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RESUMO 

 

O actual relatório diz respeito ao estágio realizado ao longo de quatro semanas no 

âmbito da disciplina de Medicina Comunitária (MC), descrevendo as experiências 

vivenciadas nos módulos urbano e rural e avaliando os resultados pedagógicos resultantes. 

 Os objectivos a que se propõe passam pela descrição das actividades, caracterização e 

comparação dos Centros de Saúde (CS) em que decorreu o estágio, determinação da 

importância da Medicina Geral e Familiar (MGF) na formação médica, elucidação dos 

problemas comuns e avaliação dos Programas de Saúde implementados a nível dos CS 

contactados. 

 As actividades realizadas incluíram a presença em seminários e consultas orientadas, 

execução de procedimentos de Enfermagem, visitas domiciliárias e a instituições de Cuidados 

de Saúde Primários, trabalhos obrigatórios desenvolvidos em MC (registos de consultas, 

elaboração de panfleto, dissertação sobre problema comum na MGF, colheita de história 

clínica e construção de fluxograma), estudo demográfico dos CS contactados e comparação 

dos esquemas farmacológicos anti-hipertensores a nível urbano e rural. 

 Vigilância sem queixa específica, tosse e lombalgias foram os principais motivos de 

consulta. Nos 707 hipertensos medicados avaliados, os inibidores do sistema renina-

angiotensina (ISRA) foram a classe mais utilizada e a associação diurético+ISRA constituiu o 

esquema preferido, particularmente em ambiente rural (31,10% versus 26,12%, p<0,01). 

Comparando os ambientes rural e urbano, no último privilegiaram-se as classes dos diuréticos 

e bloqueadores β (BB), as associações diurético+BB, diurético+ISRA+BB ou aquelas com 

mais de 2 fármacos, enquanto que a nível rural foi mais utilizada a monoterapia 

farmacológica, sobretudo com diuréticos e ISRA. 
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ABSTRACT 

 

 This report is related to the four-week residence in the scope of the subject of 

Communitary Medicine, describing its activities and evaluating the pedagogic consequences 

which resulted from them. 

 Their aims were based in describing such activities, comparing the Health Centers 

(HC) where the residence was completed, determining Family Medicine and General 

Practice’s (FMGP) importance in academic fulfilment, clarifying its usual problems and 

evaluating Health Programs established in each HC. 

 The activities included attendance of seminars and clinical appointments, observation 

and performance of nursing procedures, Primary Care institutions and household visits, some 

mandatory tasks (appointments’ registration, designing a leaflet and a decision algorithm, 

reflecting about an usual problem of FMGP and collecting a patients’ medical history), 

studying the HC’s populations at a demographic level and comparing antihypertensive drugs 

used in rural and urban settings. 

 Surveillance with no specific symptoms, cough and low backache were the main 

reasons motivating clinical appointments. In 707 medicated patients with hypertension,  

renin-angiotensin system inhibitors (RASI) were the commonest class of antihypertensive 

drugs to be chosen, while associations with RASI and diuretics were the preferred scheme, 

especially in the rural setting (31,10% versus 26,12%, p<0,01). In the urban setting and 

comparing to the rural one, diurets and beta-blockers (isolated or in combination) were 

favoured, as so associations combining diuretics with beta-blockers (with or without RASI) 

and 3 or 4 antihypertensive classes, whilst monotherapy schemes were predominant in the 

rural setting, mainly those including diuretics and RASI. 
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SIGLAS 
 

ARSN Administração Regional de Saúde do Norte 

APPACDM Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental 

ARA Antagonistas dos receptores da angiotensina 

BB Bloqueador dos receptores adrenérgicos β 

BCC Bloqueador dos canais de cálcio 

CCSRR Centro Comunitário de São Romão – Resende 

CS Centro de Saúde 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

CSS Cuidados de Saúde Secundários 

CSSJ Centro de Saúde São João 

CSR Centro de Saúde de Resende 

FMUP Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

HTA Hipertensão arterial 

ICPC-2 
Classificação Internacional dos Cuidados Primários 

(International Classification of Primary Care – 2nd Edition) 

IECA Inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

ISRA Inibidor do sistema renina-angiotensina 

M/A Monoterapia ou associação 

MAPA Medição ambulatória da pressão arterial 

MC Medicina Comunitária 

MGF Medicina Geral e Familiar 

SAP Serviço de Atendimento Permanente 

TaHT Terapêutica anti-hipertensora 

USFSC Unidade de Saúde Familiar de São Cipriano 

USFSMM Unidade de Saúde Familiar de São Martinho de Mouros 
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

Delimitação do estágio 

  

 Enquadrado no sexto ano do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto (FMUP), o estágio em Medicina Comunitária (MC) 

decorreu entre os dias 15 de Fevereiro e 12 de Março de 2010, compreendendo uma quinzena 

urbana no Centro de Saúde São João (CSSJ) e outra rural no Centro de Saúde de Resende 

(CSR). 

 

Motivação, oportunidades e constrangimentos 

 

 O estágio em MC representa uma das poucas oportunidades de contacto com os 

Cuidados de Saúde Primários (CSP), como demonstrado pela organização curricular e 

valorização em ECTS (European Credit System) por comparação com outras disciplinas 

obrigatórias dos diferentes Mestrados Integrados em Medicina (Apêndice I). Por conseguinte, 

a realização de um relatório de estágio apresenta-se como uma oportunidade única de 

optimizar a formação profissional relacionada com os CSP, tendo em conta que estes são 

capazes de dar uma resposta satisfatória em cerca de 80% dos problemas de saúde.1 

A oportunidade de elaboração de um relatório de estágio surge exclusivamente no 

último ano do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP, além do interesse pessoal na 

clínica se coadunar com a realização desta modalidade de Mestrado. 

 

Definição dos objectivos 

 

 O objectivo geral do estágio passou por realizar um relatório do estágio realizado, de 

acordo com as normas estabelecidas, defendendo publicamente o seu conteúdo e 

reconhecendo a importância da MGF na formação profissional em Medicina. Para o efeito 

foram delineados objectivos específicos que possibilitam aferir a sua concretização: 

 

 Avaliar a importância das actividades realizadas durante o estágio na formação 

profissional em Medicina 
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 Compreender a integração das instituições de CSP e a sua articulação com os 

Cuidados de Saúde Secundários (CSS) 

 

 Ter consciência dos problemas de saúde mais comuns ao nível dos CS contactados 

 

 Contactar com os Programas de Saúde estabelecidos e aferir a sua implementação a 

nível dos CS contactados durante o estágio em MC 

 

 Estabelecer as diferenças e semelhanças entre os CS contactados em termos de 

caracterização de recursos, estudo demográfico e terapêutica no âmbito do Programa 

de Saúde Cardiovascular 

 

Organização estrutural do relatório 

 

 O relatório descreve as actividades e tarefas realizadas no estágio em MC (seminários, 

actividades desenvolvidas nos CS e visitas no exterior) e procede a uma análise comparativa 

dos CS contactados a nível de caracterização de recursos, estudo demográfico e programas de 

saúde implementados, salientando as conclusões resultantes. 
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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

Seminários 

  

Fez parte do estágio em MC a presença em dois seminários no Departamento de 

Clínica Geral da FMUP, no início de cada módulo (Apêndice II), durante os quais foram 

abordados os Programas de Saúde estabelecidos a nível nacional (Planeamento Familiar, 

Vacinação, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde Materna, Pessoas Idosas e Dependentes, 

Oncologia, Doenças Cardiovasculares, Diabetes e Tuberculose), a organização geral dos CSP, 

o plano organizacional da disciplina, a abordagem ao doente em CSP e a fisiopatologia do 

envelhecimento. 

 

Actividades desenvolvidas nos CS de carácter obrigatório 

 

 Para a concretização das tarefas foi fundamental a atribuição de tutores (Prof Doutor 

Frey Ramos no CSSJ e Dr Manuel Ruas no CSR) que permitiram a integração e orientação 

necessárias, designadamente na colheita de anamnese, realização de exame físico, registo dos 

dados nos programas informáticos e participação na promoção da saúde através da 

concretização dos Programas de Saúde implementados nos CS. Houve a possibilidade de 

realizar consulta aberta tutelada, realizar um exame de rotina de grávidas e crianças com 

menos de 24 meses, avaliar o desenvolvimento e crescimento através da medição e registo em 

cartas de percentis, executar exames globais de saúde, avaliar as funções cardio-respiratórias 

em crianças, colher uma história clínica dos problemas de um doente, estudar casos de 

crianças com incapacidade crónica, analisar casos de doentes portadores de deficiência mental 

e estudar casos de indivíduos permanentemente incapacitados para abandonar o domicílio. 

Especificamente, foi possível assistir ao aconselhamento de planeamento familiar, detectar 

problemas psicossomáticos e problemas familiares, discutir os motivos de incapacidade 

temporária para o trabalho e propor o plano terapêutico a adoptar em determinados casos. 

 O processo de aprendizagem teve também lugar nas salas de Enfermagem onde foi 

possível participar na consulta de Saúde Infantil (avaliação de estatura, peso e perímetro 

cefálico e observação do estado nutricional e dentição) e Ensino aos Pais, conhecer o Plano 

Nacional de Vacinação e aplicá-lo individualmente, participar na consulta de Saúde Materna 

(avaliação do peso, pressão arterial, Combur urinário e pesquisa de edemas) e Planeamento 

Familiar, avaliar a pressão arterial, assistir ao ensino ao doente hipertenso e à colocação de 
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dispositivo de Medição Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), pesquisar glicemias 

capilares, aplicar o Guia do Diabético, assistir ao ensino ao doente diabético (incluindo pé 

diabético) e executar técnicas de Enfermagem (electrocardiograma, administração de 

fármacos e vacinas e executação de pensos segundo técnicas assépticas). 

 Na Tabela 1, encontram-se registadas as actividades desenvolvidas. 

 
Tabela 1. Actividades realizadas durante o estágio em MC 

Local CSSJ CSR 

Departamento 

de Clínica 

Geral 

Seminário: “Plano organizacional da disciplina; CSP” 

Seminário: “Envelhecimento” 

Consultas de MGF e de Enfermagem 

Registos clínicos (Apêndices III e IV) 
CS 

(obrigatório) Reflexão “Luto e Perda: Fisiologia e Patologia em CSP” 

(Apêndice V) 

Panfleto “Hipertensão arterial” (Apêndice VI) 

Fluxograma “HTA” (Apêndice VII) 

História clínica no âmbito da MGF (Apêndice VIII) 

CS 

(facultativo) 

Registo dos motivos de consulta segundo a ICPC-2 

Avaliação do tratamento farmacológico da HTA 

Exterior Visita à APPACDM 

Visitas domiciliárias 

Visita ao CCSRR 

Reunião sobre guidelines da TaHT 

 

 

Tarefas desenvolvidas nos CS de carácter facultativo 

 

 Complementaram-se as actividades descritas com o registo dos motivos das consultas 

assistidas, segundo a 2ª Edição da Classificação International dos Cuidados Primários (ICPC-

2, Anexo I), e procedeu-se à avaliação das modalidades farmacoterapêuticas na hipertensão 

arterial (HTA) dos doentes sob a responsabilidade de cada tutor. A nível metodológico, foram 

consideradas as 4 classes de fármacos comummente usadas na terapêutica anti-hipertensora 

(TaHT): diuréticos, bloqueadores dos receptores adrenérgicos β (BB), bloqueadores dos 

canais de cálcio (BCC) e inibidores do sistema renina-angiotensina (ISRA), nomeadamente 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos receptores da 

angiotensina (ARA). Foram desconsiderados fármacos como antagonistas α-adrenérgicos, 

simpaticolíticos centrais ou vasodilatadores que, apesar dos seus efeitos anti-hipertensores, 

são geralmente utilizados clinicamente tendo em vista outras indicações. Excluiram-se grupos 

particulares como grávidas cujas indicações de agentes anti-hipertensores estão 

significativamente reduzidas. Não se discriminaram as patologias concomitantes que motivam 
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a prescrição de classes anti-hipertensoras com farmacodinâmica semelhante (por exemplo, 

ISRA e BB ou diuréticos e BCC). Quando possível, foram comparados vários registos 

informáticos de forma a eliminar hipotéticos erros ou omissões no registo dos dados, 

excluindo-se todos os casos de HTA não medicada como os casos registados no Programa 

Cardiovascular mas controlados apenas por modificações do estilo de vida, identificados 

como “HTA de bata branca”, sem adesão à terapêutica anti-hipertensora ou com medição 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) em execução ou indeterminado. 

 

Visitas 

 

 Como parte das actividades programadas constou ainda a visita à Associação de 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM, Apêndice 

IX), domiciliária em ambiente rural (Apêndice X), ao Centro Comunitário de São Romão em 

Resende (CCSRR, Apêndice XI) e a participação numa reunião sobre as novas guidelines da 

TaHT (Apêndice XII). 
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INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS 

  

Caracterização dos Centros de Saúde 

 

 Fruto do projecto “Tubo de Ensaio” que nasceu de um protocolo de Acordo de 

Cooperação estabelecido entre a Associação Regional de Saúde do Norte (ARSN) e a FMUP, 

o CSSJ visava, em 1998, a prestação de CSP a uma população de até 25.000 utentes, sem base 

geográfica, através da observância dos valores e filosofia dos CSP, da utilização de 

instalações, pessoal e equipamento semelhantes ao dos outros CS, da realização de estudos 

anuais da satisfação dos utentes e profissionais de saúde e da nomeação de uma Comissão 

mista de avaliação externa.2 Actualmente, presta CSP a uma população de cerca de 20.000 

utentes e a inscrição de novos utentes encontra-se limitada a residentes do concelho do Porto, 

fazendo parte das suas competências a execução de projectos e trabalhos de investigação, o 

apoio ao ensino a estudantes (módulo urbano dos alunos de MC, programa optativo de 

Contacto Precoce com a MGF para alunos do 2º ao 6º anos da FMUP, Acções de Educação 

para a Saúde sobre Estilos Saudáveis de Vida dos alunos de Medicina Preventiva do 2º ano, 

Inquéritos sobre Qualidade de Vida dos alunos da disciplina de Psicologia do 2º ano e 

estágios de alunos de Psicologia) e internos de MGF e Pediatria, a prestação de cuidados 

médicos a estudantes e funcionários da Universidade do Porto e a prestação à ARSN de 

informação estatística.2,3 

 Localizado na Rua de Miguel Bombarda, no Porto, o CSSJ faz parte do Agrupamento 

de Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto VI (Porto Ocidental) e os seus profissionais 

(Tabela 2) asseguram as consultas listadas na Tabela 3. 

