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        Influência do Ambiente Interior no Desenvolvimento e Prevalência da Asma 

 

RESUMO 

 

Objetivos: Rever a literatura sobre a associação de fatores ambientais domésticos e a 

exacerbação ou desenvolvimento da asma, assim como identificar as medidas que os 

profissionais de saúde podem promover de forma a reduzir a exposição a esses fatores de 

risco. 

Fontes dos dados: Foi realizada uma pesquisa sistemática, na literatura da Pubmed, de artigos 

publicados entre 2001 e 2011, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa usando as  

palavras-chave: influence or association, pollution, asthma. Foram pesquisadas e consultadas 

as orientações das sociedades internacionais. 

Métodos de revisão: Obtiveram-se 585 publicações, foram incluídas aquelas que abordavam a 

associação ou a influência dos fatores ambientais domésticos biológicos e não biológicos no 

desenvolvimento e prevalência da asma. 

Resultados: Existe evidência de associação entre asma e os fatores ambientais domésticos 

biológicos (alergénios dos ácaros do pó doméstico, alergénios das baratas, alergénios de rato, 

alergénios de gatos e cães, endotoxinas e fungos) apesar de resultados controversos. Quanto 

aos fatores não biológicos, a exposição ao fumo do tabaco ambiental, os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos e os compostos orgânicos voláteis também estão associados a 

sintomas asmáticos. Resultados inconsistentes sugerem ou negam, que o material particulado 

está associado à função pulmonar na asma. O gás de cozinha dióxido de nitrogénio é menos 

importante no desenvolvimento de sintomas respiratórios em crianças que habitam locais com 

elevada poluição de dióxido de nitrogénio. Apesar de falta de estudos para o benefício da 

redução de alguns fatores ambientais domésticos, certas medidas podem ser promovidas pelos 

profissionais de saúde.  

Conclusões: Existe evidência de associação entre o ambiente doméstico (fatores biológicos e 

não biológicos) e a asma. Embora haja falta de evidência médica para o benefício da redução 

de alguns fatores ambientais domésticos, as intervenções dos médicos de Medicina Geral e 

Familiar devem-se concentrar na educação de métodos para prevenir, reduzir ou eliminar 

estes desencadeantes. 

 

Palavras-chave : Asma, Poluição, Influência, Associação  
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          Influence of Indoor Environment in the Development and Prevalence of Asthma 

 

ABSTRACT  

 

Objectives: This paper reports a review conducted to identify the factors in the indoor 

environment that have an evidence-based link with the exacerbation or development of 

asthma and to identify measures that healthcare professionals can promote to reduce exposure 

to these risk factors in the home. 

Data sources: A systematic review was performed in Pubmed literature of articles published 

between 2001 and 2011, in Portuguese, Spanish and English using the keywords: influence or 

association, pollution, asthma. Were researched and consulted the guidelines of international 

societies. 

Methods: Had been obtained 585 publications, which were included those that addressed 

influence or association of biological and non-biological home environmental factors on 

development and prevalence of asthma 

Findings: There is evidence of a link between asthma and biological indoor environmental 

factors (allergens of domestic dust mites, allergens of cockroaches, mouse allergens, allergens 

of cats and dogs, endotoxins and fungi) despite controversial results. Regarding non-

biological factors, exposure to environmental tobacco smoke, polycyclic aromatic 

hydrocarbons and volatile organic compounds are also associated with asthmatic symptoms. 

Inconsistent results suggest or deny that particulate matter is associated with lung function in 

asthma. Nitrogen dioxide cooking gas is less important in the development of respiratory 

symptoms in children who live in places with high nitrogen dioxide pollution. Despite the 

lack of studies for the benefit of the reduction of some domestic environmental factors, 

certain measures may be promoted by healthcare professionals.  

Conclusions: There is evidence of a link between the indoor environment (biological and non-

biological factors) and asthma. Although there is a lack of medical evidence for the benefit of 

the reduction of some domestic environmental factors, interventions of family medicine 

physicians should focus on education of methods to prevent, reduce or eliminate these 

triggers. 

 

 

Keywords: Asthma, Pollution, Influence, Association
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Bla g 1 – Blatella germanica 1 

Bla g 2 – Blatella germanica 2 

Can f 1 – Canis familiaris allergen 1 

Der f 1 – Dermatophagoides farinae 

Der p 1 – Dermatophagoides  pteronyssinus 

EPA- U.S. Environmental Protection Agency 

Fel d 1 – Felis  Domesticus 1 

GINA – Global Initiative for Asthma 

IgE – imunoglobulina  E  

IgG – imunoglobulina  G 

ISAAC – International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

MUP – proteína  urinária de rato 

NHLBI – National Heart, Lung, and Blood Institute 

NO2- dióxido de nitrogénio 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

Th1-linfócito T helper 1 

Th2- linfócito T helper 2 
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INTRODUÇÃO 

 

A asma afeta cerca de 235 milhões de pessoas em todo o mundo e de todas as idades.
1
 

A asma é uma das poucas doenças crônicas que afeta as crianças com mais frequência do que 

os adultos, sendo a causa mais comum de doença crónica na infância.
2
 Em Portugal, a 

prevalência da asma nas crianças com idade entre os 6-7 anos é de 9.6% e nas crianças dos 

13-14 anos é de 14.7%.
1
 Na pré-puberdade, os rapazes têm uma maior prevalência de asma e 

alergias do que as raparigas. Após a puberdade a prevalência assemelha-se e depois da 

maioridade a maior prevalência de asma é nas mulheres.
2
  

A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas. As vias aéreas quando 

cronicamente inflamadas são hiperreativas e quando expostas a vários fatores de risco  

tornam-se obstruídas e o fluxo de ar é limitado por bronco constrição, tampões de muco e 

aumento da inflamação. A asma origina episódios recorrentes de pieira, dispneia, aperto 

torácico e tosse, principalmente durante a noite ou no início da manhã. Estes episódios estão 

geralmente associados a uma obstrução generalizada, embora variável, das vias aéreas, que na 

maioria das vezes é reversível, espontaneamente ou com tratamento.
3
 

A asma tem um amplo espectro de potenciais determinantes que vão da genética ao 

estilo de vida e fatores ambientais.
4
 Na maioria dos países as pessoas passam mais de 80% do 

seu tempo em ambientes fechados. Esta percentagem é dependente da idade, das atividades de 

trabalho, do sexo, da área geográfica, da época e das condições climáticas. 
5
 A casa é 

reconhecida como uma fonte importante de exposição ambiental e é um alvo nas intervenções 

para melhorar o controlo da asma.
6
 

O pó doméstico comumente inclui alergénios de ácaros do pó como 

Dermatophagoides pteronyssinus (Der p 1) e Dermatophagoides farinae (Der f 1), alergénios 

de barata como Blatella germanica 1(Bla g 1) e Blatella germanica 2 (Bla g 2) , alergénio de 

rato a proteína urinária de rato (MUP), alergénio de cão Canis familiaris 1 (Can f 1) e 

alergénio de gato  Felis Domesticus 1 (Fel d 1).
7
  

A atopia é uma predisposição genética para desenvolver uma resposta da 

imunoglobulina E (IgE) a alergénios presentes comumente no ambiente.
8
 Estudos 

demonstraram que na população americana a prevalência de atopia é mais elevada em 

crianças asmáticas que vivem em centros urbanos.
9
 Wisnivesky et al. analisaram que a 

sensibilização alérgica é menos importante na morbidade da asma em adultos do centro da 

cidade do que em crianças.
10

 Gent et al. examinaram as associações entre os níveis de 

alergénios domésticos (Der p 1, Der f 1, Fel d 1, Can f 1, Bla g 1) e a asma em crianças 
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asmáticas sensibilizadas ( IgE especifico ≥ 0.35 kU/L) e não sensibilizadas ( IgE especifico < 

0.35 kU/L). Em crianças com IgE ≥ 0.35 kU/L para cada alergénio específico, houve uma 

relação entre o nível desse alergénio e a severidade da asma, mas não foi linear para qualquer 

alergénio.
7
 Zhang et al. mostraram que baixos níveis de limpeza foram significativamente 

associados com fungos em casa. (p < 0,001). No entanto, as famílias com altos níveis de 

limpeza tiveram maior prevalência de sibilância (p < 0,05) em crianças.
11

 A hipótese da 

higiene parece fornecer uma explicação plausível para a relação inversa, apesar de sua 

polémica. A hipótese higiénica sugere que a não exposição a infeções precocemente na vida 

conduz a um desequilíbrio das respostas imunes dos linfócitos T helper 1 (Th1) e dos 

linfócitos T helper 2 (Th2), normalmente a favor de uma resposta Th2 que é um importante 

mediador nas reações alérgicas.
8
  

Embora alguns poluentes interiores sejam derivados de fontes exteriores, estes são  

uma mistura complexa de partículas e gases emitidos a partir de uma variedade de fontes 

(fumo do tabaco, produtos de combustão, compostos orgânicos voláteis…).
1, 12, 13

 O 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) afirma que vários estudos 

estabelecem associação entre a poluição interior e a presença de sintomas em crianças 

asmáticas, contudo existe um papel incerto na possibilidade do desenvolvimento da asma em 

crianças saudáveis.
1
 

Ungar et al. referem no seu estudo que certos comportamentos de controlo ambiental 

que podiam reduzir a exposição das crianças asmáticas às fontes de alergénios não estão a ser 

praticados.
14

 Nguyen et al. referem que as intervenções de saúde pública devem-se concentrar 

em educar os asmáticos, suas famílias e seus profissionais de saúde sobre potenciais 

desencadeantes da asma e ensinar métodos para prevenir, reduzir ou eliminar desencadeantes 

da asma em ambiente doméstico.
15

 Ungar et al. demonstraram que fatores sociodemográficos 

relativos à mãe estão associados com diferenças importantes na redução do risco 

comportamental no ambiente doméstico. A etnia também é um fator significativo devido a 

discrepâncias sociais, culturais e comportamentais nas práticas de controlo ambiental 

doméstico de cada etnia.
14

 

A presente monografia tem como objetivos rever a literatura sobre a associação de 

fatores ambientais domésticos e a exacerbação ou desenvolvimento da asma, assim como 

identificar as medidas que os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de Medicina 

Geral e Familiar, podem promover de forma a reduzir a exposição a esses fatores de risco. 
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MÉTODOS 

 

Em Outubro de 2011 foi realizada na literatura da Pubmed uma pesquisa bibliográfica 

de artigos publicados entre 2001 e 2011, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa 

utilizando as seguintes palavras-chave: influence or association, pollution, asthma. 

  A pesquisa efetuada resultou na identificação de um total de 585 publicações. Numa 

primeira fase, os estudos foram revistos através da leitura dos títulos e dos abstracts, tendo-se 

incluído os artigos que referiam a influência ou associação de fatores ambientais domésticos 

biológicos (alergénios de ácaros, baratas, ratos, gatos e cães, endotoxinas, fungos) e não 

biológicos (tabaco, produtos de combustão, compostos orgânicos voláteis, químicos) no 

desenvolvimento e prevalência da asma, assim como artigos que abordavam as medidas que 

se podiam promover de forma a reduzir a exposição a esses fatores. Foram excluídos artigos 

de opinião e editoriais. 

Foram selecionados um total de 71 artigos que, numa segunda fase, foram revistos 

através da leitura integral do artigo que se encontrava disponível na internet, na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, os que não se encontravam disponíveis foram solicitados 

aos autores. No final foram incluídos 44 artigos: 9 revisões sistemáticas, 1 ensaio clínico 

controlado randomizado, 34 estudos originais (18 estudos transversais, 10 estudos de coorte e 

6 estudos caso controlo). Foram ainda incluídos 35 artigos encontrados na bibliografia de 

artigos obtidos na pesquisa referida. Foram também consultadas orientações das seguintes 

sociedades internacionais: Global Initiative for Asthma (GINA), ISAAC,  National Heart, 

Lung, and Blood Institute (NHLBI) , U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  
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RESULTADOS  

Fatores biológicos  

  Alergénios dos ácaros do pó doméstico  

 

As proporções relativas da distribuição dos alergénios dos ácaros do pó doméstico 

variam geograficamente. Gent et al. determinaram que nos Estados Unidos da América Der f 

1 era o alergénio dos ácaros do pó doméstico mais comum,
7
 Medeiros Jr. et al. analisaram que 

em dois locais do Brasil Der p 1 era o alergénio mais frequente encontrado no pó doméstico.
16

 

Diferentes características da habitação influenciam as concentrações de Der f 1 e Der 

p 1,
17

 Der f 1 foi encontrado em 59 % das principais áreas da casa e em 71% na cama. O 

alergénio Der p 1 foi encontrado em 41% das principais áreas da casa e da cama.
7
 Assim, a 

cama do doente é o local com ácaros mais importante para controlar a asma, apesar dos ácaros 

estarem presentes nos travesseiros, tapetes, móveis estofados, colchas de cama, roupas e 

brinquedos de pelúcia.
7
 Rob T. van Strien et al. demonstraram que os níveis elevados de Der 

p 1 na cama da criança estavam associados com a idade do colchão e ausência de janelas com 

vidros duplos no quarto. Também analisaram que os níveis de Der p 1 eram menores nos 

colchões dos pais em famílias cujas mães eram alérgicas, provavelmente porque os pais com 

uma alergia tomam medidas para diminuir os níveis de alergénios.
18

 

Os valores de Der p 1 e Der f 1 também seguem um padrão sazonal, são mais elevados 

no Outono e atingem níveis mais baixos no final do Inverno. Contudo, a influência sazonal foi 

mais forte para Der f 1 do que para Der p 1.
18

 

Platts-Mills determinaram que a exposição a elevadas concentrações de alergénios dos 

ácaros é considerada um fator de risco para sensibilização aos alergénios dos ácaros e 

desenvolvimento de asma em pessoas geneticamente predispostas.
19

 Para que se dê a 

sensibilização aos alergénios foi proposta uma taxa de antigénio Der p 1 superior ou igual a 2 

µg/g de pó doméstico e para que se dê a exacerbação 10 µg/g.
20

  

No entanto, Gent et al. não encontraram associação significativa entre a asma severa e 

níveis de alergénio Der f 1. As crianças expostas a níveis superiores a 2 µg/g de Der p 1 nos 

compartimentos da casa tinham duas a três vezes mais probabilidade de ter asma moderada a 

severa e aumentavam a probabilidade do uso de medicação por 9 ou mais meses 

comparativamente a crianças que viviam em casas cuja presença do alergénio não foi 

detetada. Esta associação não dependia da resposta específica IgE ao alergénio Der p 1,o que 

sugere que o Der p 1 é um fator de risco independente na severidade da asma.
7
 Fujisawa et al. 
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concluíram que a acumulação de eosinófilos nas vias aéreas reage diretamente com o Der p 1, 

o que leva à produção de interleucina 9, que promove a resposta imune de tipo Th2. Assim, o  

Der p 1 induz a produção de interleucina 9 dos eosinófilos tanto de indivíduos sensibilizados 

como não sensibilizados.
21

 

Nishioka et al. evidenciaram que as crianças que eram sensíveis aos ácaros do pó da 

casa beneficiavam com consultas que aconselhassem como evitar os alergénios e que 

abordassem o controlo da asma.
22

 L. van den Bemt et al. analisaram que uma camada superior  

de algodão no colchão em comparação com uma camada de material sintético e uma 

diminuição da humidade estavam associados com menores níveis de Der p 1 nos colchões. 

