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Normas Editoriais
A Revista da ADSO (RevADSO) reflete, em particular, o trabalho desempenhado pelos membros da ADSO na sua ação dedicada ao ensino e à prática da
Medicina Geral e Familiar (MGF), quer na formação pré como na pós-graduada, particularmente nos âmbitos das unidades curriculares e do internato
médico de MGF. E reflete também o trabalho, a opinião e os resultados, em
estudos e reflexões, daqueles que são alvo da formação, quer alunos, quer
internos de especialidade.
A RevADSO terá ainda abertura a outras áreas do conhecimento, afins da
MGF e que, com ela, se completam na prossecução do objetivo de prestar
cuidados integrados a todos aqueles que se dirigem ao seu Médico de Família A colaboração científica das Escolas que, em Portugal, se dedicam ao
ensino destas matérias é, também, um objetivo crucial deste projeto.
A RevADSO tem um Conselho Científico e Revisor. O Corpo Redatorial será
o responsável pela primeira análise do manuscrito e verificação de conformidades à temática. Será igualmente responsável pela distribuição aos Revisores e pela igualmente indispensável função de ter as revisões a tempo.
A RevADSO, pretende a publicação de artigos nas áreas da investigação,
revisão baseada na evidência, qualidade de formação e das diferentes áreas
da formação.
Os artigos podem ser escritos por especialistas em MGF, por alunos de
mestrado integrado e por internos da especialidade de MGF, desde que
versando a área da Revista, bem como por profissionais de outras áreas
que reflitam sobre o ensino. Artigos sobre experiências no ensino pré e pós
graduado em MGF são bem-vindos. Os artigos originais podem já ter sido
apresentados parcialmente.
O(s) autor(es) deverá(ão) declarar em anexo que aceita(m) as regras da
RevADSO e que cedem direitos de autor.
Os artigos propostos (manuscritos) deverão vir dirigidos à secção pretendida e:
1. S
 er redigidos em Português, Inglês, Francês ou Espanhol, em coluna única,
a dois espaços, com letra de dimensão 11 e em ficheiro word. Aconselha-se a utilização dos formatos de letra Times New Roman ou Arial. As quatro
margens devem ser de 2,5 cm. Todas as páginas devem ser numeradas
incluindo a página do título. Devem ser inseridas quebras de página entre
cada secção do manuscrito. O número de autores deve ser restrito aos que
verdadeiramente participaram na conceção, execução e escrita do manuscrito, devendo tal ser apresentado em peça separada. As palavras chave,
em número mínimo de três e máximo de seis, devem estar de acordo com
o MeSH (Medical Subject Heding) - http://www.nlm.nih.gov/mesh.