 O CSR, localizado na vila de Resende e integrante do ACES do Tâmega I (Baixo 

Tâmega), presta apoio a quase 13.000 utentes, segundo uma base geográfica, repartidos pela 

sede do CS, Unidade de Saúde Familiar de São Martinho de Mouros (USFSMM) e Unidade 

de Saúde Familiar de São Cipriano (USFSC). Além do Serviço de Cuidados Continuados, o 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia adjacente ao próprio CSR assegura recursos básicos 

de Imagiologia. 
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Tabela 2. Comparação de recursos humanos, materiais e informáticos dos CS contactados 

Recursos CSSJ CSR 

Humanos 

10 Médicos especialistas em MGF 

16 Enfermeiros (12 em tempo parcial) 

6 Administrativos 

2 Auxiliares de Apoio e Vigilância 

7 Internos de MGF em Formação 

2 Psicólogos 

1 Podologista 

7 Médicos especialistas em MGF 

13 Enfermeiros 

1 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

9 Administrativos 

9 Auxiliares de Apoio e Vigilância 

Materiais 

Cave: Serviços de Apoio (salas de arquivo e arrumações, 

lavandaria, bar e back office) 

Rés-do-chão: Recepção Administrativa, Serviços de 

Enfermagem (2 salas de enfermagem e sala de espera 

para enfermagem), WC para utentes de mobilidade 

reduzida e pequena sala de esterilização 

Pisos 1 e 2: sala de espera, pequena recepção 

administrativa, WC para funcionários, WC para 

utentes, Sala de Enfermagem, 8 gabinetes médicos 

Piso 3: sala de espera, gabinete do Director, biblioteca, 

WC para funcionários, 2 gabinetes médicos 

Piso -1: Lavandaria, sala de esterilização, sala de depósito 

de material terapêutico e limpeza, depósito de resíduos, 

área para arquivo inactivo, vestiários e garagem 

Rés-do-chão: Ala A (recepção, secretaria, sala de espera, 

3 salas de tratamento e observação, gabinete do director 

da unidade, 6 gabinetes médicos e 3 gabinetes de 

enfermagem), Ala B (secretaria, sala de espera, sala de 

vacinação, gabinete da técnica de saúde ambiental, 

gabinete do Cidadão, Autoridade de Saúde, Saúde Oral, 

gabinete do coordenador técnico, Serviço Social / 

Psicologia e Sala de Movimento) 

Piso 1: Direcção e bar 

Informáticos 

SAM 

HIGIA 

Alert P1 

SINUS 

DiabCare 

SAPE 

SAM 

Alert P1 

SINUS 

DiabCare 

SAPE 

 
Tabela 3. Comparação do atendimento dos utentes nos CS contactados 

Atendimento CSSJ CSR 

Horário 8h às 20h de 2ª a 6ª feira 
8h às 20h de 2ª a 6ª feira (Consultas Programadas) 

Continuamente (Serviço de Atendimento Permanente – SAP) 

Consultas 

médicas 

Consulta aberta de MGF 

Consulta programada de MGF 

Consulta a grupos de risco: 

 Hipertensão arterial 

 Diabetes 

Consulta a grupos vulneráveis 

 Saúde Materna 

 Saúde Infantil 

 Planeamento Familiar 

 Vigilância Oncológica 

Consulta de Psicologia 

Consulta de Podologia 

Consulta de Cessação Tabágica  

Consulta domiciliária 

Serviço de Atendimento Permanente 

Consulta programada de MGF 

Consulta a grupos de risco: 

 Hipertensão 

 Diabetes 

Consulta a grupos vulneráveis 

 Saúde Materna 

 Saúde Infantil 

 Planeamento Familiar 

 Vigilância Oncológica 

Consulta de Psicologia 

Consulta de Tuberculose 

Consulta de Saúde Oral 

Consulta domiciliária 

Referenciação Centro Hospitalar do Porto Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
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Figura 2. Pirâmides etárias do CSSJ e CSR para os sexos masculino (a azul) e feminino (a rosa) 

Figura 1. Pirâmides etárias do CSR e CSSJ  

Estudo demográfico 

 

 As Figuras 1 e 2 representam a comparação entre as pirâmides etárias das populações 

que frequentam os CS (ver Anexo II). 

 

 

 

  

O CSSJ tem 19819 utentes inscritos e o CSR um total de 12723 utentes. Dos últimos, 

cerca de 55% encontram-se inscritos na sede do CS e os restantes nas USFSMM e USFSC. 

 

 

 No CSSJ, a faixa etária predominante é a dos 30-34 anos, apesar de no sexo masculino 

ser a dos 35-39 anos. A pirâmide traduz a predominância de indivíduos de meia-idade e um 

CSR CSSJ 

CSSJ CSR 
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Índice de Envelhecimento (razão entre a população com pelo menos 65 anos de idade e a 

população dos 0 aos 14 anos) equivalente a 128,22%, enquanto que a Relação de 

Masculinidade (razão entre os indivíduos do sexo masculino e feminino) de 78,97% traduz o 

maior número de inscritos do sexo feminino no CSSJ (55,85%). 

 No CSR, o maior número de utentes inscritos regista-se na faixa dos 35 aos 39 anos, o 

Índice de Envelhecimento equivale a 145,31% e a Relação de Masculinidade a 97,71%, pois a 

preponderância feminina é ténue (50,54%). 

 

Registo de consultas 

  

Cerca 63,3% dos doentes pertenciam ao sexo feminino, enquanto a média de 47,5 anos 

foi obtida a partir de doentes entre os 0 e 97 anos de idade. A análise dos motivos das 

consultas leva à conclusão de que mais de 20% das consultas assistidas visaram a vigilância 

clínica sem que o paciente apresentasse algum sintoma específico (Figura 3 e Apêndice XIV). 

Lombalgias e tosse foram outros motivos frequentes (Apêndice XV). Se no CSSJ os 

problemas cutâneos e psicológicos foram significativamente mais comuns (p<0,01) 

hipoteticamente devido ao maior stress da vida citadina, no CSR registou-se um aumento 

estatisticamente significativo de problemas sociais (p=0,01), talvez devido à maior pobreza 

económica rural, e do foro genital feminino (p<0,01). 
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 Figura 3. Âmbito das queixas principais no CSSJ (a amarelo) e CSR (a verde) 
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Terapêutica anti-hipertensora 

 
 

 

 
 

 

Figura 4. Modalidades anti-hipertensoras utilizadas no CSSJ 

Figura 5. Modalidades anti-hipertensoras utilizadas no CSR 
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A população de hipertensos sob TaHT identificada compreendeu um total de 707 

doentes (Apêndice XVI). No CSSJ, esta possuía uma média de idades de 67,91 anos e 62,0% 

era do sexo feminino, enquanto 20,4% foi identificada como diabética. No CSR, a mesma 

população tinha uma idade média de 67,95 anos e 42,4% é do sexo masculino, sendo que 

17,1% era diabética. Disto resulta uma diferença estatisticamente significativa para o sexo 

(p=0,02) e prevalência de diabetes (p<0,01) entre as duas populações. 

A associação ISRA+diurético (Figuras 4 e 5) é preferida em ambos os ambientes 

urbano (26,12%) e rural (31,10%), tendo sido encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre os dois (p<0,01) para a qual parece contribuir apenas a população não 

diabética (p=0,09 para diabéticos). Registou-se maior utilização da monoterapia com 

diuréticos (p=0,03) e ISRA (p<0,01) em ambiente rural, e das associações diurético+BB 

(p<0,01), ISRA+diurético+BB (p<0,01) e quádrupla (p<0,01) em ambiente urbano. No CSR, 

a utilização de monoterapia é mais comum (35,37% versus 25,59%, p<0,01), enquanto a 

utilização de mais de 2 classes foi mais frequente no CSSJ (p<0,01). 

 
 

 
 

 

O total de casos (monoterapia ou associação – M/A) em que se utilizam IECA/ARA 

ou BCC é relativamente idêntico nos dois ambientes, o mesmo ocorrendo em relação aos 

BCC, mas os BB (36,15% versus 19,82%, p<0,01) e diuréticos (73,09% versus 65,24%, 

p<0,01) foram mais utilizados em ambiente urbano. 

A maior utilização rural de diurético em monoterapia (p=0,04) foi estatisticamente 

significativa apenas para o sexo masculino, tal como a monoterapia com ISRA no sexo 

Figura 6. Percentagens totais de casos em que se utilizaram as classes de agentes anti-hipertensores (M/A: em monoterapia ou 
associação) 

Figura 7. Número de classes utilizadas nos esquemas anti-hipertensores nos CS 
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feminino (p<0,01). As associações diurético+ISRA e ISRA+BCC foram mais utilizadas em 

ambiente rural mas de forma estatisticamente significativa apenas no sexo masculino e em 

não diabéticos, enquanto que a maior preferência rural de diuréticos (em monoterapia ou 

associação) foi determinada apenas pelo sexo feminino. Em diabéticos, BCC em monoterapia 

foi preferência no CSR comparativamente com o CSSJ. 

Em monoterapia, a média de idades foi 70,44 anos para diuréticos, 64,67 anos para 

ISRA, 58,18 para BB e 72,27 para BCC. 

 

Ao contrário do estudo VALSIM em que a TaHT mais comum foi monoterapia com 

ISRA (Anexo III) e a classe mais utilizada foram os diuréticos (M/A), constatou-se uma 

preferência pela associação ISRA+diurético e maior utilização dos ISRA (M/A).4 Tal pode 

estar relacionado com a grande variedade de associações fixas entre as duas classes existentes 

no mercado e/ou a alta taxa de comorbilidades que favorecem a utilização de determinados 

agentes, desconsideradas neste estudo (Anexo IV). A generalização dos resultados deve ter 

em conta a pequena dimensão das amostras urbana e rural mas também o de que foram 

considerados apenas hipertensos sob a responsabilidade de cada tutor, não se eliminando a 

contribuição das preferências e experiências individuais para a escolha do agente. 

No CSSJ, a maior utilização de BB (M/A) pode relacionar-se com a indicação 

preferencial desta classe em populações menos idosas ou com a experiência individual de 

cada tutor, enquanto que a preferência por terapêutica quádrupla se pode dever a um controlo 

mais rigoroso dos hipertensos, já que a monoterapia possibilita o controlo tensional adequado 

em menos de 20-30% dos casos, excepto nos casos de HTA grau I, ou por outro lado ao poder 

económico mais elevado da população urbana motivando uma adesão maior à terapêutica 

(Anexo V).5 No CSR, a maior utilização de associações de ISRA com diuréticos ou BCC no 

sexo masculino e não diabéticos pode indicar preferência por associações fixas existentes no 

mercado. 
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CONCLUSÃO 

 

O estágio em MC possibilitou a aquisição de um razoável grau de autonomia na 

prática clínica essencial à formação profissional em Medicina, nomeadamente no contacto 

com os doentes e meios informáticos, assim como uma percepção mais consciente da 

responsabilidade profissional. Foram cumpridos os objectivos delineados, o que se tornou 

possível pelo contraste de vivências e o forte impacto pedagógico resultante. 

Em suma, foi possível aferir que existe provavelmente uma maior adesão terapêutica 

e/ou follow-up mais rigoroso dos hipertensos a nível urbano, uma preferência pelos ISRA 

enquanto classe anti-hipertensora e uma proporção substancial de utentes que recorre aos CSP 

para consultas de vigilância sem qualquer sintoma, com lombalgias ou com tosse. Ao 

contrário do estudo VALSIM que evidenciou a preferência pela monoterapia com a classe 

supracitada, constatou-se que a associação ISRA+diurético foi preferida em ambos os 

ambientes. Será hipoteticamente pertinente avaliar a relação entre o número de classes 

utilizadas e o controlo da pressão arterial segundo os indicadores do Programa Cardiovascular 

de cada CS. 