Isto pode levar à formulação de conselhos fáceis, baratos e práticos para reduzir a exposição a 

alergénios como a utilização de material de algodão para colchões e talvez até mesmo para 

almofadas e edredons.
23

  

A utilização de uma cobertura impermeável para ácaros no colchão quando comparada 

com a ausência desta cobertura reduziu a exposição aos alergénios dos ácaros.
18

 Assim como, 

a utilização de almofadas de penas quando comparada com almofadas sintéticas está 

associada a menos sibilos, Custovic et al. referiram que as almofadas de penas tinham um 

revestimento com tecido estreito que continha menos materiais alergénicos.
24

  

NHLBI recomenda que se lavem os lençóis e cobertores da cama do doente 

semanalmente a uma temperatura superior a 54,4ºC. Se água com esta temperatura não estiver 

disponível, uma redução considerável nos ácaros pode ser alcançado com água fria, 

detergente e lixívia. Também aconselha que se lave semanalmente e que se diminua o número 

de brinquedos de pelúcia no quarto das crianças. Defende ainda que a percentagem de 

humidade deve ser igual ou a inferior a 60%, no entanto a percentagem ideal seria entre 30% 

a 50%.
8
 Os alergénios estão contidos nas fezes dos ácaros, se apenas se realizar uma limpeza 

geral e não se aspirar com filtros de alta eficiência na retenção de partículas do ar vai ocorrer 

uma diminuição no tamanho destas partículas fecais que só assentam após muitas horas. Por 

essa razão, deve-se aspirar com filtros de alta eficiência na retenção de partículas do ar.
25

  

O uso de acaricidas dividem opiniões, Sporik et al. analisaram que os acaricidas não 

diminuíram os níveis de Der p 1 nas carpetes e que as medidas de evitamento como ausência 

de tapetes foram associadas com baixas concentrações de alergénios.
26
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Alergénios das baratas 

 

Nos centros urbanos, pelo menos metade das casas possuem níveis de alergénios de 

baratas clinicamente relevantes. Cerca de 30% das casas de classe média suburbanas, também 

têm níveis detetáveis de alergénio de barata mas estes níveis são muito menores quando 

comparados com as residências dos centros urbanos.
27

 No entanto, num estudo realizado por 

Gent et al. a concentração de Bla g 1 foi encontrada em apenas 14% dos principais 

compartimentos da casa e em 11% das camas e a exposição a níveis superiores ou iguais a 2 

µg/g foi encontrada em 4%.
7
 

A prevalência de sensibilização parece estar diretamente relacionada com a exposição, 

crianças que viviam em casas com níveis detetáveis de alergénio tinham risco 

significativamente mais elevado de ter uma resposta positiva no teste cutâneo de alergia do 

que crianças que viviam em casas com níveis indetetáveis.
28

 A infestação de baratas é uma 

importante causa de sensibilização alérgica particularmente nas crianças que viviam em casas 

do centro da cidade, estas crianças tinham uma alta morbidade da asma, isto é, mais sibilos, 

perdiam mais noites de sono e dias de aulas. Os seus cuidadores também foram acordados 

mais frequentemente durante a noite e mudaram os seus planos durante o dia por causa da 

asma da criança.
29

 No entanto, Gent et al. não observaram qualquer associação entre Bla g 1 e 

a severidade da asma, isto pode ser explicado devido ao pequeno número de casas com 

alergénio detetado.
7
 

Peters et al. estimaram os efeitos de determinadas características domésticas na 

concentração de Bla g 1 e Bla g 2 no ar doméstico, na cama e na cozinha.
30

 Na análise 

univariada e multivariada um fator significativo de altas concentrações de alergénio de barata 

no ar doméstico e na cama era a manutenção da limpeza e ordem da casa abaixo da média.
30

  

Na cozinha a manutenção abaixo da média, ocupação há 2 ou mais anos e meses mais 

quentes foram univariavelmente associadas com altas concentrações de alergénios de barata. 

No entanto, a presença de buracos no teto ou nas paredes tinha uma maior influência nos 

níveis de alergénios de barata na cozinha tanto univariavelmente como multivariavelmente. A 

falta de manutenção só era um fator significativo para o alergénio Bla g 2.
30

 

Eggleston e colaboradores concluíram que o extermínio de baratas é viável nas casas 

do centro da cidade, mas que os procedimentos padrão de limpeza doméstica são apenas 

parcialmente eficazes na remoção de alergénio residual após 8 meses, as concentrações Bla g 

1 foram reduzidas em 93% em cozinhas, 77% nas salas de estar e 74% nos quartos.
31
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Medidas para evitar baratas incluem a eliminação de ambientes suscetíveis 

(calafetando e vedando fendas no gesso e pavimento, controlando a humidade e reduzindo a 

disponibilidade de alimentos), restringir o acesso (vedando fontes de entrada em torno de 

portas),
3
 limpar intensivamente de forma a reduzir os reservatórios.

8
  

Veneno, iscas, ácido bórico e armadilhas são preferíveis em comparação com agentes 

químicos, porque estes podem ser irritantes quando inalados por pessoas que têm asma. Se os 

agentes químicos voláteis são utilizados, a casa deve ser bem ventilada e o asmático não deve 

retornar a casa até que o odor se dissipe. Devem ser tomadas precauções para que as crianças 

não tenham acesso a iscas e a venenos de baratas.
8
  

 

   Alergénio de rato 

 

Salo et al. analisaram que em 831 casas de 71 localizações diferentes dos Estados 

Unidos da América 82 % tinham níveis detetáveis de MUP e em 35 % das casas a 

concentração de MUP excedia 1,6 μg/g, um nível que está associado com o aumento da taxa 

de sensibilização para o alergénio de rato.
32

 

A concentração de alergénio de rato nas casas está significativamente associada com a 

densidade ocupacional, sendo mais prevalente em famílias alargadas.
30, 32

 Nas amostras 

recolhidas a cozinha era onde havia uma maior concentração de MUP e os estofos da sala de 

estar onde havia uma menor concentração de MUP. A concentração de MUP na cama era 2,6 

vezes maior nos meses quentes e 2,5 vezes maior nos apartamentos com animais.
30

 A 

concentração de MUP também era elevada em caravanas residenciais, casas antigas e em 

casas de baixa renda.
32

 
 

A taxa de sensibilização para o alergénio de rato aumenta com o aumento dos níveis 

de exposição, embora a dose-resposta possa não ser linear.
33

 Níveis de MUP superiores a 1,6 

μg/g aumentaram as hipóteses dos indivíduos atópicos sofrerem sintomas asmáticos e não foi 

encontrada associação entre indivíduos não atópicos.
32

 As crianças com sensibilização e 

exposição ao alergénio de rato têm aumento da inflamação das vias aéreas, diminuição da 

função pulmonar, aumento de sintomas respiratórios e hospitalizações.
34

 

Muito pouca informação sobre as intervenções orientadas para a redução dos níveis de 

alergénios residenciais do rato está disponível, Phipatanakul et al. em 2004 estudaram o efeito 

que a proteção integrada  (preencher buracos nas estruturas da habitação com malha de cobre, 

usar pesticidas de baixa toxicidade e armadilhas, aspiração com filtros de alta eficiência na 

retenção de particulados do ar , limpeza de superfícies com detergentes suaves) tinha na 
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redução dos alergénios de rato. Níveis de alergénios de rato foram significativamente 

reduzidos durante um período de 5 meses usando uma proteção integrada de manejo de 

pragas. Esta abordagem resultou numa redução na cozinha de 78,8%, no quarto numa redução 

de 77,3% e na sala de estar numa redução de 67,6% dos níveis de alergénios de rato.
35

 

 A redução de pelo menos 50% dos níveis de MUP está relacionada com menos dias 

de absentismo na escola e menos noites de sono perdidas tanto nas crianças asmáticas como 

nos seus cuidadores, o que sugere que a proteção integrada pode ter um papel fundamental.
34

 

  

  Endotoxinas 

 

As endotoxinas são componentes da parede celular da membrana externa das bactérias 

gram-negativas. Elas têm uma forte propriedade imuno-estimulatória e pró-inflamatória.
36

 

Níveis elevados de endotoxinas foram encontrados em casas com quintas, em casas 

em que as crianças tinham contacto regular com animais de quintas e em casas em que foram 

mantidos no seu interior animais domésticos.
37

 O aumento das endotoxinas está também 

associado com humidificadores, menores taxas de ventilação e aumento da quantidade de pó 

acumulado.
38

 

A endotoxina pode induzir ou prevenir sintomas asmáticos, dependendo da dose, 

tempo de exposição e presença ou ausência de doença pré-existente.
39

 Endotoxinas de 

diferentes tipos de bactéria não são uniformes na sua composição molecular o que conduz a 

diferentes resultados.
40

  

Tavernier et al. analisaram que nos tapetes da sala de crianças asmáticas os níveis de 

endotoxina foram significativamente maiores do que nos tapetes das crianças não asmáticas. 

Assim, sugeriram que as endotoxinas são um fator de risco para o desenvolvimento de asma 

em crianças.
41  

Mutius et al. sugeriram que o nível de exposição ambiental às endotoxinas e outros 

componentes da parede bacteriana num período inicial da vida protege do desenvolvimento de 

doenças alérgicas nas crianças.
42

 Em crianças com alto risco de sofrerem asma devido a 

história familiar, os níveis de endotoxinas foram associados à diminuição da sensibilização ao 

alergénio do cão, bem como com diminuição da asma.
43

 Uma possível explicação é a de que 

as endotoxinas induzem a produção de interleucina-12 e interferon-γ, que promovem a 

resposta Th1 e diminuem a expressão de linfócitos Th2 que medeiam a atopia e asma.
44
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Lawson e colaboradores analisaram que houve diferenças na associação entre 

endotoxinas e sintomas respiratórios dependendo da fonte do pó, neste caso pó do chão e pó 

do colchão.
45

  Uma explicação é que os níveis de endotoxina variam entre as áreas da casa, os 

níveis de endotoxinas no colchão têm tendência a serem menores que os níveis no chão.
46

 No 

entanto, a interação física que se estabelece entre os colchões e a via aérea é de uma maior 

proximidade do que a que se estabelece entre o chão em que a criança brinca e a via aérea.
47

 

 

Alergénios de gatos e cães 

 

              Os níveis elevados de alergénios de animais domésticos depende primeiramente da 

presença de animais domésticos na residência, no entanto valores significativos podem ser 

encontrados em casas onde não existem animais domésticos há meses ou anos.
48

 Também 

podem ser encontrados em casas sem animais domésticos, mas cujos alergénios entram 

através da roupa dos seus habitantes.
49

 

             As raparigas têm concentrações mais elevadas de alergénios de gato e cão nos seus 

colchões em comparação com os rapazes, isto pode ser devido a diferenças de comportamento 

entre os sexos. Maior tendência das raparigas para estarem com os animais de estimação e 

aconchegá-los e para decorarem o quarto com animais de pelúcia que atuam como 

reservatórios para os alergénios.
50

 Custovic et al. determinaram que as almofadas sintéticas 

têm 6,7 vezes mais Fel d 1 e 8 vezes mais Can f 1 em comparação com almofadas de penas, 

pelas mesmas razões como discutido nos ácaros do pó da casa.
24

 

            Gent et al. analisaram que a concentração de Fel d 1 igual ou superior a 8 µg/g foi 

encontrada em 23% dos principais compartimentos da casa e na cama de crianças asmáticas. 

A concentração de Can f 1 superior ou igual a 10µg/g foi encontrada em 32% dos principais 

compartimentos da casa e em 31% de amostras da cama de crianças asmáticas.
7
 

        Num estudo realizado em crianças californianas com asma ativa, aquelas que viviam em 

casas com gatos e cães tinham maior probabilidade de sofrerem crises asmáticas mensalmente 

(44%) do que as que viviam em casas sem gatos e cães (32,5%), apenas com gatos (33,9%) e 

apenas com cães (32,1%).
51

 Por sua vez, Gent et al. analisaram que dos dois alergénios, o 

alergénio de cão tinha resultados mais consistentes, as crianças tinham duas a três vezes mais 

probabilidade de sofrerem asma severa se vivessem em casas com níveis detetáveis e se 

estivessem sensibilizadas para o alergénio de cão.
7
 Em adultos com asma ativa, aqueles que 

possuíam gatos e cães ou apenas possuíam gatos em casa tinham uma maior probabilidade de 
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sofrerem de sintomas asmáticos mensalmente (56% e 57,6% respetivamente) quando 

comparados com adultos com asma ativa que apenas possuíam cães em casa ou nenhum 

animal doméstico (51,7% e 49,3%, respetivamente). Estes resultados sugerem que é 

principalmente a presença de gatos em casa que está associada com sintomas asmáticos nos 

adultos.
51

   

Van Strien e colaboradores demonstraram que as crianças cujas mães eram asmáticas 

e/ou alérgicas nasceram num ambiente com uma menor concentração de Fel d 1 nos colchões 

dos pais, isto é explicado pela menor frequência de gatos na casa e pelas medidas de evicção 

do alergénio efetuadas pelos pais. Não foi demonstrada diferenças na concentração de Can f 1 

no colchão na presença ou ausência de alergia materna, uma vez que os pais consideram que a 

presença de cão não influencia a asma.
18

 

Vários estudos controversos foram publicados levantando a questão se a exposição a 

animais domésticos na infância aumenta o risco de sensibilização ou diminui esse risco. S. 