Normas Editoriais

2. As Referências Bibliográficas devem cumprir os seguintes aspetos:
• N
 úmero de autores: até 6, devem todos ser referidos; 7 ou mais
autores, apenas os três primeiros, seguidos de et al.; as referências
devem ser numeradas por ordem de entrada no texto e mencionadas da seguinte forma:
• A
 rtigo de revista – Ex: Kusel MMH, Klerk NH, Holt PG, et al. Role of
respiratory virus in acute and lower respiratory tract ilness in the first
year of life. Ped Infect Dis J 2006;25:680-6.
• C
 apítulo de livro – Ex: Cherry JD, Nieves DL. The Common Cold. In: Feigin
RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL. Feijin & Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th ed. Philadelphia. Saunders
Elsevier; 2009;138-46.
• L ivro – Ex: Nelson JD, Bradley JS. Nelson’s Pocket Book of Pediatric
Antimicrobial Therapy. 14th ed. Philadelphia. Lippincott Williams &
Wilkins; 2000.
• P
 ágina Web – Ex: Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS (JAMA HIV/AIDS
web site). June 1, 1996. Available at: http://www.ama-assn.org/special/hiv/ethics. Accessed June 26; 2004.
• C
 omunicações em congressos/jornadas – Ex: Harrigan PR, Don W,
Weber AE, et al. Mutated RT and protease. (Abstract I - 115). In: 38th
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy,
San Diego, California, September 24 to 27, 1998. Washington, DC:
American Society for Microbiology; 1998.
• A
 breviaturas de Revistas, consultar http://home.ncifcrf.gov/research/
bja/
3. Ter parecer de comissão de ética (se investigação com seres humanos)
ou de conduta ética, bem como de Comissão Nacional de Proteção de
Dados, quando aplicável. [Nota: trabalhos baseados em questionários
respondidos em anonimato, sigilo e confidencialidade, trabalhos baseados em análise de dados clínicos sem identificação de pessoas ou casos
e trabalhos de análise de dados informáticos ou outros e que apenas
reflitam conjuntos organizados já existentes, estão isentos de tais formalidades. No entanto, o Corpo Redatorial reserva-se o direito de ponderar
em função de cada caso concreto].
4. Ser acompanhados de declaração de conflito de interesses.
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5. Estar organizados da seguinte forma, por áreas:
Investigação: [em ensino pré ou pós-graduado, e em medicina geral e familiar
ou cuidados de saúde primários]
Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Métodos, Resultados, Discussão,
agradecimentos e Referências Bibliográficas.
Revisão baseada na evidência:
Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Métodos, Resultados, Conclusões,
Agradecimentos e Referências Bibliográficas.
Qualidade de formação: [avaliação de qualidade ou em ciclo de garantia de
qualidade, formativa ou clínica]
Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Métodos, Resultados, Conclusões,
Agradecimentos e Referências Bibliográficas.
Formação: [projetos ou experiências considerados importantes a nível pré
ou pós-graduado, e também relatos de docência ou de formação]
Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Métodos, Resultados, Conclusões,
Agradecimentos e Referências Bibliográficas.
6. N
 ão exceder as 3500 palavras, ter um máximo de 6 quadros ou gráficos
e até 60 referências.
7. É
 aconselhável que os autores indiquem três frases simples que marquem
os pontos salientes do seu trabalho.
8. E
 m ficheiro word separado deverão ser enviados o(s) nomes(s) dos
autores, sua afiliação e grau académico bem como contactos do autor
responsável.
Os artigos deverão ser submetidos à RevADSO (revistaadso@sapo.pt) em
suporte digital estando os quadros e os gráficos inseridos no local em que
o texto a eles se refere, nomeadamente na secção de resultados, podendo estar em português do novo acordo ortográfico. Serão também aceites
trabalhos em inglês, francês e espanhol. É obrigatória a referência à área a
que o manuscrito se candidata.
Após receção, os trabalhos serão numerados por categoria e distribuídos
ao Corpo Redatorial que se encarregará de fazer o primeiro exame e de,
após aprovação, os submeter a dois membros do Concelho Científico e Revisor. De tais revisões será dado conhecimento ao proponente, sendo as
duas revisões enviadas em simultâneo. Será solicitado que o tempo entre
receção e resposta de revisão não exceda os 30 dias.
Após as rondas necessárias, o artigo será então aprovado pelo corpo redatorial
e colocado na plataforma de publicação.
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Editorial Convidado
O Desafio Atual da Competência para a Educação Médica
Paulo Santos*

Educação deriva do latim educare, que é uma palavra composta de ex, que
significa fora, e de ducere, que significa guiar, conduzir, liderar. Na sua génese etimológica, educar é assim levar a pessoa à transcendência, a sair
de si própria para um nível superior. Mas esta raiz esconde um outro significado. Educar é também a forma como conseguimos orientar o outro para a
sua própria capacitação, assumindo um modelo interativo em que ambos,
educador e educando, são partes ativas no processo de aquisição e maturação de conhecimentos, atitudes e aptidões que permitam a consolidação
de competências.
A educação médica surge com a própria Medicina e deriva da necessidade
natural de perpetuar a capacidade de curar as doenças que enfermavam o
clã, para a sua sobrevivência.
Na mitologia grega, Asclépio, um semideus, filho de Apolo, médico, aprendeu
a nobre arte de curar do centauro Quíron, e assumiu tal relevância que o Reino de Hades (morte) estava a ficar despovoado, o que levou Zeus a fulminá-lo
com um raio. Ressuscitado ele próprio do mundo dos mortos, ficou com a
incumbência de curar as doenças, mas sem poder interferir no destino final
dos mortais. Nos templos Asclepianos, dispersos um pouco por toda a Grécia,
e mais tarde também no Império Romano na veneração a Esculápio, o deus
equivalente latino, curavam-se as doenças através da cirurgia, dos medicamentos ou dos recursos sobrenaturais e ensinava-se esta arte aos discípulos.
Um desses templos foi fundado na ilha de Cós e foi determinante na história
da Medicina. Foi em Cós que Hipócrates desenvolveu a cientificação da medicina, que iria marcar toda a história do mundo ocidental, sobretudo pela
influência que teve sobre Platão e Aristóteles, no contacto que manteve em
Atenas quando lá lecionou a medicina. A Escola de Cós, como ficou conhecida, foi também um local de educação, assumida no compromisso ético e deontológico do Juramento de Hipócrates: “Juro … estimar, tanto quanto a meus
pais, aquele que me ensinou esta arte; …; ter seus filhos por meus próprios
irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la”.1
Este juramento a que nos comprometemos desde o início do exercício médico operacionaliza-se nas funções do especialista no dever de colaborar
na formação de médicos em processo de especialização, de médicos em