Sugere-se o alargamento do estágio em MC para permitir um maior contacto com os 

CSP, tal como ocorre em outras faculdades do país. Deste modo, seria hipoteticamente 

exequível a realização sistemática de consultas tuteladas, bem como um maior número de 

visitas domiciliárias, actividades que potenciam a autonomia e o sentido de responsabilidade 

do formando em Medicina. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice I – Cuidados de Saúde Primários nos planos curriculares obrigatórios dos 

Mestrados Integrados em Medicina das Faculdades de Medicina em Portugal 
 Ano curricular  ECTS Duração 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º  FM
U

P 

6º 
Medicina Comunitária (prática clínica) 

Pediatria (prática clínica – Estágio em Centro de Saúde) 

6 

7 

4 semanas 

1 semana 

1º Saúde Comunitária I 5 1 semestre 

2º  

3º 
Saúde Comunitária II 

Saúde Comunitária III – Trabalho na Comunidade 

4,5 

3 

1 semestre 

1 semestre 

4º  

5º 
Medicina Geral e Familiar I 

Saúde Pública 

3,5 

2,5 

Ano lectivo 

Ano lectivo 

I C
 B

 A
 S

 

6º Medicina Geral e Familiar II 12 Ano lectivo 

1º Estágio em Centro de Saúde 1 Ano lectivo 

2º  

3º Introdução à Saúde Comunitária 4 Ano lectivo 

4º Residência(s) em Centro(s) de Saúde(s) 10,5 Ano lectivo 

5º Residência(s) em Centro(s) de Saúde(s) 10,5 Ano lectivo 

EC
SU

M
 

6º Residência(s) em Centro(s) de Saúde(s) – Estágio Final 10,5 Ano lectivo 

1º  

2º Introdução à Saúde Comunitária 3 1 semestre 

3º  

4º  

5º Clínica Geral 4 1 semestre 

FM
U

C
 

6º Estágio Programado e Orientado 60 Ano lectivo 

1º Epidemiologia Geral e Saúde Comunitária 12 Ano lectivo 

2º Cuidados de Saúde Primários I 14 Ano lectivo 

3º  

4º Cuidados de Saúde Primários II 10 Ano lectivo 

5º Cuidados de Saúde Primários III 10 Ano lectivo 

FC
SB

I 

6º Estágio Clínico 60 Ano lectivo 

1º Medicina Clínica: o Médico, a Pessoa e o Doente – Prática de Saúde na Comunidade I 13 2 semanas 

2º Medicina Clínica: o Médico, a Pessoa e o Doente – Prática de Saúde na Comunidade II 12,5 2 semanas 

3º Saúde Pública 9 5 semanas 

4º  

5º Medicina Geral e Ciências Sociais 9,5 14 semanas 

FM
U

L 

6º Medicina Geral e Familiar e Saúde Mental – Medicina Geral e Familiar 10 6 semanas 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º Medicina Geral e Familiar 3,5 93 horas FC
M

U
N

L 

6º 
Medicina Geral e Familiar (estágio clínico) 

Saúde Pública 

6 

9 

168 horas 

252 horas 

FMUP: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; ICBAS: Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar; ECSUM: Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho; FMUC: Faculdade de Medicina da Universidade Coimbra; FCSBI: Faculdade de Ciências da Saúde da Beira Interior; FMUL: Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa;: FCMUNL: Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
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Apêndice II – Cronograma do estágio em Medicina Comunitária 
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Apêndice III – Registos clínicos (módulo rural) 
Registos clínicos: 09/03/2010 

Dr Manuel Ruas 

Nome Sexo Idade 
(anos) Motivo da consulta Problemas de saúde Terapêutica Retorno Reencaminhamento 

JSL ♂ 79 Crise gotosa aguda Hiperuricemia 
HTA 

Diclofenac 
Alopurinol x x 

MLCT ♀ 52 
Dor na 2ª articulação 
metacarpofalângica 
da mão 

Doença de Raynaud 
Nódulos tiroideus 
Artrite reumatóide 
Hipermetropia 

Diclofenac x 
Serviço de 
Endocrinologia do 
Hospital Padre Américo 

AS ♂ 70 Consulta de rotina 

Hipertrofia benigna da próstata 
Obesidade 
Diabetes mellitus 
Insuficiência renal crónica 
Dislipidemia 
Hipertensão arterial 
Doença arterial periférica 
Esteatose hepática 
Disfunção eréctil 
Insuficiência eréctil 
Litíase biliar 

Hidroclorotiazida 
Amiloride 
Clorotalidona 
Alprazolam 
Trimetazidina 
Losartan 
Sinvastatina 

Análises gerais x 

AC ♀ 77 Dor no flanco direito 

Hipertensão arterial 
Diabetes mellitus 
Insuficiência renal crónica 
Dislipidemia 

Metformina 
Gliclazida 
Losartan 
Omeprazol 

x x 

MLP ♀ 45 Dor no flanco 
esquerdo 

Obesidade 
Dislipidemia x x x 

ACP 

♂ 79 Pieira Doença pulmonar obstrutiva 
crónica 

 
 
 
 
Terbutalina 
Ventilan 
 
 
 
 

x 

SAP para terapêutica 
aguda com aminofilina e 
oxigénio 

25 
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HSF 

♀ 74 Angina de peito 

Obesidade 
Hipertensão arterial 
Diabetes mellitus 
Dislipidemia 
Neuropatia diabética 

Clopidogrel 
Carvedilol 
Sinvastatina 
Ácido acetilsalicílico 
Metformina 
Rosiglitazona 
Omeprazol 
Alprazolam 
Enalapril 
Diclofenac 

x x 

SAM ♀ 82 Tosse crónica 

Insuficiência venosa periférica 
Hipertensão arterial 
Osteoporose 
Hérnia do hiato 

Ácido alendrónico 
Losartan 
Hidroclorotiazida 
Trimetazidina 
Estriol 
Omeprazol 

x x 

JMF ♂ 72 Cervicalgia 

Hiperuricemia 
Dislipidemia 
Hipertensão arterial 
Esteatose hepática 
Insuficiência venosa periférica 

Fenofibrato 
Diosmina 
Losartan 
Ramipril 
Hidroclorotiazida 
Alopurinol 

Serviço de Cirurgia 
do Hospital Geral 
de Santo António 

x 

IJP ♀ 72 Consulta de rotina 
Ansiedade crónica 
Dislipidemia 
Hipertensão arterial 

Alprazolam 
Losartan 
Hidroclorotiazida 
Paroxetina 

ECG sem 
alterações x 

MCAT ♀ 70 Consulta de rotina 

Nódulos benignos da mama 
Coxartrose 
Obesidade 
Hipertensão arterial 
Ansiedade crónica 
Dislipidemia 

Diclofenac 
Valsartan 
Sinvastatina 

Radiografia da 
anca – coxartrose 
bilateral 

x 

AMSLP ♀ 22 Amenorreia Cervicalgia crónica x x Ecografia ginecológica e 
doseamento hormonal 

RAAC ♂ 5 Nevo melânico de 
aparecimento recente x Albendazol x x 

 
 26 
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Apêndice IV – Registos clínicos (módulo urbano) 
Registos clínicos: 22/02/2010 

Prof Doutor José Alberto Frey Ramos 

Nome Sexo Idade 
(anos) Motivo da consulta Problemas de saúde Terapêutica Retorno Reencaminhamento 

MNOR F 30 Dor perianal Doença hemorroidária 
Dislipidemia 

Bioflavonóides 
Ruscogenina 
Clotrimazol 
Banhos de assento 
Marcação de consulta 

x x 

FAA F 0,5 Eritema perianal Saudável 
Percentis de crescimento 
normais e PNV actualizado 

Creme hidratante 
Marcação de consulta 
 

x x 

NLAA M 10 Tic (o doente pisca o olho 
frequentemente) 

Saudável Marcação de consulta 

x 

Enviada para o Serviço 
de Oftalmologia do 
HGSA (apesar da 
acuidade visual aferida 
no consultório ser 
aparentemente normal) 

ACSC F 58 Ciatalgia Hérnias discais lombares e 
cervicais 
Hipermetropia 

Omeprazole 
Gabapentina 
Diclofenac 
Tramadol 
Marcação de consulta 

x 

Enviada para o Serviço 
de Oftalmologia do 
HGSA 
Enviada para Radiologia 
para realização de 
ressonância magnética 

FSTCC F 49 Onicomicose Dislipidemia 
HTA 

Terbinafina 
Ciclopirox 
Marcação de consulta 

Análises gerais 
com aumento do 
colesterol total 

x 

ECS F 57 Parestesias e dor no 
membro inferior esquerdo 

Recentemente submetida a 
meniscectomia à esquerda 

Acemetacina 
Marcação de consulta x x 

MLS F 54 Vigilância DM Obesidade 
Diabetes mellitus 
Hérnia discal 
Artroses 
carpometafalângicas e 
intermetafalângicas dos 
membros superiores 
 

Metformina 
Diclofenac 
Marcação de consulta 

x 

Enviada para o Serviço 
de Medicina Interna do 
HGSA 

27 
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MCAF F 82 Vigilância HTA HTA 
DM 
FA 
CMPD 
Dislipidemia 
Cataratas 

Acrescentou-se 
amlodipina ao esquema 
anti-hipertensor (ramipril 
e indapamida) após 
detecção de valores 
persistentemente elevados 
de PA) 
Marcação de consulta 

SU HSGA 29/12: 
crise hipertensiva 
com perda de força 
dos MI e 
obnubilação 

Enviada para o Serviço 
de Oftalmologia do 
HGSA 

MABRPSM F 78 Perda ponderal HTA 
Rim único 
Hipotiroidismo 

Marcação de consulta Análises da função 
tiroideia revelaram-
se normais 

Enviada para Radiologia 
para realização de 
mamografia 

PJSF M 40 Anormalidades de exame 
imagiológico 

Dislipidemia 
Artrite reumatóide 
Nefrolitíase 

Inicia AAS e Crestor 
Marcação de consulta 

Serviço de 
Cardiologia do 
HSJ: cintigrafia 
miocárdica 
detectou níveis de 
perfusão 
segmentares 
subnormais 

x 

LSM F 66 Ardência da língua 
(retorno do SU do HGSA) 

Epigastralgias 
Cervicalgias 
Doença hemorroidária 
Asma 
Dislipidemia 

Magnésio 
Complexo 
multivitamínico 
Ruscogenina 
Omeprazole 
Marcação de consulta 

SU HSGA: foi 
medicada com Mg 
e complexo 
multivitamínico 
após alterações 
descamativas da 
língua 

x 

ATF F 46 Vómitos DRGE 
HTA 

Acrescentou-se 
perindopril ao esquema 
anti-hipertensor 
Marcação de consulta 

x 

Enviada para o Serviço 
de Estomatologia do 
HSGA 

JPCO M 17 Náuseas x Omeprazole x Requisitadas análises 
gerais ao sangue e urina 

HMNAT F 73 Lombalgia Esteatose hepática 
HTA 
Artroses 

Paracetamol + 
tiocolquicosido 
Diclofenac 

x x 

JOF F 38 Cefaleias Ansiedade crónica Paracetamol 
Alprazolam x x 

RBOS F 6 Otalgia x Hidrocortisona + 
neomicina tópicas x x 28 
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Apêndice V – Reflexão 

 

Luto e Perda: Fisiologia e Patologia em Cuidados de Saúde 

Primários 
Foi realizada uma pesquisa na MedLine utilizando os termos Mesh “Grief” e “Primary 

Health Care”, tendo sido então seleccionadas revisões sistemáticas sobre o tema em questão. 

 

mbora seja do senso comum que o ciclo da vida se inicia com o nascimento e 

termina com a morte, é difícil ultrapassar uma situação de perda e lidar com o luto 

subsequente. Este é definido como a experiência universal que traduz os 

sentimentos e a reacções inerentes à perda de um ente querido e, enquanto reacção 

emocional a uma perda significativa, não é mais que um processo natural e uma forma de 

recuperação emocional perante uma perda.1 Por sua vez, a perda pode dizer respeito não só à 

morte de alguém próximo, mas também ao fim de um relacionamento significativo, à perda de 

factores relevantes como segurança económica ou emprego, à mudança negativa no 

funcionamento físico e psíquico, à morte de um animal de estimação ou ao contacto com 

patologias que afectam alguém próximo.2 

 Os sintomas característicos (anorexia, perturbações do sono, tonturas, cefaleias, dores 

generalizadas, inquietação, alterações de humor, ambivalência, ansiedade, apatia, anedonia, 

diminuição da concentração ou memória) não atribuem a este processo um carácter 

patológico.3 De facto, a noção de uma resposta psicológica natural à perda envolve uma 

progressão através dos 4 estadios de luto definidos por Bowlby e Parkes que se traduzem em 

choque/anedonia, procura, desorganização/desespero e finalmente reorganização. A grande 

aceitação da teoria dos estadios do luto proporcionou a sua aplicabilidade a diferentes tipos de 

perda, como as referidas. Por sua vez, Elizabeth Kubler-Ross transformou este modelo nos 5 

mecanismos de coping clássicos (descrença ou negação, procura, raiva, depressão e 

aceitação). Embora estejam demonstrados na Figura 1 de uma forma progressiva, sabe-se que 

podem ocorrer simultaneamente.4 

 
“the one thing that usually persists through all these stages is hope... It’s this glimpse of hope 

which maintains them through days, weeks or months of suffering” (Kubler-Ross) 

E 
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 Como citado anteriormente, muitos dos sintomas associados a depressão do humor são 

encontrados comummente no processo de luto.5 A este respeito, saliente-se que parece existir 

um limiar mais baixo no sexo feminino que se traduz em maior morbilidade psiquiátrica. Não 

obstante a reacção habitual a uma perda ser dormência ou estupefacção, em alguns casos 

pode-se verificar alívio emocional e, mais raramente, ausência de reacção.6 Geralmente, o 

período de 2 a 4 meses é suficiente para a resolução de tal quadro clínico, ainda que o luto 

possa prolongar-se por mais de 12 meses.3 Neste contexto, torna-se fundamental distinguir 

adequadamente depressão major da entidade clínica conhecida como luto complicado ou 

prolongado (PGD, “prolonged grief disorder”).5 Por um lado, certos sintomas são mais 

sugestivos de depressão major, como culpa excessiva (o luto intenso caracteriza-se por culpa 

ausente ou insignificante e, se esta existir, consiste exclusivamente na culpa por omissão, ou 

seja, diz respeito ao que o indivíduo não fez em vez de maleficiência propriamente dita), 

atraso funcional ou psicomotor grave, sentimento mórbido de impotência, actividade 

alucinatória (sem a consciência desta, uma vez que na PGD o indivíduo pode pensar que vê 

ou ouve transitoriamente o falecido).3 

  

“Everyone can master a grief but he that has it”7 

 

 

