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Associação dos Amigos do Serviço de Endocrinologia
do Hospital de S. João

COLABORAÇÃO
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
do Centro Hospitalar Universitário de S. João /
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Sexta-feira, 18 de Dezembro
08:45

BOAS VINDAS
Apresentação do Curso
Davide Carvalho

09:00
09:00

10:30

CASOS CLÍNICOS – COMO AVALIAR, QUANDO REFERENCIAR
Moderadores:
Felicidade Malheiro (USF Arca d`Água),
Maria Manuel Marques (USF Odisseia), Celestino Neves

09:20

Discussão

09:30

Hipotiroidismo
Telma Moreno, Celestino Neves, Nádia Marinho (ACeS Santo Tirso/Trofa)

09:50

Discussão

10:00

Hipertiroidismo
Lúcia Almeida, Sandra Belo

10:20

Discussão

10:35

COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES MEDICINA GERAL E FAMILIAR
PRÉMIO DRA. LÍDIA PEREIRA MONTEIRO
Moderadores:
Júlio Rego (ACeS Porto Oriental), Selma Souto

12:30

AUDITÓRIO JL MEDINA

Nódulo da Tiroide
Marta Borges-Canha, Ana Isabel Oliveira, Júlio Rego (ACeS Porto Oriental)

INTERVALO

11:30

AUDITÓRIO JL MEDINA

09:00

10:30

11:30

Programa Preliminar

AUDITÓRIO JL MEDINA

MGF 1 NA PELE DA DIABETES - REVISÃO SOBRE DERMATOSES NA DIABETES
Ana Aires 1
1-USF Alpha, ACeS Baixo Vouga
MGF 2 QUANDO A DIABETES SE REVELA NA PELE
Ana Aires 1 , Manuela Loureiro 2
1-USF Alpha, ACeS Baixo Vouga, Ovar; 2-Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro
MGF 3 PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DE ATUAÇÃO NA ACNE NOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
Sara Carneiro Alves 1 , Catarina Ramos Rodrigues 2
1-USF Corino de Andrade; 2-USF Eça de Queirós
MGF 4 APENAS MAIS UM CASO DE ANSIEDADE?
Graça Cardoso 1 , Ana Luísa Silva 1 , Ana Cristina Varandas 1 , Lígia Silva 1
1-USF Bela Saúde
MGF 5 EFEITOS PSICOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS
Carla Patrícia Marques 1 , Maria Ema Duarte 1
1-USF S. Domingos, Santarém
SIMPÓSIO
ERTUGLIFLOZIN CVOT RESULTS – CLINICAL PERSPECTIVE
– WHAT IS NEW? WHAT ARE THE CLINICAL IMPLICATIONS
Moderador: Celestino Neves
Palestrante: Paula Freitas

AUDITÓRIO JL MEDINA

Apoio:
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Design:

Curso Pós-Graduado

ORGANIZAÇÃO
Associação dos Amigos do Serviço de Endocrinologia
do Hospital de S. João

COLABORAÇÃO
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
do Centro Hospitalar Universitário de S. João /
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Sexta-feira, 18 de Dezembro
12:30

Programa Preliminar

COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES ENFERMAGEM
PRÉMIO DR. BALDAQUE FARIA
Moderadores:
Manuela Fonseca, Celestino Neves

AUDITÓRIO JL MEDINA

ENF 1 PÉ DIABÉTICO: QUE VIGILÂNCIA FAZEM OS DOENTES?
Virginia Regufe 1 , Cristina Barroso 1 , Edite Silva 1 , Diogo Lobão 1
1-Centro Hospitalar Universitário de S. João, Serviço de Técnicas de Gastrenterologia
ENF 2 VIGILÂNCIA DO PÉ DA PESSOA DIABÉTICA – UM ESTUDO DE CASO DA REALIDADE DE
UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR
Paulo Ramos 1 , Anabela Azevedo 1 , Ana Denise Silva 1 , Maria Teresa Portela 1 , Liliana
Oliveira 1 , Tiago Neves 1
1-ACeS Grande Porto IV - Póvoa de Varzim/ Vila do Conde - USF Corino de Andrade
ENF 3 [CANCELADO]
ENF 4 DIABETES MELLITUS TIPO 2: QUE DESAFIOS NA ADESÃO AOS AUTOCUIDADOS?
Virgínia Regufe 1 , Cristina Barroso 1 , Edite Silva 1 , Diogo Lobão 1
1-Centro Hospitalar Universitário de S. João - Serviço de Técnicas de Gastrenterologia
ENF 5 A VIVÊNCIA DO JEJUM NO RAMADÃO: PAPEL DO ENFERMEIRO NA CAPACITAÇÃO DE
MUÇULMANOS COM DIABETES
Sandra Marisa Alpuim Gonçalves 1
1-Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde

13:10
13:10

INTERVALO

14:00
14:00

SIMPÓSIO
APÓS METFORMINA: A IMPORTÂNCIA DE PREVENIR PARA NÃO
COMPLICAR
Palestrantes: Davide Carvalho, Ana Isabel Oliveira,
Marta Borges-Canha, João Sérgio Neves

15:00
15:00

16:30
16:30

AUDITÓRIO JL MEDINA

Apoio:

CASOS CLÍNICOS – COMO AVALIAR, QUANDO REFERENCIAR
Moderadores:
Celestino Neves, Miguel Azevedo (USF Arca d`Água)

AUDITÓRIO JL MEDINA

15:00

Hipocalcemia
Maria Manuel Silva, Eva Lau

15:20

Discussão

15:30

Hipercalcemia
Fernando Mendonça, Selma Souto, Inês Pinheiro (ACeS Porto Oriental)

15:50

Discussão

16:00

Osteoporose
Maria João Ferreira, José Luis Castedo, Eluisa Silva (ACeS Santo Tirso/Trofa)

16:20

Discussão
INTERVALO
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ORGANIZAÇÃO
Associação dos Amigos do Serviço de Endocrinologia
do Hospital de S. João

COLABORAÇÃO
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
do Centro Hospitalar Universitário de S. João /
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Sexta-feira, 18 de Dezembro
16:35

17:00
17:00

18:00
18:00

18:40

COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES MEDICINA GERAL E FAMILIAR
PRÉMIO DRA. LÍDIA PEREIRA MONTEIRO
Moderadores:
Cláudia Nogueira, Júlio Rego (ACeS Porto Oriental)

Programa Preliminar
AUDITÓRIO JL MEDINA

MGF 6 ACIDOSE LÁCTICA E METFORMINA
Virgínia Abreu Marques 1 , Leonor Pinto Serra 1 , Inês Francisco 1 , Soraia Branco 1 , Tiago
Dantas Cerqueira 1 , Pedro Ribeiro Tavares 1
1-USF Rainha Santa Isabel
MGF 7 LEVEDURA DE ARROZ VERMELHO – QUAL A EVIDÊNCIA NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA?
Sofia Macedo Silva 1 , Ana Margarida Marques 2 , Maria Inês Silva 3
1-USF Esposende Norte; 2-USF Vida +; 3-USF São João do Porto
MGF 8 DOENÇA DE GRAVES NO PÓS-PARTO: UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL IMPORTANTE
Miguel Monte 1 , Sofia Pinto da Costa 1 , Hélder Aguiar 1
1-USF São João, ACES Aveiro Norte
SIMPÓSIO
DIABETES E RISCO CARDIOVASCULAR: PERGUNTAS E RESPOSTAS
NUM SIMPLES CLIQUE!
Moderador: Davide Carvalho
Palestrantes: Paula Freitas, Luís Andrade
COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES ENFERMAGEM
PRÉMIO DR. BALDAQUE FARIA
Moderadores:
Paula Freitas, Hélio Oliveira

AUDITÓRIO JL MEDINA

Apoio:
AUDITÓRIO JL MEDINA

ENF 6 [CANCELADO]
ENF 7 ESTRUTURAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM DIRIGIDA À PESSOA COM DIABETES:
RELATO DE PRÁTICA EM CSP
Ana Jesus 1 , Catarina Fernandes 1
1-UCSP Marvila
ENF 8 [CANCELADO]
ENF 9 O DESPERTAR PARA A PROBLEMÁTICA DA DIABETES MELLITUS NA COMUNIDADE
HINDU EM PORTUGAL
Sandra Marisa Alpuim Gonçalves 1 , Maria Albertina Álvaro Marques 1,2
1-Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Saúde (IPVC-ESS); 2-Centro
de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa (CIIS-UCP)
ENF 10 DISFUNÇÃO ERÉCTIL E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS
Susana Ferreira 1 , Adelaide Coutinho 1 , Manuela Fonseca 1
1-CHUSJ
ENF 11 CONHECIMENTO DOS UTENTES HIPERTENSOS SOBRE A DOENÇA: CONTRIBUTO PARA
UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Lisete Amélia Ribeiro de Jesus 1 , Ana Luísa Couto Almeida Santos 2 , Ana Maria Teixeira
Santos Souto 1 , Clara Lucília Botelho Ramos 1
1-USF Fénix - ACeS Douro I - Marão e Douro Norte; 2-USP - ACeS Douro I - Marão e Douro
Norte
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Sexta-feira, 18 de Dezembro
18:40

19:25

COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES NUTRIÇÃO
PRÉMIO DR. EMÍLIO PERES
Moderador: Flora Correia

FORMATO VIRTUAL
Design:

Curso Pós-Graduado

ORGANIZAÇÃO
Associação dos Amigos do Serviço de Endocrinologia
do Hospital de S. João

COLABORAÇÃO
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
do Centro Hospitalar Universitário de S. João /
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Programa Preliminar
AUDITÓRIO JL MEDINA

PNC 1 VERSÃO CURTA DO “MINI-NUTRITIONAL ASSESSMENT”: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
PARA REDUZIR A SUBESTIMAÇÃO DO RISCO DE DESNUTRIÇÃO
Rui Poínhos 1 , Bruno M P M Oliveira 1 , Anzhela Sorokina 2 , Bela Franchini 1 , Cláudia
Afonso 1 , Maria Daniel Vaz De Almeida 1,3
1-Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto, Porto, Portugal;
2-Investigadora independente (Mestre em Ciências do Consumo, Universidade do Porto,
Porto, Portugal); 3-GreenUPorto – Centro de Investigação em Produção Agroalimentar
Sustentável, Porto, Portugal
PNC 2 COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR: RELAÇÃO COM
O LOCUS DE CONTROLO PARA A SAÚDE E ESTÁDIOS DE MUDANÇA FACE A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Marta Are 1 , Eduila Santos 2 , Bruno M P M Oliveira 3,4 , Flora Correia 3,5 , Rui Poínhos 3
1-Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Milano, Italia; 2-Centro Acadêmico de Vitória/
Universidade Federal de Pernanbuco (CAV/UFPE), Bela Vista, Vitória de Santo Antão – PE,
Brasil; 3-Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto, Porto,
Portugal; 4-Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores – Tecnologia e Ciência, Porto, Portugal; 5-Centro Hospitalar de
São João, E.P.E. & Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Nefrologia, Faculdade de
Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal
PNC 3 TERAPIA NUTRICIONAL NA DIABETES – PAPEL NA MELHORIA DE HÁBITOS ALIMENTARES
Clara Novais 1 , Isabel Monteiro 1
1-URAP, ACeS Porto Ocidental, ARS Norte-IP
PNC 4 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM DOENTES COM BRONQUIECTASIAS
Cristiana Domingues 1 , Adelina Amorim 2 , Rui Poínhos 3 , Flora Correia 2,3,4
1-Investigador Independente; 2-Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ);
3-Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto;
4-Investigadora da Unidade de Nefrologia e Infecciologia INEB/i3S, Universidade do Porto
PNC 5 [CANCELADO]
PNC 6 QUAL O IMPACTO DO ESTADO NUTRICIONAL NO PROGNÓSTICO DOS DOENTES COM
CANCRO GASTROINTESTINAL QUE RECEBERAM QUIMIORADIOTERAPIA? - REVISÃO BASEADA
NA EVIDÊNCIA
Claudia Vale 1,3 , Mariana Ribeiro 2
1-Unidade Saúde Familiar São Julião; 2-USF Nautilus; 3-USF São Julião
PNC 11 ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA TERAPÊUTICA NUTRICIONAL NO CONTROLO DA DIABETES
Clara Novais 1 , Isabel Monteiro 1
1-URAP, ACeS Porto Ocidental, ARS Norte-IP
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Design:

Curso Pós-Graduado

ORGANIZAÇÃO
Associação dos Amigos do Serviço de Endocrinologia
do Hospital de S. João

COLABORAÇÃO
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
do Centro Hospitalar Universitário de S. João /
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Sábado, 19 de Dezembro
09:00

10:00
10:00

11:00
11:00

11:15
11:15

Programa Preliminar
CASOS CLÍNICOS – COMO AVALIAR, QUANDO REFERENCIAR
Moderadores:
Daniel Braga, José Teixeira, Ana Sousa

AUDITÓRIO JL MEDINA

09:00

Noctúria
Vanessa Gonçalves, Paula Freitas, André Silva

09:20

Discussão

09:30

Acne
Daniela Salazar, César Esteves, Ana Macedo (ACeS Porto Oriental)

09:50

Discussão
SIMPÓSIO
A DIABETES QUASE NUNCA VEM SÓ. A DAPAGLIFLOZINA E A
DIABETES TIPO 2
Moderador: Davide Carvalho
Palestrante: Selma Souto
COMUNICAÇÕES ORAIS BREVES MEDICINA GERAL E FAMILIAR
PRÉMIO DRA. LÍDIA PEREIRA MONTEIRO
Moderadora: Eva Lau

AUDITÓRIO JL MEDINA

Apoio:
AUDITÓRIO JL MEDINA

MGF 9 RETRATO DA DIABETES NO ACES BAIXO VOUGA
Pedro Lopes 1 , Daniela Correia 1
1-ACES Baixo Vouga
MGF 10 PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS E OBESIDADE NOS DOENTES QUE SOFRERAM
AVC NUMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR PORTUGUESA
Carlos Martins 1 , Joana Rodrigues 1
1-USF Cruz de Celas
MGF 11 [CANCELADO]
INTERVALO

11:30
11:30

12:30

SIMPÓSIO
TRATAMENTO DA DMT2. O DOENTE NO CENTRO DA DECISÃO
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Introdução

Exames complementares de diagnóstico

Os nódulos da tiroide constituem uma situação clínica muito
frequente, estimando-se a sua prevalência, por palpação em cerca de 5% da população e por ecografia em cerca de 70%. A sua
frequência é mais elevada nos idosos, mulheres, populações residentes em áreas com deficiência de iodo e exposição a radiação
ionizante.
Embora possam ter múltiplas causas (benignas ou malignas),
a maioria são nódulos foliculares benignos (como nódulo único
ou como parte de bócio multinodular), com origem nas células
foliculares da tiroide.
O principal objetivo da avaliação dos pacientes com nódulos
da tiroide é a identificação dos clinicamente relevantes, nomeadamente malignos, causadores de sintomas compressivos e de disfunção tiroideia.

1) Avaliação laboratorial
A TSH deve ser o passo inicial. Subsequentemente, se tiver
um valor baixo (sugerindo hipertiroidismo), deve ainda dosear-se T4 e T3 livres e anticorpos anti-recetor TSH (TRABS). Caso
esteja elevada (sugerindo hipotiroidismo), devem ser doseados a
T4 livre e os anticorpos anti-tiroideus.
A tiroglobulina não está recomendada na avaliação inicial dos
nódulos da tiroide.
Não existe consenso quanto ao custo-benefício da determinação
por rotina da calcitonina. O seu doseamento está indicado sempre
que haja história familiar ou suspeita de carcinoma medular da tiroide familiar/MEN2, suspeita citológica de carcinoma medular da
tiroide e nos bócios multinodulares com indicação cirúrgica.

Anamnese
A anamnese dos pacientes com nódulos tiroideus deve incidir
sobre os fatores de risco de malignidade, sintomas de compressão local (disfonia, disfagia e dispneia) e de disfunção tiroideia. A
maioria são assintomáticos.
São fatores que aumentam o risco de malignidade:
1) Sexo masculino;
2) Extremos etários (idade ˂14 anos ou ˃70 anos).
3) História de irradiação prévia da cabeça/pescoço;
4) História de exposição a radiação (nomeadamente ocupacional);
5) História familiar de cancro da tiroide num familiar de primeiro grau ou síndrome familiar associado a cancro da tiroide (nomeadamente MEN-2, polipose familiar, síndrome
de Carney e síndrome de Cowden);
6) Crescimento rápido da massa cervical;
7) Rouquidão.
Exame objetivo
Embora na maior parte dos casos o exame objetivo seja normal, é fundamental a avaliação completa do pescoço. Na inspeção
procurar tumefações visíveis. Deve efetuar-se a palpação da tiroide e de eventuais nódulos, caracterizando-os quanto à localização,
tamanho, consistência e mobilidade, bem como das cadeias ganglionares cervicais para pesquisa de adenomegalias. Nódulos de
consistência dura e fixos, aderentes aos tecidos adjacentes e com
adenomegalias, associam-se a risco aumentado de malignidade.

2) Cintigrafia tiroideia
Este exame permite a avaliação funcional dos nódulos e deve
ser realizado sempre que TSH baixa, para excluir a presença de
nódulos hiperfuncionantes (nódulos “quentes”). A malignidade
dos nódulos hiperfuncionantes é negligenciável, pelo que não têm
indicação para biópsia. No caso de bócio multinodular tóxico, a
cintigrafia permite igualmente detetar nódulos iso- ou hipocaptantes (nódulos “frios”, iso- ou hipofuncionantes, respetivamente),
com maior probabilidade de malignidade e portanto com indicação para biopsar.
3) Ecografia tiroideia
A ecografia tiroideia não deve ser efetuada como método de
rastreio na população em geral. Está recomendada em todos os
pacientes com suspeita de nódulos tiroideus, nódulos tiroideus
conhecidos ou nódulo palpável, com suspeita de patologia maligna tiroideia ou com adenomegalia palpável. Este exame deve
avaliar globalmente a glândula (dimensões, ecogenicidade, e vascularização do parênquima), caracterizar os nódulos (localização,
dimensões, margens, ecogenicidade, composição, presença e tipo
de calcificações, forma e vascularização) e avaliar as cadeias ganglionares cervicais. O grau de suspeição de malignidade aumenta
perante os seguintes achados:
• Nódulo sólido hipoecogénico;
• Hipervascularização intranodular;
• Margens irregulares ou mal definidas;
• Microcalcificações;
• Nódulo mais alto do que largo;
• Adenopatias cervicais;
• Invasão de tecidos extra-tiroideus.
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4) Biópsia aspirativa
A biópsia aspirativa é considerada o exame com maior acuidade diagnóstica e maior custo-efetividade na avaliação dos nódulos
da tiroide. No entanto deve ser feita de forma seletiva.
De acordo com as recomendações da ETA (European Thyroid
Association), deve efetuar-se nas seguintes situações (ver Tabela 1):
•	Nódulos ecograficamente classificados como EU-TIRADS
5, se tamanho >10 mm (exceto se paciente com reduzida
esperança média de vida ou sem condições para ser submetido a cirurgia);
•	Nódulos ecograficamente classificados como EU-TIRADS
4, se tamanho >15 mm;
•	Nódulos ecograficamente classificados como EU-TIRADS
3, se tamanho >20 mm;
•	Nódulos ecograficamente classificados como EU-TIRADS
2, apenas se intuito terapêutico (sintomas compressivos).

Não deve ser realizada em caso de:
1) Nódulos que não cumpram os critérios supra-citados;
2) Nódulos puramente císticos ou puramente espongiformes,
exceto se finalidade terapêutica (para alívio de sintomas
compressivos).
Na figura 1 resume-se a abordagem diagnóstica dos pacientes
com nódulos da tiroide.
Quando referenciar?
De acordo com a norma em vigor da Direção-Geral da Saúde,
deverão ser referenciados para centros de tratamento especializado, no prazo máximo de 30 dias (com carácter de urgência), todos
os doentes com os seguintes diagnósticos citológicos (segundo a
classificação de Bethesda):

Tabela 1. Características ecográficas, classificação EU-TIRADS (European Thyroid Imaging Reporting and Data System), respetivo risco estimado de malignidade e
orientação face à decisão de biópsia aspirativa dos nódulos da tiroide (segundo as recomendações da ETA).
Categoria EU-TIRADS

Características ecográficas

Risco de malignidade

Quando biopsar?

-

-

~0%

Não biopsar.

Nódulo ovoide, margens regulares, iso- ou hiperecogénico.
Sem características de suspeição elevada.

2%-4%

>20 mm

4
Risco intermédio

Nódulo ovoide, margens regulares, ligeiramente hipoecogénico.
Sem características de suspeição elevada.

6%-17%

>15 mm

5
Alto risco

Pelo menos 1 das seguintes características de suspeição elevada:
- Forma não oval;
- Margens irregulares;
- Microcalcificações;
- Nódulo sólido com hipoecogenicidade marcada.

26%-87%

>10 mm
(se resultado negativo,
repetir em 3 meses)

1
Normal

Sem nódulos.

2
Benigno

Nódulos puramente císticos ou espongiformes.

3
Baixo risco

Nódulos da tiroide

• Anamnese e exame objetivo;
• TSH;
• Ecografia tiroideia.

TSH suprimida

TSH normal

• T4L e anticorpos anti-TPO.

• Cintigrafia tiroideia.
• T4L, T3L, anticorpos
anti-recetor TSH.

Nódulo quente/
funcionante

Nódulo frio/
não funcionante

TSH elevada

Considerar biópsia consoante características ecográficas*.

Alto risco
EU-TIRADS 5
>10 mm

I131 ou cirurgia
* Características ecográficas - Tabela 1
Figura 1. Algoritmo de abordagem ao paciente com nódulo da tiroide.

Risco intermédio
EU-TIRADS 4
>15 mm

Baixo risco
EU-TIRADS 3
>20 mm

Benigno
EU-TIRADS 2
Apenas se com
finalidade terapêutica
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1) Não diagnóstica que persiste após repetição;
2) Lesão folicular de significado indeterminado;
3) Tumor folicular;
4) Suspeita de malignidade;
5) Diagnóstico de malignidade.
Referências
1.

Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF, Durante C, Ngu R, Leenhardt L.
European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk
Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. Eur Thyroid
J. 2017; 6: 225-37.

2.
3.
4.
5.

6.

13

Larsen PR. Williams Textbook of Endocrinology. 13thed ed.Amsterdam:
Elsevier; 2016.
Durante C, Grani C, Lamartina L. The diagnosis and management of
thyroid nodules: a review. JAMA. 2018;319:914-24.
Wong R, Farrell SG, Grossmann M. Thyroid nodules: diagnosis and
management. Med J Aust. 2018;209:92–8.
Ross DS. Diagnostic approach to and treatment of thyroid nodules.
UpToDate. [acedido 2 fevereiro 2020] Disponível em: https://www.
uptodate.com
Direção Geral de Saúde. Abordagem diagnóstica do Nódulo da Tiróide em
Idade Pediátrica e no Adulto NOC 019/201 de 26/11/2013, atualização em
16/06/2015. Lisboa: DGS; 2015.