*
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formação básica e de alunos das licenciaturas em medicina ou de outras
áreas da saúde (Dec-Lei n.º 176/2009 e 177/2009, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 266-D/2012).
Mas não pode ser apenas um compromisso ético. Todos temos o dever de
exercer a profissão de acordo com as leges artis com o maior respeito pelo
direito à saúde das pessoas e da comunidade,2 e para isso, e muito bem,
delegamos nas Universidades a tarefa de ensinar a arte de curar, hoje alargada aos conceitos da medicina preventiva e dos cuidados continuados,
e alicerçada numa importante base de conhecimento anátomo-fisiológico.
Num tempo em que são exigidas ao médico um conjunto de competências
que ultrapassam a “simples” gestão das doenças, precisamos de deslocar o modelo atual para responder aos desafios presentes, com a mesma
eficácia com que conseguimos alcançar importantes metas no combate à
doença no passado.
E não podemos aceitar que a competência de educar seja considerada inata
quando todas as outras são aprendidas e treinadas. Precisamos de formação
para os formadores no sentido de garantir os níveis desejados de qualidade
na educação médica pré-graduada e pós-graduada, seja ao nível dos internatos ou da formação contínua pela vida fora.3 E precisamos de um sistema
de creditação que facilite o desenvolvimento pessoal, que crie condições de
maior motivação e empenho dos profissionais, e que premeie de facto o mérito, permitindo uma diferenciação objetiva e a criação de valor nos recursos
humanos, a bem dos cidadãos que em nós confiam a sua saúde.
Há muito tempo que os especialistas em Medicina Geral e Familiar percecionaram esta necessidade e operaram no sentido de a satisfazer com a
implementação de programas de formação para formadores nas coordenações do internato de formação específica, nos cursos da EURACT ou nos
programas Bled, entre outros. Assistimos nos últimos tempos a uma maior
atenção também por parte das outras especialidades médicas, com a implementação de programas de formação específicos, e das Universidades,
com serviços académicos de educação médica dedicados a esta dinâmica
e a começar a oferecer programas de formação pós-graduada nesta área.
Enquanto associação que congrega os docentes e orientadores de formação em Medicina Geral e Familiar, a ADSO representa esta vontade e compromete-se a trabalhar neste sentido, no espírito que levou à sua criação
em 2000 e que passou pelo Professor Doutor José Guilherme Jordão, o seu
primeiro presidente, pelo Professor Doutor Armando Brito de Sá, que se seguiu, pelo Professor Doutor José Augusto Simões, que terminou agora o seu
mandato, e por todos aqueles que ao longo do tempo têm contribuído para
este projeto integrando diferentes cargos ou simplesmente colaborando com
a sua presença e pertinência.
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Segue-se um novo ciclo na nossa associação que tenho a honra e a responsabilidade de conduzir. Queremos ser parceiros da liderança na formação
médica em Portugal, ter um papel ativo no reconhecimento da educação e
formação médica contínua como pilares da qualidade dos serviços de saúde, e ajudar a definir uma competência em educação médica que valorize
efetivamente quem trabalha, e bem, nesta área e ajude a estruturar um
currículo do que poderá ser exigido para ser considerado competente em
educação médica, sem esquecer a nossa raiz na Medicina Geral e Familiar
e a responsabilidade que temos enquanto promotor de boas práticas, baseadas na melhor evidência existente filtrada pela nossa experiência clínica e
integrando os valores das pessoas, no respeito pela sua autonomia.