Figura 1 – Teoria hipotética dos estadios do luto. 
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Em contrapartida, o luto prolongado é uma entidade mal definida mas que envolve 

alguns factores de risco relativamente bem definidos: morte súbita ou inesperada, morte de 

alguém muito próximo, falha na ausência de recuperação dos cadáveres, múltiplas perdas, 

morte decorrente de acidente, relação conflituosa com o falecido, suporte social precário, 

estados dissociativos na altura do evento traumático e contribuição para a morte por parte do 

indivíduo.3 Embora o luto seja considerado uma resposta normal a uma perda, determinadas 

reacções de luto podem complicar-se e comprometer seriamente a saúde do indivíduo.1 Tal 

facto encontra-se evidente na elevada taxa de mortalidade registada em viúvos nos meses que 

se seguem à perda do parceiro.4 

 Por vezes, a distinção entre PGD e distúrbio de stress pós-traumático é também 

desafiante, uma vez que ambos constituem síndromes de resposta ao stress, partilhando 

sintomas como pensamentos intrusivos, anedonia e apatia, irritabilidade e raiva. Contudo, a 

procura activa do falecido na PGD, sustentada pela crença de que tal atitude mantém o 

paciente ligado ao falecido ou que menor intensidade no processo de luto constitui uma 

traição, contrapõe-se à evicção característica do distúrbio de stress pós-traumático, de acordo 

com a fobia em relação à repetição do evento traumático. Assim, o tratamento da PGD difere 

substancialmente de outras doenças psiquiátricas que derivam do luto ou perda.3 

 De acordo com antropologistas culturais, os rituais comummente associados a 

processo de luto constituem um modo padronizado que ajuda a aliviar parcialmente os 

sentimentos de impotência e perda associados. Isto assenta no facto de que o indivíduo 

enlutado sabe o que fazer e como agir, repondo algum sentido de ordem e continuidade na sua 

vida, bem como possibilitando encarar o luto mais como um início de ciclo. Mas qualquer 

ritual tem a capacidade de aliviar ou intensificar a sensação de ansiedade em relação à morte, 

independentemente da sua natureza cultural que influencia as práticas e duração 

características.3 

 Acredita-se que a atitude do médico perante o luto de um doente reflecte as crenças do 

primeiro em relação à própria morte, pelo que o médico deve não só definir a sua própria 

visão acerca da morte, mas também encorajar o enlutado a encarar a morte segundo a visão 

deste.5 

Na Medicina Geral e Familiar, o médico não se deve deixar confundir pelos rituais de 

cada cultura ou etnia, de modo a que possa definir exactamente o que é fisiológico ou 

patológico. Por exemplo, enquanto religião cada vez mais comum em Portugal, o Budismo 
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adopta uma postura de imaterialismo que se pode reflectir por baixa vulnerabilidade ao 

distress psicológico causado por uma perda. Por conseguinte, o prestador de Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) deve discutir abertamente com os pacientes as suas explicações 

culturais para os seus sintomas.3 

 Por outro lado, é fundamental que o clínico adopte uma postura que facilite o sujeito a 

atingir 4 objectivos cruciais que foram definidos por Worden: aceitar a realidade da perda, 

vivenciar a dor do luto, ajustar-se ao ambiente a partir do qual se excluiu o ente perdido e 

reinvestir as energias em outras possibilidades.1 Segundo Worden, é no reinvestimento das 

energias (última tarefa) que geralmente o luto fica por resolver devido à falha do indivíduo em 

se despegar do passado. Mas estes objectivos não precisam ser atingidos segundo uma ordem 

pré-definida, podendo ser concorrentes, simultâneos ou cíclicos.8 Tal como qualquer outra, a 

dor do luto é composta por elementos psicológico, fisiológico, social, espiritual e emocional, 

o que resulta num evento sistémico subjectivo que deve ser encarado segundo várias 

perspectivas.8 Além disso, uma tarefa importante é assegurar que o paciente procure ajuda 

quando não é capaz ou não tem ninguém com quem desabafar, quando não está a conseguir 

superar a perda com ou sem ajuda de terceiros ou quando o luto está a interferir 

significativamente com as actividades diárias.1 

Em contrapartida, a abordagem pós-moderna de Wolfelt defende que cada processo de 

luto é individual e imprevisível, de modo que não existem estadios definíveis e o clínico deve 

funcionar como um companheiro de luto e não procurar o tratamento propriamente dito 

(“Companioning is about honoring the spirit, being curious, learning from others, walking 

alongside, being still, listening with the heart, bearing witness to the struggles of others and 

being present to their pain, respecting disorder and confusion rather than imposing order and 

logic” – Wolfelt), pelo que existem 6 tarefas principais: vivenciar internamente e expressar 

externamente a perda, tolerar a perda, converter a relação de presença em memória, 

desenvolver uma nova identidade, relacionar a perda a um contexto com significado e 

desenvolver um sistema de suporte eficaz constituído por companheiros fiéis.8 

Embora existam diversas abordagens possíveis ao luto, três atitudes constituem os 

pilares para obter a cura: empatia, atenção e respeito.8 A simples pergunta “Como tem 

passado?”, juntamente com palavras de incentivo, pode constituir uma abordagem muito 

eficaz para despoletar a sua concretização.1 

 

“Grief is itself a medicine”7 
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Apêndice VI – Panfleto 
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Apêndice VII – Fluxograma 
Tratamento da hipertensão arterial essencial 

 
Pressão arterial (PA, mmHg) 

Outros factores de risco, 
lesão de órgão alvo ou 

patologias 

Normal 
PAS 120-129 ou 

PAD 80-84 

Normal alta 
PAS 130-139 ou 

PAD 85-89 

HTA grau I 
PAS 140-159 ou 

PAD 90-99 

HTA grau II 
PAS 160-179 ou 

PAD 100-109 

HTA grau III 
PAS ≥180 ou 

PAD ≥110 

Sem outros factores de 
risco Sem intervenção Sem intervenção 

Mudanças no estilo 
de vida por vários 

meses e depois 
farmacoterapia se 
PA incontrolada 

Mudanças no estilo 
de vida por vários 

meses e depois 
farmacoterapia se 
PA incontrolada 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

1-2 factores 
de risco 

Mudanças no estilo 
de vida 

Mudanças no estilo 
de vida 

Mudanças no estilo 
de vida por vários 

meses e depois 
farmacoterapia se 
PA incontrolada 

Mudanças no estilo 
de vida por vários 

meses e depois 
farmacoterapia se 
PA incontrolada 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

≥3 factores de risco, 
síndrome metabólico ou 

lesão de órgão alvo 

Mudanças no estilo 
de vida 

Mudanças no estilo 
de vida e considerar 

farmacoterapia 
 

Diabetes Mudanças no estilo 
de vida 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

Doença renal ou 
cardiovascular 
estabelecidas 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

Mudanças no estilo 
de vida + 

Farmacoterapia 
imediata 

 
 

 
 

Decisão de iniciar 
farmacoterapia 

1 agente isolado 
em baixa dose 

2 agentes 
em baixa dose 

Mesmo agente em 
dose plena 

Mudar p/ outro agente 
em dose baixa 

Combinação prévia 
em dose plena 

Adicionar outro 
agente em baixa dose 

2 ou 3 agentes 
em doses plenas 

Monoterapia em 
dose plena 

2 ou 3 agentes 
em doses plenas 

Se meta 
não for 
atingida 

Se meta 
não for 
atingida 

Preferir: Se: 
BB Angina, EAM, IC, Taquiarritmias, 

Glaucoma, Gravidez 
BCC dihidropiridínicos Raça negra , HTA sistólica isolada em 

idosos, Angina, HVE, Aterosclerose 
coronária ou carotídea, Gravidez 

BCC não dihidropiridínicos Angina, Aterosclerose carotídea, TSV 
IECA IC, DVE, pós-EAM, Nefropatia, HVE, 

Aterosclerose carotídea, 
Proteinúria/Microalbuminúria, FA, 
Síndrome metabólico 

ARA IC, pós-EAM, Nefropatia diabética,  
HVE, FA, Síndrome metabólico, 
Proteinúria/Microalbuminúria, Tosse 
induzida por IECA 

Diuréticos antialdosterona IC, pós-EAM 
Diuréticos tiazídicos IC, Raça negra, HTA sistólica isolada 
Diuréticos de ansa IC, DRT 

 
Elevação leve da pressão 

arterial 
 

Risco cardiovascular baixo a 
moderada 

 
Meta convencional de 

pressão arterial 

Elevação marcada da 
pressão arterial 

 
Risco cardiovascular alto a 

muito alto 
 

Meta mais baixa de pressão 
arterial 

Bibliografia: Mancia G, de Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension - The Task Force for the Management of 
Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension 2007, 25: 1105–1187 

EAM – enfarte agudo do 
miocárdio; IC – insuficiência 
cardíaca, HTA – hipertensão 
arterial, HVE – hipertrofia 
ventricular esquerda, TSV – 
taquiarritmia supraventricular, 
DVE – disfunção ventricular 
esquerda, FA – fibrilhação 
aurticular, DRT – doença renal 
terminal; BB – bloqueadores dos 
receptores β; BCC – 
bloqueadores dos canais de 
cálcio, IECA – inibidores da 
enzima conversora da 
angiotensina; ARA – 
antagonistas dos receptores da 
angiotensina. 
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Apêndice VIII – História clínica no âmbito da Medicina Geral e Familiar 

COLHEITA DA INFORMAÇÃO 

  

Data e hora 

08 de Março de 2010, 10h 

  

Local 

Centro de Saúde de Resende 

 

Fonte e fiabilidade da fonte 

A própria. Mostrou-se colaborante e aparentemente credível. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: DMPCS 

Sexo: Feminino 

Idade: 40 anos 

Data de nascimento: 06 de Janeiro de 1970 

Raça: Caucasiana 

Naturalidade: Resende 

Residência: Resende 

Estado civil: Casada 

Profissão: Cabeleireira 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

 

Doenças anteriores 

Desconhece ter tido as doenças próprias da infância excepto varicela que adquiriu enquanto 

adulta. 

1988: Detecção e ressecção de nódulo mamário 

1998: Síncopes de repetição por hipotensão ortostática 

2001: Diagnóstico de incontinência urinária de esforço, sendo desde então seguida no Serviço 

de Urologia do Hospital Pedro Hispano 
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2003: Detecção e ressecção de segundo nódulo mamário 

2005: Colecistectomia após diagnóstico de colecistite aguda e episódios de cólicas biliares de 

repetição associadas a náuseas e vómitos 

2006: Diagnóstico de patologia depressiva do humor; dispepsia 

2007: Diagnóstico de hérnias discais lombares (L4-L5 e L5-S1) após paraplegia dos membros 

inferiores, com posterior intervenção cirúrgica 

2009: Diagnóstico de osteopenia e microlitíase renal 

2009: Diagnóstico de pneumonia lobar após instalação de febre alta, tosse produtiva, arrepios 

e dor pleurítica 

 

Internamentos e cirurgias anteriores 

Nega cirurgias além daquelas referidas anteriormente ou internamentos além daqueles 

correspondentes aos partos e cirurgias citadas. 

 

Transfusões, acidentes ou traumatismos 

Nega transfusões, acidentes ou traumatismos graves. 

 

Terapêutica em ambulatório 

 Lansoprazol 1cp/dia 

 Diclofenac 100 mg SOS 

 Cálcio 

 

Hábitos e estilo de vida 

Nega hábitos alcoólicos, tabágicos, consumo de café e de drogas ilícitas. 

Refere dieta variada e equilibrada com cerca de 5 refeições por dia. Refere restrição de fritos, 

gorduras e açúcar com consumo preferencial de peixe, carnes brancas, cozidos, grelhados, 

legumes e frutas. 

Refere praticar uma hora de natação por semana, negando qualquer actividade física 

adicional. 

 

Alergias 

Refere intolerância à lactose (incluindo leite, iogurtes e queijos) desde os 3 anos de idade, 

negando qualquer alergias medicamentosa ou a agentes inalantes. 
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Imunizações 

Plano nacional de vacinação actualizado. Nunca realizou imunização antigripal. 

 

História ginecológica 

Menarca aos 14 anos. 

Ciclos menstruais regulares. 

Interlúnios de 28 dias. 

Cataménios de 5 dias, com fluxo normal. 

Realizou anticoncepção oral (Ginera®) desde os 28 anos até aos 36 anos. 

Nega metrorragias, coitorragias, leucorreia, dor pélvica abdominal crónica ou história de 

infecções de tranmissão sexual. 

Fez a última citologia cervico-vaginal há 2 anos, aquando do nascimento do filho mais novo. 

Refere diagnóstico de cistos foliculares nos ovários. 

 

História obstétrica 

2 gesta, 2 para: 

 1ª gestação sem intercorrências e vigiada, parto eutócico às 39 semanas de gestação 

com APGAR 1’ 9 e 5’ 10, feto com peso de 2860 g, comprimento de 44 cm e 

perímetro cefálico de 32 cm 

 2ª gestação sem intercorrências e vigiada, parto eutócico às 40 semanas com APGAR 

1’ 9 e 5’ 10, feto com peso de 2970 g, comprimento de 46 cm e perímetro cefálico de 

32,5 cm; fractura da clavícula ao nascimento 

 

Nega metrorragias, coitorragias, leucorreia, dor pélvica abdominal crónica ou história de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Fez o último exame citológico cervico-vaginal há 2 anos, bem como ecografia ginecológica 

que revelou cistos num ovário de natureza benigna. 
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Actividades profissional e/ou ocupacionais 

 

Encontra-se actualmente de baixa prolongada desde há cerca de 30 meses devido a 

incapacidade motivada por lombalgias crónicas. Refere sentir falta da actividade profissional 

(cabeleireira) que adora exercer e nega existência de problemas no trabalho no presente ou no 

passado. Embora não tolere trabalhar mais que algumas horas por dia, pondera questionar o 

médico de família sobre a possibilidade de trabalhar exclusivamente durante a manhã. 

Abandona o lar para ir à natação uma vez por semana e ocasionalmente ao fim-de-semana 

quando regressa o marido do Porto. 

 

HISTÓRIA FAMILIAR 

  

Genograma 

 
  

 O pai, JCPA, faleceu por patologia respiratória por volta dos 65 anos, 

presumivelmente com ataque de asma, uma vez que a paciente é incapaz de especificar com 

certeza a causa de morte devido ao contacto precário que sempre manteve com o pai e os avós 

paternos. A avó paterna faleceu aos 95 anos com diabetes e insuficiência cardíaca, enquanto o 

avô paterno faleceu devido a carcinoma pulmonar em data desconhecida. 