Lau e colaboradores analisaram que a probabilidade de a sensibilização estar diminuída é 

maior apenas em crianças com altos níveis de exposição ao Fel d 1. No entanto, a exposição a 

altos níveis de alergénio do gato na infância em comunidades com baixa prevalência de gatos 

está associada a uma maior sensibilização com altos níveis de imunoglobina G (IgG) e IgE.
52

 

Na maioria dos casos os efeitos protetores dos animais domésticos na atopia estavam 

limitados à posse de gatos, isto pode ser explicado uma vez que a exposição ao alergénio pode 

induzir um aumento na IgG e IgG4 (ab) com uma diminuição na IgE ab o que significa uma 

resposta modificada Th2, que pode levar a uma tolerância.
53

 No entanto, Lau et al. analisaram 

que a IgG4 ab não medeia diretamente a proteção da asma, uma vez que a presença tanto de 

IgE como de IgG ab quando as crianças eram expostas ao alergénio do gato estava associada a 

uma maior prevalência de sibilância.
52

  

Outra explicação sugerida para os efeitos protetores dos animais domésticos na atopia 

é o facto que a propriedade de gatos está associada com níveis elevados de endotoxinas no pó 

doméstico, o que levaria à mudança no sistema imune de uma resposta Th2 para resposta 

Th1.
37

 Contudo Lau et al. analisaram que não havia diferença entre os níveis de endotoxinas 

em amostras do pó de carpete em casas com gatos e em casas sem gatos.
52

 

Existe evidência limitada que suporta a teoria que a exposição a alergénios domésticos 

no início da vida pode até ser protetivo no desenvolvimento de asma, assim não se recomenda 

a exposição nem a remoção da exposição no início da vida a animais domésticos das casas das 

crianças com risco de desenvolverem asma.
52
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 Um aspeto prático é propor a remoção do alergénio da casa se a exposição ao 

alergénio estiver relacionada com problemas respiratórios para um residente da casa e a 

sensibilização ao alergénio estiver documentada.
51

 Em comunidades com baixos níveis de 

alergénio de gato e em famílias com predisposição atópica é aconselhado evitar a presença de 

animais domésticos em casa.
52

  A NHLBI aconselha que se os animais de estimação não 

podem ser mantidos fora de casa, os animais devem ser mantido fora do quarto, devendo ficar 

restritos às divisões menos habitadas da casa.
8
  

 

Fungos 

 

Existem estudos que suportam a associação entre a concentração interior de fungos e a 

presença de sintomas associados com a asma e outros estudos que não estabelecem 

associação.
52,53

 A exposição a fungos das crianças que vivem em climas tropicais ou 

subtropicais quando comparada com a exposição das crianças que vivem em climas frios pode 

explicar as diferenças encontradas.
54, 55

 Holme et al. num estudo efetuado na Suécia não 

encontraram relação entre a concentração interior de fungos na cama das crianças e a asma 

diagnosticada pelo médico nas crianças.
54

 Os estudos efetuados em climas mais quentes e 

húmidos, tiveram um resultado oposto, associando a prevalência da asma com a concentração 

interior de fungos encontrada no quarto da criança.
55

 

Vários foram os estudos que concluíram que determinados géneros de fungos estavam 

associados a um maior risco de asma.
56, 57

 Bundy et al. detetaram fungos em 93% das casas de 

crianças asmáticas, Cladosporium em 72% das amostras da casa, Penicillium em 42%, 

Aspergillus em 38% e Alternaria em 15%.
56

 

Num estudo efetuado em casas na cidade de Buffalo no estado de Nova Iorque, os 

fungos mais prevalentes foram os do género Clodosporium e de seguida os do género 

Penicillium.
57

 O Clodosporium foi positivamente mas não significativamente associado a 

sintomas respiratórios.
57

  

Bundy et al. analisaram que a variação do pico do fluxo expiratório era maior nos 

fungos do género Penicillium em comparação com outros géneros de fungo,
56

 no entanto, 

Jones et al. não identificaram uma forte associação entre Penicillium e a asma.
57

 

As caraterísticas da casa relacionadas com a humidade como odor a mofo e presença 

de mais de uma casa de banho estão associadas com a severidade e níveis de fungos.
57

 No 

entanto, no estudo realizado por Holme et al. na Suécia não foi encontrada associação entre a 

concentração interior de fungos no quarto de crianças e sinais visíveis de humidade.
54

 A OMS 
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encontrou evidências suficientes para suportar a associação entre a humidade interior e o 

desenvolvimento e a exacerbação da asma, recomendando a redução na humidade de forma a 

diminuir o crescimento microbiano.
58

 

A NHLBI aconselha que se limpe as superfícies de bolor, se arranje as torneiras, tubos 

ou outras fontes de água e se proceda à desumificação.8 Contudo, em menores de 18 anos de 

idade foram estabelecidas associações significativas entre a asma e a presença de 

desumidificadores. Uma possível explicação é a de que o desumificador provoque níveis 

baixos de humidade que acentuam os efeitos de alergias respiratórias, já que a humidade do ar 

também é essencial para ajudar o organismo a eliminar as impurezas provenientes da 

aspiração do ar.
15 
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Fatores não biológicos 

 

  Fumo do tabaco 

 

O fumo do tabaco ambiental é uma das exposições ambientais mais estudadas em 

estudos genéticos, pois existe uma interação entre a exposição ao fumo do tabaco dos pais e o 

polimorfismo genético que aumenta o risco de asma na infância.
4
 

A exposição materna ativa ao fumo do tabaco durante a gravidez está associada a um 

aumento do diagnóstico de asma em crianças em idade pré-escolar. O efeito da exposição 

passiva ao fumo do tabaco teve uma maior associação com sibilos e asma nas crianças em 

idade pré-escolar no 3º trimestre da gravidez, não se estabelecendo qualquer associação 

significativa quando a exposição decorreu nos outros trimestres da gravidez.
59

  

O fumo do tabaco ambiental durante a gravidez é um fator de risco considerável para 

mudanças no desenvolvimento e maturação dos pulmões do feto, Singh et al. sugerem que há 

uma alteração nas vias de desenvolvimento levando a uma baixa função pulmonar e a um 

aumento da resposta brônquica.
60

 Xepapadaki et al. afirmaram que o risco dos descendentes 

apresentarem asma aumenta 1% por cada cigarro fumado durante a gravidez.
59

 

O fumo do tabaco ambiental durante a gravidez é mais determinante no 

desenvolvimento de sintomas relacionados com a asma do que exposições subsequentes ao 

tabaco,
59

 a exposição na infância está associada com sibilos, mas não com o diagnóstico 

médico de asma.
61

  

Num estudo realizado em Lisboa em crianças em idade escolar concluiu-se que não 

havia associação entre a exposição ao fumo do tabaco ambiental e presença de asma 

diagnosticada pelo médico. No entanto, houve uma associação entre o fumo do tabaco 

ambiental e sintomas respiratórios (tosse e sibilos) o que sugere que a asma pode estar 

subdiagnosticada nestas crianças. A percentagem de crianças com tosse foi mais elevada em 

crianças cujas mães fumavam, com uma probabilidade de 2,1 vezes mais tosse do que as 

crianças cujas mães não fumavam. A percentagem de crianças com sibilos foi maior em 

crianças expostas ao fumo do tabaco ambiental durante a gravidez e em crianças em que tanto 

a mãe como o pai fumavam.
13

 Já Keil e colaboradores referiram que a exposição das crianças 

ao fumo do tabaco ambiental está associada a sensibilização alérgica e sintomas asmáticos 

mas apenas naquelas com pais alérgicos.
62
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Hedman et al. analisaram que no adolescente a exposição ao fumo do tabaco da mãe 

combinada com o facto de o adolescente fumar diariamente conduz à mais alta prevalência de 

asma. A exposição ao fumo do tabaco do pai não tem relação com a asma nos adolescentes, o 

que sugere que o facto de a mãe fumar tem um maior risco do que o facto de o pai fumar. O 

facto de o adolescente fumar diariamente está mais associado à presença de sintomas 

respiratórios correntes como sibilos do que a exposição ao fumo do tabaco da mãe.
63

 

Nos adultos asmáticos não fumadores, mas que vivem em casas com exposição ao 

fumo do tabaco ambiental, 62,6% tem sintomas asmáticos mensalmente. Em adultos não 

fumadores e não asmáticos que habitam em casas com exposição ao fumo do tabaco 

ambiental, 13,3% experiencia sintomas semelhantes à asma.
51

 

 Os médicos devem estimular a cessação tabágica e encorajarem as mulheres grávidas 

a evitarem a exposição ao fumo do tabaco ambiental.
59

 Não existem medidas que protejam as 

crianças em suas casas, assim devem-se alertar os pais quanto aos perigos da exposição ao 

fumo do tabaco em casa e desenvolver políticas de saúde pública para diminuir esta 

exposição.
13

 Matt e colaboradores concluíram que fumar fora de casa reduz mas não protege 

completamente a casa do fumante e a criança da exposição ao fumo do tabaco. Esta exposição 

nas crianças foi 5 a 7 vezes maior em famílias de fumadores que fumavam no exterior do que 

em famílias de não fumadores, assim a contaminação pelo fumo do tabaco ambiental pode 

ocorrer através do ar, pó e superfícies domésticas.
64

 

Os pais fumadores em comparação com os pais não fumadores têm um nível 

educacional e ocupacional mais baixo.
13

 Assim, é importante a educação dos pais na 

prevenção da exposição ao fumo do tabaco ambiental e às suas consequências,
13

 tendo sido 

sugerido que esta educação reduz significativamente esta exposição nas crianças.
65

 

Além disso, as crianças têm uma maior probabilidade de serem fumadoras se os seus 

progenitores forem fumadores, principalmente as mães. Isto reforça a necessidade de educar 

os pais sobre os perigos para a saúde do tabaco e de desenvolver estratégias comunitárias que 

abranjam todos os grupos etários de forma a promover a cessação tabágica.
66

 

 

Produtos da combustão 

 

Os combustíveis de biomassa sólidos (esterco dos animais, resíduos agrícolas, madeira 

e carvão vegetal) são utilizados por cerca de 50% da população mundial, principalmente 
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países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos o gás é a principal fonte de poluição na 

cozinha.
1
 

Po et al. estudaram a associação entre a exposição aos combustíveis de biomassa 

sólidos e a presença de sintomas respiratórios em mulheres e crianças que vivem em ambiente 

rural, uma vez que as mulheres são quem habitualmente cozinha na família e as crianças 

acompanham e ajudam as mães nesta tarefa. Apesar de este estudo estabelecer associação 

entre os combustíveis de biomassa sólidos e várias doenças respiratórias, não estabeleceu uma 

associação significativa entre a asma em crianças e mulheres.
67

 

Componentes dos produtos de combustão incluem hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos,
68

 dióxido de nitrogénio (NO2),
69

 monóxido de carbono e material particulado.
70

  

Phoa e colaboradores determinaram que havia uma associação no primeiro ano de vida 

entre a exposição aos aquecedores a gás não canalizado e aos fogões de madeira com a 

presença de hiper-reactividade brônquica e sibilos. Contudo, não houve nenhuma associação 

com o diagnóstico médico de asma.
71

 A instalação de bomba de calor, pellets de madeira, 

aquecedor a gás canalizado nas casas não melhora a função pulmonar, mas reduz 

significativamente os sintomas da asma, os dias de ausência da escola e visitas ao médico. 
3
 

Achados inconsistentes tanto sugerem que o uso de fogão a gás pode afetar adultos 

com asma como negam a associação entre o fogão a gás e a diminuição da função pulmonar e 

os sintomas respiratórios.
72

 Wong et al. analisaram que quantas mais refeições se cozinhassem 

com gás mais elevado era o risco de doenças respiratórias nas crianças pré-escolares. Crianças 

que habitavam casas em que três ou mais refeições eram realizadas, tinham 2,6 vezes mais 

probabilidade de terem doença respiratória do que crianças que habitavam casas onde só uma 

refeição por dia era efetuada. Esta associação não se verificou nas crianças que viviam em 

casas situadas em locais com elevada poluição de NO2, logo a contribuição do gás de cozinha 

para a exposição total de NO2 é menos importante nestes locais.
73

 

A exposição ao NO2 interior a níveis inferiores ao estabelecido pela Agência de 

Proteção Ambiental para o NO2 exterior (53 ppb) associa-se com sintomas respiratórios em 

crianças asmáticas, o que apoia a hipótese que as crianças asmáticas são mais sensíveis à 

exposição de NO2 de baixas concentrações.
69

 Crianças que habitam casas com multifamilias e 

estão expostas a fogões a gás têm maior probabilidade de sofrerem sibilos, brevidade de 

respiração e aperto no peito do que as crianças que vivem em casas de famílias únicas.
69 

O material particulado é categorizado em partículas aerodinâmicas com diâmetro 

inferior a 10 mícrones e em partículas aerodinâmicas com diâmetro inferior a 2.5 mícrones .
70

 

Hartog et al. determinaram que não havia associação entre a função pulmonar e o material 
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particulado em doentes asmáticos.
74

 No entanto, Delfino et al. encontraram uma associação 

inversa entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e o aumento da exposição ao 

material particulado durante 24 horas.
70

 P Maestrelli e colaboradores concluíram que a 

exposição a partículas aerodinâmicas com diâmetro inferior a 10 mícrones está relacionada 

com uma redução no controle de asma e qualidade de vida.
75

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são um grupo de pequenos compostos 

orgânicos de três a cinco anéis de benzeno que são formados durante a combustão incompleta 

de carvão, óleo, gás, madeira ou outras substâncias. Suresh et al. analisaram que os níveis no 

sangue de fenantreno eram significativamente elevados nos casos da asma.
68

 

A NHLBI aconselha a não usar um fogão de madeira, o aquecedor de querosene, a 

lareira, fogão e aquecedores com gás não canalizado. 
8
 

 

Compostos orgânicos voláteis 

 

Dales e Raizenne concluíram que não há uma definição universal de composto 

orgânico volátil, apesar da Organização Mundial de Saúde ter definido composto orgânico 

volátil como um composto com um ponto de fusão abaixo da temperatura de sala e um ponto 

de ebulição entre 50ºC-100ºC e 240ºC-260ºC.
76

 Fontes internas de compostos orgânicos 

voláteis incluem vernizes e ceras, pinturas e lacas, produtos de limpeza, pesticidas, materiais 

de construção e mobília, limpeza a seco da roupa e ambientadores. Estes compostos 

evaporam-se quando utilizados ou mesmo quando armazenados.
12

 Arif e colaboradores 

concluíram que existia uma interação entre a raça/etnia, o nível socioeconómico e a presença 

de determinados compostos orgânicos voláteis.
77

 

Rumchev et al. analisaram que os níveis dos compostos orgânicos voláteis atingiram 

concentração máxima quando as paredes da sala tinham sido pintadas recentemente. Os níveis 

de etilbenzeno e de xileno também estavam significativamente aumentados na presença de um 

novo tapete e nova mobília, assim como na presença do fumo do tabaco ambiental. 
78

 

A exposição aos compostos orgânicos voláteis está associada a um risco significativo 

de asma em crianças, os compostos com uma maior probabilidade de provocarem asma foram 

o benzeno, seguido do etilbenzeno e do tolueno.
78

 Arif et al. também concluíram que em 

adultos a exposição a estes compostos estava relacionada com sintomas respiratórios 

adversos, sendo o tolueno o que estava mais associado com o diagnóstico de asma. 