Referências Bibliográficas
1. de Rezende JM. O juramento de Hipócrates. À sombra do plátano: crônicas de
história da medicina: SciELO-Editora Fap-Unifesp; 2009. p. 31-48.
2. Regulamento de Deontologia Médica, Regulamento n.º 707/2016 de 20 de maio
(2016).
3. Santos P, Alves L, Simoes JA. What distinguishes a competent doctor in medical
education? International Journal of Medical Education. 2017;8:270-2.
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Editorial Convidado
Formação de Formadores – os Cursos EURACT
Convenhamos – não há Educação Médica Contínua em Portugal.
Este estranho fenómeno é atribuível totalmente à irresponsabilidade do Ministério da Saúde e seus representantes locais. Por incúria, incompetência
ou, na pior das hipóteses, inactividade deliberada. De facto, parece convir
aos burocratas ministeriais uma população médica afastada dos benefícios
indispensáveis do desenvolvimento profissional contínuo (assim lesando os
médicos e, muito mais e mais importante, os pacientes). Dessa forma, os
referidos burocratas (e autocratas) podem centrar as parcas acções que
desenvolvem nos ridículos e toscos programas de contagem tão somente
quantitativos, expressos sob a forma dos malfadados “clics”.
Assim, tristemente, a maior parte das acções formativas (?...) destinadas à
classe médica em Portugal é constituída por congressos e simpósios de impacte duvidoso sobre os participantes, dependentes da “desinteressada”
indústria farmacêutica e seu eficaz veículo.
Nesta negra paisagem brilham, no entanto, algumas luzes. Várias organizações médicas levam a cabo, esforçadamente, actividades formativas
ocasionais. Tal é o caso de Associações Médicas (tais como a APMCG com
a sua Escola da Primavera) ou da Ordem dos Médicos, entre outras. Falta,
no entanto, a estruturação que as tornariam extensíveis a todos os profissionais e que responderiam a todas as suas necessidades formativas. De
forma contínua.
Uma das organizações que se tem distinguido nesta área é, sem dúvida,
o EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine). Solidamente instalado no nosso País, onde pode contar com um
número assaz significativo de membros, e alicerçado na actividade (intensa
e graciosa) de um grupo de formadores, o EURACT tem visto reproduzidos
e desenvolvidos em Portugal os cursos que vem promovendo. Trata-se de
Cursos visando a melhoria do ensino da MGF na Europa – correspondendo
às necessidades sentidas por muitos médicos, já envolvidos ou em vias de
se envolverem em processos formativos. São, assim, cursos de formação
de formadores médicos.
Tudo começou em, para nós, em 2006, com o curso internacional “Leonardo/EURACT Course for Trainers in General Practice” (“Leonardo”), realizado
em Monchique, com organização nacional do representante de Portugal
no Conselho do EURACT (à época, eu próprio). Desenhado e desenvolvido
desde 2004 em conjunto pelo EURACT (European Academy for Teachers in
General Practice) e pelo projecto Leonardo da Vinci “Towards development
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of the European Network of Postgraduate and Continuing Education for Family Physicians”, a sua finalidade geral é o incremento da qualidade do
ensino da MGF.
Com a participação de oito formadores (provenientes de 8 países - Lituânia, Reino Unido, Grécia, Eslovénia, Polónia, Israel, Irlanda e Portugal) e
48 formandos (de Portugal, Espanha, Itália, Kazaquistão, Hungria, Malta,
Islândia, Roménia, Israel e Grécia), o curso desenvolveu-se de forma tão
satisfatória que imediatamente decidimos reproduzi-lo. E assim, em 2007
já se efectuavam duas novas edições, agora em português (depois de um
laborioso processo de tradução e adaptação), uma de novo em Monchique
e outra no Porto.
O curso despertou imenso interesse, mormente pelos métodos usados, que
dependem da participação dos formandos, uso de técnicas para pequenos
grupos e fornecimento de materiais de apoio adequados.
O fenómeno revelou-se imparável: com a dedicação de formadores não remunerados e a organização entusiástica de alguns, respondendo à enorme
necessidade sentida pelos formandos, o desenvolvimento desta actividade
persistiu, continuou e alargou-se.
Note-se que, dentro do EURACT, designamos os Cursos por “rolling courses”; tal traduz a facilidade com que os formandos de um curso ficam habilitados, após a sua frequência, a ser formadores do próximo, gerando uma
cascata de eventos formativos à medida das necessidades e das vontades
dos interessados.
Depois do sucesso verificado por este primeiro curso, face ao interesse suscitado na Europa, e a solicitação dos formandos, o EURACT produziu, em 2008,