 A mãe, MAPC, possui actualmente 71 anos e permanece solteira, padecendo de 

esquizofrenia, osteoporose, litíase vesicular e artroses. A avó materna, AJ, faleceu em 2000 
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com insuficiência cardíaca congestiva, enquanto o avô materno, LPC, faleceu quando tinha 42 

anos devido a um aneurisma cerebral. 

 O marido, JCNS, tem cefaleias crónicas e dislipidemia. O filho Ivan tem asma e fez 

adenoamigdalectomia, enquanto o filho Miguel é saudável. 

 

Biopatografia 

 Ao longo da colheita da história clínica, DMPCS mostrou-se colaborante e dialogante, 

sentindo somente dificuldade em evocar datas e factos relacionados com o ramo paterno da 

sua família. 

 DMPC nasceu a 6 de Janeiro de 1970, na freguesia de Resende do concelho de 

Resende, em casa. É a primeira e única filha de um casal, JCPA e MAPC. Teve uma infância 

saudável (não se lembra de qualquer doença) que recorda com nostalgia e felicidade no seio 

de uma família unida e composta pela própria, pela mãe, pelo tio APC, pela tia CPC, pela avó 

MAPC e uma irmã desta. 

 Completou o 6º ano (2º ciclo do ensino básico), tendo abandonado os estudos pela 

necessidade de prestar cuidados básicos à avó. Viveu até aos 28 anos com o agregado familiar 

já descrito numa moradia própria na freguesia de Resende, em zona salubre, com 5 

assoalhadas, com electricidade e aquecimento central, água do sistema de abastecimento 

público e saneamento básico pertencente à rede pública. 

Em 1988, após exame de rotina para rastreio do cancro da mama, foi detectado e 

removido um nódulo da mama com características histológicas de displasia de baixo grau. 

Novamente em 2003, foi detectado um segundo nódulo com as mesmas características e nas 

mesmas circunstâncias. 

Em 1998, aquando do casamento com o actual marido JCNS que conhecera devido à 

profissão deste numa empresa transportadora uma vez que ele residia em Matosinhos, mudou-

se com a sua mãe e avó para outra casa de 3 assoalhadas e igualmente equipada. Após o 

casamento, o marido continuou a viver em Matosinhos, embora regressasse a Resende aos 

fim-de-semanas ou a família se deslocasse ocasionalmente à cidade para visitar o pai. 

Igualmente, neste ano, a paciente refere a ocorrência de síncopes de repetição que relaciona 

com diminuições bruscas da pressão arterial, como confirmado pela avaliação desta. 

Em 2001, nasce o primeiro filho do casal após uma gestação de 39 semanas sem 

intercorrências. Todavia, após o parto, que decorreu sem complicações, refere perda 

involuntária de urina após tosse e outros esforços que motivou seguimento pelo Serviço de 

Urologia do mesmo hospital onde decorreu o parto (Hospital Pedro Hispano). 
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A partir de 2002, refere episódios ocasionais de cólica biliar associados a náuseas e 

vómitos que a obrigavam a deslocar-se ao Centro de Saúde de Resende, bem como um 

episódio de colecistite aguda em 2005 que motivou colecistectomia de urgência. 

Em 2006, iniciou terapêutica com inibidor de recaptação da serotonina após 

diagnóstico de humor deprimido, efectuando um ciclo de 4 meses e desmame subsequente 

com esse agente. Desde então, realiza ciclos semelhantes com tais fármacos. No mesmo ano, 

referiu queixas dispépticas, tendo realizado endoscopia digestiva alta e tomografia 

computorizada que não revelaram qualquer alteração. 

Em 2007, teve o seu segundo filho após uma gestação de 40 semanas sem 

intercorrências. O parto decorreu sem complicações, se se excepturar uma fractura da 

clavícula no recém-nascido sem consequências a longo prazo. Neste mesmo ano, refere 

agravamento das lombociatalgias crónicas que se haviam iniciado há cerca de 2 anos, até 

desenvolver paraplegia dos membros inferiores, sobretudo à direita, e que motivou a 

realização de ressonância magnética (diagnóstico de hérnias discais lombares entre L4-L5 e 

L5-S1) e discectomia posterior. Apesar da resolução da paraplegia, manteve-se sintomática ao 

ponto de ser incapaz de trabalhar mais que algumas horas, pelo que permanece actualmente 

sob baixa. 

 Em 2009, foi diagnosticada com osteopenia que relaciona com a intolerância alimentar 

aos lacticínios, tendo também registado um episódio de cólica renal há cerca de 6 meses e 

infecções múltiplas do tracto urinário que motivaram a realização de ecografia renovesical 

diagnóstica para microlitíase renal. 

 Em Novembro de 2009, refere ter recorrido repetidamente ao Centro de Saúde com 

febre alta, tosse, arrepios e dor pleurítica até que foi admitida em hospital central onde foi 

tratada com antibioterapia para agentes de pneumonia adquirida na comunidade. 

 

Habitação 

Vive em moradia própria, em zona salubre, com 3 assoalhadas, electricidade e 

aquecimento central, água do sistema de abastecimento público e saneamento básico 

pertencente à rede pública. Embora refira que a habitação “é pequena” e achar que passa 

“demasiado tempo enfiada dentro de casa”, encontra-se globalmente satisfeita com as 

condições e o facto da casa ser acolhedora. 
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Dinâmica familiar de Minuchin 

 

     

 

 

 

 

 

A família representada é considerada funcional, não existindo indícios de que 

aglutinação ou dispersão dos seus elementos. 

 

Linha de vida de Medalie 

 

Etapa / Crise Data Síndrome 

Casamento 1998 Síncopes de repetição 

Morte da avó materna 2000  

Nascimento do 1º filho 2001 Incontinência de esforço 

 2005 Colecistite aguda 

 
2006 

Humor deprimido 

Dispepsia 

Nascimento do 2º filho 2007 Paraplegia dos membros inferiores 

 
2009 

Cólica renal 

Síndrome pneumónico 
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Psicofigura de Mitchel 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ciclo de vida familiar de Duvall 

Estadio I: Casal sem filhos 

Estadio II: Família com filhos nascidos há pouco (filho mais velho nascido há menos de 30 

meses) 

Estadio III: Família com filhos nascidos em idade pré-escolar (filho mais velho entre os 30 

meses e os 6 anos) 

Estadio IV: Família com filhos nascidos em idade escolar (filho mais velho entre os 6 e os 

13 anos) 

Estadio V: Família com filhos adolescentes (filho mais velho entre os 13 e os 20 anos) 

Estadio VI: Família com adulto jovem a sair de casa (desde o 1º que saiu até à saída do 

último) 

Estadio VII: Progenitores na meia idade (desde o “ninho vazio até à reforma”) 

Estadio VIII: Progenitores na 3ª idade (desde a reforma até à morte dos 2 elementos) 

 

DMPCS 
paciente 

MAPC 
(mãe) 

Ivan 
(filho) 

Miguel 
(filho) 
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APGAR familiar de Smilkstein 

 

 Quase 

sempre 

Algumas 

vezes 
Quase nunca 

Estou satisfeito com a ajuda que recebo 

da minha família, sempre que alguma 

coisa me precupa 

X   

Estou satisfeito pela forma como a 

minha família discute assuntos de 

interesse comum e partilha comigo a 

solução do problema 

X   

Acho que a minha família concorda 

com o meu desejo de encetar novas 

actividades ou de modificar o meu 

estilo de vida 

 X  

Estou satisfeito com o modo como a 

minha família manifesta a sua afeição e 

reage aos meus sentimentos tais como 

irritação, pesar e amor 

X   

Estou satisfeito com o tempo que passo 

com a minha família 
X   

 

Pontuação final = 9 (família altamente funcional) 
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Círculo familiar de Thrower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenhou-se um círculo grande que representava a família da paciente e pediu-se a 

esta para desenhar outros círculos que representassem a sua pessoa, os membros integrantes 

da sua família e objectos que considerasse importantes. 

 Saliente-se que a paciente se desenhou a si mesma no centro da família, o que justifica 

pelo “apoio e suporte que recebo de todos, incluindo o meu marido”. Apesar deste se 

encontrar presente apenas durante o fim-de-semana, motivo pelo qual o representou 

parcialmente fora da família, sente que este a apoia bastante “porque falamos todos os dias 

por telefone”. Conclui-se assim que se trata de uma família matriarcal. Por outro lado, os 

restantes membros encontram-se próximos da paciente e a igual distância entre si, sem haver 

sobreposição dos círculos, o que pode significar o respeito pela autonomia de cada indivíduo. 

O tamanho igual de cada círculo permite aferir que é improvável que exista dominância de 

algum membro da família perante os restantes, ainda que a paciente considere que possui um 

papel “muito importante na educação do Ivan e do Miguel”. Pela análise da representação 

obtida, o facto da doente não ter representado qualquer objecto no círculo familiar parece 

indicar um certo desprendimento material no seio da família. 

 

MAPC 
(mãe) 

DMPCS 
paciente 

Miguel 
(filho) 

Ivan 
(filho) 

JCPA 
(marido) 
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Avaliação do risco familiar 

 Os índices apresentados de seguida (risco familiar de Garcia-Gonzalez, risco familiar 

de Segovia Deyer) permitem aferir que se trata de uma família de baixo risco, ainda que este 

exista, conforme patente na escala de Segovia Deyer.  

 

Risco familiar Garcia-Gonzalez / Imperatori 

Famílias compostas por pais jovens e por filhos pequenos que moram todos num 

quarto alugado.  

Famílias cuja dinâmica de relação esteja alterada e em que pelo menos metade dos 

filhos estejam sujeitos a insucesso escolar. 

Famílias que solicitam em excesso os cuidados do centro de saúde. 

Famílias cujos membros, na sua totalidade ou na grande maioria, compartilhem um 

factor de risco comum (fumadores, obesos ou alcoólicos). 

Famílias nas quais um membro seja centro da atenção dos outros e que por isso altere 

as relações intrafamiliares (deficiente mental ou físico que não é aceite, pai alcoólico, etc.). 

Famílias que, pelos seus antecedentes familiares, estejam sujeitas a um risco mais 

elevado de padecer de determinado tipo de doenças, embora essas doenças não estejam 

presentes na actualidade. 

 

Pontuação = 0 

 

Obtém-se baixo risco, uma vez são necessários pelo menos 2 factores para que uma família 

seja considerada de médio risco e pelo menos 4 factores para que seja considerada de alto 

risco. 

 

Risco familiar Segovia Dreyer 

 

1 ponto: 

Morbilidade crónica 

Invalidez 

Hospitalizações frequentes 

Mãe analfabeta 

Mãe solteira 
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Chefe de família desempregado 

Ausência temporária de um dos pais 

Chefe de família com um emprego temporário 

Morte de pai ou de mãe 

 

2 pontos: 

Alcoolismo 

Droga 

Desnutrição 

Ausência de um dos pais 

Pais analfabetos 

APGAR Familiar < 4 

Filho grande deficiente 

Chefe de família preso 

Filho com carências afectivas graves 

 

Pontuação = 3 

 

A pontuação final de 3 significa que se trata de uma família de baixo risco, ainda que um 

único ponto seja capaz de reclassificar esta família em médio risco. 

 

Classificação social de Graffard 

 

(Considerou-se a mãe para a classificação social, visto que o pai não é considerado no 

agregado familiar) 

Profissão – 4º grau: Operários especializados com ensino primário completo 

Nível de instrução – 4º grau: Ensino primário completo (6 anos de estudo) 

Fontes de rendimento familiar – 3º grau: Os rendimentos correspondem a um vencimento 

mensal fixo, tipo funcionário 

Conforto do alojamento – 3º grau: Casas ou andares modestos, bem contruídos e em bom 

estado de conservação, bem iluminadas e arejadas, com cozinha e casa de banho 

Aspecto do bairro onde habita – 2º grau: Bairro residencial bom, de ruas largas com casas 

confortáveis e bem conservadas 
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 Pontuação final = 16 

Esta família pertence à classe III de Graffar, ou seja, esta família enquadra-se num escalão 

médio na sociedade. 

 

Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe 

 A utilização desta escala permite valorizar certas situações de crise de modo a 

determinar a probabilidade de desenvolvimento de doença psicossomática. A paciente passa 

por um período de readaptação profissional (pontuação parcial = 39), alterações dos hábitos 

pessoais (pontuação parcial = 24), mudança de hábitos de trabalho (pontuação parcial = 20), 

actividades pessoais (pontuação parcial = 18) e hábitos de sono (pontuação parcial = 16). Isto 

confere uma pontuação superior a 100 e inferior a 200 (pontuação total = 117), ou seja, existe 

uma maior probabilidade de desenvolver doenças psicossomáticas como enfarte do 

miocárdio, úlcera péptica, perturbações psiquiátricas e infecções. 

 

Tipo de família 

 

Unitária – só 1 elemento 

Monoparental – só pai ou mãe e filhos 

Alargada – avós, pais e filhos 

Reconstruída – nova união após reformulação 

Nuclear – casal com ou sem filhos 

Outras 

 

Conclusão 

 Trata-se de uma família pequena, coesa, funcional, alargada e matriarcal, com 

excelentes relações entre os membros da família. A função de DMPCS é crucial para o 

funcionamento da família, encarando este papel com naturalidade e como necessário o 

afastamento do marido durante a semana. Apesar de apreciar o tempo que dispende com os 

filhos e a mãe, admite gostar bastante da sua actividade profissional e sente-se muito triste por 

não ser capaz de tolerar fisicamente as horas de trabalho. Mostra grande carinho por todos os 

elementos da família e sorri sempre que fala do filho mais novo, sendo que este é o elemento 

da família com quem dispende a maior parte do tempo. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA 

  

Motivo de consulta 

 Prorrogação da baixa profissional por incapacidade de tolerar mais do que algumas 

horas em ortostatismo. 