14

Curso Pós-graduado de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

CURSO PÓS-GRADUADO DE
ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E
METABOLISMO

Hipotiroidismo
Telma Moreno1, Ana Isabel Oliveira1, Nádia Marinho2
1
2

Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar São João.
USF Caldas da Saúde – ACeS Santo Tirso/Trofa.

O hipotiroidismo é uma patologia relativamente comum, com
prevalência do hipotiroidismo clínico a variar entre 0,1% – 2% e a
do hipotiroidismo subclínico a rondar os 4% – 10% da população,
sendo mais comum em mulheres, com o aumento da idade e na
raça caucasiana.1,2 O diagnóstico de hipotiroidismo, que se caracteriza pela diminuição dos níveis séricos de hormona tiroideia,
é confirmado por testes laboratoriais dada a baixa especificidade
dos sintomas e sinais associados a esta doença.1-3 A avaliação dos
doentes deve centrar-se na confirmação laboratorial de défice de
hormona tiroideia, assim como na identificação da causa subjacente.
Causas e Manifestações Clínicas
O hipotiroidismo pode ser classificado como primário – resultante de doença tiroideia – ou central – resultante de doença hipofisária ou hipotalâmica. Pode ocorrer, entre outras causas, como
consequência de um aporte deficitário de iodo, do uso de certos
fármacos como lítio ou amiodarona, pós-tiroidectomia ou tratamento ablativo com iodo radioactivo ou ainda ser transitório como
acontece em estados pós-tiroidite. Cerca de 99% dos casos de hipotiroidismo são atribuíveis a doença primária da tiróide.2,3 A causa mais comum de hipotiroidismo em zonas com aporte suficiente
de iodo é a tiroidite crónica autoimune ou tiroidite de Hashimoto,
caracterizada pela destruição do tecido tiroideu, em que a grande
maioria dos doentes têm concentrações séricas elevadas de auto-anticorpos, maioritariamente, anti-tiroglobulina (anti-TG) e anti-peroxidase (anti-TPO).1-3 No entanto, torna-se importante referir
que muitos doentes com tiroidite de Hashimoto são bioquimicamente eutiroideus e que estes auto-anticorpos podem estar elevados em pessoas sem doença tiroideia numa prevalência que ronda
os 11%.4 Doentes com hipotiroidismo subclínico com anticorpos
anti-peroxidase positivos têm maior probabilidade de progressão
da doença para hipotiroidismo clínico.1,3
As manifestações da doença, mais do que com a causa subjacente, variam de acordo com o grau e duração do hipotiroidismo.
Sintomas comuns incluem fadiga, intolerância ao frio, ganho de
peso, obstipação, pele seca, mialgias e irregularidades menstruais.1-3 O exame físico poderá evidenciar, em alguns casos, o aumento da glândula tiroideia à palpação, bradicardia e hipertensão diastólica e achados laboratoriais como hipercolesterolémia,
anemia macrocítica, hiponatrémia e aumento da creatina cinase
podem estar presentes.

Diagnóstico
O diagnóstico baseia-se principalmente em testes laboratoriais. Na maioria dos doentes com sintomas ou sinais sugestivos
de hipotiroidismo, o teste inicial deve ser o doseamento de TSH
sérico. No entanto, a avaliação inicial conjunta de TSH e T4 livre
poderá ser solicitada em caso de alta suspeição de hipotiroidismo,
na suspeita de hipotiroidismo central e na presença de bócio.3 A
avaliação rotineira de T3 não está indicada.1 A presença de níveis
aumentados de TSH e níveis diminuídos de T4 livre caracteriza o
hipotiroidismo primário, enquanto que no hipotiroidismo central
podemos encontrar níveis de TSH baixos, (inapropriadamente)
normais ou até ligeiramente aumentados. Por sua vez, o hipotiroidismo subclínico apresenta-se com níveis aumentados de TSH
mas níveis normais de T4 livre.
Apesar de não haver consenso acerca da população a rastrear,
pode-se considerar o rastreio de hipotiroidismo nos seguintes casos1: doenças autoimunes como a diabetes mellitus tipo 1; familiares de primeiro grau com doença autoimune da tiróide; história
de irradiação cervical, incluindo aqueles submetidos a tratamento
com iodo radioactivo; história prévia de cirurgia ou disfunção tiroideia; exame físico da tiróide anormal; tratamento com fármacos como amiodarona ou lítio; patologia psiquiátrica.
Tratamento e Monitorização
O tratamento para correcção do hipotiroidismo consiste na
suplementação com levotiroxina oral. A dose inicial em adultos
jovens e saudáveis será de 1,6 mcg/kg/dia, enquanto que doentes
mais velhos ou aqueles com doença coronária deverão iniciar tratamento com doses mais baixas de 25 a 50 mcg/dia.1,5 Em doentes
com hipotiroidismo subclínico, a decisão de iniciar tratamento
deve ser individualizada e depende de factores como a idade do
doente, o grau de elevação de TSH e a presença ou não de sintomas.6
Após início do tratamento, poderá ser feita uma reavaliação
dos níveis de TSH dentro de 4 a 8 semanas, sendo o intervalo de
tempo individualizado caso a caso.1 O mesmo deve ser feito em
caso de alteração da dose ou caso sejam iniciados fármacos que
possam interferir na absorção de levotiroxina. Após a identificação da dose correcta de manutenção, deve-se repetir o doseamento
de TSH aos 6 meses e depois anualmente. De referir que, em caso
de hipotiroidismo central, a monitorização deverá ter em conta os
níveis de T4 livre ao invés dos níveis de TSH.1,5
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Suspeita de Hipotiroidismo
Dosear TSH 1

Primário
TSH ↑
T4 livre ↓

Central
TSH ↓, N ou ↑
T4 livre ↓

Subclínico
TSH ↑
T4 livre N

Tratar com levotiroxina

Descisão
individualizada 2

Monitorização após 4 - 8 semanas
1
2

Dosear TSH e T4 livre se alta suspeita de hipotiroidismo, suspeita de hipotiroidismo central ou bócio
A decisão de iniciar tratamento deve ter em conta a idade do doente, o grau de elevação de TSH e a presença de sintomas

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico e tratamento do hipotiroidismo
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Introdução

Diagnóstico, etiologia e diagnósticos diferenciais

A tireotoxicose corresponde a um quadro clínico que resulta
de um estímulo inapropriado/exagerado das hormonas tiroideias
nos tecidos, na maioria dos casos devido a excesso de hormona
tiroideia. Apresenta múltiplas etiologias, manifestações e potenciais tratamentos.
O tratamento adequado da tireotoxicose, requer conhecimento
acerca da sua etiologia (Tabela 1):
1. Factores tróficos que hiperestimulam a glândula tiroideia
2.	Activação constitutiva da síntese/secreção de hormonas tiroideias, conduzindo à sua libertação autónoma e excessiva
3.	Processos auto-imunes, infecciosos, químicos ou mecânicos que levam à libertação passiva de hormonas tiroideias
armazenadas
4.	Exposição a fontes extratiroideias de hormona da tiróide:
endógenas (Struma ovarii, carcinoma diferenciado e me-

As causas mais comuns de hipertiroidismo são a doença de
Graves (DG) nos doentes mais jovens, o bócio multinodular tóxico
(BMN) mais prevalente nos doentes mais idosos e o adenoma tóxico.
O hipertiroidismo clínico define-se por:
• TSH subnormal/indetectável e,
• T3 livre aumentada, e/ou
• T4 livre aumentada.

Tabela 1. Causas de Tirotoxicose
Captação normal ou elevada de
iodo na cintigrafia

Captação baixa iodo
na cintigrafia

Doença tiroideia autoimune

Tiroidite

Doença de Graves

Tiroidite subaguda (de Quervain)

Hashitoxicose

Tiroidite linfocítica (autoimune)

Tecido tiroideu autónomo

Amiodarona

Adenoma tóxico

Tiroidite por radiação

Bócio multinodular tóxico

Administração exógena hormona tiroideia

Hipertiroidismo mediado pela TSH

Excesso dose de levotiroxina

Tirotrofinoma

Terapêutica supressiva com levotiroxina

Hipertiroidismo mediado pela hCG

Tirotoxicose factícia

Doença trofoblástica

Tirotoxicose ectópica

Hiperemese gravídica

Significado clínico
As hormonas tiroideias são cruciais em todos os sistemas orgânicos:
• Aumentam a termogénese
• Aceleram o metabolismo
•	Reduzem os níveis de colesterol e a resistência vascular
periférica.
O hipertirodismo não tratado associa-se a perda ponderal, osteoporose, fibrilhação auricular, taquicardia, ansiedade, fraqueza
muscular, trémulo e em casos mais graves associa-se a sintomas
neuropsiquiátricos, choque cardiogénico e morte.
A apresentação clínica e estudo laboratorial iniciais (TSH,
T3L e T4L) sugerem a etiologia, contudo é frequentemente necessário o doseamento de outros parâmetros analíticos (anticorpos
anti-TSH-Trabs, anti-tiroideus de síntese: anti-TPO e anti-Tg),
determinação da captação de iodo radioactivo pela glândula (cintigrafia com I131) e avaliação da morfologia e vascularização tiroideias (ecografia com Doppler).
Tratamento
•	O bloqueio β-adrenérgico está recomendado em todos os
doentes sintomáticos.
•	DG: anti-tiroideus de síntese (propiltiouracilo ou tiamazol),
terapêutica com iodo radioactivo ou tiroidectomia total.
•	BMN ou adenoma tóxico: tratamento definitivo com iodo
radiactivo ou tiroidectomia ou anti-tiroideus de síntese se
contraindicação ou recusa do doente.

Struma ovarii
Tumor folicular da tiroide metastisado

tastizado da tiróide) ou exógenas (tireotoxicose factícia)
O termo “ hipertiroidismo” é uma forma de tireotoxicose devida a excesso de síntese e secreção de hormonas tiroideias, que
pode ser subclínico ou clínico (sintomático) dependendo da sua
severidade bioquímica. Na Europa, a prevalência do hipertiroidismo estimada é de 0,75% a incidência é de 51 casos por 100 000.

Referências
1.

Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL,
et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and
Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis.
Thyroid. 2016;26:1343-421.
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Quadro compatível
com tirotoxicose
Dosear TSH e T4L

TSH ↓ e T4L ↑

TSH e T4L ↑

TSH ↓ e T4L N

(hipertiroidismo)
Ecografia
tiroideia
Achados não sugestivos
de DG1

Achados sugestivos
de DG1
Tratar como
doença de Graves

Dosear T3L
Tireotrofinoma
Síndrome de
resistência à
hormona tiroideia

Cintigrafia
tiroideia

Captação elevada

Captação baixa

T3 ↑

T3 ↓

T3 N

Tireotoxicose
de T32

Síndrome de
doença não
tiroideia

Hipertiroidismo
subclínico

Captação normal-alta
com focos de
hipercaptação

Doença de Graves
Bócio uni/multinodular
tóxico

Tiroidite subaguda; Tirotoxicose factícia; Struma ovarii
Individuo com hipertiroidismo, previamente exposto a
doses elevadas de iodo

Repetir doseamento
entre 3 a 6 meses
e tratar se fatores
de risco3

Figura 1. Algoritmo de abordagem diagnóstico da tirotoxicose

2.

Garmendia Madariaga A, Santos Palacios S, Guillén-Grima F, Galofré
JC. The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a
meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:923-31.

3.

Cooper DS, Ladenson PW. The Thyroid Gland.In: Gardner DG, Shoback
D, editors. Greespan’s Basic & Clinical Endocrinology. 9th ed. Lange:
McGraw-Hill Medical; 2011. p.163-226.
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O cálcio é um mineral essencial à boa função do organismo,
nomeadamente no desenvolvimento ósseo e dentário, funcionamento cardíaco, músculos e nervos. Apenas cerca de 1% do cálcio
total do organismo está presente no fluído extracelular e tecidos
moles, estando o restante sob a forma de hidroxiapatita no osso.
No sangue, 40% do cálcio circula na forma livre (cálcio ionizado), o qual é biologicamente ativo; o restante circula ligado a
proteínas (~45%), maioritariamente à albumina, e ~15% circula
sob a forma de complexos com aniões, como o citrato e o fósforo (15%). A concentração sérica normal de cálcio total varia
entre 8,5 a 10,5 mg/dL (2,12-2,62 mmol/L) e a de cálcio ionizado
entre 4,65 a 5,25 mg/dL (1,16-1,31 mmol/L). A concentração de
cálcio ionizado é mantida dentro de uma margem estreita de valores através de uma série de mecanismos de feedback. Entre estes,
incluem-se: hormona paratiroideia (PTH), a vitamina D (vitD),

o próprio ião cálcio e o fósforo. Destes, a PTH é o mais importante, exercendo 3 ações principais: (1) diminui a excreção renal
de cálcio ao promover a sua reabsorção no túbulo distal; (2) aumenta indiretamente a absorção intestinal de cálcio ao estimular
a 1α-hidroxilação renal e a produção de calcitriol no túbulo proximal; (3) e aumenta a reabsorção óssea de cálcio. É importante
ainda referir que, tendo em conta a circulação do cálcio acoplado
a proteínas/aniões, qualquer alteração nos valores séricos destes
elementos podem alterar o cálcio total. Sendo assim, a alteração
dos níveis de albumina e/ou fosfato podem alterar o cálcio total,
podendo ou não alterar a fração livre/ionizada. Em caso de hipoalbuminemia, por exemplo, o cálcio total poderá estar diminuído
(por cada diminuição em 1 g/dL de albumina existe uma redução
correspondente de 0,8 mg/dL no cálcio total), mantendo-se a fração de cálcio livre relativamente estável. Assim, ao avaliar os ní-

Hipocalcemia
(cálcio total corrigido para valor de
albumina/ cálcio ionizado diminuído)

PTH
Baixa ou inapropriadamente N

Aumentada

HIPOPARATIROIDISMO

HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDÁRIO

Antecedentes de
cirurgia/RT cervival?

Creatinina
Ureia

Sim

Destruição iatrogénica
das gl. Paratiróides

Não

Aumentada

Doença Renal
Crónica

Mg

N

25 (OH) D
Calcidiol

Normal
Baixo (<1mg/dL)

Hipomagnesemia

Hipoparatiroidimo
congénito
Doença
Infiltrativa

Figura 1.

Baixo (<20 ng/mL)

Défice Vit D
Pseudohipoparatiroidismo
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veis de cálcio total deve-se corrigir o valor tendo em conta o nível
de albumina sérica, sendo que para isso existem várias fórmulas
disponíveis. Uma outra forma será avaliar o cálcio ionizado, caso
se confie na avaliação laboratorial realizada.
A hipocalcemia associa-se a um largo espectro de manifestações clínicas que podem variar desde poucos a nenhuns sintomas
nas formas ligeiras e/ou crónicas a sintomas graves e potencialmente fatais nas formas graves e/ou agudas. A apresentação vai
depender não só do valor absoluto do cálcio mas sobretudo, da
velocidade de instalação da hipocalcemia. Em caso de hipocalcemia aguda, a tetania é um sintoma comum quando os valores de
cálcio ionizado são inferiores a 4,3 mg/dL (1,1 mmol/L), correspondente a um cálcio total de 7,0-7,5 mg/dL (1,8-1,9 mmol/L).
Devemos pesquisar os sinais de Chvostek e de Trousseau (mais
específico). Em termos cardíacos, o prolongamento do segmento
QT é a alteração mais característica. A hipocalcemia crónica apresenta manifestações orgânicas distintas: calcificação dos gânglios
da base e distúrbios extrapiramidais; cataratas e, mais raramente,
queratoconjuntivite; deformidades esqueléticas, anomalias dentárias e manifestações ectodérmicas; e disfunção renal devido a
hipercalciúria, nefrolitíase e/ou nefrocalcinose.
São várias as etiologias da hipocalcemia, sendo que as mais
comuns podem ser divididas, de uma forma prática, em dois grupos principais: (1) hipocalcemia com PTH baixa (hipoparatiroidismo); (2) hipocalcemia com PTH elevada (hiperparatiroidismo
secundário). A causa mais comum de hipocalcemia é a destruição
iatrogénica pós-cirúrgica das paratiroides.
Após confirmação da hipocalcemia (doente com cálcio corrigido para albumina baixo ou cálcio ionizado baixo), para estudo
etiológico devem ser avaliados: PTH, creatinina, magnésio sérico,
calcidiol (25(OH) D), fósforo, fosfatase alcalina (ver Fig. 1). Po-
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derá ser necessário proceder a um estudo analítico mais pormenorizado após este estudo inicial. Na maioria dos casos, a etiologia
poderá ser óbvia após a colheita da história clínica detalhada e do
exame físico.
O tratamento da hipocalcemia depende da gravidade dos sintomas e velocidade de instalação. Nos doentes com hipocalcemia
sintomática aguda, com prolongamento QT, ou para aqueles assintomáticos mas com níveis séricos de cálcio total corrigidos ≤7,5
mg/dL (1,9 mmol/L), está recomendado o tratamento EV com
gluconato de cálcio. Nos doentes com sintomas ligeiros (parestesias) e concentrações de cálcio total >7,5 mg/dL, pode ser iniciada
correção com suplementação oral. Deverá ser garantida correção
da hipomagnesemia, hiperfosfatemia e distúrbios ácido-base concomitantes. Nos doentes com hipocalcemia crónica, o tratamento
deve ser dirigido à causa subjacente, garantindo a suplementação
oral dos metabolitos deficientes.
Referências
1.
2.
3.
4.
5.

Melmed S, Polonsky K, Larsen PR, Kronenberg H. Williams Textbook of
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Introdução
O cálcio é um mineral essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desempenhando um papel importante em múltiplos
processos fisiológicos como a transmissão neuromuscular, contração muscular, mineralização óssea, secreção endócrina, agregação plaquetária e coagulação sanguínea. Aproximadamente 45%
do cálcio em circulação no plasma encontra-se ligado a proteínas
plasmáticas (sobretudo à albumina), sendo que o restante circula
na sua forma ionizada (biologicamente ativa). Para desempenhar
eficazmente o seu papel nos mecanismos fisiológicos referidos, a
concentração sérica de cálcio é normalmente mantida numa faixa
estreita entre 8,5 e 10,5 mg/dL (2,12 a 2,62 mmol/L), enquanto
que a sua fração ionizada se encontra compreendida entre 4,65
e 5,25 mg/dL (1,16 a 1,31 mmol/L). A paratorrmona (PTH) e o
calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D, o metabolito ativo da vitamina D) são as principais hormonas responsáveis pela homeostasia
do cálcio. Quando se verifica um aumento da reabsorção óssea,
aumento da absorção intestinal e/ou diminuição da excreção renal de cálcio, os níveis de cálcio sérico podem elevar-se acima
do limite superior da normalidade, contribuindo para a hipercalcemia. A morbilidade e mortalidade associadas à hipercalcemia
relacionam-se com a gravidade e etiologia da mesma.
Apresentação clínica
A gravidade das manifestações clínicas da hipercalcemia depende tanto dos níveis séricos de cálcio como da velocidade da
sua instalação. Doentes com elevação moderada da concentração
de cálcio (< 12 mg/dL, 3 mmol/L) geralmente não apresentam
sintomatologia, particularmente se esse aumento ocorrer de forma paulatina. A hipercalcemia tem impacto em múltiplos sistemas
de órgãos, podendo apresentar manifestações gastrointestinais
(náuseas, vómitos, obstipação, pancreatite, úlcera péptica), renais (poliúria, polidipsia, nefrolitíase, nefrocalcinose), cardiovasculares (bradicardia, diminuição do intervalo QT, hipertensão),
musculoesqueléticas (fraqueza muscular) e neurológicas (fadiga,
confusão, coma). A hipercalcemia crónica pode também levar a
deposição de cálcio nas válvulas cardíacas, artérias coronárias, e
fibras miocárdicas, cursando com elevação das pressões arteriais
e cardiomiopatia. Não existem alterações específicas de hipercalcemia ao exame objetivo, mas em casos excecionais o doente
pode desenvolver ceratopatia em banda (calcificação da córnea) e
calcifilaxia (síndrome raro, mas potencialmente fatal, caracterizado por ulcerações cutâneas progressivas e dolorosas, associadas a
calcificações das artérias cutâneas de pequeno e médio calibre).

Valores extremamente elevados (superiores a 14 mg/dL) podem
representar uma emergência médica pelo risco de paragem cardiorrespiratória.
Abordagem diagnóstica
A primeira etapa na abordagem diagnóstica de hipercalcemia
passa pela exclusão da presença de pseudo-hipercalcemia (concentração total de cálcio elevada com fração ionizada dentro dos
valores de referência), que ocorre por aumento das proteínas plasmáticas responsáveis pelo transporte do cálcio. Entre as várias
causas de pseudo-hipercalcemia encontram-se a hiperalbuminemia (p.e. resultado de desidratação) e a paraproteinemia (ligada
a patologias como o mieloma múltiplo). Assim, o doseamento
deverá ser repetido em casos de hipercalcemia isolada, com nova
requisição de cálcio ionizado ou cálcio total ajustado para albumina sérica. Após confirmação analítica da hipercalcemia, deve ser
iniciado o seu estudo etiológico com avaliação cuidada de toda a
história clínica, revisão da dieta e da medicação habitual ou suplementos e exclusão de história familiar de patologias relacionadas
com hipercalcemia. O hiperparatiroidismo primário e as neoplasias são responsáveis por mais de 90% dos casos de hipercalcemia. A avaliação dos níveis de PTH sérica desempenha um papel
central no diagnóstico diferencial de hipercalcemia.
Se a PTH estiver aumentada, o hiperparatiroidismo primário
(HPTP) é o diagnóstico mais provável. Em 85% dos casos de hiperparatiroidismo primário, o estudo etiológico revela a presença
de adenomas das paratiróides (solitários ou múltiplos), sendo a
hiperplasia das paratiróides (15%) e o carcinoma da paratiróide
(15%) causas mais incomuns de HPTP. A hipercalcemia mediada
pela PTH pode ter ainda origem em tratamentos com lítio, produção
ectópica de PTH ou hipercalcemia hipocalciúrica familiar (que se
distingue do HPTP por uma excreção diminuída de cálcio na urina).
Os casos de hipercalcemia não mediados pela PTH podem ser
resultado de neoplasias, ingestão de doses excessivas de vitamina
D, doenças granulomatosas, fármacos (diuréticos tiazídicos, derivados da vitamina A, etc.) e patologia do foro endocrinológico
como tirotoxicose ou a insuficiência suprarrenal. Nestes casos de
PTH diminuída ou em que esta se encontra no limite inferior da
normalidade, os níveis dos metabolitos da vitamina D, a função
tiroideia, a electroforese de proteínas, a avaliação da proteína de
ligação à PTH (PTHrp) e a radiografia do tórax podem ajudar a
estabelecer o diagnóstico etiológico.
O fósforo plasmático é relevante neste estudo diagnóstico
dado que se encontra diminuído ou com níveis normais-baixos
nos doentes com HPTP ou com hipercalcemia secundária a malig-
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nidade. É de salientar também que, na grande maioria dos casos
de hipercalcemia no contexto de neoplasia, esta última é clinicamente evidente quando o distúrbio iónico é detetado. Valores de
cálcio sérico total ˃ 13 mg/dL raramente são vistos nos casos de
hiperparatiroidismo primário, devendo-se provavelmente a uma
neoplasia se não houver outra causa aparente.
A Fig. 1 representa uma proposta para abordagem diagnóstica
em doentes com hipercalcemia.
Abordagem terapêutica
O tratamento da hipercalcemia deve ter como objetivo a redução da concentração sérica de cálcio e a correção do quadro pa-

tológico subjacente. Doentes que se apresentem com cálcio total
<12 mg/dL (hipercalcemia ligeira) ou com cálcio total de 12 a 14
mg/dL (hipercalcemia moderada) e sem sintomatologia, não requerem tratamento imediato. Apesar de tudo, nestes casos a abordagem terapêutica deve ser dirigida à causa patológica subjacente. O
tratamento urgente está preconizado para as hipercalcemias com
concentração de cálcio total plasmático > 14 mg/dL (consideradas
graves) e para as subidas abruptas dos valores de cálcio que cursem
com compromisso neurológico. Nestes casos, a terapêutica preconizada inclui expansão de volume com soro fisiológico e administração de bifosfonatos endovenosos (como o ácido zolendrónico),
podendo ainda ser opções a calcitonina, os diuréticos de ansa (no

Cálcio Sérico Aumentado
normal

Repetir análise (cálcio total
corrigido para a albumina
ou cálcio ionizado)

Pseudo-hipercalcemia
• Hiperalbuminemia
• Paraproteinemia
• Etc.