um novo curso, visando acomodar as necessidades sentidas por muitos participantes no que respeita a Avaliação – o “EURACT Assessment Course” (“Avaliação”). Trata-se de um curso dirigido a formadores em MGF com interesse
em aprofundar a sua experiência no uso de métodos de avaliação. Tem valor
para todos aqueles envolvidos no ensino básico médico, de especialidade ou
pós-graduado, e é adequado quer para os modelos de tipo universitário quer
para a prática ombro-a-ombro comum nas unidades de saúde.
Entre 2010 e 2012, um consórcio internacional constituindo uma parceria
entre o EURACT e seis países europeus (incluindo Portugal) conduziu com
sucesso um projecto educacional apoiado pelo “European Union Leonardo
da Vinci Lifelong Learning Programme”.
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Este projecto visa desenvolver, concretizar e sustentar numa perspectiva a
longo prazo um Enquadramento para o Desenvolvimento Educacional Contínuo de Formadores de Medicina Geral e Familiar na Europa.
Providenciou-se assim a base para o desenvolvimento de cursos educacionais
destinados a professores no âmbito da MGF a três diferentes níveis:
• Curso de Nível 1 (educador competente)
• Curso de Nível 2 (educador proficiente)
• Curso de Nível 3 (educador perito) – este curso é considerado o coroar
de um percurso, e tem características especiais: os participantes são todos já formados nos dois cursos anteriores, e necessitam de desenvolver
projectos educacionais pessoais viáveis para obter o diploma final.
O Projecto é sustentado teoricamente por uma publicação – “Enquadramento para o Desenvolvimento Educacional Contínuo de Formadores de
Medicina Geral e Familiar na Europa”, traduzido por Denise Velho, actual
representante de Portugal no Conselho do EURACT.
Todos estes cursos (“Leonardo”, “Avaliação”, Nível 1, Nível 2, Nível 3) têm
vindo a ser realizados em múltiplos locais em Portugal (além de terem sido
exportados para a Catalunha e para o Brasil, para onde equipas por nós
constituídas os levaram).
Em 2016, por decisão própria e face a várias solicitações, resolvemos
avançar, em Portugal, para uma importante modificação: após cuidadosa
revisão e adaptação (F Carvalho e LF Gomes) dos materiais, passamos a
dispor de Cursos de Nível 1 não apenas destinados a formadores de MGF,
mas a formadores de todas as especialidades. Desde a primeira edição
(Coimbra, 2016) deste modelo alargado, o sucesso foi (tem sido) enorme.
Após Coimbra já se efectuaram mais seis destes cursos (de forma breve,
Cursos N1-H). E a mais-valia representada pela extraordinária possibilidade
de troca de impressões entre especialidades, num ambiente intensamente
formativo, faz-nos prever que será esta a modalidade preferida, de ora em
diante. Para mais, dispomos já de Formadores EURACT provenientes de diferentes especialidades, o que diversifica o proselitismo!
No âmbito europeu, a apresentação efectuada por mim próprio e por Denise Velho na Conferência Educacional de Leuven de 2018, sobre os Cursos
N1-H, foi extraordinariamente bem recebida pelos educadores presentes
(muitos deles membros do EURACT).
Debrucemo-nos agora sobre o trabalho desenvolvido pelo EURACT em Portugal ao longo dos últimos anos. Os números respeitantes a estas actividades
são já respeitáveis:
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Desde 2006 realizaram-se em Portugal 45 cursos “EURACT”, dos quais 32
de Nível 1, 4 de Nível 2, 2 de Nível 3 e 7 de Avaliação. De notar que consideramos aqui incluídos na qualificação genérica “Nível 1” 3 cursos diversos:
os cursos “Leonardo”, “Nível 1” e “Nível 1-H” (de todas as Especialidades).
De notar que dos 32 cursos de Nível 1 efectuados, 7 já foram abertos a
todas as especialidades!
Assim, já 728 médicos no nosso País foram formados em cursos de Nível
1, 89 em Nível 2, 18 em Nível 3 e 188 no Curso sobre Avaliação. No total,
1023. É obra!
Para este trabalho pudemos contar com (já!) 74 Formadores de Cursos
EURACT.
O desafio, no entanto, continua: temos cursos N1-H previstos para 2019;
estamos a preparar a adaptação do “Curso EURACT sobre Avaliação para
Formadores de MGF” a todas as especialidades (prevemos que esteja pronto lá para Maio…); e esperamos avançar com adaptação semelhante para o
“Nível 2”, a que se seguirá forçosamente o Nível 3.
Continuaremos, assim, a contribuir na medida das nossas forças para a formação dos Médicos, num processo voluntarioso e gratificante, esperando
que o nosso exemplo possa frutificar e que o Desenvolvimento Profissional
Contínuo dos Médicos seja uma realidade no nosso País.