Exposições a benzeno, etilbenzeno, o-xileno, e p-xileno também foram significativamente 
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associadas com o diagnóstico de asma. Contudo, o hidrocarboneto clorado não mostrou 

associação significativa com o diagnóstico de asma.
77

 

Rumchev et al. tendo em conta a teoria que os compostos orgânicos voláteis podem 

reagir com outros poluentes produzindo substâncias irritantes que causam efeitos adversos na 

saúde, analisaram que destes compostos apenas o tolueno reagia com os ácaros do pó 

doméstico.
78

 No entanto, existe pouca informação relativamente às implicações para a saúde 

dos compostos orgânicos voláteis principalmente devido à sua larga variedade e ao 

lançamento contínuo de produtos com diferentes combinações de compostos.
78

 

Os níveis de compostos orgânicos voláteis nas casas recentes são mais influenciados 

pela diminuição ao longo dos anos da força das fontes de emissão do que pelos sistemas de 

ventilação, no entanto os níveis são reduzidos quando as casas são ventiladas em quantidades 

adequadas.
79

 Por essa razão, EPA aconselha a que se assegure a ventilação quando se pinta ou 

remodela a casa ou quando se utiliza produtos que libertem compostos orgânicos voláteis. 

Também aconselha que se leia e que se siga todas as indicações e avisos nos produtos, que 

nunca se misture produtos a menos que esteja referido no rótulo e a que se armazene produtos 

tendo em conta as instruções dos fabricantes.
12

 

 

Químicos 

 

Um estudo realizado por Medina-Ramon et al. sugere que o trabalho de limpeza 

doméstica pode induzir ou agravar a asma, implicando não apenas profissionais mas também 

residentes que se ocupam de tarefas domésticas. Assim, produtos de limpeza utilizados na 

casa como desinfetantes, perfumes, compostos libertadores de clorina e compostos orgânicos 

voláteis associam-se com a asma.
80

 Entre os produtos químicos implicados na alergia 

respiratória da asma ocupacional encontram-se diisocianatos como o diisocianato de tolueno e 

o diisocianato de difenilmetano, ácidos anidricos, corantes reativos, cloreto de platina, 

glutaraldeído, cloramina-T, ácido plicatico e carmim.
81

 

G.S. Evans et al. analisaram que certos produtos químicos poderiam provocar ou 

exacerbar reações asmáticas em indivíduos sensibilizados. O aumento da exposição aos 

produtos químicos pode realçar alergias preexistentes, contudo não existe evidência que 

provoque alergia.
82

 Contudo, Kimber e colaboradores analisaram que alguns alergénios como 

urusiol, dinitroclorobenzeno, oxazolone, difenilciclopropenona são capazes de induzir a 
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sensibilização em pessoas saudáveis, enquanto alergénios como sais de níquel metálico, 

cobalto, cromo e vários compostos orgânicos apenas sensibilizam indivíduos suscetíveis.
83

 

A natureza dos processos que resultam na aquisição de sensibilização alérgica a 

produtos químicos é controversa. Embora a IgE se associe tipicamente com a sensibilização 

respiratória a alergénios de proteína, há menos certeza sobre o papel desempenhado pela IgE 

na alergia respiratória química.
84

 Fatores intrínsecos como fatores genéticos, condições 

patológicas e hormonais e fatores relativamente ao químico como nível da dose, a frequência, 

a via e a duração de exposição, bio transformação, farmacocinética, reatividade química 

podem contribuir para o desenvolvimento da alergia química.
81

 

Assim, a NHLBI aconselha a ficar afastado de odores fortes, perfume, sprays de 

cabelo, pinturas e tapetes novos.
8
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CONCLUSÕES  

 

Na maioria dos países as pessoas passam mais de 80% do seu tempo em ambientes 

fechados,
5
 assim a casa é um alvo nas intervenções para melhorar o controlo da asma.

6
 

A distribuição dos alergénios dos ácaros do pó doméstico varia geograficamente,
7, 16

  

segue um padrão sazonal
18

 e depende das características da habitação.
7
 A sensibilização aos 

ácaros ocorre a uma taxa de antigénio Der p 1 superior ou igual a 2 µg/g e para que se dê a 

exacerbação 10 µg/g.
20

 Gent et al. analisaram que Der p 1 é um fator de risco independente na 

severidade da asma.
7
 Vários são os conselhos para reduzir a exposição a estes alergénios 

como evitar tapetes,
26

 utilizar uma cobertura impermeável,
18

 almofadas de penas, 
24

  material 

de algodão para colchões, almofadas e edredons.
23

 Outros conselhos são diminuir a 

percentagem de humidade, diminuir os brinquedos de pelúcia e lavá-los, assim como aos 

lençóis e cobertores da cama do doente semanalmente a uma temperatura superior a 54,4ºC.
8
  

A manutenção da limpeza e ordem da casa abaixo da média contribui para altas 

concentrações de alergénio de barata.
30

 A infestação de baratas é uma importante causa de 

sensibilização alérgica,
29

 no entanto, Gent et al. não observaram qualquer associação entre Bla 

g 1 e a severidade da asma.
7
 Medidas para evitar baratas incluem limpar intensivamente de 

forma a reduzir os reservatórios,
8
  eliminar ambientes suscetíveis e restringir o acesso.

3
 No 

entanto, os procedimentos de limpeza são apenas parcialmente eficazes na remoção de 

alergénio residual após 8 meses.
31

 

A concentração de MUP nas casas é mais elevada nas caravanas residenciais, casas 

antigas e em casas de baixa renda,
32

 está também significativamente associada com a 

densidade ocupacional.
30

 A taxa de sensibilização para MUP aumenta com o aumento dos 

níveis de exposição,
33

 níveis superiores a 1,6 μg/g aumentam as hipóteses dos indivíduos 

atópicos terem sintomas asmáticos.
32

 A redução de pelo menos 50 % de MUP usando uma 

proteção integrada está relacionada com menos dias de absentismo na escola e menos noites 

de sono perdidas.
34, 35

 

O aumento das endotoxinas em casa está associado com contacto com animais,
37

  com 

humidificadores, menores taxas de ventilação e aumento de pó acumulado.
38

 A endotoxina 

pode induzir ou prevenir sintomas asmáticos, dependendo da dose, tempo de exposição e  

presença ou ausência de doença pré-existente.
39

 Também depende da fonte de pó, os níveis de 

endotoxinas no colchão são menores que os níveis no chão.
46

   

Vários estudos controversos foram publicados levantando a questão se a exposição a 

animais domésticos na infância aumenta o risco de sensibilização ou diminui esse risco.
37, 52
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Crianças e adultos que vivem em casas com gatos e cães,  têm maior probabilidade de 

sofrerem crises asmáticas mensalmente.
51

 Nos adultos a presença de gatos em casa está 

associada com sintomas asmáticos.
51

 No entanto, na maioria dos casos os efeitos protetores 

dos animais domésticos na atopia estão limitados à posse de gatos.
53

 Em comunidades com 

baixo nível de alergénio de gato e em famílias com predisposição atópica é aconselhado evitar 

a presença de animais domésticos em casa.
52

  

Existem estudos que suportam a associação entre a concentração interior de fungos e a 

presença de sintomas associados com a asma e outros estudos que não estabelecem 

associação.
52,53 Climas tropicais e húmidos

53
 e determinados géneros de fungo estão 

associados a um maior risco de asma.
54,55

 A OMS recomenda a redução na humidade de 

maneira a reduzir o crescimento fúngico,
58

 contudo níveis baixos de humidade também 

acentuam alergias respiratórias.
13

 

A contaminação pelo fumo do tabaco ambiental ocorre através do ar, pó e superfícies 

domésticas, fumar fora de casa reduz, mas não protege completamente a criança desta 

exposição.
64

 A exposição ao fumo do tabaco ambiental durante a gravidez fundamentalmente 

no 3º trimestre da gravidez é mais determinante no desenvolvimento de sintomas asmáticos 

do que exposições subsequentes ao tabaco.
59

 Na infância a exposição ao fumo do tabaco está 

associada com sintomas asmáticos, mas não com o diagnóstico médico de asma.
61,60  

Outro 

estudo referiu que a sensibilização alérgica e sintomas asmáticos apenas ocorrem naquelas 

crianças com pais alérgicos.
62

 O facto de a mãe fumar conduz a uma maior prevalência de 

asma no adolescente do que o facto de o pai fumar, isto aliado ao facto do adolescente fumar 

diariamente conduz à mais alta prevalência de asma.
63

 Os pais fumadores têm um nível 

educacional e ocupacional baixo, assim devem-se educar os pais na prevenção da exposição 

ao fumo do tabaco ambiental.
13

 Nos adultos asmáticos e não fumadores, que vivem em casas 

com exposição ao fumo do tabaco, 62,6% apresentam mensalmente sintomas asmáticos.
49

 

Não se estabeleceu associação entre a exposição aos combustíveis de biomassa 

sólidos,
67

 exposição aos aquecedores a gás não canalizado, aos fogões de madeira
70

 e a 

presença de sintomas asmáticos.
67, 71

 Resultados inconsistentes tanto sugerem que o uso de 

fogão a gás pode afetar adultos com asma como negam a associação com a diminuição da 

função pulmonar e sintomas respiratórios.
72

 O gás de cozinha NO2 é menos importante no 

desenvolvimento de sintomas respiratórios em crianças que habitam locais com elevada 

poluição de NO2.
67

 Resultados inconsistentes tanto sugerem como negam, que o material 

particulado está associado à função pulmonar na asma.
70, 74, 75

 Os hidrocarbonetos policíclicos 
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aromáticos como o fenantreno resultam na exacerbação de inflamação das vias aéreas e na 

manifestação da asma.
68

 

A exposição a compostos orgânicos voláteis está associada com risco significativo de 

asma em crianças.
78

 Estes compostos estão aumentados aquando de pinturas recentes, na 

presença de nova mobília e tapetes e na presença do fumo do tabaco ambiental,
78

 assim é 

aconselhável a ventilação quando se pinta ou remodela a casa.
12

  

Os produtos químicos podem provocar reações asmáticas em indivíduos sensibilizados 

ou induzir a sensibilização em pessoas saudáveis,
83

 no entanto esta aquisição de 

sensibilização é controversa.
84

 

Em conclusão, o médico de Medicina Geral e Familiar deve conhecer os fatores 

ambientais domésticos biológicos e não biológicos associados ao desenvolvimento e 

prevalência da asma, de forma a promover a educação dos asmáticos e suas famílias sobre 

estes fatores e ensinar formas de prevenir, reduzir ou eliminar estes desencadeantes.
15
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Normas para apresentação de artigos à Revista Portuguesa de Clínica Geral 

Anx-1 
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POLÍTICA EDITORIAL 
Autoria 
A produção de um trabalho científico resulta dos con-
tributos dados por diversas pessoas e entidades. Po-
rém, nem todas as contribuições conferem a atribuição
de autoria do trabalho. 

Todos aqueles que são nomeados como autores têm
que cumprir os três requisitos do Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas para definição de au-
toria e todos os que cumpram estes requisitos devem
ser nomeados como autores: 
• Contribuir substancialmente para a concepção e de-

lineamento, recolha de dados ou análise e interpre-
tação dos dados; 

• Participar na redacção ou revisão crítica do artigo no
que respeita a conteúdo intelectualmente impor-
tante; 

• Rever a versão final do manuscrito e aprovar a sua
publicação. 
Outras pessoas que possam ter contribuído para o

trabalho, mas não preencham os critérios de autoria,
devem ser mencionadas nos agradecimentos. Não se
incluem aqui pessoas ou entidades que tenham con-

tribuído exclusivamente com o financiamento do tra-
balho. 

Conflito de interesses 
Existe um conflito de interesses quando um autor (ou
a sua instituição) tem relações pessoais ou financeiras
que podem influenciar as suas decisões, trabalho ou
manuscrito. Nem todas estas relações representam ver-
dadeiros conflitos de interesses. Por outro lado, o po-
tencial para conflito de interesses pode existir inde-
pendentemente do autor acreditar ou não que esta re-
lação afecta o seu julgamento científico. O potencial
para conflito de interesses pode residir nos autores, re-
visores ou editores.  

Desta forma, para manter a transparência no pro-
cesso de publicação, todos os envolvidos na publicação
de artigos (autores, revisores e editores) são convidados
a declarar potenciais conflitos de interesses. Porém, a
existência dos mesmos não constitui fundamento para
a rejeição dos manuscritos pela RPCG. 