• História clínica + exame objetivo
• Revisão da medicação (lítio, tiazidas)
• Função renal e níveis de fosfato sérico
Elevado ou no limite
superior da normalidade

Doseamento de
PTH plasmático

Baixo (PTH ˂20pg/mL)

Hipercalcemia
mediada pela PTH

Hipercalcemia não
mediada pela PTH

PTHrp
1,25-dihidroxivitamina D
25-hidroxivitamina D

Excreção urinária
Aumentada
Diminuída
de Cálcio
(˃200 mg/24h ou
(˂100 mg/24h ou
ClCa/Cr ˃0,02)
ClCa/Cr ˂0,01)
Elevada
Hiperparatiroidismo
primário

PTHrp

Normal

Hipercalcemia
hipocalciúrica familiar
Elevada
Hipercalcemia associada
a malignidade

Estudo etiológico de neoplasia
oculta (Rx tórax, electroforese
de proteínas,…)

1,25 dihidroxi
vitamina D

Normal

25-hidroxivitamina D

Doença
granulomatosa

Aumentada

Normal

Estudo etiológico (Rx tórax)
Intoxicação por vitamina D

Figura 1. Algoritmo para abordagem diagnóstica da hipercalcemia

Outras causas
(mieloma múltiplo,
excesso de vitamina A,
tireotoxicose,
insuficiência
supra-renal)

22

Curso Pós-graduado de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

caso de doentes hipervolémicos) e a hemodiálise. O tratamento a
longo prazo de doentes com hipercalcemia grave sintomática pode
incluir o uso de bifosfonatos, denosumab e glicocorticóides.
Quando referenciar?
O doente deve ser referenciado para consulta hospitalar nos
seguintes casos:
• Hiperparatiroidismo primário;
• Elevação sustentada da PTH após correção de défice de vitamina D
• Hipercalcemia de etiologia não esclarecida;
• Causas de hipercalcemia cuja doença de base necessite de
tratamento hospitalar (como neoplasia, doença granulomatosa, etc.);

• Hipercalcemia > 14 mg/dL (referenciação direta para o Serviço de Urgência).
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1. Introdução
A osteoporose é a doença metabólica do osso mais frequente,
afetando sobretudo mulheres pós-menopausa e idosos de ambos
os sexos. É caracterizada por uma diminuição da massa óssea
(DMO) com deterioração micro-arquitectural, o que resulta num
aumento da fragilidade óssea e maior risco de fratura. As fraturas
de fragilidade são a principal consequência da osteoporose, resultando num aumento da morbi-mortalidade e num importante
impacto sócio-económico. Na abordagem da osteoporose, é importante distinguir dois conceitos: o de diagnóstico e o de tratamento. A identificação dos doentes que beneficiam de tratamento
farmacológico é o principal desafio desta doença. Esta decisão é
baseada na probabilidade de fratura tendo em conta a idade, a presença de fatores de risco clínicos/ambientais e a DMO. A versão
portuguesa do Fracture Risk Assessment Tool (FRAX® Port) está
validada e aprovada para a população portuguesa como meio de se
estimar o risco absoluto de fratura.
2. Etiologia
A osteoporose pode ser primária (associada à pós-menopausa
ou envelhecimento) ou secundária. Entre as causas secundárias
salientam-se algumas doenças endócrinas (síndrome de Cushing,
hiperparatiroidismo e hipogonadismo), hematológicas (leucemias
e linfomas), reumatológicas (artrite reumatoide e espondilite anquilosante), gastrointestinais mal-absortivas, doença renal crónica, a imobilização prolongada, o consumo excessivo de álcool e o
uso crónico de fármacos como corticóides sistémicos e inibidores
da bomba de protões. (Tabela 1) A gravidez e a lactação são também possíveis causas de osteoporose na mulher, assim como o
défice de hormona de crescimento e o tabagismo no homem.
3. Abordagem Diagnóstica
A avaliação inicial inclui a colheita da história clínica com
avaliação de fatores de risco de fratura e de condições que possam contribuir para a perda de massa óssea. A osteoporose é uma
doença silenciosa até ao aparecimento de fraturas de fragilidade.
Estas manifestam-se com dor, deformidade, incapacidade e/ou diminuição da estatura.
A evidência atual sugere que a forma mais eficaz de fazer
o rastreio de indivíduos com risco de fratura é a utilização do
FRAX® sem a determinação da DMO. O rastreio de osteoporose
deve ser feito em todas as mulheres e homens com mais de 50
anos, ou antes se coexistirem fatores de risco. (Tabela 1) A medi-

ção do DMO está aconselhada nos casos em que a estimativa de
risco se aproxime dos limiares de intervenção farmacológica (9%
para fraturas major - anca, vértebra, úmero, punho - e 2,5% para
fraturas da anca). Nestes casos, a decisão de tratar ou não poderá
ser influenciada pelo valor de DMO. A determinação da DMO
também deverá ser feita em casos de suspeita de osteoporose secundária, na presença de fatores de risco não incluídos no FRAX®
e em doentes sob terapêutica farmacológica anti-osteoporótica.
A densitometria óssea de dupla energia (DXA) é o exame com
maior precisão e resolução, tem um tempo curto de realização e
está associada a uma dose baixa de radiação. Permite avaliar todos
os locais do esqueleto (corpo total, coluna lombar, fémur proximal, antebraço, calcâneo e falanges). A medição da DMO deve
ser realizada na coluna lombar e fémur proximal, reservando-se a
medição no rádio distal aos casos em que a avaliação nos outros
locais não é possível ou fiável.
O diagnóstico é feito pela determinação da DMO, sendo o
T-score a comparação da DMO individual com o valor médio de
indivíduos jovens normais e a diferença é expressa em desvios
padrão (DP).
Critérios de diagnóstico e classificação:
1) T score > -1 DP: Normal
2) T score ≤ -1 e > -2,5 DP: Osteopenia
3) T score ≤ -2,5 DP: Osteoporose
4) T score ≤ -2,5 DP + fratura de fragilidade: Osteoporose grave
O Z-score compara a DMO do doente com a de uma população equiparada em idade e deve ser utilizado em mulheres pré-menopausa e homens com idade inferior a 50 anos. A presença
de um Z-score ≤ -2 DP da média implica a avaliação de situações
coexistentes que contribuam para a osteoporose.
4. Tratamento
A decisão acerca de necessidade de tratamento específico é,
então, baseada no FRAX®. Esta ferramenta inclui vários parâmetros clínicos e permite calcular a probabilidade de fratura do
fémur e de fratura osteoporótica major (anca, vertebra, úmero, punho) a 10 anos, a partir da qual são selecionados os doentes para
terapêutica farmacológica (Fig. 1). O FRAX® está validado para
avaliação de doentes com mais de 40 anos.
A abordagem terapêutica inicial baseia-se nas alterações do
estilo de vida (evicção tabágica e de álcool, realização de atividade física com carga, implementação de cuidados para a preven-
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Tabela 1. Fatores de risco para fragilidade óssea e causas secundárias de osteoporose.
Distúrbios inflamatórios

Distúrbios hematológicos

Fármacos

Artrite reumatóide

Mieloma múltiplo e gamopatia monoclonal
de significado desconhecido

Glicocorticóides

Lúpus eritematoso sistémico

Distúrbios mieloproliferativos

Antiepiléticos

Espondilite anquilosante

Mastocitose sistémica

Antidiabéticos orais (tiazolidinedionas)

Doença de Crohn, colite ulcerosa

Talassemia

Inibidores da lípase

Sarcoidose

Hemofilia

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina

Infeção por HIV

Anemia falciforme

Acetato de medroxiprogesterona

Endocrinopatias ou causas metabólicas

Doenças renais

Tamoxifeno

Hipercortisolismo

Doença renal crónica

Quimioterápicos

Hipertiroidismo

Transplante renal

Imunossupressores: ciclosporina, tacrolimus

Hiperparatiroidismo primário

Hipercalciúria renal idiopática

Furosemida

Hiperprolactinemia

Acidose tubular renal

Suplementação excessiva com levotiroxina

Menopausa precoce

Distúrbios genéticos

Inibidores da aromatase

Hipogonadismo

Osteogénese imperfeita

Agonistas da GnRH

Acromegalia

Síndrome de Marfan

Lítio

Défice de hormona de crescimento

Síndrome de Ehlers-Danlos

Heparina

Diabetes mellitus

Homocistinúria

Inibidores da bomba de protões

Porfiria

Pseudoxantoma elástico

Antiácidos contendo alumínio

Hipofosfatemia

Doença de Gaucher

Antipsicóticos

Gravidez

Hipofosfatasia

Anti-retrovíricos

Distúrbios hepáticos e gastrointestinais

Hemocromatose

Doença hepática crónica
Cirrose biliar primária
Resseção ou bypass gastrointestinal
Doença celíaca
Má absorção
Intolerância à lactose
Insuficiência pancreática
Alcoolismo
Défice de cálcio

ção de quedas), na evicção de fármacos que aumentem a perda de
massa óssea (corticóides), e na suplementação adequada de cálcio
e vitamina D. O tratamento farmacológico está recomendado em
mulheres pós-menopausa e homens com idade superior a 50 anos
que apresentem: 1) ≥ 1 fratura de fragilidade da anca ou ≥ 1 fratura
de fragilidade vertebral sintomática; 2) ≥ 2 fraturas de fragilidade, independentemente do local de fratura ou da sintomatologia;
3) Risco de fratura calculado pelo FRAX®Port, sem medição de
DXA, ≥ 11% para fratura osteoporótica major ou ≥ 3% para fratura da anca; 4) Risco de fratura calculado pelo FRAX Port, com
medição de DXA, ≥ 9% para fratura osteoporótica major ou ≥
2,5% para fratura da anca.
São vários os fármacos disponíveis para a prevenção e tratamento da osteoporose (bifosfonatos; moduladores seletivos dos
recetores estrogénicos; ranelato de estrôncio; teriparatida e denosumab) com diferentes mecanismos de ação, eficácia e perfis de
segurança. Os bisfosfonatos são o tratamento de primeira linha.
A utilização de outros fármacos anti-osteoporóticos, para além
dos aminobifosfonatos, deve ter em consideração diversos fatores
(idade do doente, gravidade da osteoporose, falência da terapêutica prévia, falta de adesão a determinada terapêutica e perfil de
efeitos secundários).

A causa subjacente deve ser o principal foco do tratamento nos
casos de osteoporose secundária.
5. Monitorização
O tratamento com bifosfonatos deve ser reavaliado ao fim de
5 anos caso a terapêutica seja oral ou ao final de 3 anos no caso de
terapêutica endovenosa. O tratamento deverá ser prolongado até
10 anos caso o doente apresente fraturas osteoporóticas durante o
tratamento, T-score da anca ≤ 2.5% ou FRAX® dentro dos cut-offs
recomendados para o tratamento. Uma drug holiday poderá ser
considerada nos pacientes que não cumpram estes critérios, uma
vez que o efeito terapêutico dos bifosfonatos se mantém até dois
anos após cessação do tratamento. Uma diminuição da DMO num
doente tratado deve promover a avaliação de fatores contribuintes
para a ausência de melhoria - má adesão ao tratamento; absorção
gastrointestinal inadequada; ingestão inadequada de cálcio e/ou
vitamina D; surgimento de situação clínica que possa estar associada a osteoporose secundária/fragilidade óssea.
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Homens e mulheres
com mais de 50 anos de idade

Presença de outros fatores de
risco não incluídos no FRAX

Suspeita de Osteoporose
Secundária
Referenciação
hospitalar

Avaliação de FRAX®

Avaliação da DMO

Risco baixo
≤ 7% risco de fratura major
≤ 2% risco de fratura da anca

Risco intermédio
7-11% risco de fratura major
2-3% risco de fratura da anca

Risco alto
≥11% risco de fratura major
≥3% risco de fratura da anca

Tranquilizar o doente
Mudanças de estilo de vida

Avaliação da DMO

Tratamento farmacológico

Reavaliação do risco de fratura

Indicações para tratamento farmacológico da osteoporose
≥ 1 fratura de fragilidade da anca
ou ≥ 1 fratura de fragilidade
vertebral sintomática

Referenciação
hospitalar

FRAX® Port, sem DXA, ≥ 11%
risco de fratura osteoporótica major
ou ≥ 3 % risco de fratura da anca

≥ 2 fraturas de fragilidade
(independentemente do local
ou da sintomatologia)

Referenciação
hospitalar

FRAX® ≥ 2 fraturas de fragilidade
(independentemente do local
ou da sintomatologia)

Indicações para referenciação hospitalar

Osteoporose complicada com fratura

Diminuição significativa da DMO
apesar de tratamento adequado

Osteoporose de causa secundária

Doente com múltiplas co-morbilidades
de difícil gestão.

Figura 1. Screening de doentes com osteoporose, indicações para tratamento e referenciação hospitalar.

6. Critérios De Referenciação Hospitalar
Os doentes que apresentem um ou mais dos seguintes critérios: 1) osteoporose complicada com fratura; 2) osteoporose de
causa secundária; 3) doentes com persistência de diminuição significativa da DMO apesar de tratamento e 4) doentes com múltiplas co-morbilidades de difícil gestão, deverão ser orientados para
consulta hospitalar.
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Introdução
A noctúria é uma entidade clínica comum, definida pela International Continence Society (ICS) como o acordar de noite para
urinar (micção noturna), com cada micção precedida e seguida
por um período de sono. Engloba todos os indivíduos que acordam para urinar, sem ser estabelecido um número específico de
vezes aumenta com a idade e afeta igualmente homens e mulheres. A ocorrência de 2 ou mais micções noturnas tem um impacto
negativo. A sua prevalência sobre a saúde, devido à fragmentação sistemática do sono que origina sonolência diurna, astenia,
alterações do humor, baixo desempenho e pior estado de saúde
em geral, com aumento do risco de doenças cardiovasculares. A
poliúria é a causa mais frequente de noctúria, sendo definida como
produção de urina > 40 mL/ kg de peso nas 24 horas. A poliúria
nocturna, por sua vez, é definida como um débito urinário noturno superior a 20%, nos indivíduos jovens, e superior a 33%, nos
indivíduos com idade ≥ 65 anos, do débito urinário nas 24 horas.
A noctúria tem essencialmente três grupos de causas (Tabela 1).
Tabela 1. Fisiopatologia da noctúria
Baixa capacidade vesical

Aumento da diurese

Distúrbios do sono

• Hiperactividade do
detrusor
• Obstrução urinária baixa
com resíduos pós-miccionais (ex. HBP)
• Fibrose da parede vesical
• Cirúrgia vesical
• Litíase vesical
• ITU
• Presença de corpo
estranho

• Diabetes mellitus/
insípida
• Hipercalcemia
• Polidipsia primária
• Défice de estrogénios na mulher
• Edema
• Disrupção no ritmo
circadiano da AVP
• Diuréticos

• Apneia obstrutiva
do sono
• Insónia
• Dor
• Distúrbio das
pernas inquietas

AVP – arginina vasopressina; HBP – hiperplasia benigna da próstata; ITU –infeção do trato urinário

Como Diagnosticar?
Na abordagem da noctúria é fundamental existir uma avaliação
direcionada, sendo mais importante a quantificação do grau de ansiedade que a mesma causa no doente do que quantificar o número
de episódios noturnos. A avaliação básica deve incluir uma história detalhada com notificação de outros sintomas do trato urinário
inferior, hábitos de sono, ingestão hídrica, consumo de cafeína e
de álcool, fármacos utilizados e condições comórbidas. Ao exame
objetivo importa avaliar a presença de distensão vesical, excesso

ponderal e de sobrecarga volumétrica. Deve ser feita uma análise
de urina e avaliação do volume residual pós-miccional em todos os
doentes, com testes adicionais (p.ex. urofluxometria e cistoscopia)
conforme necessário. Importa também avaliar a função renal, o ionograma e a glicose plasmática. O diagnóstico de noctúria e poliúria noturna deve basear-se nos resultados dos registos das horas e
dos volumes miccionais (diário miccional) e nas investigações subsequentes, para determinar a etiologia da noctúria. A análise destes
diários é fundamental na avaliação etiológica da noctúria, dando
informação acerca do volume total da urina de 24 horas (avaliar
se existe poliúria nas 24 horas), volume urinário noturno (avaliar a
poliúria noturna), frequência e volumes urinários (avaliar o armazenamento vesical ou problemas prostáticos). É importante avaliar a
presença de hipotensão ortostática (ajuda a decidir na terapêutica e
a avaliar o risco de quedas durante a noite).
Como Tratar?
O objetivo do tratamento é, essencialmente, minimizar o desconforto que esta situação pode causar no doente. Na presença de
uma condição tratável, como a apneia obstrutiva do sono, o tratamento deve ser, em primeira instância, direcionado à condição
subjacente. Abordada essa situação, a primeira medida deve ser
a introdução de alterações do estilo de vida, com menor ingestão
de líquidos, diuréticos, álcool e cafeína na parte final do dia, evicção da hiperglicemia noturna em doentes diabéticos e melhoria
da higiene do sono. Contudo, em geral, estas medidas apresentam
efeito limitado. A realização de exercícios de Kegel (exemplo, 3
séries de 8 a 12 contrações lentas do períneo sustentadas por 6-8
segundos cada, realizadas 3-4 vezes por semana) pode contribuir
para a melhoria da situação clínica. Se após 3 meses não existir
melhoria da sintomatologia pode ser benéfico a introdução de terapêutica farmacológica, descrita na Fig. 1.
Como Monitorizar O Tratamento?
Deve-se avaliar a resposta terapêutica ao fim de 3 meses. Caso
o doente esteja sob terapêutica com desmopressina é fundamental
a vigilância sérica dos níveis de sódio, com doseamento antes de
iniciar o tratamento, 1 semana e 1 mês após início do mesmo. Posteriormente a vigilância deve ser semestral ou mais apertada, se
existirem fatores de risco adicionais para hiponatremia. Os níveis
de sódio também devem ser doseados cerca de 1 semana após a
alteração da dose da terapêutica ou se existirem alterações no estado clínico do doente como o aparecimento de sinais de retenção
hídrica, cefaleias ou desorientação.
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Mulher

Homem
Sem HBP

ITU frequentes ou
incontinência de stress

Sim

HBP

Antagonistas α1-adrenérgico
Inibidores da 5α-reductase

Não

Estrogénio
vaginal
Melhoria em 12 semanas

Sim

Continuar
terapêutica

Não

Relaxantes vesicais:
- Antimuscarínicos – exitar se obstipação, confusão ou alterações cognitivas
- β-3 agonistas – usar com caução em doentes com taquicardia ou HTA mal
Melhoria em 6-12 semanas

Sim

Não

Continuar
terapêutica

O doente tem poliúria noturna
Sim

Não

O doente tem contraindicações
para a desmopressina

Sim

Não

Avaliar a vontade do doente
em aderir a uma boa vigilância
O doente concorda com a vigilância
Sim
Desmopressina

Não
Continuar Tx não farmacológico

Figura 1. Terapêutica farmacológica

Quem Referenciar?

Referências

Na presença de diabetes insipida ou diabetes mellitus com
mau controlo metabólico pode ser necessário encaminhar o doente para a especialidade de Endocrinologia. Se existir insuficiência
cardíaca ou apneia do sono pode ser benéfico encaminhar para
a especialidade de Cardiologia e Pneumologia, respetivamente.
Por vezes é necessário recorrer à especialidade de Psiquiatria, se a
etiologia estiver relacionada com estados de depressão.
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al.. A practical approach to the management of nocturia. Int J Clin Pract.
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1. Introdução

3. Tipos de Acne

O acne vulgar é a doença cutânea mais comum nos adolescentes e jovens adultos. É desencadeado pelo início da produção
de androgénios, principalmente pelas glândulas suprarrenais e pelas gónadas, entre os 7 e ao 12 anos, e tende a resolver por volta
da terceira década de vida, mas pode persistir ou desenvolver-se
apenas na idade adulta. A prevalência estimada na adolescência
é de 35% até 90%, com maior atingimento do sexo masculino.
Pelo contrário, o acne após a adolescência afecta maioritariamente mulheres e está frequentemente associado a agravamento pré-menstrual.
O acne afecta regiões da pele com maior densidade de folículos, sendo que numerosas glândulas sebáceas são encontradas
especialmente na face, mas também pescoço, tronco, dorso e braços. Apesar de não estar associado a qualquer limitação física, a
morbilidade psicológica do acne é significativa, contribuindo para
baixa auto-estima, depressão e ansiedade, maioritariamente associada às cicatrizes crónicas.

O aspeto clínico depende do número de lesões e da importância de cada tipo. Não existe um sistema universal de classificação,
mas é essencial avaliar o tipo e gravidade para iniciar o tratamento
adequado.
Lesões da acne: comedões fechados, comedões abertos, pápulas inflamatórias, pústulas e nódulos
▪ Comedónico: Os comedões são lesões não inflamatórias,
podem ser abertos ou fechados, envolvem geralmente a testa, o nariz e o queixo.
▪	Papulopustuloso: Lesões inflamatórias superficiais ou
profundas de pequenas dimensões. As pápulas têm eritema
e edema em redor do comedão e as pústulas têm conteúdo
purulento.
▪	Nodular/conglobata: Lesões inflamatórias de maiores dimensões (>5 mm de diâmetro), profundas, exsudativas e
dolorosas à palpação. O acne conglobata é raro mas grave,
ocorre nos homens adultos, podendo levar a cicatrizes desfigurantes.