 

Exame subjectivo 

 A doente referiu: 

 “tenho tido dores e formigueiros nos braços, mais do lado direito e à noite, que 

me obrigam a levantar da cama” – cervicalgias com irradiação para os 

membros superiores e algumas semanas de evolução, associadas a parestesias e 

alterações da sensibilidade 

 “dores no fundo das costas e pernas sempre que fico em pé muitas horas” – 

lombociatalgias com vários anos de evolução e refractárias ao tratamento 

clínico e cirúrgico 

 “sinto-me muito triste e choro, choro, choro...” – patologia depressiva do 

humor, de carácter aparentemente endógeno, associada a alterações do sono e 

sem perturbação do apetite ou actividade sexual, com início há 3 anos e tratada 

intermitentemente com ciclos de inibidores da recaptação de serotonina 

 “sou incapaz de comer queijo e iogurtes” – intolerância ao leite e derivados 

desde os 3 anos de idade, que relaciona com a osteopenia diagnosticada em 

2009, altura em que iniciou suplementação com cálcio 

 

Exame objectivo 

 

 Consciente, colaborante e orientada no tempo e espaço. 

 Idade aparente coincidente com a real. 

 Sem fácies característico. 

 Pele e mucosas coradas e hidratadas. 

 Distribuição pilosa de acordo com o sexo e idade. 

 Peso: 66 kg 

 Altura: 168 cm 

 IMC: 23,4 
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Sinais vitais 

Pulso radial: 65 bpm, rítmico, amplo, regular e simétirco 

Pressão arterial (medida manualmente, 3 vezes, no membro superior direito, com a 

paciente sentada): 110/75 mmHg 

Frequência respiratória: 17 cpm; movimentos respiratórios rítmicos, regulares, amplos 

e simétricos 

Glicemia capilar (pós-prandial): 165 g/dL 

 

Auscultação cardíaca 

S1 e S2 rítmicos e audíveis em todos os focos. 

Sem sopros ou galopes identificáveis. 

 

Auscultação pulmonar 

Sons respiratórios presentes bilateralmente e simétricos. 

Ausência de ruídos adventícios. 

Transmissão normal das vibrações vocais. 

 

Abdómen 

Ruídos hidroaéreos com frequência e timbre normais. 

Abdómen mole e depressível. 

Sem massas ou organomegalias. 

Sem dor à palpação ou percussão. 

Sem sinais de irritação peritoneal. 

Cicatriz de colecistectomia prévia. 

 

Dorso 

Nevos melânicos. 

Cicatriz de analgesia epidural. 

Sem tumefacções, abaulamentos, retracções ou desvios. 

Mobilidade activa dolorosa a nível lombar após flexão anterior do tronco. 

 

Membros 

Sensibilidade dolorosa do membro superior ligeiramente diminuída à direita. 
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Arrefecimento do membro inferior direito. 

Sem edemas periféricos. 

 

Exames complementares de diagnóstico 

 

 Hemograma, análises bioquímicas gerais, da função hepática e renal com valores 

dentro da normalidade. 

 Densitometria óssea da coluna = 14% e do fémur = 3% 

 

AVALIAÇÃO 

 

Patologia depressiva do humor 

Patologia degenerativa da coluna cervical e lombar 

Incontinência urinária de esforço 

Intolerância alimentar aos lacticínios 

 

 

LISTA DE PROBLEMAS 

 

Problemas activos Problemas passivos 

Patologia depressiva do humor 

Patologia degenerativa da coluna cervical 

e lombar 

Incontinência urinária de esforço 

Intolerância alimentar aos lacticínios 

Cisto ovárico 

Osteopenia 

Microlitíase renal 

Hipotensão ortostática 

Pneumonia lobar 

Infecções do tracto urinário 

Litíase biliar 
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PLANO TERAPÊUTICO 

 

 Marcação de consulta de fisioterapia. 

 Alertar em relação aos efeitos laterais dos antinflamatórios não esteróides e promover 

a sua utilização exclusiva em crises agudas. 

 Referenciação para Ortopedia em caso de persistência dos sintomas. 

Instituição de paroxetina 20 mg 1/dia ao pequeno-almoço (esta medida foi adoptada na 

consulta, tendo sido estabelecido um ciclo temporário de 4 meses e reavaliação posterior). 

Actuação psicológica a nível pessoal e familiar. 

Referenciação para Psiquiatria caso haja refractariedade dos sintomas depressivos ao 

tratamento farmacológico. 

Evicção alimentar dos lacticínios com suplementação apropriada. 

 Promoção da realização rotineira do exame citológico cervico-vaginal. 

 Promoção de estilo de vida saudável. 
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Apêndice IX – Relatório da Visita à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental 

 

 No dia 23 de Fevereiro de 2010, pelas 9h30, teve lugar a visita a uma instituição de 

Cuidados Primários de Saúde (CSP), no âmbito do estágio urbano em Medicina Comunitária, 

disciplina integrante do 6º ano do Mestrado Integrado da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. O grupo de alunos foi recebido pela Drª Ana Catarina e pelo Dr 

Miguel Rocha, psicólogos ao serviço da instituição que prestaram uma introdução teórica e 

mostraram as instalações, respectivamente. 

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

(APPACDM) tem por objectivos a promoção da integração do cidadão com deficiência 

mental e a defesa das suas necessidades. A APPACDM assenta fundamentalmente em 5 

unidades complementares: a Unidade de Intervenção Precoce (UIP), a Unidade Sócio-

Educativa (USE), os Centros de Actividades Ocupacionais (CAO) nas suas vertentes 

ocupacional e produtiva, a Pousada dos Rouxinóis e as Residências. Por um lado, a UIP é 

uma unidade de apoio dirigida a crianças até aos 6 anos com atraso de desenvolvimento ou 

em situação de risco, visando promover o desenvolvimento da criança e responder às 

necessidades da família através de um processo de capacitação e fortalecimento progressivo, 

sendo que o suporte pode ser prestado no domicílio, creche ou jardim de infância. Em 

contrapartida, a USE diz respeito a uma escola de educação especial (o designado “ensino 

especial” que sofreu recentemente uma reforma educativa cujo objectivo é a sua extinção a 

curto prazo através da integração destes indivíduos no ensino normal) que apoia crianças e 

jovens com deficiência mental, em regime de semi-internato, potenciando as capacidades de 

cada aluno nas áreas de autonomia pessoal e social, actividades manuais, actividades lúdicas, 

actividades terapêuticas, educação física, escolaridade e orientação escolar e vocacional dos 

alunos. Por outro lado, os CAO são unidades de apoio para indivíduos com idade igual ou 

superior a 16 anos: enquanto que a sua vertente ocupacional e de bem-estar atende portadores 

de deficiência mental grave ou profunda e procura assegurar os cuidados básicos de saúde, 

higiene e conforto, a estimulação e treino de autonomia, a participação nas actividades da vida 

diária e a modificação ou estabilização do comportamento, a vertente produtiva centra-se no 

acompanhamento e habilitação psicossocial de jovens e adultos com atraso mental moderado 

através do desenvolvimento de actividades produtivas (angariadas junto de empresas) ou 

criativas, desportivas, académicas e sociais. Por fim, a Pousada dos Rouxinóis destina-se a 

jovens e adultos com pelo menos 7 anos de idade, apoiando famílias em situações difíceis e 
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facilitando o descanso das mesmas durante períodos de horas até mais de um mês; por sua 

vez, as Residências funcionam para jovens e adultos com pelo menos 16 anos de idade, 

substituindo as famílias de modo contínuo. Saliente-se que a visita teve lugar na própria sede 

da APPACDM (Travessa da Costibela, Aldoar, Porto), que alberga a UIP, a USE e um CAO, 

sendo que existem Residências (do Cerco, de Gonçalo Cristóvão e das Antas), CAO (de 

Montalegre, D. Maria Isabel Brito e Cunha, Dr. Rui Abrunhosa e de Tenente Valadim) e a 

Pousada dos Rouxinóis localizadas fora da sede. 

A sede da APPACDM corresponde a um edifício com 3 pisos. A nível rés-do-chão, foi 

possível encontrar um átrio justaposto à recepção e através do qual se acedia passando pelo 

recreio, uma sala de oficinas e 5 salas dedicadas à USE que, em 2010, é constituída por 24 

alunos integrados no ensino especial, assim como uma sala de actividades da vida diária (sala 

AVD) e outra de semi-produção. Neste andar, houve a oportunidade de interagir com alguns 

dos utentes, nomeadamente aqueles com atrasos menos profundos do desenvolvimento. Ao 

descer um piso, verificou-se que este era constituído por uma sala de espera e outra de 

arquivos, vários gabinetes de apoio (secretaria, UIP, terapia ocupacional, direcção, 

contabilidade, Clube de Educação Cultural Desportivo e Ar Livre – CECDAL, CAO e 

biblioteca), uma cafetaria, uma sala de hidromassagem, a sala “Rotary” (terapia e 

relaxamento), 3 salas de estimulação psicomotora e ainda outra de comunicação táctil. Por 

fim, o piso -2 possibilitou não só observar a cantina e a cozinha, mas sobretudo contactar 

directamente com os utentes enquanto estes trabalhavam nas linhas de montagem integrantes 

da vertente produtiva do CAO, designadamente na manufactura de lâmpadas de automóveis e 

sabonetes. 

Saliente-se que esta visita constituiu uma oportunidade única para conhecer os 

esforços envidados para garantir a integração social dos cidadãos com deficiência mental e, 

deste modo, elucidar acerca da importância e complementaridade das instituições deste cariz 

em relação à Medicina. 

 
Nota: A informação incluída neste relatório foi obtida exclusivamente a partir da comunicação oral prestada pela Drª Ana Catarina e Dr 

Miguel Rocha. 



  55 

Apêndice X - Relatório das Visitas Domiciliárias 

 

No dia 05 de Março de 2010, às 15h, procedeu-se a duas visitas domiciliárias em 

freguesias serranas de Resende. 

  A primeira visita decorreu na freguesia da Panchorra e visou a avaliação das condições 

de habitação, uma vez que a paciente, A.N.M., de 85 anos, abandonou a casa do filho para 

viver sozinha. A análise da suposta moradia revelou que esta era composta por um espaço de 

3 por 3 metros referente a uma única assoalhada, sem janelas e com uma única porta de chapa, 

uma pequena cama e uma lareira (mas sem chaminé), bem como um pequeno cubículo 

exterior (1 m2) de betão armado que servia como WC. Além da ausência de iluminação 

artificial, a humidade e o fumo eram substanciais. A avaliação social sugeriu conflitos entre 

os filhos relativamente ao beneficiário da pensão de velhice e a avaliação clínica permitiu 

aferir os diagnósticos prévios de diabetes não insulino-dependente e hipertensão sem 

complicações. Foi decidido falar com a nora da paciente de modo a garantir apoio e vigilância 

diários. 

 A segunda visita, referente à paciente B.J.P., de 85 anos, residente na freguesia de 

Ovadas, deveu-se à solicitação não urgente de uma vizinha que a visitava esporadicamente. O 

acesso fez-se por um caminho tortuoso de pedra com uma única via de cerca de 75 metros de 

distância. A habitação era constituída por dois pisos, um dos quais se destinava a actividades 

pecuárias, enquanto o outro era composto por 2 assoalhadas e uma cozinha sem luz natural 

com cerca de 4 m2. A iluminação compreendia apenas uma única lâmpada pendurada pelo 

tecto e a ausência de qualquer fonte de calor possibilitava que se registasse temperatura 

negativa dentro da habitação. Apesar de viver sozinha e ser capaz de executar as actividades 

da vida diária, recebia apoio de familiares e vizinhos. A paciente sofria de osteoartorse da 

anca e hipertensão não complicada, fazendo como terapêutica habitual ambulatório o esquema 

composto por furosemida, losartan, hidroclorotiazida e piroxicam. 

 As presentes visitas serviram para consciencializar acerca das condições de vida 

precárias existentes em ambiente rural, bem como da importância da Medicina Geral e 

Familiar na integração social destes pacientes. 
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Apêndice XI – Relatório da Visita ao Centro Comunitário de São Romão – Resende 

 

Organizada e orientada pelo director clínico do Centro de Saúde de Resende, Dr 

Garcez Trindade, decorreu no dia 11 de Março de 2010 uma visita ao Centro Comunitário de 

São Romão em Resende (CCSRR), no âmbito do módulo rural da disciplina de Medicina 

Comunitária do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. 

O CCSRR e o Centro Comunitário de Felgueiras, também em Resende e 

estruturalmente semelhante, constituem pequenos núcleos capazes de prestar apoio social a 

idosos com algum grau de autonomia e integram várias valências como o Centro de Dia, o 

Lar de Idosos, o Apoio Domiciliário e o Centro de Actividades de Tempos Livres. Ambos 

foram inaugurados no dia 5 de Maio de 2009 pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade 

Social Vieira da Silva e a sua gestão resulta de um protocolo estabelecido entre a Casa do 

Povo de Resende (instituição privada) e o Câmara Municipal do mesmo concelho (instituição 

pública). Considerando ambos os Centros Comunitários, é prestado serviço a mais de 60 

idosos, além de que foram criados aproximadamente 30 postos de trabalhos directos com a 

sua entrada em funcionamento. 

Com a forma de um espigueiro, o CCSRR divide-se fundamentalmente em três corpos 

autónomos interligados num único piso, designadamente o corpo de Áreas Sociais (Corpo I), 

o corpo de Áreas Técnicas (Corpo II) e o corpo de Alojamento (Corpo III). Por um lado, o 

Corpo I incorpora o acesso principal, a biblioteca, a sala de actividades, as instalações 

sanitárias, os serviços administrativos, os vestiários para funcionários, o gabinete médico e de 

assistência social e a área de apoio aos funcionários. Em contrapartida, as Áreas Técnicas 

incluem a lavandaria, a cozinha e a copa, o refeitório e o armazém, enquanto que o Corpo III 

tem capacidade para um total de 12 pessoas no Centro de Noite, agrupadas em 5 quartos 

duplos e 2 quartos individuais, cada um com instalações sanitárias próprias. Finalmente, 

considera-se também um Corpo de Transição que diz respeito a arrumos, instalações técnicas 

e compartimento do gás. 