Caso os trabalhos tenham sido financiados total ou
parcialmente por uma ou mais pessoas ou entidades,
essa informação terá de ser publicada juntamente com

Conselho Editorial da Revista Portuguesa de Clínica Geral

Normas para apresentação 
de artigos à Revista 
Portuguesa de Clínica Geral

A Re vis ta Por tu gue sa de Clí ni ca Ge ral (RPCG) acei ta para pu bli ca ção ar ti gos de in ves ti ga ção fun da men tal, epi de mio ló gi ca, clí -
ni ca, so bre ad mi nis tra ção de ser vi ços de saú de ou so bre edu ca ção, bem como ar ti gos de re vi são, ar ti gos so bre a prá ti ca clí ni ca,
re la tos de ca sos clí ni cos, ar ti gos de opi nião e ou tros que pos sam con tri bu ir para o de sen vol vi men to da es pe cia li da de de me di -
ci na ge ral e fa mi liar ou para a me lho ria dos cui da dos de saú de pri má rios. Os ar ti gos po de rão ser re di gi dos em por tu guês, in glês
ou cas te lha no.
Este do cu men to ex põe a úl ti ma ver são das nor mas de apre sen ta ção de ar ti gos à RPCG (do ra van te de sig na das por Nor mas),

que con sis tem numa re vi são e ac tu a li za ção das nor mas pu bli ca das em 2009.1 As ci ta ções des ta ver são das nor mas de vem ser
fei tas pela se guin te re fe rên cia: Con se lho Edi to ri al da RPCG. Nor mas para apre sen ta ção de ar ti gos à Re vis ta Por tu gue sa de Clí -
ni ca Ge ral. Rev Port Clin Ge ral 2010; 26: 325-40. Este do cu men to não está pro te gi do por di rei tos de au tor, po den do ser co pia -
do, reim pres so ou dis tri bu í do elec tro ni ca men te sem au to ri za ção.
Re co men da-se aos au to res que uti li zem a ver são elec tró ni ca dos ane xos e for mu lá rios cons tan tes nes tas nor mas, dis po ní -

veis no sí tio da in ter net da RPCG, quan do pre ten de rem sub me ter um ma nus cri to.



Rev Port Clin Geral 2010;26:325-40

normas326

o artigo. A existência de financiamento externo não é
critério de aceitação ou rejeição de manuscritos. 

Conduta Ética 
Para que um trabalho de investigação em seres huma-
nos possa ser considerado válido, os autores têm de se-
guir uma Conduta Ética que cumpra os preceitos defi-
nidos na Declaração de Helsínquia. O protocolo de in-
vestigação deverá ser submetido a uma comissão de
ética independente para que se pronuncie, aprovando
ou não o mesmo. O parecer favorável desta comissão
deverá ser englobado nos documentos a entregar na
submissão do artigo (em conjunto com o Anexo IV). Na
ausência de submissão a comissão de ética, deve o au-
tor responsável pela correspondência com a RPCG re-
digir uma Declaração de Conduta Ética, indicando por-
que motivo não foi feita essa submissão e assumindo o
cumprimento dos princípios éticos relativos a estes es-
tudos. A ausência de qualquer um destes documentos
condiciona a não aceitação do manuscrito para avalia-
ção pelo Corpo Editorial.

ORGANIZAÇÃO CIENTÍFICA DOS ARTIGOS 
Qualquer artigo submetido para publicação na RPCG
deverá ser preparado de acordo com os Requisitos Uni-
formes para Manuscritos Submetidos a Revistas Médi-
cas, redigidos pela Comissão Internacional de Editores
de Revistas Médicas2,3 e os documentos incluídos na
rede EQUATOR (Enhancing the Quality and Transpa-
rency of Health Research).4

A revista publica artigos da iniciativa dos autores e
dos editores. Os artigos da iniciativa dos autores são: os
artigos de investigação original, as revisões, os relatos
de caso, os artigos de prática, os artigos de opinião e de-
bate, os artigos breves e as cartas aos editores. Os edi-
toriais, os documentos, os artigos do Dossier, os
POEMs, os textos do Clube de Leitura e os textos do
Websaúde são da iniciativa dos editores, embora pos-
sam ser aceites submissões da iniciativa dos autores,
desde que contactem previamente os editores da RPCG.
Tanto os artigos da iniciativa dos autores como os arti-
gos solicitados pelos editores são sujeitos a um proces-
so de revisão por pares. 

Nesta secção apresentam-se os elementos que são
comuns a todas as tipologias de artigo e uma descrição
dessas diferentes tipologias. 

Elementos comuns às diferentes 
tipologias de artigo 
Todos os artigos apresentados à RPCG deverão ter um
Título,a descrição dos Autores,um corpo de texto e Re-
ferências Bibliográficas.Na maioria das tipologias será
necessário um Resumo. No caso de existirem pessoas
que tenham feito contributos importantes para o arti-
go mas que não cumpram os critérios de autoria, po-
derá ser incluída uma secção denominada Agradeci-
mentos que será colocada entre o corpo de texto e as
referências bibliográficas. Em determinadas tipologias
de artigos poderão ser incluídas ilustrações no corpo de
texto. A informação relativa aos conflitos de interesses
e financiamento do trabalho deve ser colocada após as
referências bibliográficas. 

O artigo terá que ter um Títuloe um Resumoem por-
tuguês e em inglês. Quando o idioma de publicação é
o português, o primeiro resumo será em português e o
segundo em inglês. Se o idioma de publicação for o in-
glês, a ordem será inversa. No caso do idioma de pu-
blicação ser o castelhano, o primeiro resumo (Resu-
men) será nesse idioma, havendo então um resumo em
português e outro em inglês no final do artigo. Os re-
sumos não deverão exceder as 300 palavras e deverão
ser seguidos de duas a seis palavras-chave. Estas pala-
vras-chave deverão ser termos da lista de descritores
médicos MeSH,5 dos descritores em ciências da saúde
(DeCS) da BIREME6 ou dos descritores da PORBASE
(Índice de Assuntos).7 A estrutura do resumo para cada
uma das tipologias de artigo será explicitada na secção
correspondente. 

São permitidos dois tipos de ilustrações: figuras e
quadros. As figuras devem ser numeradas com algaris-
mos árabes e os quadros com numeração romana, pela
ordem da sua primeira citação no texto. O texto não
deve repetir dados incluídos em ilustrações, limitando-
se nesse caso a realçar ou resumir os seus aspectos mais
importantes. O número de ilustrações permitidos para
cada uma das tipologias será explicitado na secção cor-
respondente. 

As Referências Bibliográficas devem seguir o for-
mato indicado nas normas internacionais (estilo de
Vancouver).8

Investigação original 
Conteúdo: Consistem em artigos de investigação no
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âmbito da medicina geral e familiar ou dos cuidados de
saúde primários. Deverão seguir as normas interna-
cionalmente aceites para este tipo de artigos.2,3 Os au-
tores são encorajados a seguir as normas STROBE9para
estudos observacionais, CONSORT10 para ensaios clí-
nicos, as normas STARD11 para estudos de acuidade
diagnóstica, as normas COREQ12 para estudos qualita-
tivos, as normas SQUIRE13 para estudos de garantia e
melhoria da qualidade. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 8.000 pala-
vras, sendo admitido o número máximo de 10 ilustra-
ções (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Deve incluir Título, Resumo e duas a seis
Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias
(ver acima). O corpo do artigo deve ser subdividido em:
Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. Pode-
rão ser incluídos Agradecimentos.O artigo deve incluir
Referências Bibliográficas.

Corpo do artigo: A Introdução deverá ser sintética.
Deve apresentar claramente o problema em questão,
resumir o estado actual do conhecimento sobre o tema
e referir os motivos que levaram à execução do estudo.
Os objectivos e/ou hipóteses formuladas devem ser in-
dicados no final da introdução. Os Métodos deverão
referir a configuração, local e tempo de duração de es-
tudo, a população estudada, os métodos de amostra-
gem, as unidades de observação e as variáveis medidas,
os métodos de recolha de dados, bem como critérios,
instrumentos, técnicas e aparelhos utilizados. Deve ser
indicada a metodologia estatística. Os Resultados de-
verão ser apresentados de forma clara usando texto e
ilustrações (figuras ou quadros). A Discussão deverá
salientar aspectos novos ou importantes do estudo e
apresentar apenas as conclusões justificadas pelos re-
sultados. Deverão ser feitas comparações com estudos
idênticos realizados por outros autores e ser comenta-
das as limitações ou os viéses importantes do estudo.
Podem ser sugeridas novas hipóteses de trabalho. Não
devem ser feitas afirmações não baseadas no estudo
efectuado, nem alusões a trabalhos incompletos ou não
publicados. As conclusões do estudo devem ser apre-
sentadas nos últimos parágrafos da discussão. 

Resumo:O Resumodeve expor os objectivos do tra-
balho, a metodologia básica, os resultados e conclu-
sões principais e realçar aspectos novos e importantes
do estudo ou das observações. É obrigatoriamente es-

truturado, dividido nos seguintes subtítulos: Objecti-
vos, Tipo de estudo, Local, População, Métodos, Re-
sultados e Conclusões.Encorajamos os investigadores
a registar prospectivamente os ensaios clínicos num
registo público de ensaios. Os ensaios clínicos deverão
ter o número de registo no final do resumo. 

Relato de Caso 
Conteúdo: Consistem em textos descritivos de casos
clínicos que sirvam para melhorar a tomada de decisão
da investigação diagnóstica ou terapêutica, de aspec-
tos relacionados com a educação ou com as politicas
de saúde. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 6.000 pala-
vras, sendo admitido o número máximo de oito ilus-
trações (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). O corpo de texto é subdividi-
do em: Introdução, Descrição do caso e Comentário.
Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve
incluir Referências Bibliográficas.

Corpo do artigo: A Introdução deve apresentar os
motivos que levaram à apresentação do caso clínico de
forma sintética e sem fazer uma revisão teórica do pro-
blema em questão. A Descrição do caso deve ser cons-
tituída por uma apresentação do caso clínico propria-
mente dito, feita de forma estruturada e com recurso a
subtítulos, se necessário. O Comentário deverá cha-
mar a atenção para os aspectos práticos relevantes, pro-
blemas encontrados na prática clínica ou lições a tirar
do relato de caso. 

Resumo: É obrigatoriamente estruturado, dividido
nos seguintes subtítulos: Introdução, Descrição do
caso e Comentário.

Revisão 
Conteúdo: Consistem em estudos de revisão biblio-
gráfica, trabalhos de síntese ou actualização clínica que
possam constituir instrumentos auxiliares de actuali-
zação e de aperfeiçoamento da prática clínica. Os au-
tores são encorajados a seguir as normas PRISMA para
revisões sistemáticas,14 MOOSE para meta-análises de
estudos observacionais15 e as recomendações de Riley
et al para meta-análises de dados individuais de doen-
tes.16 Os autores de artigos de revisão baseada na evi-
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dência podem considerar úteis as recomendações pu-
blicadas na revista American Family Physician.17

Dimensão:Os estudos de revisão não deverão ultra-
passar as 8.000 palavras, sendo admitido o número má-
ximo de 10 ilustrações (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). O corpo de texto é subdividi-
do em: Introdução, Métodos, Resultados e Conclu-
sões. Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo
deve incluir Referências Bibliográficas.

Corpo do artigo: A Introdução deverá ser sintética.
Deve apresentar claramente o problema em questão,
referir os motivos que levaram à execução do estudo e
discutir a sua oportunidade. A pergunta e o objectivo
específico da revisão deverão aparecer claramente for-
mulados no final da introdução. Os Métodos deverão
descrever a metodologia usada para efectuar o proces-
so de revisão. Devem, nomeadamente, ser indicados o
tópico em revisão, definições várias (por exemplo, cri-
térios de diagnóstico), processo utilizado para a pes-
quisa bibliográfica (período a que diz respeito a revisão,
bases de dados electrónicas ou documentais consulta-
das, descritores utilizados para a pesquisa, pesquisa
manual de bibliografias, contacto com peritos na área
para identificação de artigos relevantes) e processos e
critérios de selecção dos artigos. Os Resultados devem
ser apresentados de forma estruturada e sistematizada
e com recurso a subtítulos, se necessário. Devem incluir
os resultados da pesquisa e elementos de argumenta-
ção crítica (avaliação de qualidade dos dados, síntese
de dados, perspectivas em confronto, identificação de
problemas não resolvidos). As Conclusões devem for-
necer um resumo crítico dos dados relevantes, enfati-
zar os aspectos práticos, equacionar os problemas que
subsistem e propor perspectivas futuras. 

Resumo:O Resumodeve expor os objectivos do tra-
balho, a metodologia básica, os resultados e conclu-
sões principais, e realçar aspectos novos e importantes
da revisão. É obrigatoriamente estruturado, dividido
nos seguintes subtítulos: Objectivos, Fontes de dados,
Métodos de revisão, Resultados e Conclusões. No re-
sumo dos resultados pretende-se a indicação do nú-
mero e características dos estudos incluídos e excluídos.
Podem ser incluídos os achados qualitativos e quanti-
tativos mais relevantes. 

Prática 
Conteúdo: Consistem em relatórios de avaliação de
qualidade ou trabalhos descritivos de experiências ou
projectos considerados relevantes para a melhoria da
qualidade dos cuidados prestados aos doentes em cui-
dados de saúde primários. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 5.000 pala-
vras, sendo admitido o número máximo de quatro ilus-
trações (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). Não existe estrutura obrigató-
ria do corpo de texto. Poderão ser incluídos Agradeci-
mentos. O artigo deve incluir Referências Bibliográfi-
cas. 

Resumo: Não existe estrutura obrigatória. 

Formação 
Conteúdo: Consistem em relatos de projectos ou ex-
periências considerados importantes no campo da
educação médica pré e pós-graduada no contexto dos
cuidados de saúde primários. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 5.000 pala-
vras sendo admitido o número máximo de seis ilustra-
ções (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). Não existe estrutura obrigató-
ria do corpo de texto. Poderão ser incluídos Agradeci-
mentos. O artigo deve incluir Referências Bibliográfi-
cas. 

Resumo: Não existe estrutura obrigatória. 

Opinião e Debate 
Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre sus-
ceptíveis de fomentar a reflexão e a discussão sobre te-
mas de interesse para a medicina geral e familiar. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 4.000 pala-
vras sendo admitido o número máximo de seis ilustra-
ções (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). Não existe estrutura obrigató-
ria do corpo de texto. Poderão ser incluídos Agradeci-
mentos. O artigo deve incluir Referências Bibliográfi-
cas.
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Resumo: Não existe estrutura obrigatória. 