2. Etiopatogenia

4. Abordagem Diagnóstica

O acne é uma doença inflamatória e polimórfica das unidades
pilosebáceas, constituídas por folículos pilosos e glândulas sebáceas. Quatro factores estão envolvidos na sua patofisiologia:
▪ Hiperqueratinização folicular
▪	Aumento da produção sebácea (muito influenciada pela
produção de androgénios)
▪	Colonização do folículo por Propionibacterium acnes (difteróide anaeróbico da flora normal da pele)
▪ Libertação de fatores inflamatórios
A sequência destes eventos no desenvolvimento do acne não
está totalmente esclarecida. A alteração mais precoce na unidade pilosebácea parece ser a hiperqueratinização folicular, que se
associa a aumento da proliferação e diminuição da descamação
dos queratinócitos, com obstrução parcial do folículo por sebo e
queratina, formando o microcomedão (precursor das lesões do
acne). Um influxo de células inflamatórias na região perifolicular
pode preceder estas alterações na queratinização. Na adrenarca, o
aumento das glândulas sebáceas e a hiperseborreia propiciam um
meio para o crescimento do C. acnes, cuja proliferação resulta
numa resposta inflamatória. Fatores genéticos e ambientais também parecem contribuir para o desenvolvimento desta entidade.

A anamnese e exame físico são a base do diagnóstico e da
avaliação da gravidade da acne, focando-se na avaliação da pele
(tipo de pele, local das lesões, número de lesões, extensão, gravidade, lesões pós-inflamatórias, cicatrizes) e nas manifestações de
patologia endócrina. Vários fármacos (glicocorticóides, fenitoína,
lítio, isoniazida, androgénios) podem induzir erupções papulares
inflamatórias monomórficas. Além disso, produtos de cosmética,
radiação ionizante, temperaturas extremas e exposição química
podem provocar erupções acneiformes. O diagnóstico diferencial
inclui variantes do acne (fulminante, neonatal, infantil) e dermatoses não acneicas (rosácea, dermatite perioral, foliculite, etc).
5. Papel dos Androgénios no Acne
As alterações hormonais que ocorrem na adolescência, com
o aumento dos níveis de androgénios a partir do período pré-pubertário, contribuem para o desenvolvimento do acne através da
estimulação do crescimento e da função secretora das glândulas
sebáceas. A maioria dos androgénios circulantes são produzidos
pelas glândulas suprarrenais e gónadas, mas também pelas glândulas sebáceas, que convertem o sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) em testosterona, posteriormente convertida pela
5-alfa-redutase em 5-alfa-dihidrotestosterona (DHT), que é res-
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ponsável pelas alterações seborreicas.
Indivíduos com insensibilidade aos androgénios devido à ausência de receptores de androgénios não produzem secreções sebáceas e não desenvolvem acne, o que sugere um papel importante dos receptores de androgénios na patogénese desta patologia.
No entanto, a maioria dos doentes com acne têm níveis hormonais
normais, com alta sensibilidade das glândulas sebáceas às hormonas.

Nestes casos, a avaliação hormonal inicial (efetuada na ausência de anticoncecionais orais) inclui SDHEA, níveis de testosterona livre, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, TSH, prolactina. Na suspeita de hipercortisolismo recomenda-se doseamento de
cortisol livre uninário em 24 horas. Pode ser doseado também Estradiol, FSH e LH (para identificar hipogonadismo e perfis hormonais associados a SOP) e IGF-1 (se o doente apresentar sinais de
acromegalia). O tratamento deve ser dirigido à etiologia (Fig.1).

6. Acne de Etiologia Endócrina

6. Critérios de Referenciação Hospitalar

A avaliação hormonal não é recomendada por rotina, mas está
indicada em doentes com acne e manifestações clínicas de hiperandrogenismo ou hipercortisolismo (fácies em “lua cheia”, rubeose facial). A Síndrome do ovário poliquístico (SOP) é a forma
mais comum de hiperandrogenismo (irregularidades menstruais,
hirsutismo, infertilidade, quistos ováricos, acne, alopécia e acantose nigricante). Também os tumores ováricos ou das suprarrenais (aparecimento rápido de acne associado a sinais sugestivos
de virilização) e a hiperplasia congénita da suprarrenal não
clássica se associam a hiperandrogenismo.

• Elevação da 17-hidroxiprogesterona (> 2 ng/mL ou 200 ng/dL)
• Elevação do cortisol livre urinário em 24 horas
• Elevação marcada dos androgénios com clínica sugestiva de
virilização ou de aparecimento rápido
• Hiperprolactinemia sustentada não explicada por fármacos
concomitantes
• Elevação da IGF-1
• Associação a alterações da função tiroideia
7. Algoritmo Diagnóstico e Terapêutico
Avaliar tipo de lesão, número de
lesões. extensão, gravidade

História clínica e exame objetivo

Suspeita de hiperandrogenismo
ou hipercortisolismo

Sim

Estudo hormonal, se necessário
exames imagiológicos

Sim

Fármacos, cosméticos, radiação, rosácea,
acne fulminante, neonatal, intantil, etc.

Não
Suspeita de variantes de acne
ou erupções acneiformes

Não
ACNE VULGARIS
TRATAMENTO
Tumor produtor de androgénios
- Cirurgia +/- terapêutica adjuvante
Sindrome de Cushing
- Cirurgia +/- radioterapia +/- tratamento
médico (de acordo com a etiologia)

HCSR não clássica
Crianças com pubarca precoce
e/ou ↑ velocidade crescimento:
- Glicocorticóide
Mulher

Acromegalia

- ACO combinado e/ou antiandrogénios

- Cirurgia +/- radioterapia +/- tratamento
médico

Sem resposta/intolerância:
- Glicocorticóide
Indução ovulação:
- Glicocorticóide + /- Clomifeno

Figura 1. Algoritmo diagnóstico na Acne
Legenda: ACO - anticoncepcional oral; DIU – dispositivo intra-uterino; HCSR – hiperplasia congénita da suprarrenal

Síndrome Ovário Poliquístico
Proteção endometrial:
- ACO combinado / DIU / acetato
medroxiprogesterona +/- Metformina
Hirsutismo / hiperandrogenismo:
- ACO combinado
- Metformina
- Antiandrogénios
Obesidade / Insulinorresistência:
- Insulinosensibilizadores
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A obesidade é uma doença endócrina, crónica, complexa e
multifactorial. Para a maioria das pessoas, é geralmente o resultado de um desequilíbrio entre as calorias consumidas e despendidas. Numa percentagem reduzida dos casos tem uma causa endócrina ou genética.
Esta doença é actualmente um dos principais problemas do
século e, segundo a Organização Mundial de Saúde, já atingiu
proporções epidémicas com, pelo menos, 2,8 milhões de pessoas
a morrerem todos os anos pelo facto de terem excesso de peso ou
obesidade.
A Obesidade tem repercussões importantes ao nível da morbilidade, qualidade de vida e complicações que podem ter grande impacto na esperança de vida. É responsável pelo desenvolvimento de
muitas outras doenças, desde a diabetes mellitus tipo 2, à hipertensão, doenças cardiovasculares, apneia obstrutiva do sono, potencial
desenvolvimento de alguns tipos de cancro, artrite, entre outros.
Está demonstrado que a perda de peso tem um impacto significativamente positivo na saúde das pessoas com obesidade e
pré-obesidade. Com efeito, a redução de 5% a 10% do peso pode
trazer benefícios muito para além do aspecto físico, tais como a
redução de risco de diabetes tipo 2, redução de factores de risco
cardiovasculares, melhorias na pressão arterial, melhorias na gravidade de apneia do sono.
As opções de tratamento passam por medidas de mudança de
estilo de vida, como um plano alimentar adequado e exercício físico regular, assim como pelo tratamento farmacológico e cirurgia
bariátrica.

A terapêutica farmacológica deve ser considerada, em associação às medidas de estilo de vida, em todos os indivíduos com
índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 ou IMC entre 27 e
29,9 kg/m2 e pelo menos uma co-morbilidade associada, que não
tenham atingido o objectivo da perda de peso (perda de pelo menos 5% do peso corporal total em 3 a 6 meses) com medidas de
intervenção do estilo de vida. A decisão de início de terapêutica
farmacológica deve ser individualizada e efectuada apenas após
avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios de todas as opções
terapêuticas. Caso não tenha havido uma perda de, pelo menos,
5% do peso corporal após três meses, deve ser considerada a interrupção do fármaco.
O orlistato, o liraglutido e a associação de bupropiom/naltrexona de libertação prolongada são os únicos fármacos que, estando aprovados pela EMA e FDA, estão disponíveis em Portugal.
A escolha da terapêutica farmacológica da obesidade deve ser
individualizada tendo em conta as características da pessoa com
obesidade.
Nesta conferência serão abordados os principais benefícios
clínicos do liraglutido 3,0 mg na obesidade, bem como alguns dados do plano de ensaios clínicos com a sua utilização - o programa
SCALE (Satiety and Clinical Adiposity - Liraglutide Evidence).
“Por indicação expressa do autor, este artigo segue a grafia
anterior ao Novo Acordo Ortográfico de 1990”
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As úlceras de pé diabético são uma importante causa de morbimortalidade e consumo de recursos de saúde. De facto, a referenciação tardia destes doentes é responsável por uma necessidade acrescida de intervenções invasivas como amputações, que
acarretam uma diminuição franca da qualidade de vida bem como
autonomia destes indivíduos. É notório que ao nível mundial há
uma desvalorização generalizada das pequenas feridas em doentes
com diabetes, que pode justificar o referido atraso na referenciação. A correta abordagem diagnóstica e terapêutica destes doentes
é crucial a um bom resultado clínico, pelo que é importante alertar
para esta problemática.
A infeção de uma lesão em pessoa com diabetes tem um
meio favorável à sua progressão e disseminação, que pode ocorrer
rapidamente. Assim, a abordagem urgente e o tratamento eficaz
são essenciais.
Os critérios de referenciação aos hospitais de nível 3 e, como
tal, ao Centro Hospitalar Universitário de São João (Consulta
Multidisciplinar de Pé Diabético) são os seguintes:
•	Doença vascular periférica clinicamente significativa (nomeadamente com dor isquémica em repouso, claudicação
dos membros inferiores em progressão ou com sinais de
hipoperfusão tecidular);

• Úlcera neuropática com infeção moderada a grave;
• Úlcera isquémica.
Estes doentes deverão ser referenciados através do AlertP1. No
caso de se tratar de doente com úlcera neuropática do pé de aparecimento recente com infeção moderada a grave ou úlcera isquémica
podem ser referenciados para a consulta através do mesmo sistema
(AlertP1) e/ou através de contacto telefónico para o responsável da
consulta do Pé Diabético ou para o médico endocrinologista de chamada ao Serviço de Urgência (contacto- 961313470).
Consoante a situação clínica poderá ser aconselhada a vinda
do doente ao Serviço de Urgência ou à consulta externa.
Apenas a união de esforços entre as diversas instituições e os
diferentes profissionais de saúde envolvidos permitirá uma boa e
atempada orientação destes doentes.
Referências
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Introdução
A hipoglicemia é o principal fator limitante na gestão do controlo glicémico de pacientes com diabetes tipo 1 e, com menor
frequência, de diabéticos tipo 2. Em ambas as situações, o risco
de hipoglicemia grave aumenta proporcionalmente a um alvo de
hemoglobina glicada (HbA1c) mais reduzido.
Definição
Num indivíduo com diabetes, a American Diabetes Association
(ADA) definiu hipoglicemia como qualquer episódio de concentração de glicose plasmática anormalmente baixa (com ou sem sintomas) que expõem o indivíduo a efeitos nefastos. Embora os limiares
glicémicos que induzem sintomatologia variem entre pessoas, este
grupo de trabalho classificou a hipoglicemia em 3 níveis:
Nível 1 – Glicemia < 70 mg/dL e ≥ 54 mg/dL
Nível 2 – Glicemia < 54 mg/dL
Nível 3 – Evento grave que se caracteriza por alteração do
estado de consciência e/ou físico que implica a necessidade de
auxílio por outra pessoa.
Manifestações clínicas
Classicamente, as hipoglicemias manifestam-se primeiramente com sintomas neurogénicos e posteriormente com sintomas
neuroglicopénicos. Os primeiros resultam da estimulação colinérgica e incluem sudorese, nervosismo, tremores, tontura, palpitações ou fome. Os segundos são consequência do insuficiente
suprimento cerebral de glicose e manifestam-se por prostração,
alterações de comportamento, discurso incoerente, redução do nível de consciência, convulsões ou coma.

ou insulina. No entanto, é preciso estar ciente que qualquer outra
classe farmacológica, quando associada a uma destas três, poderá
potenciar o risco destes eventos.
Fatores de risco
No doente cujo tratamento inclui fármacos que poderão originar hipoglicemias existem outros fatores de risco para a sua
ocorrência como por exemplo insuficiência autonómica associada
à hipoglicemia, diabetes de longa duração, idade mais avançada,
refeições erráticas, exercício físico, ingestão alcoólica, doença renal crónica ou malnutrição.
Prevenção
Reduzir o risco de hipoglicemia enquanto se consegue manter
ou melhorar o controlo glicémico envolve educação e capacitação
do paciente, auto-monitorização frequente da glicemia, objetivos
glicémicos individualizados, uso de esquemas de insulina flexíveis e ajustados ao doente em questão e orientação e apoio profissional contínuo.
Tratamento
O objetivo do tratamento consiste em reestabelecer os níveis
de glicemia para aquilo que é normal. Tal, poderá ser conseguido
fornecendo hidratos de carbono (via oral ou EV) ou, em casos
de hipoglicemia grave, através da administração de glucagon IM.
Referências
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Introdução
Nefropatia diabética (ND) é a principal causa de doença renal
crónica (DRC) a nível global. Estima-se que cerca de 30% dos
doentes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e 40% dos doentes
com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) irão desenvolver ND. Tais
números revestem-se de particular importância, dado que a nefropatia é o mais forte preditor de mortalidade em doentes com DM2.
A maioria dos doentes com ND irá falecer por causas CV (cardiovasculares) antes de alcançar estádios terminais da doença renal.
Estudos recentes, têm, porém, demonstrado que a evolução da
ND diabética não é necessariamente no sentido de um agravamento inexorável e que o tratamento precoce pode atrasar ou prevenir
a progressão da doença.
Diagnóstico e monitorização
A ND apresenta-se como albuminúria persistente (moderada
ou gravemente elevada) e/ou com um declínio progressivo da
TFG.
Uma vez que os estadios iniciais da DRC na DM são assintomáticos, o diagnóstico é geralmente feito através rastreio analítico.
Por isso, a monitorização da função renal deve ser feita anualmente com quantificação da albuminúria através do ratio albumina/creatinina na urina e estimação da taxa de filtração glomerular,
usando valores de creatinina sérica. Resultados alterados deverão
ser confirmados em 3 a 6 meses. Em DM1 é recomendado iniciar
rastreio 5 anos após diagnóstico, enquanto em DM2, o rastreio da
doença renal deverá ser iniciado à data de diagnóstico.
Terminologia
É importante notar que não é necessária a presença de albuminúria para se estabelecer o diagnóstico de ND. Uma proporção
substancial de diabéticos normoalbuminúricos apresenta DRC
com achados histopatológicos consistentes com ND, nomeadamente, a presença de espessamento membrana basal glomerular,
esclerose glomerular, lesão endotelial, expansão do mesângio,
nódulos e podocitopatia. Paralelamente, outras formas de doença renal, incluindo lesões glomerulares não clássicas e doença
tubulointersticial, podem-se desenvolver em doentes diabéticos.
Assim, na ausência de avaliação da histologia renal, é preferível
classificar os doentes como tendo “doença renal diabética” em detrimento de “nefropatia diabética”.

Factores de risco
A duração da DM, o pobre controlo glicémico e a presença de
hipertensão arterial são factores de risco (FR) importantes para o
desenvolvimento de nefropatia diabética. Obesidade, tabagismo,
dislipidemia e factores genéticos estão também implicados no desenvolvimento e progressão da doença renal (Fig. 1).
Abordagem
A abordagem do doente diabético com doença renal crónica é,
de uma forma geral, semelhante à do doente diabético sem patologia renal, com algumas considerações específicas.
Impõe-se uma abordagem multifactorial, tendo como alvo diferentes áreas: redução do risco CV, incluindo controlo tensional
e do perfil lipídico, inibição do sistema renina-angiotensina e controlo glicémico.
A modificação de FR, incluindo cessação tabágica, promoção
de actividade física e cuidados nutricionais – restrição salina e ingestão proteica de 0,8 g/kg/dia, são igualmente cruciais. O controlo
do perfil lipídico deve ser personalizado e respeitar os valores alvos
de LDL desejados, de acordo com o risco CV de cada doente.
Controlo tensional e bloqueio do sistema renina-angiotensina
Um bom controlo tensional reduz o risco de complicações
micro e macrovasculares associadas a DM, com redução da mortalidade e morbilidade CV e renal. Como tal, recomenda-se um
controlo tensional intensivo nos doentes diabéticos, com tensões
arteriais alvo <130/80 mmHg.
A presença de valores elevados de albuminúria acarreta, independentemente da TA, um risco acrescido de doença renal e CV.
Encontra-se, actualmente, bem estabelecido o efeito renoprotetor
do bloqueio do sistema renina-angiotensina (SRA), com diminuição e mesmo reversão da albuminúria e diminuição do risco de
progressão de doença renal.
Com base nestas evidências, recomenda-se, em todos os doentes com DM, hipertensão arterial e presença de albuminúria, o
bloqueio do SRA, com a instituição de terapêutica com IECA ou
ARA, na dose máxima tolerada.
Após introdução ou ajuste de dose da terapêutica anti-hipertensora, dever-se-á proceder à reavaliação da função renal em
2-4 semanas, prestando especial atenção à evolução da creatinina
plasmática e aos valores de potássio.
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Figura 1. Algoritmo da abordagem do doente com doença renal diabética

Controlo glicémico e alvos glicémicos
À semelhança de diabéticos sem DRC, doentes com ND deverão manter monotorização do controlo glicémico com HbA1c
bianualmente, com frequência aumentada (até 4 vezes/ano) se o
doente se encontrar fora do alvo glicémico estabelecido ou se realizadas alterações na terapêutica antihiperglicémica.
Os valores alvo de HbA1c deverão ser individualizados, variando entre <6,5% e <8%, uma vez que os benefícios e riscos
associados a um determinado valor de HbA1c variam de acordo
com as características do doente. Doentes mais jovens, com poucas ou nenhumas comorbilidades e DRC em estádios iniciais, beneficiarão certamente de um controlo mais rígido. Do outro lado
do espectro, doentes mais idosos, com presença de diversas comorbilidades, complicações macrovasculares importantes e maior
risco de desenvolvimento de hipoglicemias, terão, naturalmente,
valores alvo de HbA1c menos ambiciosos.
Terapêuticas antihiperglicémicas em doentes com DM2 e ND
Estudos recentes vieram comprovar que inibidores do co-transportador sódio-glicose 2 (iSGLT2), são eficazes na redução
da mortalidade por todas as causas e na redução do risco de progressão da doença renal. Este benefício parece ser independente
do controlo glicémico.
Assim, e de acordo com as mais recentes recomendações da
KDIGO (kidney disease: improving global outcomes), um iSGLT2 deverá ser adicionado ao esquema de metformina nos doentes com ND (Fig. 1).
Todos os doentes com DN e eTFG>30 mL/min deverão cumprir
como terapêutica de primeira linha a combinação metformina+ iSGLT2, inclusive se alcançado o alvo HbA1c sob metformina.

De realçar que os benefícios dos iSGLT2 parecerem ser independentes do controlo glicémico. Assim, mesmo quando exercendo efeitos modestos na redução de HbA1c, particularmente em
doentes em estadios mais avançados de DRC, os efeitos cardio
e renoprotectores permanecem e como tal, não se recomenda a
descontinuação do fármaco a não ser em evolução para estadio
terminal, com necessidade de diálise.
Se necessário para optimização do controlo glicémico, outros
antidiabéticos poderão e deverão ser adicionados à terapêutica de
base (metformina + iSGLT2). Dados os benefícios cardiovasculares e, possivelmente, renoprotetores dos agonistas dos receptores
do GLP1 (Glucagon-like peptide-1), recomenda-se, quando possível e apropriado, a priorização destes agentes.
Terapêuticas antihiperglicémicas na ND
Os rins desempenham um papel fundamental na clearance da
maioria dos antidiabéticos. Como tal, com a progressão da doença
renal, atenção deverá ser prestada à eventual necessidade de ajuste
de dose (Fig. 2).
Critérios de referenciação a Nefrologia
Perante TFG < 30 mL/min e albuminúria >300 mg/g creatinina é prudente a referenciação a consulta de nefrologia. Adicionalmente, recomenda-se referenciação sempre que prevaleçam dúvidas na etiologia da doença renal, nomeadamente, em doentes com
diminuições abruptas da TFG à apresentação, declínio acentuado
da função renal, doentes com sedimento urinário activo, sinais ou
sintomas sugestivos de outras patologias sistémicas, HTA e/ou hipercaliémia refratária.
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Figura 2. Ajuste renal da terapêutica antidiabética, de acordo com estadio da DRC (KDIGO)