 A visita percorreu todos os corpos descritos e possibilitou um contacto próximo com 

funcionários e utentes que frequentam o Centro de Dia, permitindo aferir a importância desta 

infra-estrutura no apoio social prestado a nível rural, bem como a integração com o Serviço de 

Cuidados Continuados do Hospital da Santa Casa da Misericórdia que alberga idosos com um 

grau de autonomia inferior. 
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Nota: A informação incluída neste relatório foi obtida directamente do Dr Garcez Trindade e complementada com a constante no site da 

Câmara Municipal de Resende (www.cm-resende.pt) 

 

Corpo III Corpo II 

Corpo I 

Corpo de 
Transição 

Figura 1. Centros Comunitários do município de Resende. 
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Apêndice XII – Relatório da Reunião “Novos avanços no tratamento da Hipertensão 

Arterial. As novas guidelines da ESC/ESH. A utilidade das associações fixas de anti-

hipertensores” 

 

 Os laboratórios Delta promoveram, no dia 10 de Março de 2010, pelas 19h30, no 

Espaço Santa Luzia em Viseu, uma reunião subordinada ao tratamento da hipertensão arterial. 

 A primeira parte da reunião foi levada a cabo pelo especialista em Medicina Interna 

Borges Martins que abordou as guidelines europeias da European Society of Hypertension 

(ESH) e da European Society of Cardiology (ESC). Especificamente, foram referidas as 

complicações inerentes à hipertensão arterial e explorados os benefícios consequentes ao seu 

tratamento. Além de terem sido comparadas as classificações propostas pelas guidelines 

europeias e americanas (JNC-7), foi discutida a estratificação de risco cardiovascular e a sua 

correlação com o início do tratamento anti-hipertensor. Neste âmbito, procedeu-se à avaliação 

das diferentes classes de agentes anti-hipertensores, expondo-se a sua utilização em condições 

específicas, contra-indicações relativas e absolutas, farmacodinâmica e farmacocinética. Por 

outro lado, foi analisado o papel das diferentes associações de anti-hipertensores, 

nomeadamente o seu benefício cardiovascular sobre a monoterapia e a sua escolha como 

terapêutica inicial. 

 A segunda parte serviu para expor os benefícios da associação de enalapril com 

lecarnidipina (Zanitek®), segundo o interesse da  empresa farmacêutica que patrocinava a 

reunião. Após exposição das conclusões do estudo ACCOMPLISH, a reunião terminou com o 

esclarecimento de dúvidas e o debate de ideias. 

 A reunião serviu não só para elucidação das medidas terapêuticas na hipertensão 

arterial, mas também se revelou como ponto de partida para a construção de um fluxograma 

de decisão sobre o tratamento da hipertensão arterial. 

 

 
 

 

Figura 1. Guidelines europeias sobre HTA e estudo ACCOMPLISH. 
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Apêndice XIII – Tabela de frequências do motivo principal de consulta por aparelhos e 

sistemas segundo a classificação da ICPC-2 

 
CSSJ CSR Total 

Aparelho / Sistema de órgãos 
N % N % N % 

p* 

Geral e inespecífico 22 24,2 30 25,2 52 24,8 0,73 

Sangue, órgãos formadores de 

sangue e imunológicos  
0 0 0 0 0 0 - 

Digestivo 11 12,1 17 14,3 28 13,3 0,35 

Olho 1 1,1 0 0 1 0,5 0,02 

Auditivo 2 2,2 0 0 2 1,0 <0,01 

Cardiovascular 0 0 3 2,5 3 1,4 <0,01 

Musculo-esquelético 17 18,7 20 16,8 37 17,6 0,48 

Neurológico 4 4,4 7 5,9 11 5,2 0,34 

Psicológico 6 6,6 2 1,7 8 3,8 <0,01 

Respiratório 8 8,8 13 10,9 21 10,0 0,31 

Pele 11 12,1 5 4,2 16 7,6 <0,01 

Endócrino, Metabólico e 

Nutricional 
2 2,2 4 3,4 6 2,9 0,32 

Urinário 3 3,3 2 1,7 5 2,4 0,13 

Gravidez, Infantil e Planeamento 

familiar 
1 1,1 1 0,8 2 1,0 0,70 

Genital feminino 0 0 5 4,2 5 2,4 <0,01 

Genital masculino 0 0 1 0,8 1 0,5 0,08 

Problemas sociais 3 3,3 9 7,6 12 5,7 0,01 

Total 91 100 119 100 210 100 0,21 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de Saúde de Resende 
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Apêndice XIV – Tabela de frequências dos motivos de consulta segundo a classificação 

da ICPC-2 

 

 N %  N %  N %  N % 

A01 2 1,0 L01 4 1,9 R05 9 4,3 X05 2 1,0 

A03 1 ,5 L02 2 1,0 R07 2 1,0 X14 1 ,5 

A04 3 1,4 L03 6 2,9 R09 2 1,0 X16 1 ,5 

A06 1 ,5 L04 3 1,4 S04 2 1,0 X84 1 ,5 

A82 1 ,5 L08 3 1,4 S07 1 ,5 Y81 1 ,5 

A97 1 ,5 L09 2 1,0 S08 1 ,5 Z04 1 ,5 

A98 43 20,5 L12 4 1,9 S09 1 ,5 Z05 7 3,3 

D01 1 ,5 L13 3 1,4 S11 1 ,5 Z07 1 ,5 

D02 3 1,4 L14 2 1,0 S14 1 ,5 Z10 3 1,4 

D03 2 1,0 L15 2 1,0 S17 1 ,5 Total 210 100,0 

D04 1 ,5 L16 2 1,0 S18 2 1,0    

D06 3 1,4 L17 2 1,0 S21 1 ,5    

D07 4 1,9 L18 1 ,5 S22 2 1,0    

D09 2 1,0 N01 3 1,4 S71 1 ,5    

D10 4 1,9 N06 2 1,0 S82 1 ,5    

D11 2 1,0 N07 1 ,5 S96 1 ,5    

D19 3 1,4 N17 4 1,9 T03 1 ,5    

D20 1 ,5 N80 1 ,5 T07 1 ,5    

D73 1 ,5 P01 1 ,5 T08 2 1,0    

D82 1 ,5 P03 3 1,4 T10 1 ,5    

D98 1 ,5 P06 1 ,5 T99 1 ,5    

F16 1 ,5 P22 1 ,5 U01 3 1,4    

H01 1 ,5 P76 1 ,5 U04 1 ,5    

H71 1 ,5 R01 2 1,0 U14 1 ,5    

K01 2 1,0 R02 4 1,9 W12 1 ,5    

K06 1 ,5 R03 2 1,0 W83 1 ,5    
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Apêndice XV – Resultados do estudo sobre a terapêutica farmacológica anti-

hipertensoras nos Centros de Saúde 

 

Tabelas de frequências 
CSSJ CSR Total 

Terapêutica anti-hipertensora 
N % N % N % 

p* 

Diurético (M) 24 6,3 28 8,5 52 7,4 0,03 

IECA/ARA (M) 47 12,4 61 18,6 108 15,3 <0,01 

BB (M) 19 5,0 19 5,8 38 5,4 0,36 

BCC (M) 7 1,8 8 2,4 15 2,1 0,28 

Diurético + IECA/ARA 99 26,1 102 31,1 201 28,4 <0,01 

IECA/ARA + BCC 11 2,9 14 4,3 25 3,5 0,05 

Diurético + BB 19 5,0 5 1,5 24 3,4 <0,01 

BB + BCC 2 0,5 3 0,9 5 0,7 0,22 

IECA/ARA + BB 14 3,7 8 2,4 22 3,1 0,06 

Diurético + BCC 7 1,8 5 1,5 12 1,7 0,51 

IECA/ARA + Diurético + BCC 47 12,4 45 13,7 92 13,0 0,40 

IECA/ARA + Diurético + BB 51 13,5 18 5,5 69 9,8 <0,01 

IECA/ARA + BB + BCC 2 0,5 1 0,3 3 0,4 0,36 

Diurético + BB + BCC 2 0,5 2 0,6 4 0,6 0,77 

4 classes 28 7,4 9 2,7 37 5,2 <0,01 

Total 379 100 328 100 707 100 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. M: em monoterapia; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da angiotensina; 

BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de 

Saúde de Resende 

 
CSSJ CSR Total 

Total de casos 
N % N % N % 

p* 

Diurético (M/A) 277 73,09 214 65,24 491 69,4 <0,01 

IECA/ARA (M/A) 299 78,89 258 78,66 557 78,8 0,88 

BB (M/A) 137 36,15 65 19,82 179 25,3 <0,01 

BCC (M/A) 106 27,98 87 26,52 193 27,3 0,39 

1 classe 97 25,59 116 35,37 213 30,1 <0,01 

2 classes 152 40,11 137 41,77 289 40,9 0,38 

3 classes 102 26,91 66 20,12 168 23,8 <0,01 

4 classes 28 7,4 9 2,7 37 5,2 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. M/A: em monoterapia ou associação; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da 

angiotensina; BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: 

Centro de Saúde de Resende 
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Tabelas de frequências para o sexo das modalidades anti-hipertensoras 

 
Sexo masculino Sexo feminino 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total Terapêutica anti-hipertensora 

N % N % N % 
p* 

N % N % N % 
p* 

Diurético (M) 7 4,9 11 7,9 18 6,4 0,04 17 7,2 17 9,0 34 8,0 0,19 

IECA/ARA (M) 26 18,1 29 20,9 55 19,4 0,24 21 8,9 32 16,9 53 12,5 <0,01 

BB (M) 7 4,9 4 2,9 11 3,9 0,08 12 5,1 15 7,9 27 6,4 0,02 

BCC (M) 3 2,1 5 3,6 8 2,8 0,13 4 1,7 3 1,6 7 1,7 0,85 

Diurético + IECA/ARA 35 24,3 45 32,4 80 28,3 <0,01 64 27,2 57 30,2 121 28,5 0,19 

IECA / ARA + BCC 4 2,8 8 5,8 12 4,2 0,01 7 3,0 6 3,2 13 3,1 0,82 

Diurético + BB 3 2,1 2 1,4 5 1,8 0,41 16 6,8 3 1,6 19 4,5 <0,01 

BB + BCC 0 0 1 0,7 1 0,4 0,04 2 0,9 2 1,1 4 0,9 0,66 

IECA / ARA + BB 9 6,3 3 2,2 12 4,2 <0,01 5 2,1 5 2,6 10 2,4 0,49 

Diurético + BCC 1 0,7 2 1,4 3 1,1 0,22 6 2,6 3 1,6 9 2,1 0,17 

IECA/ARA + Diurético + BCC 21 14,6 19 13,7 40 14,1 0,66 26 11,1 26 13,8 52 12,3 0,10 

IECA/ARA + Diurético + BB 17 11,8 4 2,9 21 7,4 <0,01 34 14,5 14 7,4 48 11,3 <0,01 

IECA/ARA + BB + BCC 2 1,4 1 0,7 3 1,1 0,27 0 0 0 0 0 0 - 

Diurético + BB + BCC 1 0,7 2 1,4 3 1,1 0,22 1 0,4 0 0 1 0,2 0,07 

4 classes 8 5,6 3 2,2 11 3,9 <0,01 20 8,5 6 3,2 26 6,1 <0,01 

Total 144 100 139 100 283 100 <0,01 235 100 189 100 424 100 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. M: em monoterapia; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da angiotensina; 

BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de 

Saúde de Resende 

 
Sexo masculino Sexo feminino 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total Total de casos 

N % N % N % 
p* 

N % N % N % 
p* 

Diurético 

(M/A) 
93 64,6 88 63,3 181 64,0 0,66 184 78,3 126 66,7 310 73,1 <0,01 

IECA/ARA 

(M/A) 
122 84,7 112 80,6 234 82,3 0,07 177 75,3 146 77,2 323 76,2 0,35 

BB (M/A) 47 32,6 20 14,4 67 23,7 <0,01 90 38,3 45 23,8 135 31,8 <0,01 

BCC (M/A) 40 27,7 41 29,5 81 28,6 0,53 66 28,1 46 24,3 112 26,4 0,08 

1 classe 43 29,9 49 35,3 92 32,5 0,06 54 23,0 67 35,4 121 28,5 <0,01 

2 classes 52 36,1 61 43,9 113 39,9 0,01 100 42,6 76 40,2 176 41,5 0,33 

3 classes 41 28,5 26 18,7 67 23,7 <0,01 61 26,0 40 21,2 101 23,8 0,02 

4 classes 8 5,6 3 2,2 11 3,9 <0,01 20 8,5 6 3,2 26 6,1 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias (de Levene), sendo 

p<0,05 o cutoff considerado. M/A: em monoterapia ou associação; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: 

antagonista do receptor da angiotensina; BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro 

de Saúde São João; CSR: Centro de Saúde de Resende 
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Tabelas de frequências para a idade das modalidades anti-hipertensoras 
< 40 anos 40 – 59 anos 60 – 79 anos ≥ 80 anos 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total 
Terapêutica anti-

hipertensora 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 

Diurético (M) 0 0 1 7,1 1 5,0 0,18 4 4,1 6 8,2 10 5,8 0,02 13 6,8 16 9,1 29 7,9 0,11 7 8,2 5 7,6 12 7,9 0,77 

IECA/ARA (M) 1 16,7 2 14,3 3 15,0 0,80 20 20,4 18 24,7 38 22,2 0,19 16 8,4 33 18,9 49 13,4 <0,01 10 11,8 8 12,1 18 11,9 0,89 

BB isolado (M) 2 33,3 4 28,6 6 30,0 0,71 5 5,1 11 15,1 16 9,4 <0,01 9 4,7 3 1,7 12 3,3 <0,01 3 3,5 1 1,5 4 2,6 0,13 

BCC isolado (M) 0 0 0 0 0 0 - 1 1,0 0 0 1 0,6 0,08 6 3,2 5 2,9 11 3,0 0,74 0 0 3 4,5 3 2,0 <0,01 