Artigo Breve 
Conteúdo:Consistem em textos de pequena dimensão
como, por exemplo, estudos originais curtos ou de di-
vulgação de resultados preliminares, apontamentos so-
bre casos clínicos ou pequenos estudos de séries. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar as 3.000 pala-
vras, sendo admitido o número máximo de quatro ilus-
trações (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). Não existe estrutura obrigató-
ria do corpo de texto. Poderão ser incluídos Agradeci-
mentos. O artigo deve incluir Referências Bibliográfi-
cas. 

Resumo: Não existe estrutura obrigatória. 

Carta ao Director 
Conteúdo:Consistem em comentários a artigos publi-
cados previamente na revista ou notas breves sobre ex-
periências relevantes na prática diária. As cartas refe-
rentes a artigos só serão aceites até três meses após a
publicação do artigo original. 

Dimensão:Não deverão ultrapassar as 750 palavras,
sendo admitida até uma ilustração (quadro ou figura)
e até 5 referências bibliográficas. 

Estrutura:Não existe estrutura obrigatória. O artigo
pode incluir Referências Bibliográficas.

Resumo: Não há resumo. 

Editorial 
Da iniciativa do Conselho Editorial. Não deverão ultra-
passar 1.200 palavras nem mais do que 15 referências.
Serão admitidas até 2 ilustrações (quadros ou figuras). 

Documentos 
Conteúdo:Consistem em declarações, recomendações
ou outros documentos de âmbito nacional ou interna-
cional que sejam relevantes para a medicina geral e fa-
miliar. 

Dossier 
Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um
tema comum. O objectivo do dossier é a divulgação de
trabalhos de actualização científica e de temas de revi-

são elaborados por peritos. Os artigos do dossier serão
solicitados pelos Editores da RPCG ou por um perito de-
signado pelo Conselho Editorial como elemento coor-
denador. 

Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultra-
passar as 6.000 palavras, sendo admitido o número má-
ximo de 8 ilustrações (quadros ou figuras) por artigo. 

Estrutura:Os artigos devem incluir Título, Resumo
e duas a seis Palavras-chave em cada uma das línguas
necessárias (ver acima). Não existe estrutura obrigató-
ria do corpo de texto. Poderão ser incluídos Agradeci-
mentos. O artigo deve incluir Referências Bibliográfi-
cas.

Resumo: Não existe estrutura obrigatória. 

POEM 
Conteúdo: Nesta secção comentam-se POEMs (Pa-
tient-Oriented Evidence that Matters), aos quais é atri-
buído um nível de evidência de acordo com o Oxford
Centre for Evidence Based Medicine.18 Os conceitos re-
lacionados com os POEMs já foram extensamente re-
vistos.19,20

Dimensão:Os comentários não deverão ultrapassar
as 1.000 palavras. Não haverá lugar a ilustrações. 

Estrutura: Os artigos devem incluir um Título ape-
lativo em estilo jornalístico, a Referência Bibliográ-
fica, a Questão Clínica, o Resumo do Estudo e o 
Comentário.O título nas restantes línguas necessárias
(ver acima) será publicado apenas na edição online da
RPCG. 

Clube de Leitura 
Conteúdo: O objectivo da secção é proporcionar uma
leitura comentada de artigos, livros ou outros textos
procedentes de outras publicações científicas. O artigo
ou publicação escolhida deve ser actual (editado nos úl-
timos 3 meses) e relevante para a prática clínica da me-
dicina geral e familiar. 

Dimensão:Não deverá ultrapassar as 1.300 palavras.
Não haverá lugar a ilustrações. 

Estrutura:Os textos devem incluir um Título apela-
tivo em estilo jornalístico, a(s) Citação(ões) do(s) arti-
go(s) que deram origem ao texto, o resumo do estudo
(que manterá a estrutura do artigo original), o Comen-
tário e as Referências Bibliográficas. No comentário,
o autor deverá expor a sua opinião sobre a importân-
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internet referido até a um máximo de 3 ilustrações por
texto. 

Estrutura:Deve incluir um Título e a Referência Bi-
bliográfica ao sítio na internet. O corpo de texto deve-
rá incluir informação relativa aos recursos disponíveis
no sítio da internet, nomear a entidade responsável pe-
los conteúdos e deverá incluir uma descrição de como
o autor utiliza o sítio na sua prática de médico de fa-
mília. O título nas restantes línguas necessárias (ver aci-
ma) será publicado apenas na edição online da RPCG. 

ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS ARTIGOS 
Formatação dos ficheiros electrónicos submetidos 
Os artigos devem ser dactilografados em qualquer pro-

cia do artigo e apresentar alguns dados da sua expe-
riência ou de outros estudos que apoiem ou não as con-
clusões do artigo comentado. O título nas restantes lín-
guas necessárias (ver acima) será publicado apenas na
edição online da RPCG. 

Websaúde 
Conteúdo: Tem como objectivo a divulgação de sítios
da Internet relevantes para a medicina geral e familiar.
Existem recursos disponíveis para ajudar na avaliação
crítica da informação de saúde disponibilizada na in-
ternet.21

Dimensão:O texto não deverá ultrapassar as 350 pa-
lavras. Haverá lugar a uma ilustração por cada sítio na

Tipo de artigo Estrutura resumo Estrutura corpo de texto Dimensão Ilustrações
Investigação Objectivos, tipo de estudo, Título,* Resumo,* Palavras-chave,* Introdução, 8.000 ≤10
original local, população, métodos, Métodos, Resultados, Discussão, 

resultados e conclusões [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas
Relato de caso Introdução, Descrição do Título,* Resumo,* Palavras-chave,* Introdução, 6.000 ≤ 8

caso e Comentário Descrição de caso, Comentário, 
[Agradecimentos] e Referências Bibliográficas

Revisão Objectivos, Fontes de Título,* Resumo,* Palavras-chave,* Introdução, 8.000 ≤10
dados, Métodos de revisão Métodos, Resultados, Conclusões, 
e Conclusões [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas

Prática Não existe estrutura Título,* Resumo,* Palavras-chave,* [corpo de texto], 5.000 ≤ 4
obrigatória [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas

Formação Não existe estrutura Título,* Resumo,* Palavras-chave,* [corpo de texto], 5.000 ≤ 6
obrigatória [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas

Opinião e Não existe estrutura Título,* Resumo,* Palavras-chave,* [corpo de texto], 4.000 ≤ 4
debate obrigatória [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas
Artigo breve Não existe estrutura Título,* Resumo,* Palavras-chave,* [corpo de texto], 3.000 ≤ 4

obrigatória [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas
Carta ao director Sem resumo [corpo de texto] 750 1
Editorial Sem resumo [corpo de texto] 1.200 ≤ 2
Dossier Não existe estrutura Título,* Resumo,* Palavras-chave,* [corpo de texto], 6.000 8

obrigatória [Agradecimentos] e Referências Bibliográficas
POEM Sem resumo Título,* Referência bibliográfica, Questão Clínica, 1.000 0

Resumo do Estudo, Comentário
Clube de Leitura Sem resumo Título,* Citação [corpo do texto de acordo 1.300 0

com a estrutura do artigo original], 
Comentário, Referências Bibliográficas

WebSaúde Sem resumo Título,* Referência Bibliográfica, 350 3
[corpo do texto], Comentário

*Nas línguas necessárias (ver secção «Elementos comuns às diferentes tipologias de artigo»). 

Síntese
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cessador de texto e gravados num dos seguintes for-
matos: Microsoft Word, RTF ou Open Office. As páginas
devem ser numeradas. 

Primeira página 
Deverá incluir apenas: 
1. O título do artigo, que deverá ser conciso. 
2. O nome do autor ou autores (devem usar-se apenas

dois ou três nomes por autor). 
3. O grau, título ou títulos profissionais e/ou académi-

cos do autor ou autores. 
4. O serviço, departamento ou instituição onde traba-

lha(m). 

Segunda página 
Deverá incluir apenas: 
1. O nome, telefone/fax, endereço de correio electró-

nico e endereço postal do autor responsável pela cor-
respondência com a revista acerca do manuscrito. 

2. O nome, endereço de correio electrónico e endereço
postal do autor a quem deve ser dirigida a correspon-
dência sobre o artigo após a sua publicação na revista. 

Terceira página 
Deverá incluir apenas: 
1. Título do artigo nas línguas necessárias. 
2. Resumo do artigo nas línguas necessárias. O resumo

deve respeitar as normas indicadas para o tipo de ar-
tigo em questão e tornar possível a compreensão do
artigo sem que haja necessidade de o ler.   

3. De duas a seis palavras-chave nas línguas necessá-
rias usando, sempre que existirem, termos da lista de
descritores médicos MeSH,5 dos descritores em ciên-
cias da saúde (DeCS) da BIREME6 ou dos descritores
da PORBASE (Índice de Assuntos).7

4. Indicação da tipologia do artigo (a que secção da re-
vista se destina). 

Páginas seguintes 
As páginas seguintes incluirão o texto do artigo, de-
vendo cada uma das secções em que este se subdivida
começar no início de uma página. 

Primeira página a seguir ao texto do artigo 
Deverá incluir o capítulo Agradecimentos, quando este
exista. 

Primeira página a seguir aos Agradecimentos 
Deverá conter o início do capítulo Referências Biblio-
gráficas. 

Primeira página a seguir a Referências bibliográficas 
Deverá conter a informação relativa aos conflitos de in-
teresses dos autores e ao financiamento do estudo (de
acordo com a informação prestada nos anexos I e II).

Páginas seguintes 
Deverão incluir as ilustrações. Estas devem ser envia-
das cada uma em sua folha com indicação do respecti-
vo número (algarismo árabe ou numeração romana) e
legenda. Os quadros, com numeração romana, deverão
sempre incluir um título curto. Poderão incluir em ro-
dapé notas explicativas consideradas necessárias e as-
sinaladas utilizando os símbolos indicados nas normas
de Vancouver.2,3 Gráficos, diagramas, gravuras e foto-
grafias (figuras) deverão ser apresentados com quali-
dade que permita a sua reprodução directa e numera-
dos com algarismos árabes. Não devem ser utilizados
gráficos tridimensionais. As figuras em formato digital
devem ser enviadas como ficheiros separados e não
dentro do documento de texto. São aceites os formatos
JPEG, TIF e EPS, preferencialmente com uma resolução
de 300 pontos por polegada (dpi) ou superior. As figu-
ras em suporte de papel ou filme (diapositivos) deve-
rão ter boa qualidade e ser devidamente identificadas
(algarismos árabes) com etiqueta autocolante no ver-
so ou na margem. Dá-se preferência a imagens em for-
mato digital, desde que essa opção não comprometa a
qualidade das mesmas. No caso de se tratar de foto-
grafias de pessoas ou de fotografias já publicadas, pro-
ceder de acordo com as normas de Vancouver.2,3 

Normas de estilo 
O uso de abreviaturas e símbolos, bem como as unida-
des de medida, devem estar de acordo com as normas
internacionalmente aceites.2,3

1. Devem-se usar maiúsculas apenas nas seguintes si-
tuações: 
a) no título e nas principais secções do trabalho; 
b) no início do subtítulo (caso exista); 
c) na primeira palavra de todos os períodos; 
d) nas palavras principais de capítulos, subcapítu-

los, secções e subsecções; 
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e) nas palavras dos títulos das figuras e quadros; 
f ) em nomes de escalas e instrumentos de medida; 
g) em substantivos determinados por numeral ou

letra e, 
h) em nomes de cadeiras ou disciplinas académicas. 

2. Usar sempre o nome farmacológico. Pode, se justi-
ficado, incluir-se o nome comercial em parênteses,
após a primeira referência ao fármaco no texto. 

3. Escrever por extenso algarismos menores que 10.
As excepções são: quando se fazem comparações
com números iguais ou superiores a 10, se utilizam
unidades de medida, para representar funções ma-
temáticas, quantidades fraccionais, percentagens e
razões. Nunca iniciar uma frase com um algarismo.

4. Usar sempre algarismos para designar tempo, data,
idade, amostra e população, tamanho, resultados,
dosagens, percentagens, graus de temperatura, me-
didas métricas e pontos duma escala.  

5. Por regra, não usar abreviaturas fora de parênteses.
A excepção são as abreviaturas utilizadas pelos sis-
temas de medidas (por exemplo, kg). 

6. Os acrónimos só devem ser utilizados se fazem par-
te da linguagem corrente (por exemplo, OMS) ou
para designar uma sigla ou uma expressão técnica
que vai ser utilizada repetidamente (por exemplo,
DPOC). Neste caso, o seu uso deve ser apresentado
entre parênteses, depois da expressão original, na
primeira vez que é utilizado no texto. 

7. Devem-se evitar estrangeirismos, sempre que pos-
sível. 

8. Não usar sublinhados. 
9. Usar negrito apenas em títulos. 
10.Usar itálico apenas nas seguintes situações: refe-

rências bibliográficas, palavras estrangeiras e no-
mes técnicos das classificações científicas. 

11.Os símbolos estatísticos (por exemplo, t, r, M, DP, p)
devem ser escritos em itálico, com excepção dos
símbolos em grego. 

12. A indicação da casa decimal deve fazer-se através de
uma vírgula e não de um ponto final. 

13.No texto, os números decimais devem ser apresen-
tados apenas com até duas casas e com arredonda-
mento, a não ser em casos excepcionais em que tal
se justifique. 

14.Os operadores aritméticos e lógicos, tais como +, –,
=, <, e >, levam espaço antes e depois. 

Referências bibliográficas 
As Referências Bibliográficas devem ser assinaladas
no texto com algarismos árabes em elevado, pela ordem
de primeira citação e incluídas neste capítulo, utili-
zando exactamente a mesma ordem de citação no tex-
to. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acor-
do com o estilo usado no Index Medicus. A Revista Por-
tuguesa de Clínica Geral é referenciada usando a abre-
viatura Rev Port Clin Geral. O numeral da referência
deverá ser colocado após a pontuação (ponto, vírgula,
etc.). 

Exemplos: 
(...) como é o caso das listas de distribuição.5

Estudos mais recentes, efectuados por Di-Franza e co-
laboradores,7 mostram que as crianças se tornam de-
pendentes da nicotina mais facilmente do que os
adultos. 

Se após uma frase houver lugar à citação de mais do
que uma referência estas deverão ser separadas por vír-
gulas excepto se forem sequenciais; nessa circunstân-
cia serão separadas por hífen. 