Critérios de referenciação a Endocrinologia
Na presença de DN, mantêm-se como critérios de referenciação a Endocrinologia: diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 com mau
controlo glicémico (apesar de optimização terapêutica), DM2 com
necessidade de esquemas complexos de insulina, DM com etiologia não esclarecida, DM associada a endocrinopatias.
Conclusão
A nefropatia diabética, fortemente associada a um mau controlo glicémico, é a causa mais comum de doença renal crónica.
Estudos recentes têm lançado uma nova onda de optimismo no
tratamento da ND, com novos fármacos a demonstrarem benefícios substanciais no prognóstico destes doentes.
A abordagem de um doente com ND assenta em diferentes pilares (Fig. 1): modificação do estilo de vida e de factores de risco cardiovasculares, com controlo tensional intensivo, controlo da dislipi-

demia e controlo glicémico. O bloqueio do sistema renina angiotensina com IECA ou ARA é recomendado em todos os doentes com
HTA, DM e albuminúria. Estudos recentes a demostrarem claros
efeitos renoprotectores dos iSGLT2, sustentam as novas recomendações da KDIGO que, em todos os doentes com ND e TFG>30
mL/min, a terapêutica antihiperglicémica de primeira linha deverá
ter como base a combinação de metformina e iSGLT2.
Referências
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Muitos doentes com diabetes mellitus tipo 2, ao longo da progressão da sua doença irão eventualmente requerer e beneficiar
de tratamento com insulina. A diabetes tipo 2 é uma doença progressiva e deve ser objetivamente explicado de forma regular aos
doentes a possibilidade de ser necessário iniciar esta terapêutica,
devendo os profissionais de saúde evitar usar a insulina como uma
ameaça ou descrever o início da insulinoterapia como um sinal de
falência pessoal ou de castigo. Pelo contrário, devem sublinhar a
importância da insulina para manter e atingir um bom controlo
glicémico dado a progressão da doença. A educação terapêutica
é fundamental e o doente deve estar envolvido no tratamento e
fazer a auto-titulação das doses de insulina baseada na autovigilância glicémica. A educação deve compreender também aspetos
da dieta e como evitar e tratar as hipoglicemias.
Insulina basal
A insulina basal isoladamente é a forma mais simples e pode
ser suficiente em determinados doentes, podendo ser adicionada
à metformina e a outros antidiabéticos orais. Deve-se começar
com doses estimadas baseadas no peso corporal (por exemplo
0,1–0,2 UI/kg/dia) com posterior titulação ao longo de dias ou
semanas, de acordo com as necessidades. A principal ação da
insulina basal é diminuir a produção hepática de glicose, com
o objetivo de manter a euglicemia durante a noite e entre as refeições. O controlo da glicemia de jejum pode ser atingido com
uma insulina humana NPH ou com um análogo de longa duração. A vantagem dos análogos é diminuir o risco de hipoglicemias sintomáticas e hipoglicemias noturnas comparativamente
com a NPH. Os análogos de ultra-longa duração (glargina U300
e degludec), diminuem ainda mais o risco de hipoglicemias comparativamente com a insulina glargina U100, quando em combinação com antidiabéticos orais.
Insulina prandial
Doentes com diabetes mellitus tipo 2 podem necessitar de doses de insulina antes das refeições adicionalmente à insulina basal.
A dose recomendada para iniciar uma insulina prandial é de 4UI
ou 10% da dose basal antes de cada refeição. Muitas vezes pode-se começar por esquema basal-plus, em que se adiciona um bólus
de insulina prandial na refeição mais abundante ou naquela em
que existir uma maior excursão pós-prandial. Depois pode existir
a necessidade de evoluir para 2 ou 3 bólus pré-prandiais (o clás-

sico esquema basal-bólus). Quando se adicionam doses significativas de insulina prandial ao jantar, deve-se ter em consideração
a possibilidade de diminuir a dose de insulina basal da noite. Ao
iniciar um esquema basal-bólus, a titulação de doses de insulina
é muito importante, com ajustes que devem ser feitos na insulina
que funciona como bólus e também na insulina basal. Os doentes
devem compreender o perfil farmacodinâmico de cada insulina
que estão a usar para melhor compreenderem as titulações. É importante realçar que as pessoas com diabetes estão a envelhecer
cada vez mais e pode ser necessário simplificar regimes complexos, devido ao declínio da capacidade de auto-tratamento.
Insulina sob a forma de pré-mistura
Os regimes de intensificação de insulina podem ser feitos com
um regime basal-plus seguido de basal-bólus ou com duas ou três
administrações de insulina pré-mistura. A insulinoterapia sob a
forma de pré-mistura tem vantagens e desvantagens. O regime basal-bólus oferece maior flexibilidade aos doentes com esquemas
e refeições mais irregulares. Por outro lado, as pré-misturas são
esquemas mais simples, mais convenientes para alguns doentes,
mas a proporção entre basal e rápida é fixa.
Terapêutica combinada injetável
Se a insulina basal noturna já foi titulada até um nível aceitável de glicemia em jejum ou se a dose já é superior a 0,5 UI/kg/
dia e a A1c permanece acima do alvo, considerar a terapêutica injetável combinada. Nesta terapêutica combinada pode-se usar um
análogo do GLP-1 com insulina basal ou esta última com múltiplas doses de insulina prandial. Esta combinação de insulina basal
e análogo do GLP-1 tem o potencial de baixar a glicemia, com
menor ganho ponderal e menos hipoglicemias comparativamente
aos regimes mais intensivos de insulinoterapia.
Quando se inicia terapêutica injetável de combinação, a metformina deve ser mantida (se possível, ver TFG), enquanto a terapêutica com as sulfonilureias e os inibidores da DPP4 (no caso
dos aGLP1) deve ser descontinuada.
Em doentes que requerem doses muito elevadas de insulina,
pode optar-se por adicionar uma tiazolidinediona (atenção à retenção hídrica e outros efeitos secundários) ou um inibidor das
SGLT2, que podem ajudar a melhorar o controlo glicémico e a
reduzir as doses de insulina necessárias, tendo em consideração
os potenciais efeitos secundários.
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Neste curso prático iremos apresentar vários casos clínicos
para exemplificar como iniciar e como intensificar um esquema

com insulina basal, esquema basal-plus, esquema basal-bólus e
terapêutica combinada com análogos do GLP-1.

Tabela 1. Insulinas humanas
Insulinas Humanas
Composto

Dosagem do produto

Ação curta

Actrapid®
Insuman Rapid®
Humulin Regular®

U100
U100
U100

Ação intermédia

Insulatard®
Insuman Basal®
Humulin NPH®

U100
U100
U100

Bifásicas

Mixtard 30®
Insuman Comb 25®
Humulin M3®

U100
U100
U100

Ação rápida

Lispro (Humalog®)
Lispro (Humalog®)
Aspártica (Novorapid®)
Glulisina (Apidra®)

U100
U200
U100
U100

Ação prolongada

Detemir (Levemir®)
Glargina (Lantus®)
Biossimilar Glargina (Abasaglar®)
Biossimilar Glargina (Semglee®)
Glargina (Toujeo®)
Degludec (Tresiba®)

U100
U200
U100
U100
U300

Bifásicos

Lispro bifásica (Humalog Mix 25®)
Lispro bifásica (Humalog Mix 50®)
Aspártica bifásica (Novomix 30®)

U100
U100
U100

Análogos de Insulina

Como tratar uma hipoglicemia?
A hipoglicemia (glicemia <70 mg/dL) é uma complicação comum da insulinoterapia e um dos principais fatores limitantes do
adequado controlo metabólico. Importa ensinar aos doentes como
devem agir perante essa situação, sendo de extrema importância
ensinar a “regra dos 15”. Na presença de hipoglicemia o doente deve ingerir um dos seguintes alimentos de ação rápida: 2-3
pacotes de açúcar (15 g) ou 2 colheres de sopa de açúcar cheias
com ou sem água;1 colher de sopa de mel; 3-4 comprimidos de
glicose; 1/2 lata de refrigerante (não dieta); 1 porção de gel de glicose (igual a 15 g de hidratos de carbono). Ao fim de 15 minutos
deve-se reavaliar a glicemia e voltar a proceder de igual forma
até a glicemia estar >70 mg/dL, altura em que o doente deve ingerir hidratos de carbono de absorção lenta. Se for um familiar/
acompanhante e o doente está insconsciente: utilizar a injeção de
Glucagon. É importante que reflita no que terá originado este episódio: fez mais exercício que o habitual? Não comeu ou comeu
menos? Comeu menos farináceos (pão, batata, arroz, feijão, massa, etc.) na sua última refeição? Enganou-se na medicação? Bebeu
bastante álcool e comeu pouco? Sendo fundamental comunicar ao
médico assistente a sua ocorrência.
Técnica de administração de insulina
A técnica correta de insulina é um passo essencial para um
bom controlo da diabetes.
A escolha da agulha
Tanto em crianças como em adultos, até as agulhas mais cur-

tas de 4 mm atravessam a pele de maneira confiável e entram na
gordura subcutânea.
Agulhas mais compridas podem fazer uma injeção intramuscular (no músculo e não no tecido subcutâneo), o que pode originar sangramento, hematomas e dor. Muitas vezes uma grande
variabilidade glicémica inexplicada e episódios de hipoglicemia
podem sugerir que a administração de insulina está a ser intramuscular e não subcutânea. Este risco é maior em pessoas magras e
naquelas que usam agulhas muito longas ou que fazem uma técnica incorreta de insulina.
Num passado recente, o comprimento de agulha recomendado
para injeção subcutânea era de 8 mm para adultos e 6 mm para
crianças. Atualmente, considera-se que são muito longos porque
aumentam o risco de injeções intramusculares com os riscos associados e sem evidência de melhor controlo glicémico. Agulhas
mais curtas são muito mais seguras, mais bem toleradas e menos
dolorosas.
A agulha de 4 mm é longa o suficiente para atravessar a pele e
entrar no tecido subcutâneo, com menor risco de injeção intramuscular. Portanto, é considerada a agulha mais segura para adultos
e crianças, independentemente da idade, sexo, etnia ou índice de
massa corporal (magro, préobeso ou obeso). Pode ser usada com
segurança e eficácia em todos os doentes com obesidade. Embora
seja a agulha de escolha para estes doentes, uma agulha de 5 mm
também pode ser aceitável.
A agulha de 4 mm deve ser inserida perpendicularmente à pele
(a 90º da superfície da pele), não em ângulo, independentemente
de uma prega cutânea ser feita.
Crianças muito jovens (menores de 6 anos de idade) e adultos
muito magros devem usar a agulha de 4 mm fazendo uma prega
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ou dobra cutânea e inserindo a agulha perpendicularmente a esta.
Os outros doentes podem injetar a insulina usando a agulha de 4
mm sem fazer a prega cutânea.
Doentes com tremores ou outros distúrbios que os impeçam de
segurar uma caneta com uma agulha de 4 mm podem necessitar de
agulhas mais longas.
Locais de administração
Os doentes devem inspecionar o local da administração antes
da injeção de insulina. As injeções devem ser administradas nos
locais limpos abaixo descritos, usando apenas mãos limpas. Se o
local corporal for considerado não limpo, deve ser desinfetado.
A desinfeção também é necessária em ambientes institucionais,
como hospitais e lares de idosos. Se for usado álcool, deve-se deixar secar completamente antes de administrar a injeção de insulina. A desinfeção geralmente não é necessária quando as injeções
de insulina são administradas em ambientes não institucionalizados, como residências, restaurantes e locais de trabalho. Os doentes nunca devem injetar insulina em locais de lipo-hipertrofia
(ver abaixo), inflamação, edema, ulceração ou infeção, bem como
através das roupas, porque não podem inspecionar o local de administração antes ou fazer facilmente a prega cutânea.
Locais de administração
1.
2.
3.
4.

Braço
Zona anterior e lateral das coxas
Região glútea
Abdómen (exceto nos 5 cm que rodeiam o umbigo)
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cho e depois injetado na outra pessoa.
Após o uso, as agulhas não devem ser deixadas colocadas na
caneta, mas sim descartadas imediatamente. Caso contrário, o ar
ou outros contaminantes podem entrar no cartucho ou a insulina
pode vazar, o que pode distorcer a precisão da dose. As agulhas
das canetas de insulina devem ser usadas apenas uma vez. Após o
uso, não são mais estéreis.
O botão da caneta para injetar a insulina, também designado
botão do polegar, só deve ser tocado depois da agulha da caneta
estar totalmente inserida no tecido subcutâneo. Depois disso, o
botão deve ser pressionado ao longo do eixo da caneta, não em ângulo. Depois que o botão do polegar estiver completamente pressionado, deve contar lentamente até 10 e depois retirar a agulha da
pele. Isso é necessário para evitar o vazamento de insulina e obter
a dose completa.
Pode precisar contar para além de 10, especialmente se administrar doses mais altas de insulina. Contar apenas até 5 pode ser
aceitável para doses menores de insulina. A pressão deve ser mantida no botão do polegar até que a agulha seja retirada da pele para
evitar a aspiração do tecido subcutâneo para o cartucho da insulina.
Análogos de insulina
Os análogos de insulina de ação rápida podem ser administrados em qualquer um dos locais de injeção acima referidos. As
taxas de absorção destas insulinas não são específicas do local de
administração.
Da mesma forma, os análogos de insulina de ação prolongada
também podem ser administrados em qualquer um dos locais de
injeção acima referidos, no entanto, a injeção intramuscular deve
ser rigorosamente evitada, pois pode levar a hipoglicemia graves.
Insulinas humanas
O local preferido para injetar a insulina regular humana é o abdómen, porque a absorção dessa insulina é mais rápida nesse local.
As pré-misturas (mistura de insulina regular/NPH) devem ser
administrada no abdómen para aumentar a velocidade de absorção
da insulina de ação curta para cobrir as excursões glicémicas pós-prandiais.
Se houver risco de hipoglicemia noturna, as pré-misturas com
insulina NPH e a insulina NPH administradas à noite devem ser
injetadas na nádega ou na coxa porque esses locais têm taxas de
absorção mais lentas.
A prega cutânea

Figura 1. Diferentes Locais = Diferentes Tempos de Absorção
A absorção é mais rápida no abdómen (abdómen > nádega > coxa)* (ver abaixo – depende do tipo de
insulina)da suprarrenal

Uso adequado das canetas de insulina
As canetas de insulina devem ser preparadas antes da injeção
para garantir um fluxo livre e desobstruído. Isto implica ver pelo
menos uma gota de insulina na ponta da agulha. Uma vez que o
fluxo livre é verificado, o doente pode marcar a dose desejada de
insulina e injetar.
As canetas e os cartuchos de insulina são para uso individual e
nunca devem ser compartilhados entre os doentes. Caso contrário,
o material biológico de uma pessoa pode ser introduzido no cartu-

Fazer a prega ou dobra cutânea é necessário quando a distância da superfície da pele ao músculo é menor ou igual ao comprimento da agulha. Fazer a prega cutânea no abdómen quase duplica
a distância da pele ao músculo.
Na coxa, às vezes é difícil fazer a prega cutânea, e o aumento médio
da distância da pele ao músculo pode ser de apenas 20%. Raramente é

Figura 2. Prega cutânea correta e incorretas
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necessário fazer a prega cutânea nas nádegas por causa da abundância
de tecido subcutâneo nessa localização. Quando a prega cutânea é realizada no braço deve ser feita por outra pessoa que não o doente.
Agitar ou não a insulina
As insulinas turvas (por exemplo, insulina NPH e insulinas
pré-misturadas) devem ser suavemente roladas e agitadas até que
os cristais sejam ressuspensos (a solução se transforme num aspeto branco leitoso). Agitar ou tombar envolve um movimento completo para cima e para baixo da caneta ou do frasco de insulina, e
a rotação envolve um ciclo completo de rotação entre as palmas
das mãos. Deve ser feiro o rolamento horizontal do cartucho de
insulina entre as palmas das mãos 10 vezes durante 5 segundos, e
depois, rodar 10 vezes a insulina durante 10 segundos.
Deve-se confirmar visualmente se a insulina ressuspendida
está suficientemente misturada após cada enrolamento e inclinação e repetir o procedimento se a massa de cristais turvos permanecer no cartucho. A agitação vigorosa deve ser evitada porque
isso produz bolhas que afetarão a precisão da dose. Deve-se evitar
expor a insulina ao calor direto, luz ou agitação excessiva.

Figura 5. Lipoatrofia

Existem 2 tipos principais de lipodistrofia – lipoatrofia e lipohipertrofia.

Lipoatrofia é a perda de adipócitos ou células constituintes
do tecido adiposo e clinicamente manifesta-se como indentação e
cratera. A lipohipertrofia é o aumento dos adipócitos que se manifesta como inchaço ou endurecimento do tecido adiposo. Muitas
vezes é mais fácil palpar as áreas de lipodistrofia do que as ver.
Deve-se inspecionar os locais de administração de insulina, para
deteção precoce das áreas de lipodistrofia; fazer rotação dos locais
de administração, fazer uma técnica de injeção adequada e prevenir o aparecimento destas alterações.
A absorção de insulina injetada nas lesões de lipodistrofia pode
ser errática e imprevisível, o que pode originar hiperglicemias, hipoglicemias inesperadas ou aumento da variabilidade glicémica.
Por outro lado, ao se mudar as injeções de insulina de áreas de
lesões de lipodistrofia para áreas de tecidos normais aumenta-se
o risco de hipoglicemia, a menos que seja diminuída a dose de
insulina. Não se deve injetar a insulina em áreas de lipodistrofia.
Para prevenir o aparecimento de lipodistrofia, recomenda-se
o uso de zonas de injeção maiores, a rotação correta no local da
injeção e a não reutilização de agulhas.
Mudar o local de injeção de insulina de uma área de lipodistrofia para uma área de tecido normal geralmente requer uma redução na dose de insulina injetada.
A quantidade de diminuição da dose de insulina varia de indivíduo para indivíduo e deve ser guiada pelas medições da glicemia
capilar. Geralmente, as reduções excedem 20% da sua dose original.
As injeções de insulina devem ser sistematicamente rodadas
para evitar lipodistrofias. Isso significa injetar pelo menos 1 cm
(ou aproximadamente a largura de um dedo de um adulto) do local das injeções prévias, um procedimento vital que requer planeamento e atenção cuidadosos. Deve ter um esquema de rotação
fácil de seguir desde o início da terapêutica com insulina. Um
esquema possível envolve a divisão dos locais de injeção em quadrantes (ou metades quando usar as coxas ou nádegas), usando um

Figura 3 e 4. Casos de lipohipertrofia

Figura 3 e 4. Casos de lipohipertrofia

Como guardar a insulina
A insulina por abrir ou por utilizar deve ser guardada num
frigorífico em que não haja risco de congelação.
Após o uso inicial (em caneta pré-cheia, cartucho ou frasco),
a insulina deve ser armazenada à temperatura ambiente (15-30ºC)
por até 30 dias ou de acordo com as recomendações do fabricante
e dentro das datas de validade.
Canetas de pré-mistura de insulina e algumas das insulinas
mais novas podem variar nas diretrizes de armazenamento, portanto deve-se verificar as recomendações do fabricante. Se a temperatura ambiente exceder 30°, a insulina em uso corrente deve
ser armazenada no frigorífico, devendo a insulina ser aquecida
antes da injeção. Para tal, basta rolar a caneta entre as palmas das
mãos. Não se deve guardar a insulina no carro, nomeadamente
no porta luvas. A temperatura nos veículos fechados pode atingir
temperaturas muito elevadas (superiores a 32ºC), o que origina
perda de potência da insulina. Quando se viaja de avião, a insulina
deve ser toda transportada (junto com uma declaração médica), na
bagagem de mão ou de cabine. Se a insulina for para o porão do
avião, irá congelar e terá perda quase total de potência ou ficará
destruída. Nunca se deve armazenar ou colocar a insulina em temperaturas extremas (acima de 32ºC ou abaixo de 2ºC).
Lipodistrofias
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ou sangramento e reutilização de agulhas.
A reutilização de agulhas não é uma boa prática na injeção
de insulina e portanto, os pacientes devem ser desencorajados de
fazê-lo e devem estar cientes das associações com as complicações acima descritas.
Como já referido, as agulhas da caneta de insulina devem ser
usadas apenas uma vez, já que após o uso, não são mais estéreis.
No entanto, os doentes que reutilizam agulhas não devem ser submetidos a afirmações alarmantes de morbidade excessiva por essa
prática, ainda que não o devam fazer.
Vazamento de insulina

Figura 7. Outras possibilidades de rotação.

quadrante por semana e rotando de quadrante para quadrante em
uma direção consistente (por exemplo, no sentido horário).
Reutilização de agulhas
Existe uma associação entre reutilização de agulhas e aparecimento de lipodistrofias. Também existe uma associação entre dor

Devem usar-se agulhas com tecnologia de parede fina ou de
parede extra-fina.
Contar até 10 após o êmbolo estar totalmente deprimido antes
de retirar a agulha da pele (ver acima). Isso permite tempo suficiente para a insulina injetada se espalhar pelos planos teciduais
e fazer com que o tecido se expanda e se estique. Se os doentes
relatam vazamento frequente de insulina na pele, os profissionais
de saúde devem fazer observação direta da sua técnica de auto-injeção para detetar possíveis problemas ou erros relacionados
com a técnica de administração, que podem ser modificados ou
corrigidos e deste modo resolver o problema do vazamento de
insulina.
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Comunicações Breves
PRÉMIO DRA. LÍDIA PEREIRA MONTEIRO
Medicina Geral e Familiar
MGF 1 NA PELE DA DIABETES - REVISÃO
SOBRE DERMATOSES NA DIABETES
Ana Aires1
1

USF Alpha, ACeS Baixo Vouga

Introdução: A diabetes mellitus (DM) cursa com hiperglicemia
crónica por defeitos da secreção/ação da insulina, desencadeando, a
médio-longo prazo, consequências micro e macrosvasculares. Em
79,2% a pele apresentará alguma manifestação decorrente da DM.
Objetivo: Alertar para as diferentes dermatoses da DM.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na MEDLINE de artigos originais sobre o tema, após a qual foi elaborada uma revisão
narrativa da literatura.
Resultados: A pele pode sofrer alterações induzidas pela diabetes,
como alteração da microvasculatura, que agrava com a progressão
da doença, ou a deposição aumentada de colagénio. Deste modo,
algumas dermatoses surgem associados a um mau controlo glicémico com outras complicações microvasculares associadas, como
é o caso da dermopatia diabética e o xantoma eruptivo ou a rubeose facial. Por outro lado, algumas lesões estão tipicamente mais
associadas à DM tipo 1 como a necrobiose lipoidica ou o vitiligo.
Discussão: Identificar dermatoses da diabetes pode não só levar
o Médico de Família a considerar esta patologia como hipótese
diagnóstica, como também, nos casos de uma DM já conhecida,
pode ser indicador de um mau controlo glicémico com outras
complicações vasculares. Conhecer as dermatoses da DM possibilitam o seu diagnóstico e tratamento e melhoria da qualidade de
vida doente.
Palavras-chave: Dermatoses, Diabetes

MGF 2 QUANDO A DIABETES SE REVELA NA
PELE
Ana Aires1, Manuela Loureiro2
1
2

USF Alpha, ACeS Baixo Vouga, Ovar
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro

Introdução: Em diabéticos, é comum o surgimento de dermatosses associadas, estimando-se que 79,2% destes doentes tenham
algum momento da vida manifestações cutâneas.
Caso Clínico: O presente caso retrata uma mulher de 49 anos, com
diagnóstico de Diabetes mellitus tipo I há 24 anos, sem atingi-

mento de órgãos alvo, mas com períodos de grande dificuldade de
aceitação da doença e descontrolo glicémico (HbA1c ± 8,5%). A
utente terá sido referenciada à consulta de Dermatologia por suspeita de granuloma anular, com posterior confirmação histológica.
Em consultas subsequentes, concomitantemente à progressão da
diabetes, a doente veio a apresentar também inúmeros fribromas
moles no pescoço e axilas, múltiplas queratoses seborreicas em
todo o tegumento, acantose nigricans com espessamento das pregas, necrobiose lipoidica e um melanoma in situ no pé esquerdo.
Todo este quadro dermatológico acometia uma considerável extensão do tegumento, causando acentuado impacto estético que se
repercutia numa baixa auto-estima da doente.
Discussão: Atendendo à riqueza do quadro clínico, o caso reforça a importância do reconhecimento das dermatoses da diabetes
para otimização do acompanhamento dos doentes e melhoria da
qualidade de vida.
Palavras-chave: Diabetes, Dermatoses

MGF 3 PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DE
ATUAÇÃO NA ACNE NOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
Sara Carneiro Alves1, Catarina Ramos Rodrigues2
1
2

