativos. Perante o diagnóstico de uma DM2, foi 
medicado com associação de metformina (1000mg) e alogliptina (12,5mg) e realizados ensinos 
sobre alimentação adequada e prática de exercício físico. Em Novembro repetiu análises e 
apresentou Hemoglobina A1c de 7,2%. Em Janeiro de 2022 já apresentava um valor de 6,6% de 
Hemoglobina A1c e plena adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico. 
Discussão  
Portugal tem acolhido muitos imigrantes asiáticos e as equipas de cuidados de saúde primários 
devem ter especial atenção na gestão destes doentes no que concerne à identificação da 
diabetes, mesmo em doentes jovens. Os fatores de risco para DM2 incluem excesso de peso, 
obesidade, perímetro abdominal elevado, dieta pouco saudável, falta de atividade física, 
tabagismo, predisposição genética e familiar. No reconhecimento destes fatores associados à 
raça devemos realizar acompanhamento atuando sempre com base na medicina preventiva, 
com intuito de melhorar a qualidade de vida do doente e minimizar o impacto nos serviços de 
saúde. 
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Enquadramento  
As características psicossociais do utente, como a cultura, o nível socioeconómico, o nível de 
escolaridade e profissão, o contexto familiar, entre outras, particularizam a forma como este 
apresenta os seus sinais e sintomas, e influenciam a relevância que o mesmo lhes atribuí. 
Neste caso clínico podemos verificar que a perspetiva que o doente tem da sua saúde não 
espelha o conhecimento científico do médico, pelo que nem sempre as queixas mais 
importantes do ponto de vista clínico são as mais valorizados pelo utente, ou que, por 
dificuldades de expressão, este nem sempre as vai apresentar da forma mais direta ou 
expectável.  
Descrição do caso  
Mulher de 82 anos, que recorre a consulta de agudos por registos de glicemias no domicílio 
alterados. Antes de terminar a consulta refere queixas de metrorragia, com início cerca de uma 
semana antes, de pouca quantidade.  
Como antecedentes pessoais patológicos apresenta HTA, DM tipo II com insulinoterapia, 
obesidade, omartrose direita e síndrome de imobilismo. Quanto aos antecedentes ginecológicos 
e obstétricos, trata-se de uma Gesta 0, com menarca aos 12/13 anos, apresentando ciclos 
regulares e fluxos normais, e menopausa aos 40 anos, não tendo realizado terapia hormonal de 
substituição.  
Perante o descrito, para além da orientação da sua Diabetes Mellitus, foi-lhe requisitada uma 
ecografia ginecológica, onde foi recomendada a realização de estudo ecográfico por via 
endovaginal, cujo resultado levou à referenciação para a consulta de ginecologia. Importa 
destacar que inicialmente a doente apresentou alguma relutância relativamente à 
referenciação, tendo sido convencida pelo irmão a realizar o pedido e posteriormente refletir 
acerca da sua decisão.  
No seguimento da consulta de ginecologia realizou histeroscopia e biópsia dirigida, tendo sido 
posteriormente submetida a polipectomia por ressetoscopia, sem intercorrências e com o 
diagnóstico histológico de Carcinoma do endométrio de tipo endometrioide, bem diferenciado. 
Após realização do restante estudo foi realizada histerectomia total laparoscópica com 
anexectomia bilateral e biópsia do gânglio sentinela, com indocianina verde, sem 
intercorrências.  
Discussão  
O caso clínico descrito demonstra como nem sempre a principal queixa do utente é a que 
padece de maior atenção por parte do médico, tendo em conta a possível gravidade associada. 
A forma como o doente expressa as suas queixas é influenciada pelo impacto que estas têm no 
seu dia-a-dia, o seu conhecimento pessoal acerca dos possíveis diagnósticos, o receio 
relativamente ao exame objetivo ou eventuais exames complementares de diagnóstico que 
venham a ser necessários, e até mesmo pelo pudor que este possa ter em descrever as mesmas. 
Deste modo, pode-se realçar a importância de uma relação médico doente bem estabelecida, 
que facilita a comunicação, e ainda, reforçar a importância de não tomar a consulta por 
concluída apenas por se ter orientado a primeira queixa que é apresentada.  
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