Exemplos: 

(...) sendo a prevalência maior nesse grupo etário;9,15,21

(...) comparativamente a esses estudos,6-9

(...) tabaco a menores de 18 anos e a de regulamentar
a venda de tabaco através de máquinas automáti-
cas.4, 7-9

As referências a documentação legal deverão ser
concisas mas, ao mesmo tempo, completas, incluindo
informação sobre o tipo de diploma e seu número e
data, o local onde foi publicado e as páginas. 

Exemplo: 

Decreto-Lei n.° 114/92, de 4 de Junho. «Diário da Re-
pública – Série A. p. 2711. 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS À APRECIAÇÃO EDITORIAL 
Os documentos devem ser enviados por correio elec-
trónico para: secretariado@rpcg.apmcg.pt. Se os fi-
cheiros forem demasiado extensos para serem enviados
por correio electrónico deverão ser enviados em su-
porte físico digital (CD-ROM ou outros) para: Director
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da Revista Portuguesa de Clínica Geral, Av. da Repúbli-
ca, 97-1º 1050-190 Lisboa. 

Os documentos a enviar incluem: 
• O original do artigo incluindo ilustrações, gravado

em suporte electrónico (CD-ROM) ou em ficheiro(s)
anexo(s) à mensagem de correio electrónico nos for-
matos Microsoft Word, RTF ou Open Office (texto, ta-
belas e diagramas) e JPEG, TIF ou EPS (ilustrações). 

• O formulário constante do Anexo 1 preenchido por
cada um dos autores. Para além da cópia em forma-
to electrónico, o original deste documento deverá
ser sempre enviado por correio postal. 

• O formulário constante do Anexo 2 preenchido pelo
autor correspondente. 

• Uma declaração de autorização assinada por cada
pessoa mencionada nos agradecimentos (Anexo 3). 

• Tratando-se de um estudo original, a declaração de
conduta ética (Anexo 4) preenchida pelo autor cor-
respondente.   

• Tratando-se de um relato de caso, declaração de con-
sentimento informado assinada pelo doente que
motivou o relato de caso (Anexo 5). 

• Havendo fotografia de doente(s), declaração de con-
sentimento informado assinada pelo doente foto-
grafado (Anexo 5). 

• Cópias de quaisquer autorizações para reproduzir
material já publicado, para utilizar figuras ou relatar
informação pessoal sensível de pessoas identificá-
veis. 

• Lista de verificação anexa, devidamente preenchida
(Anexo 6). 

TRATAMENTO EDITORIAL 
Os textos recebidos são identificados por um número
comunicado aos autores, que deve ser referido em toda
a correspondência com a revista. Será considerada
como data de recebimento do artigo o dia de recebi-
mento da versão electrónica ou o dia de chegada por
correio postal, caso seja anterior. 

Após análise da tipologia do artigo, os textos são sub-
metidos a um processo de validação administrativa. Os
artigos que não obedeçam à organização científica e à
organização formal expostas nestas normas não serão
apresentadas ao Conselho Editorial. O processo de de-
volução será automático. Os textos que estejam de acor-
do com as normas serão distribuídos a um editor res-

ponsável. Esse editor fará uma apreciação sumária e
apresentará o artigo em reunião do Conselho Editorial.
Os artigos que não estejam relacionados com a missão
da revista (o desenvolvimento da especialidade de me-
dicina geral e familiar ou a melhoria dos cuidados de
saúde primários) serão recusados. 

Os artigos que estejam de acordo com as normas e
que se enquadrem na missão da revista entrarão num
processo de revisão por pares. Aos revisores, será pedi-
da a apreciação crítica de artigos submetidos para pu-
blicação. Essa avaliação incluirá as seguintes áreas: ac-
tualidade, fiabilidade científica, importância clínica e
interesse para publicação do texto. De forma a garantir
a isenção e imparcialidade na avaliação, os artigos se-
rão enviados aos revisores sem a identificação dos res-
pectivos autores e cada artigo será apreciado por dois
ou mais revisores. Caso exista divergência de apreciação
entre revisores, os editores poderão convidar um ter-
ceiro revisor. A decisão final sobre a publicação será to-
mada pelos editores com base nos pareceres dos revi-
sores. As diferentes apreciações dos revisores serão sin-
tetizadas pelo editor responsável e comunicadas aos au-
tores. Os autores não terão conhecimento da identidade
ou afiliação dos revisores ou do editor responsável. 

A decisão de publicação pode ser no sentido da recu-
sa, da publicação sem alterações ou da publicação após
modificações. Neste último grupo, os artigos, após a rea-
lização das modificações propostas, serão reapreciados
pelos revisores originais do artigo. Desta reapreciação
resultará uma apreciação final por parte do editor res-
ponsável e a decisão de recusa ou de publicação sem al-
terações. Os autores de artigos aprovados para publica-
ção serão informados da data provável de publicação. 

CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR 
Os autores concedem à RPCG o direito exclusivo de pu-
blicar e distribuir em suporte físico, electrónico, por
meio de radiodifusão ou em outros suportes que ve-
nham a existir o conteúdo do manuscrito. Concedem
ainda à RPCG o direito a utilizar e explorar o manus-
crito, nomeadamente para ceder, vender ou licenciar o
seu conteúdo. Esta autorização é permanente e vigora
a partir do momento em que o manuscrito é submeti-
do, tem a duração máxima permitida pela legislação
portuguesa ou internacional aplicável e é de âmbito
mundial. Os autores declaram ainda que esta cedência
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é feita a título gratuito. Caso a RPCG comunique aos au-
tores que decidiu não publicar o seu manuscrito, a ce-
dência exclusiva de direitos cessa de imediato. 

Os autores autorizam a RPCG (ou uma entidade por
esta designada) a actuar em seu nome quando esta con-
siderar que existe violação dos direitos de autor. 

Os autores têm direito a: 
• Reproduzir um número razoável de cópias do seu

trabalho em suporte físico ou digital para uso pes-
soal, profissional ou para ensino, mas não para uso
comercial (incluindo venda do direito a aceder ao
artigo). 

• Colocar no seu sítio da internet ou da sua instituição
uma cópia exacta em formato electrónico do artigo
publicado pela RPCG, desde que seja feita referên-
cia à sua publicação na RPCG e o seu conteúdo (in-
cluindo símbolos que identifiquem a RPCG) não seja
alterado. 

• Publicar em livro de que sejam autores ou editores o
conteúdo total ou parcial do manuscrito, desde que
seja feita referência à sua publicação na RPCG. 

• Receber, até cinco anos após a publicação, 10% do
valor pago por uma entidade terceira à RPCG pela re-
produção em separado do seu artigo, quando esse
valor for superior a 1.500 euros. 
Os autores aceitam que, em caso de conflito, a reso-

lução deste acordo será feita em Portugal e de acordo
com a legislação portuguesa aplicável. 
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O seu manus cri to deve ser acom pa nha do por este docu men to, devi da men te pre en chi do e assi na do. Sem ele o arti -
go não será acei te para apre cia ção. Leia aten ta men te as sec ções que o com põ em e, em caso de dúvi da, con sul te as
nor mas para apre sen ta ção de arti gos à Revista Portuguesa de Clínica Geral (Rev Port Clin Geral 2010; 26:325-40).
Cada um dos auto res tem de pre en cher e assi nar uma cópia deste for mu lá rio. 

O for mu lá rio deve ser envi a do por cor reio pos tal para:
Director da Revista Portuguesa de Clínica Geral
Av. da República, 97-1º
1050-190 Lisboa

IDEN TI FI CA ÇÃO
Nome do au tor: 

Tí tu lo do ma nus cri to:

■ Sou o au tor res pon sá vel pela cor res pon dên cia com a
RPCG acer ca do ma nus cri to.

■ Au to ri zo o au tor__________________________________
______________________________________ a efec tu ar
em meu nome a cor res pon dên cia com a RPCG acer ca
do ma nus cri to.

AU TO RIA
De cla ro que:
■ Efec tu ei con tri bui ções subs tan ciais para a con cep ção e
de li ne a men to, re co lha de da dos ou aná li se e in ter pre -
ta ção dos da dos.

■ Par ti ci pei na re dac ção ou re vi são crí ti ca do ar ti go no que
res pei ta a con te ú do in te lec tu al men te im por tan te.

■ Revi a ver são fi nal do ma nus cri to e apro vo a sua pu bli ca ção.

Por fa vor re di ja uma des cri ção su cin ta do seu con tri bu to
para o pre sen te tra ba lho:

CON FLI TO DE IN TE RES SES
Ve ri fi que se al gu ma das con di ções abai xo lhe é apli cá vel:
■ Nos úl ti mos 5 anos re ce bi al gum in cen ti vo fi nan cei ro
de uma or ga ni za ção que pode de al gu ma for ma ga nhar
ou per der fi nan cei ra men te com os re sul ta dos ou con -

clu sões do ma nus cri to.
■ Nos úl ti mos 5 anos fui em pre ga do de uma or ga ni za ção
que pode de al gu ma for ma ga nhar ou per der fi nan cei ra -
men te com os re sul ta dos ou con clu sões do ma nus cri to.

■ De te nho al gu ma for ma de par ti ci pa ção fi nan cei ra numa
or ga ni za ção que pode de al gu ma for ma ga nhar ou per -
der fi nan cei ra men te com os re sul ta dos ou con clu sões
do ma nus cri to.

■ Exis tem ou tros in te res ses fi nan cei ros a de cla rar.
■ A mi nha ins ti tu i ção aca dé mi ca ou em pre ga dor tem al -
gum in te res se ou con fli to fi nan cei ro re la cio na do com
os re sul ta dos ou con clu sões do ma nus cri to.

Caso te nha as si na la do al gum dos itens an te rio res ou en -
ten da que exis te ou tro po ten ci al con fli to de in te res ses, por
fa vor re di ja uma de cla ra ção de con fli to de in te res ses a ser
pu bli ca da jun ta men te com o ar ti go:

Se en ten der que não exis te um po ten ci al con fli to de in te -
res ses re la ti va men te ao pre sen te ma nus cri to, as si na le:
■ De cla ro não pos su ir qual quer tipo de con fli to de in te res ses.

CE DÊN CIA DE DI REI TOS
Os au to res con ce dem à RPCG o di rei to ex clu si vo de pu bli -
car e dis tri bu ir em su por te fí si co, elec tró ni co, por meio de
ra di o di fu são ou em ou tros su por tes que ve nham a exis tir
o con te ú do do ma nus cri to iden ti fi ca do nes ta de cla ra ção.
Con ce dem ain da à RPCG o di rei to a uti li zar e ex plo rar o
pre sen te ma nus cri to, no mea da men te para ce der, ven der ou
li cen ciar o seu con te ú do. Esta au to ri za ção é per ma nen te e

ANEXO I
FORMULÁRIO PARA OS AUTORES
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vi go ra a par tir do mo men to em que o ma nus cri to é sub -
me ti do, tem a du ra ção má xi ma per mi ti da pela le gis la ção
por tu gue sa ou in ter na cio nal apli cá vel e é de âm bi to mun -
di al. Os au to res de cla ram ain da que esta ce dên cia é fei ta
a tí tu lo gra tui to. Caso a RPCG co mu ni que aos au to res que
de ci diu não pu bli car o seu ma nus cri to, a ce dên cia ex clu si -
va de di rei tos ces sa de ime di a to.
Os au to res au to ri zam a RPCG (ou uma en ti da de por esta

de sig na da) a ac tu ar em seu nome quan do esta con si de rar
que exis te vi o la ção dos di rei tos de au tor.
Aos au to res têm di rei to a:

• Re pro du zir um nú me ro ra zo á vel de có pi as do seu tra -
ba lho em su por te fí si co ou di gi tal para uso pes so al, pro -
fis sio nal ou para en si no, mas não para uso co mer cial (in -
clu in do ven da do di rei to a ace der ao ar ti go).

• Co lo car no seu sí tio da in ter net ou da sua ins ti tu i ção
uma có pia exac ta em for ma to elec tró ni co do ar ti go pu -
bli ca do pela RPCG, des de que seja fei ta re fe rên cia à sua
pu bli ca ção na RPCG e o seu con te ú do (in clu in do sím -
bo los que iden ti fi quem a RPCG) não seja al te ra do.

• Pu bli car em li vro de que se jam au to res ou edi to res o
con te ú do to tal ou par ci al do ma nus cri to, des de que seja
fei ta re fe rên cia à sua pu bli ca ção na RPCG.

• Re ce ber, até cin co anos após a pu bli ca ção, 10% do va -
lor pago por uma en ti da de ter cei ra à RPCG pela re pro -

du ção em se pa ra do do seu ar ti go, quan do esse va lor for
su pe rior a 1.500 eu ros.

Os au to res acei tam que, em caso de con fli to, a re so lu ção
des te acor do será fei ta em Por tu gal e de acor do com a le -
gis la ção por tu gue sa apli cá vel.
■ De cla ro que li e acei to as con di ções aci ma re fe ri das.

AU TO RI ZA ÇÃO DE PU BLI CA ÇÃO
De cla ro que au to ri zo a pu bli ca ção do ar ti go jun to, com o
tí tu lo ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
do qual sou au tor. De cla ro ain da que o pre sen te ar ti go é
ori gi nal, não foi ob jec to de qual quer ou tro tipo de pu bli -
ca ção, nem foi pro pos to si mul ta ne a men te para pu bli ca ção
em ou tras re vis tas ou jor nais. De cla ro tam bém que li o pre -
sen te for mu lá rio e a in for ma ção que for ne ço é com ple ta
e ver da dei ra. De cla ro ain da que de te nho os di rei tos de pro -
pri e da de e/ou de uti li za ção de todo o ma te ri al in cluí do no
ma nus cri to (in clu in do ilus tra ções), que cedo à Re vis ta Por -
tu gue sa de Clí ni ca Ge ral de acor do com os ter mos cons -
tan tes nes te do cu men to.

Lo cal: ______________________________ Data: __/__/____
As si na tu ra: ________________________________________

O seu manus cri to deve ser acom pa nha do por este docu men to, devi da men te pre en chi do e assi na do. Sem ele o arti -
go não será acei te para apre cia ção. Leia aten ta men te as sec ções que o com põ em e, em caso de dúvi da, con sul te as
nor mas para apre sen ta ção de arti gos à Revista Portuguesa de Clínica Geral (Rev Port Clin Geral 2010; 26:325-40).
Este for mu lá rio neces si ta ape nas de ser pre en chi do pelo autor res pon sá vel pela cor res pon dên cia com a revis ta.