USF Corino de Andrade
USF Eça de Queirós

Introdução: A acne é uma doença inflamatória multifatorial e
afeta até 90% dos adolescentes, podendo manter-se ou até desenvolver-se na idade adulta. Diagnósticos diferenciais devem ser
considerados. Dada a elevada prevalência desta doença, o médico
de família assume um papel essencial no seu reconhecimento e
orientação.
Objetivo: Criar um protocolo de atuação para apoiar a avaliação e
decisão terapêutica na acne
Metodologia: Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica em bases
de dados científicas, de acordo com as palavras-chave acne, treatment e management.
Resultados: O diagnóstico baseia-se na clínica. Para a decisão do
tratamento importa considerar o tipo de lesões e a sua gravidade,
o tipo de pele, as complicações associadas, a presença de sinais de
hiperandrogenismo nas mulheres, causas de agravamento e tratamentos prévios. Para as formas mais ligeiras, o tratamento assenta
em formulações tópicas (retinoides, antimicrobianos e peróxido
de benzoílo), podendo ser utilizada terapêutica oral (hormonal,
antimicrobiana ou retinoides) nas situações mais graves e consoante cada caso.
Discussão/Conclusão: O desenvolvimento de um protocolo de
atuação permite apoiar, com linhas gerais, a abordagem a esta do-
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ença, proporcionando a identificação dos benefícios de cada tratamento e a uniformização da prática para cada grupo de doentes.
Palavras-chave: acne, tratamento, diagnóstico

MGF 4 APENAS MAIS UM CASO DE
ANSIEDADE?
Graça Cardoso1, Ana Luísa Silva1, Ana Cristina Varandas1, Lígia
Silva1
1

USF Bela Saúde

Introdução: A ansiedade é motivo frequente de consulta em cuidados de saúde primários, devendo o médico de família permanecer alerta para a existência de uma possível condição subjacente.
Caso Clínico: Mulher, 63 anos, antecedentes de tiroidectomia total com esvaziamento cervical por carcinoma papilar da tiroide
com exérese inadvertida de duas paratiroides em 2010, seguida
de terapêutica ablativa com iodo. Em 2016 inicia quadro de mialgias, parestesias das mãos e ansiedade, com agravamento progressivo até outubro/2018, altura em que intensificou o número de
recorrências à consulta aberta pelo mesmo motivo, melhorando,
no entanto, com analgesia e diazepam. Em janeiro/2019 recorre
novamente à consulta aberta, com quadro de ansiedade extrema
e membros superiores em flexão, sem melhoria com relaxante
muscular, tendo sido referenciada ao serviço de urgência onde,
após vários exames, foi constatada hipocalcemia grave, ficando
internada para correção e estudo. À data de alta encontrava-se assintomática.
Conclusão: A hipocalcemia pós tiroidectomia total de apresentação tardia é uma condição rara, podendo manifestar-se por irritabilidade, cãibras, mialgias, parestesias periorais e dos membros,
mimetizando doenças reumatológicas, ortopédicas ou psiquiátricas. Objetivamente pode apresentar-se com sinal de Trousseau
e/ou Chvostek. Este caso relembra a importância de contemplar
diagnósticos diferenciais perante queixas de ansiedade, não esquecendo doenças potencialmente fatais.
Palavras-chave: Ansiedade; Hipocalcemia; hiperparatiroidismo

MGF 5 EFEITOS PSICOLÓGICOS DO
DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS
Carla Patrícia Marques1, Maria Ema Duarte1
1

USF S. Domingos, Santarém

Introdução: O diagnóstico de diabetes mellitus (DM) produz uma
carga psicossocial e problemas de saúde mental associados à doença.
Objectivos: Sumarizar a evidência existente à cerca da importância do apoio psicológico após o diagnóstico de DM.
Métodos: Foram pesquisadas revisões e estudos transversais,
aleatorizados e qualitativos, publicados após 2010, nas bases de
dados PubMed e Cochrane. Os termos MeSH utilizados foram:
“psychological effect”, “diagnosis” e “diabetes”. Excluí os artigos
cujo texto integral não estava disponível gratuitamente.
A revisão dos artigos foi efectuada em duas fases: revisão por título/resumo, após a qual se realizou revisão do texto integral dos
artigos remanescentes.
Resultados: De um total de 1030 artigos encontrados, foram
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identificados 246 que cumpriam os critérios de inclusão após revisão título/resumo. Apenas 16 foram seleccionados após revisão
do texto integral. Destes havia a seguinte distribuição: 8 estudos
transversais, 4 revisões sistemáticas, 3 estudos aleatorizados e 1
estudo qualitativo.
Discussão: Os profissionais de saúde devem explorar a perspectiva dos doentes sobre DM, medicação e crenças a respeito da
doença. A identificação de factores de stress e o fornecimento de
informação adequada pode melhorar a adesão à medicação e, consequentemente, o controlo desta patologia, optimizando o atendimento a estes utentes.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus

MGF 6 ACIDOSE LÁCTICA E METFORMINA
Virgínia Abreu Marques1, Leonor Pinto Serra1, Inês Francisco1,
Soraia Branco1, Tiago Dantas Cerqueira1, Pedro Ribeiro Tavares1
1

USF Rainha Santa Isabel

Enquadramento: A metformina é o antidiabético oral de primeira
escolha no tratamento da diabetes mellitus tipo 2 pelo seu perfil de
tolerância e segurança. A acidose láctica (sob a forma de MALA metformine-associated lactic acidosis) é a complicação potencial
mais grave da toma deste fármaco. Diversos factores contribuem
para a sua ocorrência como lesão renal aguda, insuficiência cardíaca e desidratação. Apesar de rara, esta complicação é potencialmente fatal, daí a importância da monitorização, pelo médico de
família, de factores de risco para o seu desenvolvimento.
Caso Clínico: Mulher, 78 anos, diabética sob vildagliptina/metformina 50/1000 mg 2id e glicazida 30 mg id. Recorre ao SU
por dor abdominal e prostração. História de diarreia com 3 dias
de evolução. À entrada encontrava-se hipotensa (90/45 mmHg),
pálida, sudorética e polipneica. Estuporada. Faz-se gasimetria (aa)
que revela pH 6.678; pCO2 16,2 mmHg; lactatos 22,27 mmol/L.
Contactou-se Medicina Intensiva e foi internada para suporte e
realização de diálise.
Discussão: O cumprimento das doses terapêuticas de metformina
e seu ajuste à função renal é função primordial do médico de família. Cabe ao médico de família manter-se atento a factores de risco
para esta entidade e fazer a correcta gestão terapêutica para evitar
a ocorrência desta complicação.
Palavras-chave: metformina, acidose láctica

MFG 7 LEVEDURA DE ARROZ VERMELHO
– QUAL A EVIDÊNCIA NO TRATAMENTO DA
DISLIPIDEMIA?
Sofia Macedo Silva1, Ana Margarida Marques2, Maria Inês Silva3
USF Esposende Norte
USF Vida +
3
USF São João do Porto
1
2

Introdução: A levedura de arroz vermelho (LAV) tem sido uma
alternativa popular entre os “produtos naturais”, com o intuito de
melhorar o perfil lipídico. Este estudo pretende rever a evidência
disponível acerca da eficácia e segurança da utilização de LAV.
Métodos: Pesquisa na PubMed e sítios de medicina baseada na
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evidência, com termos MESH “hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors”, “red yeast rice” e “dyslipidaemias” nos últimos 5 anos. O nível de evidência foi atribuído segundo a escala
Strenght of Recomendation Taxonomy.
Resultados: Dos 86 artigos encontrados, 8 cumpriram os critérios de inclusão – 1 meta-análise, 2 revisões sistemáticas (RS),
3 ensaios clínicos aleatorizados (ECA) e 2 normas de orientação
clínica (NOC). A meta-análise sugeria que a LAV é uma abordagem eficaz e relativamente segura para o tratamento da dislipidemia comparativamente ao placebo (NE 1). Uma das RS referia um
efeito similar da LAV à sinvastatina (NE 2). A segunda RS, assim
como os 3 ECA, corroboravam a meta-análise. Ambas as NOC
sustentavam um efeito hipocolesterolémico da LAV, entre 20%25%, com doses de monocolinaK até 10 mg/dia.
Conclusão: A evidência atualmente disponível demonstra um
efeito benéfico consistente da LAV no tratamento da dislipidemia
(Força de Recomendação A). Não foram descritas reações adversas significativas.

MGF 8 DOENÇA DE GRAVES NO PÓSPARTO: UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
IMPORTANTE
Miguel Monte1, Sofia Pinto da Costa1, Hélder Aguiar1
1

USF São João, ACES Aveiro Norte

Mulher de 28 anos, seguida nos Cuidados de Saúde Primários
durante a primeira gravidez, sem intercorrências durante este período. O parto decorreu em Agosto de 2016, sem complicações.
Acompanhou a filha para as consultas de vigilância do primeiro
ano de vida. Nestas consultas, cujo foco principal era a filha, era
abordado o suporte familiar, registando-se queixas de cansaço,
agitabilidade e perda de peso por parte da mãe que eram atribuídas ao “blues” pós-parto e às alterações na rotina. Pelo agravamento das queixas, foi pedido estudo de função tiroideia em
Julho de 2017, registando-se hipertiroidismo muito marcado. Foi
reencaminhada para o serviço de Endocrinologia de Gaia onde
foi diagnosticada de Doença de Graves, tendo iniciado metibazol
e propanolol. A mulher melhorou progressivamente, reduzindo
gradualmente a dose dos fármacos. Em 2018 revelou desejo de
engravidar, tendo realizado citologia cervicovaginal, e tendo sido
avisada do risco teratogénico da terapêutica instituída. Em 2020,
já assintomática, suspendeu a medicação e voltou a engravidar.
Este caso é ilustrativo de uma patologia que pode surgir no período pós-parto, mas cujo diagnóstico diferencial pode ser atrasado
pelas alterações muito frequentes da mãe nesta altura e porque a
atenção do médico e da família está mais virada para o bebé.

MGF 9 RETRATO DA DIABETES NO ACES
BAIXO VOUGA
Pedro Lopes1, Daniela Correia1
1

ACES Baixo Vouga

Introdução: Atualmente, a diabetes é uma das doenças não-transmissíveis mais comuns a nível mundial, constituindo a 5ª causa de
morte. A nível local, a diabetes foi considerada oterceiro problema
prioritário no Plano Local de Saúde do ACES Baixo Vouga.
Dentro das complicações, inclui-se a retinopatia diabética, a in-

suficiência renal, a vasculopatia e neuropatia periféricas e as doenças cardiovasculares. Para além disso, a diabetes é responsável
por uma importante quantidade dos gastos em saúde.
Objetivo: Com este estudo pretende-se caracterizar os utentes diabéticos do ACES Baixo Vouga.
Material e Métodos: Análise retrospetiva dos utentes diabéticos
do ACES Baixo Vouga durante o ano de 2019. Efetuou-se a recolha dos dados através do SIARS, tendo-se realizado o tratamento
estatístico com o software SPSS.
Resultados e conclusão: Durante o ano de 2019 registaram-se
2640 novos casos de diabetes no ACES Baixo Vouga. Assim, o
total de utentes diabéticos no final do ano era de 33162, correspondendo a uma prevalência de aproximadamente 8,4%. Em Portugal, estima-se que a prevalência total seja de 13,3%, apesar da
prevalência diagnosticada ser de apenas 7,5%.
A caracterização dos utentes diabéticos é fundamental para a
orientação do seu seguimento, bem como para integrar os respetivos gastos com terapêutica.
Palavras-chave: Diabetes, Complicações da Diabetes, Sistemas
de Informação

MGF 10 PREVALÊNCIA DE DIABETES
MELLITUS E OBESIDADE NOS DOENTES QUE
SOFRERAM AVC NUMA UNIDADE DE SAÚDE
FAMILIAR PORTUGUESA
Carlos Martins1, Joana Rodrigues1
1

USF Cruz de Celas

Introdução: Portugal é o país da Europa Ocidental com uma
das maiores taxas de mortalidade por acidente vascular cerebral
(AVC).
São vários os fatores de risco associados à ocorrência de um AVC,
onde estão incluídos o excesso de peso e diabetes mellitus.
Objetivos: Calcular a prevalência de diabetes mellitus e obesidade/excesso de peso nos doentes que sofreram AVC.
Materiais e Métodos: Estudo descritivo, observacional e transversal. Amostra aleatória a partir da população de utentes de uma
Unidade de Saúde Familiar, com a codificação em ICPC-2 de K90
(trombose/acidente vascular cerebral) na lista de problemas, no
período compreendido entre 01/01/2017 e 31/12/2019. Análise
dos resultados utilizando o Excel®.
Resultados: Total de 29 processos clínicos analisados. 55%
(n=16) correspondiam a indivíduos do género masculino, 45%
(n=13) do género feminino. O IMC médio registado foi de 27,37
kg/m2, sendo que 41% (n=12) apresentava excesso de peso e 24%
(n=7) obesidade. 24% (n=7) eram diabéticos, com uma média de
HbA1c de 7,7% na última avaliação antes da ocorrência do AVC.
Conclusão: Atendendo à elevada prevalência de doentes com
excesso de peso e de diabéticos não controlados, vimos reforçar
mais uma vez a importância de manter um peso adequado e um
controlo glicémico eficaz.
Palavras-chave: Obesidade, AVC, Diabetes Mellitus
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PRÉMIO DR. BALDAQUE FARIA
Enfermagem
ENF 1 PÉ DIABÉTICO: QUE VIGILÂNCIA
FAZEM OS DOENTES?
Virgínia Regufe, Cristina Barroso, Edite Silva, Diogo Lobão

Centro Hospitalar Universitário de S. João; Serviço de Técnicas
de Gastrenterologia
Introdução: Com o decorrer dos anos a pessoa com diabetes vai
perdendo a sensibilidade dos pés, levando à neuropatia diabética.
Os pés perdem a proteção natural e podem sofrer diversas alterações como o aparecimento feridas e deformidades que difícil
cicatrização e que dificultam o caminhar. A vigilância dos pés no
diabético é uma das intervenções uma vez que muitas das feridas
levam à infeção, a amputações e até à morte.
Objetivo: Identificar as vigilâncias que o diabético habitualmente
faz aos seus pés.
Material e métodos: Estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal, efetuado numa amostra foi constituída por 120
pessoas com diabetes mellitus tipo 2. A recolha de dados foi efetuada através da aplicação de um questionário, composto por duas
partes: questionário sociodemográfico, clínico e de tratamento e o
questionário de vigilância com o pé diabético. A recolha de dados
correu durante os meses de outubro a dezembro de 2019.
Resultados: Os resultados mostram que a maioria dos diabéticos
57% por vezes efetua o exame diário aos pés e que 45% nunca
o fazem, sendo que apenas 8,3% e 6,7% o fazem quase sempre
ou sempre. Quanto à avaliação semanal da sensibilidade dos pés
35,8% nunca faz a avaliação, 51,7% faz a avaliação por vezes,
6,7% faz a avaliação quase sempre e apenas 5,8% a faz sempre. A
maioria dos diabéticos não tem como hábito hidratar os pés diariamente nunca o fazendo (30,8%) ou fazendo-o apenas por vezes
(41,7%). Relativamente às unhas a maioria opta por as cortar retas
(93,3%) sendo o próprio ou pessoa de confiança a efetuar esses
cuidados (80%). As meias de algodão são usadas por 91,7% dos
diabéticos, contudo 8,3% usa meias de material sintético, com
costura (57,5%) e com elástico (100%). A maioria usa calçado
fechado (81,7%), sem salto (94,2%) e biqueira larga (54,2%). A
maioria (94,2%) não efetua exercícios diários com os pés.
Conclusões: Face ao número crescente de diabéticos em Portugal
as vigilâncias e os cuidados com os pés são de extrema importância. Ainda se verifica a existência de uma adesão baixa a estas vigilâncias, pelo que é necessário investir na adoção de novas
abordagens na consulta da diabetes que visem a implementação
de planos de ação com vista à adesão às atividades recomendadas.
Referências:
1. Silva C, Pereira D, Almeida D, Venâncio M. Pé diabético e avaliação do
risco de ulceração. Rev Enf Ref. 2014; 4:153-61.
2. Carneiro S. O pé diabético… qual o processo de enfermagem? Rev Sinais
Vitais. 2013; 30-34.
3. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes
2008-2017(PNPCD). Diabetes: factos e números 2009 relatório anual do
Observatório Nacional da Diabetes. Lisboa: OND; 2010.
4. American Diabetes Association Guidelines. Diabetes Care. 2011; 34,
S11-S61.
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ENF 2 VIGILÂNCIA DO PÉ DA PESSOA
DIABÉTICA – UM ESTUDO DE CASO DA
REALIDADE DE UMA UNIDADE DE SAÚDE
FAMILIAR
Paulo Ramos1, Anabela Azevedo1, Ana Denise Silva1, Maria Teresa
Portela1, Liliana Oliveira1, Tiago Neves1

ACeS Grande Porto IV - Póvoa de Varzim/ Vila do Conde - USF
Corino de Andrade

1

Estima-se que todos os anos são diagnosticados mais de 500/
100 000 novos casos de diabetes, sendo nos cuidados de saúde
primários os que mais contribuem para a deteção destes. Uma das
complicações mais comuns da pessoa com diabetes são a neuro,
neuropatia periférica com consequente perda da sensibilidade o
que a põe em risco de lesão cutânea do pé.
As equipas de saúde familiar têm um papel preponderante na educação das pessoas com diabetes e dos familiares sobre os cuidados
a ter com os pés, incluindo a higiene e hidratação da pele, o conhecimento dos agentes agressores.
Como objetivo deste trabalho pretendemos dar a conhecer a realidade da vigilância do pé da pessoa com diabetes num USF.
A taxa de vigilância dos diabéticos em Consulta de enfermagem
ronda os 92%, apresentando o mesmo valor de vigilância do pé.
Foram executadas durante o ano de 2019, cerca de 1718 avaliações
de pé num universo de 935 pessoas diabéticas, destas 226 alto risco
e 60 médio risco, estes dados são expectáveis dado que a vigilância
dos pés de alto e médio risco é feita mais de uma vez no ano.
Conclui-se que a vigilância do pé está acima da média nacional.
Palavras-chave: Pé diabético; Diabetes; Cuidados de Saúde Primários

ENF 4 DIABETES MELLITUS TIPO 2: QUE
DESAFIOS NA ADESÃO AOS AUTOCUIDADOS?
Virgínia Regufe, Cristina Barroso, Edite Silva, Diogo Lobão

Centro Hospitalar Universitário de S. João; Serviço de Técnicas
de Gastrenterologia
Introdução: A diabetes é um problema de Saúde Pública que, na
maioria das vezes, resulta da forma como as pessoas vivem e dos
hábitos que têm. Ela é responsável por várias complicações que
diminuem a qualidade de vidadas pessoas, podendo provocar a
morte precoce. É uma doença crónica, que não tem cura. No entanto, o avanço das ciências médicas nomeadamente a nível dos
tratamentos e a compreensão da doença, permitem que os diabéticos levem uma vida praticamente normal tendo, no entanto, que
fazer adaptações nos seus hábitos de vida. Muitas vezes, o cuidado com o controle glicémico, a alimentação equilibrada e a prática
regular de exercício são suficientes para evitar a doença ou para
a manter controlada. Mas a adaptação à doença e à alteração de
hábitos nem sempre é fácil, levando a sentimentos de impotência
e diminuindo os níveis de adesão.
Objetivo: Identificar os sentimentos associados ao diagnóstico da
doença e as dificuldades inerentes aos autocuidados (controle da
glicémico, alimentação e exercício físico).
Material e métodos: Estudo quantitativo de natureza exploratória.
A recolha de dados foi baseada num inquérito por questionário,
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realizado a uma amostra de 50 pessoas às quais tinha sido diagnosticado diabetes mellitus tipo 2, há menos de 1 ano. A recolha
de dados ocorreu durante os meses de julho a dezembro de 2019.
Resultados: Os resultados mostram que os sentimentos despertados
pelo diagnóstico assentaram essencialmente em sentimentos negativos como tristeza (86%), revolta (50%), nervosismo (45%) e preocupação (33%). Relativamente às dificuldades inerentes aos autocuidados a maioria das pessoas apresentou dificuldade em aceitar e
se adaptar às mudanças que a própria doença impõe (98%) e outras
sentiram-se incapazes (22%). Contudo, de todos os autocuidados a
adaptação ao exercício físico foi a mais difícil (88%), seguida da
alimentação (54%) e do controle glicémico (47%).
Conclusão: O diagnóstico da diabetes mellitus tipo 2 gera inquietação e angústia na pessoa, levando a sentimentos negativos que
são agravados pelo facto de exigir alterações nos hábitos de vida.
De modo a minimizar os sentimentos associados ao diagnóstico
da doença e às dificuldades inerentes aos autocuidados as intervenções educativas tornam-se essenciais. Assim, estes resultados
mostram que ainda é necessário investir na adoção de novas abordagens à pessoa com diabetes que sejam promotoras da adesão às
atividades de autocuidado recomendadas.
Referências:
1. Gomes-Villas Boas L,; Foss M, Foss-Freitas C, Torres H, Monteiro L.,
Pace A. Adesão à dieta e ao exercício físico das pessoas com diabetes
mellitus. Texto Contexto Enfermaria. 2011; 20: 272-9.
2. OliveiraI N, SouzaI M, ZanettiI M,; Santos M . Diabetes Mellitus: desafios
relacionados ao autocuidado abordados em Grupo de Apoio Psicológico.
Rev Brasil Enf REBEn. 2011; 64: 301-7.
3. Silva S, Alves S. Conhecimento do diabetes tipo 2 e relação com o
comportamento de adesão ao tratamento. Estudos Interdiscip Psicol.2018;
9:39-57.

ENF 5 A VIVÊNCIA DO JEJUM NO RAMADÃO:
PAPEL DO ENFERMEIRO NA CAPACITAÇÃO
DE MUÇULMANOS COM DIABETES
Sandra Marisa Alpuim Gonçalves1
1

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de
Saúde

Introdução: Os Muçulmanos com diabetes mellitus estão isentos de cumprir o jejum, no Ramadão, conforme os princípios da
religião Islâmica. Contudo, influenciados pelas crenças culturais
religiosas alguns diabéticos decidem jejuar pelo que os riscos a
ele associados, a adoção de um padrão alimentar hipercalórico e
as porções aumentadas, sobretudo nas refeições após jejum (iftar),
constituíram-se foco de atenção neste estudo.
Objetivos: Identificar práticas promotoras de saúde e que minimizem os riscos associados ao jejum, no diabético, durante o Ramadão.
Materiais e métodos: Efetuou-se uma pesquisa eletrónica nas bases de dados procurando responder à seguinte questão: “Qual o
papel do enfermeiro na prestação de cuidados culturalmente competentes aos Muçulmanos, diabéticos, que jejuam no Ramadão”?
Resultados/Discussão: Entre os documentos elegíveis destaca-se
o “Ramadão Seguro” dirigido aos médicos e enfermeiros, projeto
português, e o Diabetes and Ramadan da International Diabetes
Federation (IDF) e Diabetes & Ramadan (DaR) que apresentam
diretrizes que visam a capacitação destes profissionais para um
atendimento culturalmente competente.
Conclusão: A diabetes é uma epidemia global com expressão sig-

nificativa em comunidades Muçulmanas pelo que é fundamental
a capacitação dos diabéticos que jejuam no Ramadão. Cabe aos
profissionais de saúde prestar cuidados culturalmente competentes e individualizadas.