Diurético + 

IECA/ARA 
0 0 3 21,4 3 15,0 <0,01 28 28,6 28 38,4 56 32,7 0,01 47 24,7 48 27,4 95 26,0 0,24 24 28,2 23 34,8 47 31,1 0,09 

IECA/ARA + BCC 0 0 0 0 0 0 - 4 4,1 0 0 4 2,3 <0,01 5 2,6 11 6,3 16 4,4 <0,01 2 2,4 3 4,5 5 3,3 0,14 

Diurético + BB 0 0 0 0 0 0 - 8 8,2 0 0 8 4,7 <0,01 8 4,2 4 2,3 12 3,3 0,04 3 3,5 1 1,5 4 2,6 0,13 

BB + BCC 0 0 1 7,1 1 5,0 0,18 0 0 2 2,7 2 1,2 <0,01 2 1,1 0 0 2 0,5 0,01 0 0 0 0 0 0 - 

IECA/ARA + BB 2 33,3 0 0 2 10,0 <0,01 5 5,1 2 2,7 7 4,1 0,12 7 3,7 5 2,9 12 3,3 0,38 0 0 1 1,5 1 0,7 0,02 

Diurético + BCC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 2 1,1 5 2,9 7 1,9 0,01 5 5,9 0 0 5 3,3 <0,01 

IECA/ARA + 

Diurético + BCC 
0 0 0 0 0 0 - 7 7,1 4 5,5 11 6,4 0,38 28 14,7 24 13,7 52 14,2 0,58 11 12,9 17 25,8 28 18,5 <0,01 

IECA/ARA + 

Diurético + BB 
0 0 2 14,3 2 10,0 0,04 11 11,2 2 2,7 13 7,6 <0,01 28 14,7 12 6,9 40 11,0 <0,01 12 14,1 2 3,0 14 9,3 <0,01 

IECA/ARA + BB + 

BCC 
1 16,7 0 0 1 5,0 - 1 1,0 0 0 1 0,6 0,08 1 0,5 1 0,6 2 0,5 0,91 0 0 0 0 0 0 - 

Diurético + BB + 

BCC 
0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 2 1,1 2 1,1 4 1,1 0,87 0 0 0 0 0 0 - 

4 classes 0 0 1 7,1 1 5,0 0,18 4 4,1 0 0 4 2,3 <0,01 16 8,4 6 3,4 22 6,0 <0,01 8 9,4 2 3,0 10 6,6 <0,01 

Total 6 100 14 100 20 100 0,72 98 100 73 10 171 100 <0,01 190 100 175 100 365 100 0,02 85 100 66 100 151 100 0,02 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff considerado. M: em monoterapia; IECA: inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina; ARA: antagonista do receptor da angiotensina; BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de Saúde de Resende 
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< 40 anos 40 – 59 anos 60 – 79 anos ≥ 80 anos 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total 
Total de 

casos 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 
N % N % N % 

p* 

Diurético 

(M/A) 
0 0 7 50,0 7 35,0 0,01 62 63,3 40 54,8 102 59,6 0,06 144 75,8 117 66,9 261 71,5 <0,01 70 82,4 50 75,8 120 79,5 0,05 

IECA/ARA 

(M/A) 
4 66,7 8 57,1 12 60,0 0,41 80 81.6 54 74,0 134 78,4 0,02 148 77,9 140 80,0 288 78,9 0,33 67 78,8 56 84,8 123 81,5 0,06 

BB 

(M/A) 
5 83,3 8 57,1 13 65,0 0,41 34 34,7 17 23,3 51 29,8 <0,01 73 38,4 33 18,9 106 29,0 <0,01 26 30,6 7 10,6 33 21,9 <0,01 

BCC 

(M/A) 
1 16,7 2 14,3 3 15,0 0,80 17 17,3 6 8,2 23 13,5 <0,01 62 32,6 54 30,9 116 31,8 0,47 26 30,6 25 37,9 51 33,8 0,08 

1 classe 3 50,0 7 50,0 10 50,0 1 30 30,6 35 47,9 65 38,0 <0,01 44 23,2 57 32,6 101 27,7 <0,01 20 23,5 17 25,8 37 24,5 0,53 

2 classes 2 33,3 4 28,6 6 30,0 0,15 45 45,9 32 43,8 77 45,0 0,59 71 37,4 73 41,7 144 39,5 0,10 34 40,0 28 42,4 62 41,1 0,56 

3 classes 1 16,7 2 14,3 3 15,0 0,80 19 19,4 6 8,2 25 14,6 <0,01 59 31,1 39 22,9 98 26,8 <0,01 23 27,1 19 28,8 42 27,8 0,64 

4 classes 0 0 1 7,1 1 5,0 0,18 4 4,1 0 0 4 2,3 <0,01 16 8,4 6 3,4 22 6,0 <0,01 8 9,4 2 3,0 10 6,6 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias (de Levene), sendo p<0,05 o cutoff considerado 

M/A: em monoterapia ou associação; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da angiotensina; BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais 

de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de Saúde de Resende 
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Tabelas de frequências para diabetes das modalidades anti-hipertensoras 

 
Com diabetes Sem diabetes 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total Terapêutica anti-hipertensora 

N % N % N % 
p* 

N % N % N % 
p* 

Diurético 2 2,4 4 7,1 6 4,3 0,01 22 7,4 24 8,8 46 8,1 0,23 

IECA/ARA 11 13,3 13 23,2 24 17,3 <0,01 36 12,2 48 17,6 84 14,8 <0,01 

BB 1 1,2 0 0 1 0,7 0,10 18 6,1 19 7,0 37 6,5 0,38 

BCC 1 1,2 3 5,4 4 2,9 <0,01 6 2,0 5 1,8 11 1,9 0,75 

Diurético + IECA/ARA 17 20,5 15 26,8 32 23,0 0,09 82 27,7 87 32,0 169 29,8 0,03 

IECA/ARA + BCC 6 7,2 5 8,9 11 7,9 0,47 5 1,7 9 3,3 14 2,5 0,01 

Diurético + BB 1 1,2 0 0 1 0,7 0,10 18 6,1 5 1,8 23 4,0 <0,01 

BB + BCC 1 1,2 0 0 1 0,7 0,10 1 0,3 3 1,1 4 0,7 0,03 

IECA/ARA + BB 3 3,6 1 1,8 4 2,9 0,21 11 3,7 7 2,6 18 3,2 0,12 

Diurético + BCC 1 1,2 0 0 1 0,7 0,10 6 2,0 5 1,8 11 1,9 0,75 

IECA/ARA + Diurético + BCC 15 18,1 9 16,1 24 17,3 0,54 32 10,8 36 13,2 68 12,0 0,08 

IECA/ARA + Diurético + BB 13 15,7 1 1,8 14 10,1 <0,01 38 12,8 17 6,3 55 9,7 <0,01 

IECA/ARA + BB + BCC 0 0 1 1,8 1 0,7 0,01 2 0,7 0 0 2 0,4 0,01 

Diurético + BB + BCC 1 1,2 1 1,8 2 1,4 0,58 1 0,3 1 0,4 2 0,4 0,91 

4 classes 10 12,0 3 5,4 13 9,4 0,01 18 6,1 6 2,2 24 4,2 <0,01 

Total 83 100 56 100 139 100 0,25 296 100 272 100 568 100 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. M: em monoterapia; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da angiotensina; 

BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de 

Saúde de Resende 

 
Com diabetes Sem diabetes 

CSSJ CSR Total CSSJ CSR Total Total de casos 

N % N % N % 
p* 

N % N % N % 
p* 

Diurético (M/A) 60 72,3 33 58,9 93 66,9 <0,01 217 73,3 181 66,5 398 70,1 <0,01 

IECA/ARA (M/A) 75 90,4 48 85,7 123 88,5 0,10 224 75,7 210 77,2 434 76,4 0,39 

BB (M/A) 30 36,1 7 12,5 37 26,6 <0,01 107 36,1 58 21,3 165 29,0 <0,01 

BCC (M/A) 35 42,2 22 39,3 57 41,0 0,49 71 24,0 65 23,9 136 23,9 0,96 

1 classe 15 18,1 20 35,7 35 25,2 <0,01 82 27,7 96 35,3 178 31,3 <0,01 

2 classes 29 34,9 21 37,5 50 36,0 0,55 123 41,6 116 42,6 239 42,1 0,60 

3 classes 29 34,9 12 21,4 41 29,5 <0,01 73 24,7 54 19,9 127 22,4 0,01 

4 classes 10 12,0 3 5,4 13 9,4 0,01 18 6,1 6 2,2 24 4,2 <0,01 

*“p” representa a significância da comparação entre CSSJ e CSR segundo o teste para a equivalência das variâncias, sendo p<0,05 o cutoff 

considerado. M/A: em monoterapia ou associação; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; ARA: antagonista do receptor da 

angiotensina; BB: bloqueador dos receptores adrenérgicos β; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: 

Centro de Saúde de Resende 
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Anexo I – Classificação Internacional dos Cuidados Primários de Saúde (2ª edição) 
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Anexo II – Inscritos por grupo etário e sexo no Centro de Saúde São João e no Centro de 

Saúde de Resende no período de 01-01-1980 a 15-02-2010 

 
CSSJ CSR 

Grupo etário 
♂ ♀ Total % ♂ ♀ Total % 

< 1 ano 71 96 167 0,84 49 42 91 0,72 

1 – 4 anos 348 387 735 3,71 219 189 408 3,21 

5 – 9 anos 504 473 977 4,93 316 295 611 4,80 

10 – 14 anos 463 436 899 4,54 373 320 693 5,45 

15 – 19 anos 412 420 832 4,20 408 372 780 6,13 

20 – 24 anos 451 592 1043 5,26 449 395 844 6,63 

25 – 29 anos 605 872 1477 7,45 460 448 908 7,14 

30 – 34 anos 800 967 1767 8,92 471 435 906 7,12 

35 – 39 anos 870 896 1766 8,91 509 472 981 7,71 

40 – 44 anos 676 766 1442 7,28 491 464 955 7,51 

45 – 49 anos 582 746 1328 6,70 476 449 925 7,27 

50 – 54 anos 565 706 1271 6,41 384 389 773 6.08 

55- 59 anos 557 731 1288 6,50 317 322 639 5,02 

60 – 64 anos 511 754 1265 6,38 280 309 589 4,63 

65 – 69 anos 397 537 934 4,71 247 319 566 4,45 

70 – 74 anos 327 507 834 4,21 310 361 671 5,27 

≥ 75 anos 606 1188 1794 9,05 534 849 1383 10,87 

Total 8745 11074 19819 100 6293 6430 12723 100 

CSSJ: Centro de Saúde São João; CSR: Centro de Saúde de Resende 
Nota: No CSR, foram considerados na análise estatística os dados relativos à sede e Extensões de Saúde de São Martinho e São Cipriano, 
uma vez que o SAP é comum e, recebendo todos os utentes inscritos, a presença neste fez parte do estágio. 
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Anexo III – Resultados do Estudo VALSIM 
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Anexo IV – Condições que favorecem o uso de determinadas classes de agentes anti-

hipertensores em detrimento de outras 

 

 
Retirado de “Mancia G, de Backer G, Dominiczak A, Cifkova, Fagard R, Germano G et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial 
Hypertension - The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the 
European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension 2007, 25: 1105–1187” 
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Anexo V – Comparação dos poderes de compra regionais dos concelhos do Porto e 

Resende 

 

 “O Indicador per Capita (IpC) do poder de compra é um número índice que compara o 

poder de compra regularmente manifestado nas diferentes unidades territoriais, em termos per 

capita, com o poder de compra médio do país, ao qual foi atribuído o valor 100 [...] Com 

efeito, dos 308 municípios do país, apenas 43 apresentavam um poder de compra per capita 

superior à média nacional, dos quais se destacava um conjunto de municípios da Grande Área 

Metropolitana de Lisboa (que abrange as NUTS III Grande Lisboa e Península de Setúbal), do 

Algarve (Faro, Albufeira, Portimão, Lagos, Loulé e 

Lagoa) e do Grande Porto (Porto, Matosinhos, Maia e 

Espinho) [Figura 2]. Importa referir que os quatro 

municípios com poder de compra per capita mais 

elevado pertenciam às áreas metropolitanas de Lisboa e 

do Porto: Lisboa, com um IpC que mais que duplicava 

a média do País (216,0), Oeiras (173,3), Porto (164,3) 

e Cascais (157,1). [...]Em contrapartida, em 17 

municípios o poder de compra per capita era inferior a 

50% da média nacional. Estes municípios encontravam-

se maioritariamente concentrados na região Norte, em 

particular nas sub-regiões do Tâmega (Resende, Ribeira de Pena, Cinfães, Celorico de Basto 

e Baião) e do Douro (Freixo de Espada à Cinta, 

Sernancelhe, Carrazeda de Ansiães, Tabuaço e 

Armamar) mas também do Cávado (Terras de Bouro) e 

do Alto Trás-os-Montes (Vinhais). Neste conjunto, 

incluiam-se ainda Vila Nova de Paiva e Aguiar da Beira, 

no Dão-Lafões; Nordeste e Corvo nos Açores; e 

Alcoutim no Algarve. [...] A partir do IpC é possível 

construir um indicador derivado – a Percentagem de 

Poder de Compra (PPC) – que representa o peso do 

poder de compra de cada município (ou região) no total 

do país (que toma o valor 100%, em resultado da 

ponderação do IpC de cada município pelo seu efectivo 

populacional). [...] No que respeita à distribuição geográfica da PPC ao nível de município 
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[Figura 3], ressaltam, de imediato, os pólos de concentração de poder de compra que se 

desenhavam nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O município de Lisboa 

concentrava cerca de 11% do poder de compra nacional, apresentando Sintra e Porto um peso 

também importante (4,1% e 3,6%, respectivamente).”  

 
Retirado de “Instituto Nacional de Estatística. Estudo sobre o poder de compra concelhio 2005. Informação à Comunicação Social 2007 Set; 
Número VII: 1-4” 