O for mu lá rio deve ser envi a do por cor reio pos tal para:
Director da Revista Portuguesa de Clínica Geral
Av. da República, 97-1º
1050-190 Lisboa

IDEN TI FI CA ÇÃO
Nome do au tor: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tí tu lo do ma nus cri to: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

OU TRAS CON TRI BUI ÇÕES
■ To das as pes soas ou en ti da des que de ram con tri bu tos im -
por tan tes para o tra ba lho re la ta do no ma nus cri to (in -
cluin do a sua es cri ta), mas que não são men ci o na das
como au to res, es tão iden ti fi ca das na sec ção agra de ci -

ANEXO II
FORMULÁRIO PARA OS AUTORES
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men tos. Cada uma de las deu a sua au to ri za ção por es-
crito (de acor do com o mo de lo apre sen ta do no ane xo 3)
para ser men ci o na da, que se ane xa ao pre sen te for mulá -
rio.

■ O ma nus cri to não in clui uma sec ção de agra de ci men -
tos por que os au to res não re ce be ram con tri bu tos im -
por tan tes por par te de ou tras pes soas ou en ti da des.

FI NAN CIA MEN TO
■ O tra ba lho re la ta do nes te ma nus cri to não foi ob jec to
de qual quer tipo de fi nan cia men to ex ter no (in clu in do

bol sas de in ves ti ga ção).
■ Este tra ba lho foi fi nan cia do na sua to ta li da de ou em par -
te por pes soas ou en ti da des que não os au to res. Por fa -
vor des cre va o fi nan cia men to (pode uti li zar uma fo lha
se pa ra da se ne ces sá rio):

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Lo cal: ______________________________ Data: __/__/____

Caso haja lugar a agra de ci men tos, o seu manus cri to deve ser acom pa nha do por este docu men to, devi da men te pre -
en chi do e assi na do. Sem ele o arti go não será acei te para apre cia ção. Em caso de dúvi da, con sul te as nor mas para
apre sen ta ção de arti gos à Revista Portuguesa de Clínica Geral (Rev Port Clin Geral 2010; 26:325-40). Cada uma das
pes soas men ci o na das nos agra de ci men tos terá que pre en cher e assi nar uma cópia deste for mu lá rio. 

O for mu lá rio deve ser envi a do por cor reio pos tal para:
Director da Revista Portuguesa de Clínica Geral
Av. da República, 97-1º
1050-190 Lisboa

IDEN TI FI CA ÇÃO
Nome do au tor: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tí tu lo do ma nus cri to: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

AU TO RI ZA ÇÃO PARA MEN ÇÃO NOS 
AGRA DE CI MEN TOS
Eu,____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
[co lo que o nome com ple to] dou o meu con sen ti men to
para ser men ci o na do nos agra de ci men tos do ma nus cri to

com o tí tu lo________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

de que é(são) au tor(es) _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

De cla ro que con tri buí para o tra ba lho nele re la ta do ou
para a ela bo ra ção da ma nus cri to, mas não cum pro os cri -
té rios de au to ria de fi ni dos pela Re vis ta Por tu gue sa de Clí -
ni ca Ge ral.

ANEXO III
AUTORIZAÇÃO PARA MENÇÃO NOS AGRADECIMENTOS
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No caso de se tra tar de um estu do ori gi nal, o seu manus cri to deve ser acom pa nha do por este docu men to. Sem ele
o arti go não será acei te para apre cia ção. Em caso de dúvi da, con sul te as nor mas para apre sen ta ção de arti gos à
Revista Portuguesa de Clínica Geral (Rev Port Clin Geral 2010; 26:325-40). Este for mu lá rio neces si ta ape nas de ser
preen chi do pelo autor res pon sá vel pela cor res pon dên cia com a revis ta.

O for mu lá rio deve ser envi a do por cor reio pos tal para:
Director da Revista Portuguesa de Clínica Geral
Av. da República, 97-1º
1050-190 Lisboa

IDEN TI FI CA ÇÃO
Nome do au tor: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tí tu lo do ma nus cri to: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

DE CLA RA ÇÃO DE CON DU TA ÉTI CA
De cla ro que: 
■ Este es tu do de cor reu de acor do com os prin cí pios es ta -
be le ci dos na De cla ra ção de Hel sín quia.

■ O pro to co lo do pre sen te es tu do foi sub me ti do à apre -
cia ção da Co mis são de Éti ca ________________________
____________________________, que deu pa re cer fa vo -
rá vel à sua re a li za ção e de que ane xo(amos) fo to có pia.

Se o pro to co lo do es tu do não ti ver sido sub me ti do à apre -
cia ção de uma co mis são de éti ca in de pen den te, jus ti fi que
cir cun stan ci a da men te as ra zões que im pe di ram a con cre -
ti za ção des se pro ce di men to, ela bo re uma de cla ra ção de ga -
ran tia de cum pri men to das nor mas éti cas re la ti vas à in -
ves ti ga ção e, nos ca sos em que tal se apli ca, jun te có pia da
fo lha de in for ma ção ao doen te e do for mu lá rio de con sen -
ti men to. En vie es tes do cu men tos em ane xo ao pre sen te
for mu lá rio.

Lo cal: ______________________________ Data: __/__/____
As si na tu ra: ________________________________________

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA

No caso de se tratar de um relato de caso ou havendo fotografia(s) de doente(s), o seu manuscrito deve ser acompa-
nhado por este documento. Sem ele o artigo não será aceite para apreciação. Em caso de dúvida, consulte as normas
para apresentação de artigos à Revista Portuguesa de Clínica Geral (Rev Port Clin Geral 2010; 26:325-40). Este for-
mulário necessita apenas de ser preenchido pelo autor responsável pela correspondência com a revista.

O for mu lá rio deve ser envi a do por cor reio pos tal para:
Director da Revista Portuguesa de Clínica Geral
Av. da República, 97-1º
1050-190 Lisboa

IDEN TI FI CA ÇÃO
Nome do autor correspondente: ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nome da pes soa des cri ta no ar ti go ou mos tra da na fo to -
gra fia: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
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Assunto da fotografia ou do artigo: __________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, ________________________________________________
_______________ [co lo que o nome com ple to] dou o meu con -
sen ti men to para que es tas in for ma ções so bre A MI NHA
PES SOA/MEU(MI NHA) FI LHO(A) OU TU TE LA DO/PA REN -
TE [mar que a des cri ção cor rec ta], re la ti vas ao as sun to su -
pra ci ta do apa re çam na Re vis ta Por tu gue sa de Clí ni ca Ge -
ral (RPCG), uma pu bli ca ção da As so cia ção Por tu gue sa de
Mé di cos de Clí ni ca Ge ral (APMCG). Vi e li o ma te ri al a ser
sub me ti do à Re vis ta.

Com pre en do o se guin te:
(1) As in for ma ções se rão pu bli ca das sem o meu nome ane -
xa do e, quer a RPCG, quer a AMPCG fa rão o me lhor pos -
sí vel para as se gu rar o meu ano ni ma to. Com pre en do, no
en tan to, que o ano ni ma to com ple to não pode ser ga -
ran ti do. É pos sí vel que al guém em al gum lu gar pos sa
me iden ti fi car (tal vez, por exem plo, al guém que cu i dou
de mim se fi quei in ter na do no hos pi tal ou al gum de
meus fa mi lia res).

(2) O tex to do ar ti go será re vis to com re la ção ao es ti lo de
re dac ção, gra má ti ca, co e rên cia e ex ten são.

(3) As in for ma ções po dem ser pu bli ca das na RPCG, que é
dis tri bu í da prin ci pal men te a mé di cos, mas tam bém
pode ser vis ta por pes soas lei gas. 

(4) As in for ma ções tam bém se rão co lo ca das no sí tio da in -
ter net da RPCG.

(5) As in for ma ções tam bém po dem ser usa das por com -
ple to ou em par te em ou tras pu bli ca ções e pro du tos
pu bli ca dos pela As so cia ção Por tu gue sa de Clí ni ca Ge -
ral (APMCG), ou por ou tras edi to ras para as  quais a
APMCG li cen cie o seu con te ú do. Isto in clui pu bli ca ções
im pres sas, em for ma tos elec tró ni cos ou quais quer ou -
tros for ma tos que pos sam ser usa dos pela APMCG ou
seus li cen cia dos, ago ra ou no fu tu ro. Em es pe ci al, as in -
for ma ções po dem apa re cer em edi ções lo ca is da RPCG
ou em ou tros pe ri ó di cos ou pu bli ca ções es tran gei ras.

(6) A APMCG não per mi ti rá o uso das in for ma ções em pro -
pa gan das ou em ba la gens, ou que es tas se jam usa das
fora de con tex to. 

(7) Po de rei re vo gar o meu con sen ti men to a qual quer mo -
men to an tes da pu bli ca ção, mas uma vez que as in for -
ma ções te nham sido com pro me ti das para a pu bli ca ção,
não será mais pos sí vel re vo gar o con sen ti men to.

Lo cal: ______________________________ Data: __/__/____
As si na tu ra: ________________________________________

PRI MEI RA PÁ GI NA
■ O tí tu lo é con ci so, bre ve e su fi cien te men te in for ma tivo.
■ Os no mes dos au to res es tão cor rec tos e são os 2/3 no -
mes usa dos ha bi tual men te na clí ni ca ou nas ac ti vi da -
des ci en tí fi cas.

■ To dos os au to res cum prem os cri té rios de au to ria.
■ Es tão in di ca dos os graus ou tí tu los dos au to res.
■ Es tão in di ca dos os lo ca is, ins ti tu i ções ou ser vi ços aos
 quais os au to res es tão li ga dos.

SE GUN DA PÁ GI NA
■ Está in di ca do o nome, te le fo ne/fax, en de re ço de cor reio

elec tró ni co e en de re ço pos tal do au tor res pon sá vel pela
cor res pon dên cia com a re vis ta acer ca do ma nus cri to.

■ Está in di ca do o nome, en de re ço de cor reio elec tró ni co
e en de re ço pos tal do au tor a quem deve ser di ri gi da a
cor res pon dên cia so bre o ar ti go após a sua pu bli ca ção
na re vis ta.

TER CEI RA PÁ GI NA
■ Está indicado o título do artigo nas línguas necessárias
■ O Resumo segue as normas da revista para o tipo de ar-
tigo em questão e existe nas línguas necessárias.

■ Estão indicadas duas a seis palavras-chave adequadas

ANEXO VI
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMETER PARA PUBLICAÇÃO 

NA REVISTA PORTUGUESA DE CLÍNICA GERAL
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nas línguas necessárias.
■ Está in di ca da a ti po lo gia do ar ti go (a que sec ção da re -
vis ta se des ti na)

PÁ GI NAS SE GUIN TES
■ O tex to do ar ti go se gue as nor mas da re vis ta e não ex -
ce de os li mi tes pre vis tos.

■ Cada uma das sec ções do ar ti go co me ça no iní cio de
uma pá gi na.

■ As re fe rên cias bi bli o grá fi cas es tão cor rec ta men te as si -
na la das e nu me ra das ao lon go do tex to.

■ As ilus tra ções es tão de vi da men te as si na la das no tex to
e nu me ra das pela or dem por que são men ci o na das.

■ As fi gu ras es tão nu me ra das com al ga ris mos ára bes e os
qua dros com nu me ra ção ro ma na.

PRIMEIRA PÁGINA A SEGUIR AO TEXTO 
(AGRADECIMENTOS QUANDO EXISTEM)
■ Respeitam rigorosamente as normas internacional-
mente aceites, existindo nomeadamente as autoriza-
ções para citar os nomes de pessoas a quem se agrade-
cem os contributos.

PRIMEIRA PÁGINA A SEGUIR AOS AGRADECIMENTOS 
(RE FERÊNCIAS BI BLI O GRÁ FI CAS)
■ As re fe rên cias bi bli o grá fi cas es tão de vi da men te as si na -
la das no tex to.

■ Os do cu men tos re fe ren ci a dos fo ram cui da do sa men te
ve ri fi ca dos e es tão lis ta dos de acor do com as nor mas
de Van cou ver.

PÁ GI NAS SE GUIN TES (ILUS TRA ÇÕES)
■ To dos os qua dros es tão nu me ra dos e têm tí tu lo ade -
quado.

■ To das as res tan tes ilus tra ções es tão nu me ra das e iden -
ti fi ca das.

■ O nome dos fi chei ros elec tró ni cos con ten do ima gens
per mi te iden ti fi car fa cil men te a ilus tra ção a que se re -
fe rem (por exem plo, Fi gu ra_1.jpg)

■ To das as ilus tra ções têm qua li da de que per mi ta a sua
re pro du ção di rec ta.

■ Cada ilus tra ção está de vi da men te as si na la da no tex to
e é apre sen ta da em se pa ra do.

■ Fo to gra fi as ou di a po si ti vos es tão de vi da men te iden ti -
fi ca dos (al ga ris mos ára bes) com eti que ta au to co lan te
no ver so ou na mar gem.

■ Os au to res de têm to dos os di rei tos so bre as ima gens.
■ Exis te con sen ti men to in for ma do dos doen tes fo to gra -
fa dos para re pro du ção da sua ima gem na RPCG de acor -
do com o mo de lo ane xo.

PE DI DO DE PU BLI CA ÇÃO
■ É en vi a do o ori gi nal do tex to (in clu in do ilus tra ções) por
cor reio elec tró ni co, nos for ma tos Mi cro soft Word, RTF
ou Open Of fi ce (tex to, ta be las e di a gra mas) e JPEG, TIF
ou EPS (ilus tra ções)

■ É en vi a do por cor reio pos tal o for mu lá rio para os au to -
res de vi da men te pre en chi do e as si na do por to dos os
auto res

■ Tra tan do-se de um es tu do ori gi nal, có pia do pa re cer da
co mis são de éti ca que apre ciou o tra ba lho.

■ Tra tan do-se de um re la to de caso, de cla ra ção de con -
sen ti men to in for ma do as si na da pelo doen te que mo ti -
vou o re la to de caso.

■ Ha ven do fo to gra fia de doen te(s), de cla ra ção de con sen -
ti men to in for ma do as si na da pelo doen te fo to gra fa do.

■ Está pre en chi da e é en via da por cor reio elec tró ni co esta
lis ta de ve ri fi ca ção.