ENF 7 ESTRUTURAÇÃO DA CONSULTA DE
ENFERMAGEM DIRIGIDA À PESSOA COM
DIABETES: RELATO DE PRÁTICA EM CSP
Ana Jesus1, Catarina Fernandes1
1

UCSP Marvila

A praxis de enfermagem nos CSP enquadra requisitos que consideramos fundamentais para o desenvolvimento de uma Consulta
de Enfermagem dirigida à pessoa com diabetes, complexa e estruturada, de forma a maximizar ganhos em saúde.
Com o nosso relato de prática, pretendemos dissecar linhas
mestras na estruturação de uma Consulta de Enfermagem numa
UCSP, com ênfase na capacitação, (re)educação e potenciação da
literacia em saúde da pessoa com diabetes.
Metodologicamente, recorremos à análise e exposição da globalidade dos recursos, assim como dos suportes de apoio construídos
para fundamentar as intervenções a realizar no decorrer da consulta, sobretudo para a avaliação da adesão ao regime terapêutico:
alimentação, atividade física e regime medicamentoso. Salientamos a importância dos registos no SIE SClínico, como potenciador dos cuidados dirigidos.
Os resultados são aferidos empiricamente, dadas as fragilidades
de mensuração que o nosso local de trabalho apresenta, no entanto, experienciamos uma grande satisfação da população que cuidamos, tendo em Consulta anual cerca de 200 pessoas diabéticas,
compensadas e com score de baixo risco para a avaliação do pé
diabético.
Em conclusão, é fundamental não descorar que a visão global e integrativa da pessoa com diabetes fomenta os nossos percursos interventivos, (des)construindo continuamente a prática de Enfermagem.
Palavras-chave: Pessoa com Diabetes, Consulta de Enfermagem,
Alimentação, Atividade Física, Gestão do Regime medicamentoso

ENF 9 O DESPERTAR PARA A PROBLEMÁTICA
DA DIABETES MELLITUS NA COMUNIDADE
HINDU EM PORTUGAL
Sandra Marisa Alpuim Gonçalves1, Maria Albertina Álvaro Marques1,2

Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de
Saúde (IPVC-ESS)
2
Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da
Universidade Católica Portuguesa (CIIS-UCP)
1

Introdução: A diabetes é uma problemática em crescimento em
todo mundo e em Portugal a prevalência total é de 13,3%. Reconhecendo a relevância das práticas culturais como determinantes
em saúde e sendo Portugal um dos países destinatários dos fluxos
migratórios, nomeadamente da comunidade Hindu, foi nossa preocupação conhecer o estado da arte relativamente à diabetes nesta
comunidade.
Objetivos: Sensibilizar os enfermeiros para a necessidade de co-
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nhecer as práticas culturais da comunidade Hindu residente em
Portugal e o eventual impacto na diabetes.
Material e Métodos: Revisão da literatura em bases de dados eletrónicas.
Resultados/Discussão: Numa primeira pesquisa booleana verificou-se a inexistência de estudos sobre diabetes na comunidade
Hindu, em Portugal, corroborando com a escassez de informação
relativamente à saúde e doença destes imigrantes.
Numa segunda pesquisa livre, nos artigos elegíveis, constata-se
que: as mulheres têm um papel preponderante constituindo-se um
recurso a mobilizar; o risco de diabetes está associado ao excesso
de manteiga (ghi) e açúcar nos hábitos alimentares; valoriza-se
o desenvolvimento do autoconhecimento, pela meditação e ioga,
que poderão ser estratégias a desenvolver na promoção saúde e
prevenção de complicações.
Conclusão: os enfermeiros deverão desenvolver competências
culturais para cuidar da pessoa com diabetes nas comunidades
Hindus.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Comunidade Hindu, Enfermagem Transcultural

ENF 10 DISFUNÇÃO ERÉCTIL E HÁBITOS DE
VIDA SAUDÁVEIS
Susana Ferreira1, Adelaide Coutinho1, Manuela Fonseca1
1

CHUSJ

Introdução: De acordo com a sociedade portuguesa de andrologia
a disfunção eréctil (DE) ou “Impotência Sexual” é a incapacidade
constante ou recorrente de obter ou manter uma ereção permitindo
a atividade sexual durante pelo menos 3 meses. A DE pode atingir os homens de qualquer idade, tornando-se mais frequente em
homens com o avançar da idade com uma prevalência global de
cerca de 13% em Portugal.
Objectivo: identificar as diversas comorbilidades associadas à DE
na consulta de andrologia de um Hospital Universitário
Material e Métodos: Estudo quantitativo de natureza exploratória
Resultados: Numa amostra de 150 doentes com idades entre os 25
e os 85 anos verificamos a presença de disfunção eréctil em 77%.
A maioria dos doentes (54%) apresenta risco moderado/elevado
de desenvolver diabetes, sendo que 27% já tem a doença, 40% são
hipertensos e 55% não realiza exercício físico.
Conclusões: A DE tem como causas alguns factores que incluem
o envelhecimento, as doenças crónicas, alterações comportamentais (tabaco/álcool, stress e depressão) obesidade e dislipidemia.
Perante esta situação é imperioso o papel do enfermeiro na consulta de andrologia integrada numa equipa de gestão multidisciplinar onde a educação para a saúde tem um papel de destaque no
tratamento da pessoa com DE.
Palavras-chave: Disfunção Eréctil, Consulta Enfermagem, Hábitos de Vida
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ENF 11 CONHECIMENTO DOS UTENTES
HIPERTENSOS SOBRE A DOENÇA:
CONTRIBUTO PARA UM PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Lisete Amélia Ribeiro de Jesus1, Ana Luísa Couto Almeida Santos2,
Ana Maria Teixeira Santos Souto1, Clara Lucília Botelho Ramos1
1
2

USF Fénix - ACeS Douro I - Marão e Douro Norte
USP - ACeS Douro I - Marão e Douro Norte

Enquadramento: O conhecimento básico em saúde é a primeira
dimensão da literacia em saúde (LS) que, em Portugal, apresenta
um nível problemático podendo ser considerado um problema de
saúde pública (DGS, 2019)
Objetivo: Avaliar o nível de conhecimentos dos utentes hipertensos sobre a doença e identificar variáveis com as quais possa estar
relacionado; fazer investigação-ação com a criação de um programa de intervenção ajustado às necessidades dos utentes.
Metodologia: Estudo descritivo-exploratório transversal. De
3050 utentes hipertensos inscritos numa unidade de saúde familiar (USF), 307 constituíram a amostra, determinada de forma não
probabilística e por conveniência. Realizada colheita de dados
através de questionário que avalia conhecimentos e atitudes destes
utentes face à sua patologia (Prior et al, 2001)
Resultados: 27% apresentam conhecimentos de nível muito bom.
Verificou-se relação estatisticamente significativa entre nível de
conhecimentos e grupo etário (p=0,002), escolaridade (p=0,000) e
atitude face ao tratamento (p=0,004).
Conclusão: Os enfermeiros devem trabalhar a capacitação/literacia,
intervindo incisivamente nos grupos com maiores deficits de conhecimentos, como idosos, baixa escolaridade e utentes com baixa adesão ao tratamento. Assim, foi criado um programa de intervenção na
comunidade “ViVer com HTA” composto por sessões de educação
para a saúde em grupo para melhorar a literacia destes utentes.
Palavras-chave: hipertensão arterial, conhecimento, atitude, literacia em saúde
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PRÉMIO DR. EMÍLIO PERES
Nutrição
PNC 1 VERSÃO CURTA DO “MININUTRITIONAL ASSESSMENT”: PROPOSTA
DE ALTERAÇÃO PARA REDUZIR A
SUBESTIMAÇÃO DO RISCO DE DESNUTRIÇÃO
Rui Poínhos1, Bruno M P M Oliveira1, Anzhela Sorokina2, Bela
Franchini1, Cláudia Afonso1, Maria Daniel Vaz de Almeida1,3

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação,
Universidade do Porto, Porto, Portugal
2
Investigadora independente (Mestre em Ciências do Consumo,
Universidade do Porto, Porto, Portugal)
3
GreenUPorto – Centro de Investigação em Produção
Agroalimentar Sustentável, Porto, Portugal
1

Apesar de a secção de triagem do Mini-Nutritional Assessment
(MNA) ser usada como versão curta (MNA-SF), a sua comparação com a completa (MNA-FF) revela concordância e sensibilidade insuficientes. Foram objectivos estudar a concordância entre a
classificação do estado nutricional pelas duas versões e desenvolver
uma versão mais sensível do MNA-SF. A amostra foi de 456 idosos
(54,2% mulheres; 65 aos 92 anos) a viver na comunidade (Vila Nova
de Gaia). A concordância entre as duas classificações foi de 82,7%
mas o k de Cohen revelou uma fraca concordância (k ponderado =
0,497; p < 0,001) e o MNA-SF mostrou sensibilidade muito baixa
(42,6%) na detecção de participantes desnutridos ou em risco. Participantes incorrectamente não detectados pelo MNA-SF apresentaram
menor pontuação no número de refeições completas e quantidade de
líquidos. A versão com inclusão destes itens (MNA-SF8) apresentou
sensibilidade de 91,8% (e especificidade de 79,9%). As áreas abaixo
das curvas ROC foram de 0,858 (MNA-SF) e 0,929 (MNA-SF8). A
adição de dois itens (questões gerais sobre alimentação) ao MNA-SF resultou numa versão com maior sensibilidade, devendo estudos
futuros avaliar possibilidades de generalização.
[The PRONUTRISENIOR project was financed by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants (PT06 – Public
Health Initiatives, reference 81NU5).]
Palavras-chave: Desnutrição, Risco de desnutrição, “Mini-Nutritional Assessment”, Subestimação, Idosos

PNC 2 COMPORTAMENTO ALIMENTAR
EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR:
RELAÇÃO COM O LOCUS DE CONTROLO
PARA A SAÚDE E ESTÁDIOS DE MUDANÇA
FACE A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Marta Are1, Eduila Santos2, Bruno M P M Oliveira3,4, Flora
Correia3,5, Rui Poínhos3

 acoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Milano, Italia
F
Centro Acadêmico de Vitória/ Universidade Federal de
Pernanbuco (CAV/UFPE), Bela Vista, Vitória de Santo Antão –
PE, Brasil
3
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação,
Universidade do Porto, Porto, Portugal
4
Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão,
1
2

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores –
Tecnologia e Ciência, Porto, Portugal
5
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. & Unidade de
Investigação e Desenvolvimento de Nefrologia, Faculdade de
Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal
O locus de controlo (LdC) e os estádios de mudança (EdM) facilitam a compreensão de comportamentos relacionados com saúde.
Foi objectivo relacionar dimensões do comportamento alimentar
com o LdC para a saúde e EdM face a uma alimentação saudável.
Avaliaram-se 267 estudantes do ensino superior (63,7% mulheres; 18
aos 27 anos): LdC, EdM e dimensões do comportamento alimentar
[ingestão externa, emocional e compulsiva, restrição (controlo rígido
e flexível) e auto-eficácia alimentar]. Nas mulheres, o LdC interno
associou-se negativamente com a ingestão compulsiva. A auto-eficácia alimentar mostrou relação mista com o LdC interno, dependendo
do factor considerado para o avaliar. Nos homens não se verificaram
associações entre comportamento alimentar e LdC. Participantes no
estádio de manutenção apresentaram níveis mais baixos de ingestão
externa e compulsiva (ambos os sexos) e menor ingestão emocional e maior auto-eficácia alimentar (mulheres) do que participantes
em (pré-)contemplação. Participantes em manutenção apresentavam
também maior restrição, mas especificamente maior controlo rígido
nos homens e maior controlo flexível nas mulheres. Os resultados
sugerem que o LdC e os EdM podem ser úteis para aprofundar o conhecimento sobre o comportamento alimentar. A sua avaliação pode
melhorar o desenho de intervenções, precoces e direccionadas para
cada sexo, focadas no comportamento alimentar.
Palavras-chave: Comportamento alimentar, Locus de controlo,
Estádios de mudança, Estudantes do ensino superior

PNC 3 TERAPIA NUTRICIONAL NA DIABETES
– PAPEL NA MELHORIA DE HÁBITOS
ALIMENTARES
Clara Novais1, Isabel Monteiro1
1

URAP, ACeS Porto Ocidental, ARS Norte-IP

Introdução: A terapia nutricional é uma arma terapêutica crucial no
controlo da diabetes. A sua efetividade exige mudança de hábitos alimentares, processo moroso em termos de adaptação e manutenção.
Objetivo: O presente estudo retrospetivo visa avaliar a melhoria
de hábitos alimentares após terapia nutricional em adultos com
diagnóstico de DM tipo 2.
Material e Métodos: Recolheram-se dados sociodemográficos,
bem como dados da história alimentar, nomeadamente número de
refeições diárias, frequência de consumo de fruta e de hortícolas,
consumo hídrico e de bebidas alcoólicas de 75 utentes referenciados a Consulta de Nutrição nos Cuidados de Saúde Primários e
acompanhados nesta durante 3 anos. As informações recolhidas
foram analisadas de acordo com a metodologia descritiva usual.
Foi utilizado o teste de Wilcoxon visto ter-se constatado que as
variáveis relativas ao consumo alimentar não apresentavam distribuição normal. Foi considerado um nível de significância de 5%.
Resultados: Observaram-se melhorias, estatisticamente significativas, em todos os hábitos alimentares aos 3 meses e no final
do estudo. Houve aumento na frequência de consumo de fruta e
hortícolas, no consumo hídrico e redução no consumo de etanol.
Conclusão: Os hábitos alimentares melhoraram após terapia nu-
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tricional, verificando-se uma adesão positiva, que se irá repercutir
no melhor controlo metabólico.
Palavras-chave: terapia nutricional, Cuidados de Saúde Primários, Diabetes Mellitus tipo 2, hábitos alimentares

PNC 4 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E
COMPOSIÇÃO CORPORAL EM DOENTES COM
BRONQUIECTASIAS
Cristiana Domingues1, Adelina Amorim2, Rui Poínhos3, Flora Correia2,3,4

Investigador Independente
Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)
3
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto
4
Investigadora da Unidade de Nefrologia e Infecciologia INEB/
i3S, Universidade do Porto
1
2

Introdução: As bronquiectasias (BQ) constituem uma patologia
respiratória associada a um círculo de inflamação, infecção e lesão
brônquica. O aumento da susceptibilidade a infecções respiratórias e
a condição inflamatória, podem traduzir-se em alterações do estado
nutricional e composição corporal (CC). Foi objectivo estudar a relação do estado nutricional e CC com a gravidade da doença (GD).
Métodos: Avaliou-se a CC por bioimpedância e calculou-se o
ângulo de fase (AF) a 56 doentes (60,7% mulheres) da consulta
de Pneumologia, do CHUSJ. A GD foi avaliada através do índice
Bronchiectasis Severity Index.
Resultados: 35,3% das mulheres e 22,7% dos homens apresentavam magreza, 44,1% das mulheres e 27,3% dos homens eram
normoponderais e 20,6% das mulheres e 50,0% dos homens apresentavam obesidade. O valor do AF foi significativamente superior
nos homens (mediana: 5,57°, 4.81°; p = 0,002). No sexo masculino,
observou-se uma associação positiva entre a percentagem de massa
gorda e a GD. Nas mulheres, menor AF associou-se a maior GD.
Pela fisiopatologia, que pode diferir nos efeitos sobre a massa celular,
hidratação e manutenção da integridade celular, torna-se importante
estudar o valor prognóstico do AF nestes doentes. Além de avaliar o
estado nutricional, o AF, parece ser um provável indicador da GD.
Palavras-chave: Bronquiectasias, Estado nutricional, Bioimpedância, Ângulo de fase, Bronchiectasis Severity Index (BSI)

PNC 6 QUAL O IMPACTO DO ESTADO
NUTRICIONAL NO PROGNÓSTICO DOS
DOENTES COM CANCRO GASTROINTESTINAL
QUE RECEBERAM QUIMIORADIOTERAPIA? REVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA
Claudia Vale1,3, Mariana Ribeiro2

Unidade Saúde Familiar São Julião
USF Nautilus
3
USF São Julião
1
2

Introdução: A quimiorradioterapia aumenta o sucesso da resseção tumoral gastrointestinal apresentando efeitos secundários,
que originam desnutrição, associada à redução da capacidade funcional, qualidade de vida, sobrevivência e aumento da toxicidade
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terapêutica. A ESPEN recomenda intervenções nutricionais, mas
pouca investigação tem sido feita nesta área.
Objetivo: Avaliar o impacto do estado nutricional no prognóstico dos
doentes com cancro gastrointestinal que receberam quimioradioterapia.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica de ensaios clínicos, revisões sistemáticas, publicadas até 19/02/2020, na PubMed, usando
termos MeSH: “Nutritional status” AND “chemotherapy” AND
“gastrointestinal cancer”, nos últimos 5 anos. Utilizamos escala
Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT) da American Family Physician para estabelecer força de recomendação.
Resultados: De 78 artigos, 36 publicados nos últimos 5 anos, 7
cumpriam os critérios de inclusão.
Discussão: No adenocarcinoma esofagogástrico, a nutrição entérica pré-operatória reduziu complicações pós-operatórias e tempo de
internamento (L1). No cancro esofágico observou-se melhor adesão, tolerância, resposta terapêutica, com menos efeitos secundários
nos grupos intervencionados. (L1) No cancro gástrico, intervenções
aumentam o aporte nutricional e adesão à quimioterapia (L1).
Conclusão: A prevalência de desnutrição em doentes oncológicos
afeta negativamente resposta terapêutica, permanência hospitalar,
qualidade de vida e taxa de sobrevivência, devendo implementar-se medidas de suporte nutricional recorrendo a equipas multidisciplinares. (Recomendação SORT A)
Palavras-chave: “Nutritional status” AND “chemotherapy” AND
“gastrointestinal cancer”

PNC 7 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL
PELO MNA-FF NUMA AMOSTRA DE IDOSOS DE
PORTUGAL E DA TURQUIA
Bruno M. P. M. Oliveira1,2, Meryem E. Öztürk3, Rui Poínhos1,
Cláudia Afonso1,4,5, N. Y. Ayhan6, Maria Daniel Vaz de Almeida1,5
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3
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4
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GreenUPorto
6
Ankara University, Health Science Faculty, Nutrition and
Dietetic Department, Turkey
1
2

Objectivo: Comparar o estado nutricional entre idosos portugueses e turcos usando o Mini-Nutritional Assessment (MNA).
Metodologia: Estudo transversal com dados do projeto Pronutrisenior, Vila Nova de Gaia, Portugal (n=430) e de um estudo em
Ankara, Turquia (n=162). A amostra foi composta por idosos não
institucionalizados. Foram registados dados sociodemográficos,
clínicos, MNA-Full-Form (MNA-FF), e antropométricos (IMC,
e perímetros do braço e geminal).
Resultados: Era mais provável que os idosos turcos vivessem em
agregados familiares com crianças, fossem viúvos ou domésticas.
Uma maior proporção dos portugueses tem perda de dentes, diabetes,
hipertensão, doenças oncológicas, renais, problemas osteoarticulares
ou oculares e uma maior proporção dos turcos tem anemia. Os turcos
tem menor média de IMC e maior média do perímetro geminal e
uma maior proporção de desnutridos (4,9% vs 1,2%). A pontuação
média do MNA-FF é maior entre os portugueses, homens, que usam
prótese dentária, com menor idade e maior IMC e perímetro geminal.
Também é maior nos que não reportam: perda de dentes, hipertensão,
doenças cardio-vasculares, anemia ou doenças oncológicas.
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Conclusão: As diferenças entre a amostra turca e a portuguesa podem estar relacionadas com o IMC. O maior perímetro geminal na
amostra turca poderá ser um indicador de maior massa muscular.

5

Palavras-chave: Mini Nutritional Assessment (MNA), antropometria, estado de saúde, Portugal, Turquia, idosos

Introdução: A cirurgia bariátrica provoca alterações na anatomia
e fisiologia do trato gastrointestinal, o que leva ao desenvolvimento de deficiências nutricionais nos doentes.
Objetivo: Estudar se a toma da suplementação com o dobro da
dose que era previamente recomendada nos doentes submetidos a
cirurgia bariátrica num hospital central é suficiente para a prevenção de défices nutricionais.
Metodologia: Estudo longitudinal, onde se avaliaram retrospetivamente dados antropométricos, bioquímicos e de toma de suplementação polivitamínica e extra, pré e pós-cirurgia bariátrica – 6.º,
12.º e 18.º mês. Os doentes foram separados em dois grupos com
base na toma da suplementação polivitamínica: dose usual até 2017
(Grupo 1 cp) e dobro da dose usual até 2017 (Grupo 2 cp).
Resultados: Foram avaliados 271 doentes, dos quais 85,6% eram
do sexo feminino. No pós-operatório, 168 (62%) dos doentes foi
suplementado com 1 comprimido e 103 (38%) com 2 comprimido do polivitamínico. De um modo geral não foram verificadas
diferenças com significado estatístico entre os dois grupos. Os micronutrientes onde se verificou uma maior prevalência de défice
foram vitamina D, magnésio, vitamina B12, ferro e zinco.
Conclusão: Mesmo após a administração do dobro da dose do
multivitamínico previamente recomendado, houve uma elevada
prevalência de défices nutricionais.

PNC 8 EVOLUÇÃO DA DENSIDADE MINERAL
ÓSSEA EM DOENTES SUBMETIDOS A
CIRURGIA BARIÁTRICA
Beatriz Pereira1, Tiago Montanha2, Grupo Amtco3, Bruno Mpm
Oliveira1, Flora Correia1,3
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2
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3
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Introdução: Evidências crescentes sugerem que as consequências
antropométrico-metabólicas da cirurgia bariátrica afetam adversamente a saúde óssea. Parece existir uma correlação direta entre a
perda de peso e a diminuição da densidade mineral óssea (DMO),
sendo variados os possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos na diminuição da DMO em doentes obesos.
Objetivo: Estudar a DMO no pré e pós-cirurgia bariátrica.
Métodos: Estudo prospetivo no qual foram avaliados doentes
submetidos a cirurgia bariátrica, durante 6 meses. Realizaram-se
avaliações antropométricas e avaliações da densidade e conteúdo
mineral ósseo com recurso à DXA bem como analisados os doseamentos séricos de cálcio, fósforo, vitamina D e PTH.
Resultados: A amostra foi constituída por 22 doentes, 81,8% do
sexo feminino. Comparando a avaliação pré-operatória com a
pós-operatória, ocorreu uma diminuição significativa do conteúdo
mineral ósseo total nas doentes do sexo feminino (p=0,004), um
aumento significativo da DMO total quer para o sexo feminino
(p<0,001) quer para o masculino (p=0,005) e um aumento significativo do conteúdo mineral ósseo da coluna lombar nas doentes
do sexo feminino (p=0,002).
Conclusão: Verificamos que no período pré e pós-operatório, a
maioria dos doentes apresentavam uma DMO normal na coluna
lombar e no colo do fémur. No entanto, verificamos que esta variou significativamente após a realização da cirurgia.
Palavras-chave: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Densidade Mineral Óssea, Cálcio, Vitamina D

PNC 9 DÉFICES NUTRICIONAIS EM DOENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA:
RELEVÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO
Mariana Santos Lopes1, Bruno Mpm Oliveira1,6, Olga Neves1,3, Diva
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Palavras-chave: obesidade, cirurgia bariátrica, défices nutricionais, suplementação

PNC 10 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E
DE COMPOSIÇÃO CORPORAL EM IDOSOS
DE GAIA: RESULTADOS DO PROJECTO
PRONUTRISENIOR
Bruno M. P. M. Oliveira1,2, Rui Poínhos1, Anzhela Sorokina1,
Cláudia Afonso1,3,4, Bela Franchini1, Bárbara Pereira1, Flora
Correia1,5,6, Luís Fonseca7, Miguel Sousa7, Ana Monteiro7, Maria
Daniel Vaz de Almeida1,4
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Objectivo: Relacionar medidas antropométricas com dados sociodemográficos e geográficos em idosos.
Metodologia: Estudo transversal, utilizando dados antropométricos, clínicos, sociodemográficos e geográficos do projecto Pronutrisenior, Vila Nova de Gaia, Portugal. A amostra é composta por
456 idosos, residentes em casa, com idades entre 65 e 92 anos,
sem comprometimento cognitivo.
Resultados: Dos idosos (54,2%) eram do sexo feminino. Esta
amostra tinha as seguintes características: idade média 73,8 anos
(dp=6,3), índice de massa corporal (IMC) médio 29,1 kg/m2
(dp=4,8), razão-cintura/estatura (WHtR) média 0,623 (dp=0,073) e
média de percentagem massa gorda (%MG) 40,7% (dp=8,9%) para
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mulheres e 30,2% (dp=8,5%) para homens. Valores mais elevados
do IMC, WHtR ou %MG foram associados a ser do sexo feminino; ter idade menor, menor instrução, dores articulares e problemas
respiratórios; não ter insónia, hipertensão, problemas de mastigação
nem problemas auditivos; a beber mais líquidos, mas não consumir
produtos lácteos diariamente; não tomar suplementos nutricionais,
tomar mais remédios; não ter com quem conversar e ser mais dependente; e morar numa casa sem escadas e numa zona com idosos,
mais urbanizada e com ruas mais íngremes.
Conclusão: Nesta amostra, a obesidade está relacionada com características de saúde e estas com características sociodemográficas e geográficas da área de residência.
Palavras-chave: Obesidade, IMC, Razão Cintura/Estatura
(WHtR), Percentagem de Massa Gorda, Estado de Saúde, Dados
Sociodemográficos, Informação Geográfica, Idosos

PNC 11 ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA
TERAPÊUTICA NUTRICIONAL NO CONTROLO
DA DIABETES
Clara Novais1, Isabel Monteiro1
1

URAP, ACeS Porto Ocidental, ARS Norte-IP

Introdução: A terapêutica nutricional (TN) é essencial na gestão
da diabetes. A avaliação da sua efetividade pode ser determinada
pelo controlo glicémico, adequação do peso e/ou prevenção do
seu ganho, diminuição do uso de fármacos e aumento da qualidade de vida.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar a efetividade da
TN no controlo da diabetes pela avaliação da evolução do perfil
glicémico e ponderal.
Metodologia: Recolheram-se dados sociodemográficos, analíticos e antropométricos de 75 diabéticos referenciados à Consulta
de Nutrição dos Cuidados de Saúde Primários e acompanhados
nesta durante 3 anos. Aplicou-se o teste t-Student para variáveis
normais, e o teste Wilcoxon para as restantes variáveis. Foi considerado um nível de significância de 5%.
Resultados: Observaram-se melhorias, estatisticamente significativas, ao nível do perfil glicémico (HbA1c inicial: 7,7% vs após 3
anos:7,2%) e ponderal (redução de 9% do peso inicial, sendo que
nos homens a redução foi de 10% e nas mulheres 6%).
Conclusão: A melhoria do perfil glicémico e ponderal aos 3 meses
e no final do estudo, isto é, após 3 anos sugerem que a TN individualizada é efetiva no controlo da doença, pelo que deveria ser
disponibilizada a todos os diabéticos.
Palavras-chave: diabetes, perfil glicémico, peso, terapêutica nutricional
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PNC 12 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO
CORPORAL EM INDIVÍDUOS COM DIABETES
MELLITUS TIPO 1 EM INSULINOTERAPIA
FUNCIONAL
Sara Machado1, Cristiana Domingues2, Lisandra Ribeiro1, Rui
Poínhos1, Bruno Oliveira1, Cristina Arteiro1,3

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto
2
Investigadora independente
3
Centro Hospitalar Universitário de São João
1

O plano terapêutico na diabetes mellitus deve ser centrado no individuo, sendo um dos objectivos atingir ou manter o peso alvo.
Comparação de diabéticos tipo 1 sob insulinoterapia funcional
com e sem bomba infusora de insulina (BII) em termos demográficos, de composição corporal e controlo glicémico (HbA1c).
Realizou-se a avaliação antropométrica (peso e estatura), da composição corporal, por bioimpedância e recolha dos dados (sexo,
idade e HbA1c) numa amostra de conveniência de 57 diabéticos.
Os diabéticos com BII são significativamente mais velhos (n = 32,
média = 38 anos; dp = 7 vs média = 32; dp = 7; p = 0,001). Não se
verificaram diferenças no controlo glicémico entre os grupos com
e sem BII (média HbA1c = 7,6%; dp = 0,9 vs HbA1c = 7,5%; dp
= 0,7; p = 0,819). Apesar da tendência dos diabéticos com BII terem maior índice de massa corporal (sem BII: mediana = 23,2 kg/
m2; com BII: mediana = 25,0 kg/m2; p = 0,108) e percentagem de
massa gorda, essas diferenças não atingem significado estatístico
em ambos sexos.
Os grupos são semelhantes relativamente ao controlo glicémico.
Os resultados sobre a composição corporal, indicam a necessidade
de optimizar os parâmetros avaliados na terapêutica alimentar.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, Composição Corporal,
Insulinoterapia funcional, Bomba Infusora de Insulina

PNC 13 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA
INGESTÃO DE PROTEÍNA NA GLICEMIA
PÓS-PRANDIAL EM INDIVÍDUOS ADULTOS
COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 COM
INSULINOTERAPIA
Ribeiro L1, Neves C2,3,4, Arteiro C2,5, Oliveira B5,6, Correia F2,4,5
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Introdução: Em doentes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1), a
ingestão proteica parece contribuir para um aumento da glicemia
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pós-prandial.
Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação proteica na glicemia
em indivíduos com DM1.
Metodologia: Estudaram-se 6 adultos com DM1 com insulinoterapia funcional. Nas duas fases, os doentes preencheram diários
alimentares de 3 dias, registaram, várias vezes ao dia em momentos pré-determinados, a glicose capilar e a insulina administrada,
e avaliou-se o azoto ureico urinário (AUU) através da urina 24
horas. Na fase 2, os doentes realizaram dias iguais aos da fase 1,
com o acréscimo dos suplementos proteicos (30% ao pequeno-almoço e 70% ao almoço).
Resultados: Comparando os valores da glicemia capilar da fase
1 com os da fase 2 registaram-se aumentos significativos em 2
dos 3 dias para um participante e num dia para outro participante.
Para todos os doentes, o AUU na fase 2 foi superior ao da fase 1,
mas encontraram-se discrepâncias entre a proteína fornecida e a
proteína estimada pelo AUU.
Conclusão: Para alguns participantes, na fase 2, a suplementação
proteica refletiu-se em aumentos significativos da glicemia capilar.
Palavras-chave: Suplementação Proteica; Glicemia; Diabetes
Mellitus Tipo 1; Insulinoterapia Funcional.
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VII. Os autores também incluirão nesta página de título, sob a
designação “Considerações éticas” a declaração de “Protecção
de pessoas e animais”, Confidencialidade dos dados e
consentimento informado e Conflitos de interesse.
Prémios e Apresentações prévias
Devem ser referidos os prémios e apresentações do estudo,
prévias à submissão do manuscrito
Texto
Artigos Originais
Os artigos originais devem incluir as seguintes secções:
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão e
Conclusão, Agradecimentos (se aplicável), Referências, Tabelas
e Figuras.
Os artigos originais não devem exceder 4000 palavras, até 6
tabelas ou figuras e até 60 referências. Um resumo estruturado
com o máximo de 350 palavras.
Article structure
Introduction
State the objectives of the work and provide an adequate
background, avoiding a detailed literature survey or a summary of
the results.
Material and methods
Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced.

Article type

Abstract

Keywords

Main text structure

Max. words

Tables/figures

References

Original Article

Max. 350 words; structured
(Introduction and Objectives,
Methods, Results and
Conclusion(s))

Up to 6

Introduction; Methods; Results;
Discussion; Conclusion(s);
Acknowledgments, if any;
References; and figure legends,
if any

4000

Total up to 6

Up to 60

4000

Total up to 6

Up to 100

Portuguese and
English

Introduction; thematic sections
at the discretion of the authors;
Conclusion(s); Acknowledgments,
if any; References; and figure
legends, if any
PRISMA

4000

Total up to 6

Up to 100

Portuguese and
English

Portuguese and English
Review Article

Max. 350 words; unstructured
Portuguese and English

Up to 6

Systematic
Review

Max. 350 words; structured

Up to 6

Portuguese and English

Portuguese and
English

Case Report

Max. 150 words; unstructured
Portuguese and English

Up to 6 Portuguese
and English

Introduction; Case report;
Discussion; Conclusion(s)
(optional); References; and figure
legends, if any

2000

Total up to 4

Up to 25

Images in
Endocrinology

None

Up to 6 Portuguese
and English

Unstructured

500

Total up to 4

Up to 5

Editorial

None

None

Unstructured

1500

Total up to 2

Up to 20

Letter to the
Editor

None

Up to 6 Portuguese
and English

Unstructured

600

Total up to 1

Up to 10

Current
Perspectives

None

Up to 6 Portuguese
and English

Unstructured

1200

Total up to 2

Up to 10
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Methods already published should be indicated by a reference:
only relevant modifications should be described.

referências bibliográficas e podem conter uma tabela e uma figura.
Não têm resumo.

Results
Results should be clear and concise.

Cartas ao Editor
As cartas ao Editor consistem em comentários críticos sobre
um artigo publicado na revista ou uma nota curta sobre um
determinado tópico ou caso clínico. Cartas ao Editor não devem
exceder 600 palavras e 10 referências e pode conter uma figura ou
tabela. Não têm resumo.

Discussion
This should explore the significance of the results of the work,
not repeat them. A combined Results and Discussion section is
often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of
published literature.
Conclusions
The main conclusions of the study may be presented in a short
Conclusions section, which may stand alone or form a subsection
of a Discussion or Results and Discussion section.
Artigos de Revisão
Os artigos de revisão são artigos abrangentes que sintetizam
ideias antigas e sugerem novas. Abrangem áreas amplas. Podem
ser de ciência clínica, investigação ou básica. Embora geralmente
por convite do Editor-Chefe, ocasionalmente aceitamos artigos
de revisão não solicitados sobre assuntos importantes ou sobre
avanços recentes. Antes de submeter uma revisão, pedimos
que envie ao Editor-Chefe um breve esboço (não mais de 500
palavras) indicando a importância e novidade do assunto, e por
que está qualificado para escrevê-lo. Um convite para submissão
não garante aceitação.
Os artigos de revisão não devem exceder 4000 palavras,
até 6 tabelas ou figuras e até 100 referências. Um resumo não
estruturado com o máximo de 350 palavras.
Revisões Sistemáticas e Meta-Análises
As revisões sistemáticas podem ou não utilizar métodos
estatísticos (meta-análises) para analisar e resumir os resultados
dos estudos incluídos.
As Revisões Sistemáticas podem ser apresentadas no formato
Introdução, Métodos, Resultados, Discussão. O assunto deve ser
claramente definido. O objectivo de uma revisão sistemática deve
ser produzir uma conclusão baseada em evidências. Nos Métodos
devem fornecer uma indicação clara da estratégia de pesquisa
da literatura, extracção de dados, classificação das evidências
e análise. Deve ser seguida a normativa PRISMA (http://www.
prisma-statement.org/).
O texto não deverá exceder 4000 palavras, excluindo um
resumo estruturado (máximo de 350 palavras). Não poderá incluir
mais de 10 referências, e até 6 tabelas ou figuras.
Caso Clínico
O relato de Casos Clínicos deve incluir as seguintes seções:
Introdução, Caso Clínico e Discussão.
O texto não poderá exceder 2000 palavras, e não poderá
exceder as 25 referências bibliográficas. Deve incluir um resumo
não estruturado, que não exceda 150 palavras.
Deve ser seguida a normativa CARE (http://www.carestatement.org/).
Editoriais
Os Editoriais são da responsabilidade do grupo editorial ou
solicitados por convite do Editor-Chefe e constituirão comentários
sobre tópicos actuais ou comentários sobre artigos publicados na
revista. Não devem exceder as 1200 palavras, um máximo de 20

Imagens em Endocrinologia
Esta secção destina-se à publicação de imagens clínicas,
radiológicas, histológicas e cirúrgicas relacionadas com casos de
endocrinologia, diabetes ou metabolismo.
O título não deve ter mais de oito palavras. Os autores devem
ser no máximo quatro. As imagens devem ser de alta qualidade
e valor educativo. São permitidas até 4 figuras. As legendas
devem ser breves e informativas. Setas ou outros símbolos devem
ser incluídos conforme necessário para facilitar a compreensão
das imagens. O texto não deve exceder 500 palavras, até cinco
referências, e deve incluir uma breve história clínica e dados
relevantes do exame físico, testes laboratoriais e progressão
clínica, conforme apropriado. Não têm resumo.
Perspectiva
Este é o tipo de manuscrito é submetido a convite do Conselho
Editorial. Pode abranger uma ampla diversidade de temas
relacionados com endocrinologia, diabetes, metabolismo e saúde:
problemas atuais ou emergentes, políticas de gestão e saúde,
história da medicina, questões de sociedade e epidemiologia,
entre outros. Um Autor que deseje propor um manuscrito nesta
seção deverá enviar um resumo ao Editor-Chefe, incluindo o título
e a lista de autores para avaliação. O texto não deve exceder 1200
palavras, até 10 referências, e até 2 tabelas ou 2 figuras. Não têm
resumo.
Guidelines
Os guias de prática clínica não devem exceder 4000 palavras,
até 6 tabelas ou figuras e até 100 referências. Resumo até 350
palavras.
Referências
I.Citação no texto
Certifique-se de que todas as referências citadas no texto
também estão presentes na lista de referências (e vice-versa).
As referências devem ser listadas usando algarismos árabes pela
ordem em que são citados no texto.
As referências a comunicações pessoais e dados não publicados
devem ser feitas diretamente no texto e não devem ser numeradas.
Citação de uma referência como “in press” implica que o item
tenha sido aceite para publicação. Os nomes das revistas devem
ser abreviados de acordo com o estilo da Medline.
As referências a artigos publicados em revistas devem incluir o
nome do primeiro autor seguido dos nomes dos restantes autores,
o título do artigo, o nome da revista e o ano de publicação, volume
e páginas.
Certifique-se de que os dados fornecidos nas referências estão
corretos. Ao copiar referências, tenha cuidado porque já podem
conter erros.
A lista de referências deve ser adicionada como parte do
texto, nunca como uma nota de rodapé. Códigos específicos do
programa de gestão de referências não são permitidos.
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II. Formato
Uma descrição detalhada dos formatos de diferentes tipos
de referência pode ser consultada em ICMJE Recommendations
(http://www.icmje.org/recommendations/). Liste todos os autores
se houver seis ou menos. Et al deve ser adicionado se houver mais
de seis autores. Título do artigo, nome da revista, ano, volume e
páginas.

devem ser expressas em unidades do sistema métrico (metro,
quilograma ou litro) ou seus múltiplos decimais. As temperaturas
devem ser dadas em graus Celsius (ºC) e a pressão arterial em
milímetros de mercúrio (mm Hg) ou a hemoglobina em g/dL.
Todas as medições hematológicas ou bioquímicas serão referidas
no sistema métrico de acordo com o Sistema Internacional de
Unidades (SI).

III. Estilo de referência
Texto: Indicar as referências no texto por número
(s) em expoente. Os autores podem ser referidos,
mas o número de referência deve ser sempre dado.
Lista: Ordene as referências na lista pela ordem em que aparecem
no texto
Exemplos:
Referência de artigo:
1. Isidori AM, Sbardella E, Zatelli MC, Boschetti M, Vitale G,
Colao A, et al. Conventional and nuclear medicine imaging
in ectopic Cushing’s syndrome: a systematic review. J Clin
Endocrinol Metab. 2015;100:3231-44.

Nomes de Medicamentos
Identifique com precisão todos os medicamentos e produtos
pelo nome genérico. Não é recomendável a utilização de
nomes comerciais de fármacos (marca registrada), mas quando
a utilização for imperativa, o nome do produto deverá vir após
o nome genérico, entre parênteses, em minúscula, seguido do
símbolo que caracteriza marca registada, em sobrescrito (®).

Referência de livro:
2.Ware JE, Kosinski M, Dewey JE. How to score version 2 of the
SF-36 Health Survey: standard & acute forms. Lincoln: Quality
Metric Incorporated; 2000.
Referência de capítulo de livro:
3. Castellano Barca G, Hidalgo Vicario M, Ortega Molina M.
Transtorno del comportamento alimentário. In: Castellano Barca
G, Hidalgo Vicario M, Redondo Romero A, editores. Medicina de
la adolescência – atención integral. 2ª ed. Madrid: Ergon; 2004.
p.415-29.
Referências Web:
4. No mínimo, o URL completo deve ser dado e a data em que
o documento foi consultado. Qualquer outra informação, se
conhecida (nomes de autor, datas, referência a uma publicação de
origem, etc.), também deve ser dada.
Notas de Rodapé
As notas de rodapé devem ser evitadas. Quando
imprescindíveis, devem ser numerados consecutivamente e
aparecer ao pé da página apropriada.
Agradecimentos (facultativo)
Devem vir após o texto, e antes das referências, tendo como
objectivo agradecer a todos os que contribuíram para o estudo mas
que não têm peso de autoria. Nesta secção é possível agradecer a
todas as fontes de apoio, quer financeiro, quer tecnológico ou de
consultadoria, assim como contribuições individuais.
Abreviaturas
Não use abreviaturas ou acrónimos no título e no resumo
e limite o seu uso. Abreviaturas não consagradas devem ser
definidas na primeira utilização, por extenso, logo seguido pela
abreviatura entre parenteses. A menos que a sigla seja uma unidade
padrão de medição. Uso excessivo e desnecessário de acrónimos e
abreviaturas deve ser evitado.
Unidades de Medida
Devem ser utilizadas as unidades Sistema Internacional de
Unidades. As medidas de comprimento, altura, peso e volume

Tabelas e Figuras
Tabelas/Figuras devem ser numerados na ordem em que
são citadas no texto e assinaladas em numeração árabe e com
identificação, Figura/Tabela.
Cada figura e tabela incluídas no trabalho têm de ser referidas
no texto: Uma resposta imunitária anormal pode estar na origem
dos sintomas da doença (Fig. 2). Esta associa-se a outras duas
lesões (Tabela 1).
Figura: Quando referida no texto é abreviada para Fig.,
enquanto Tabela não é abreviada. Nas legendas ambas as palavras
são escritas por extenso.
Cada tabela e figura deve ser acompanhada da respectiva
legenda, sucinta e clara. As legendas devem ser auto-explicativas
(sem necessidade de recorrer ao texto).
Em relação aos gráficos deve ser explícito se a informação inclui
valores individuais, médias ou medianas, se há representação do
desvio padrão e intervalos de confiança e o tamanho da amostra (n).
As fotografias deverão incluir identificadores (setas e
asteriscos). Poderão ser publicadas fotografias a cores, desde que
consideradas essenciais.
Cada tabela deve ser utilizada para mostrar resultados,
apresentando listas de dados individuais ou sumariando os
mesmos, não devendo no entanto constituir duplicação dos
resultados descritos no texto. Devem ser acompanhadas de um
título curto mas claro e elucidativo. As unidades de medida usadas
devem ser indicadas (em parêntesis abaixo do nome que encabeça
cada categoria de valores) e os números expressos devem ser
reduzidos às casas decimais com significado clínico.
Para as notas explicativas nas tabelas devem ser utilizados os
seguintes símbolos e sequência: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡ .
Se fotografias de doentes forem usadas, estes não devem
ser identificáveis ou as fotografias devem ser acompanhadas de
autorização por escrito para usá-las.
As imagens a cores são reproduzidas gratuitamente.
Princípios gerais:
• Numere as ilustrações de acordo com a sua sequência no
texto.
• Forneça as legendas das ilustrações separadamente.
• Dimensione as ilustrações próximas das dimensões desejadas da versão publicada.
• Envie cada ilustração em ficheiro separado.
A inclusão de figuras e/ou tabelas já publicadas, implica a
autorização do detentor de copyright (autor ou editor).
A submissão deve ser feita separadamente do texto, conforme
as instruções da plataforma.
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Os ficheiros das figuras devem ser fornecidos em alta
resolução, 800 dpi mínimo para gráficos e 300 dpi mínimo para
fotografias.
A publicação de ilustrações a cores é gratuita.
Material gráfico deve ser entregue em um dos seguintes
formatos:
JPEG (. Jpg)
Portable Document Format (. Pdf)
PowerPoint (.ppt)
TIFF (. Tif)
Excel
Permissão para publicação: No caso de publicação de tabelas de
livros ou revistas os autores são responsáveis por obter permissão,
junto dos autores dos trabalhos de onde forem reproduzidos, para
a referida publicação, e terão de a apresentar na submissão.
Ficheiros Multimedia
Os ficheiros multimedia devem ser enviados em ficheiro
separado com o manuscrito. O material multimedia deve seguir
os padrões de qualidade de produção para publicação sem a
necessidade de qualquer modificação ou edição. Os ficheiros
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aceitáveis são: formatos MPEG, AVI ou QuickTime.
Anexos/ Apêndices
Quando necessário, os anexos devem ser utilizados para
apresentar inquéritos longos ou detalhados, descrições de extensos
cálculos matemáticos e / ou listas de itens. Devem ser colocados
depois da lista de referências, se necessário, com legendas.
Anexos longos, tais como algoritmos, pesquisas e protocolos,
serão publicados apenas online; o URL será fornecido no artigo
impresso onde o anexo é citado.
Se houver mais de um apêndice, eles devem ser identificados
como A, B, etc. As fórmulas e equações em apêndices devem
ser numeradas separadamente: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc .; Em
apêndice posterior, a Eq. (B.1) e assim por diante. Da mesma
forma para tabelas e figuras: Tabela A.1; FIG. A.1, etc.
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