Luís Filipe R. A. Gomes, Novembro 2018
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Qualidade de Vida e Vulnerabilidade
ao Stress nos Alunos do 6º Ano do
MIM da FCS da UBI
Quality of Life and Stress Vulnerability in FCS-UBI Final-Year
Medical Students
Miguel Gonçalves Felizardo*, Luíz Miguel Santiago*

Resumo

Abstract

Introdução: A perceção de qualidade de vida e vulnerabilidade ao stress psicológico dos finalistas de Medicina
necessitam ser estudadas, para atuação nos determinantes de piores qualidade de vida e maior vulnerabilidade ao stress.

Introduction: The perception of quality of life and
psychological stress vulnerability of final-year medical
students are dimensions that need further evaluation
and understanding to inform interventions to enhance
quality of life and decrease stress susceptibility.

Materiais e Métodos: Estudo observacional em dezembro de 2015 na Faculdade de Ciências da Saúde da
Covilhã, por instrumento contendo EQ-5D e EQ-VAS, 23QVS e inventário epidemiológico.

Material and Methods: Observational study conducted
in December (2015) at Health Sciences Faculty of Beira
Interior University, through application of EQ-5D index,
23-QVS scale and epidemiological survey.

Resultados: População de 126 e amostra de 108
(85,7%) estudantes, idade média 24,2 ± 2,3 (22 a
37) anos, 69,4% do sexo feminino. Médias: EQ-5D de
1,12±0,18 e 23-QVS de 32,53±12,11. Boa qualidade de vida em 57,4% e vulnerabilidade ao stress em
20,4%. Pior estado de saúde associado a maior vulnerabilidade ao stress na “Inibição e dependência funcional” (r = 0.529; p <0.001) e no 23-QVS total (r = 0.521;
p <0.001). Dificuldades financeiras determinam maior
vulnerabilidade ao stress (p <0.001) e pior estado de
saúde, EQ-5D (p = 0.011). Maior preocupação com o
futuro gera significativa vulnerabilidade ao stress (p
<0.001) e pior estado de saúde com EQ-5D (p <0.001).
Coeficientes de correlação entre dimensões 23-QVS
com EQ-5D e EQ-VAS são todos significativos (p <0,05).

Results: Population of 126 students and a sample of
108 (85, 7%), mean age 24, 2 ± 2, 3 (22-37) years, 69,
4% female. Mean EQ-5D index of 1, 12 ± 0, 18 and 23QVS of 32, 53 ± 12, 11. Good Quality of Life for 57, 4%
and stress vulnerability for 20, 4%. Worse quality of life
is associated with greater vulnerability to psychological
stress on the “Inhibition and functional dependence”
dimension (r = 0,529, p <0,001) and total 23-QVS (r =
0,521, p <0,001). Financial difficulties increase stress
vulnerability (p <0.001) and poorer health status, EQ-5D
(p = 0,011). More concern about the future creates significant stress vulnerability (p <0,001) and worse health
status with EQ-5D (p <0,001). Correlation coefficients
between 23 QVS dimensions with EQ-5D and EQ-VAS are
all significant (p <0, 05).

*

Faculdade de Ciências da Saúde (UBI)
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Discussão: Os resultados descritos são concordantes
com estudos nacionais anteriores, mas investigação futura complementar é necessária.
Conclusão: Piores estados de saúde autorrelatados
associam-se a maior vulnerabilidade ao stress. “Preocupação com o futuro” e “dificuldades financeiras” condicionam maior vulnerabilidade ao stress psicológico e
piores estados de saúde.

Discussion: The results are consistent with previous national studies, but further research is needed.
Conclusions: Poorer health status self-reported is associated with increased stress vulnerability. “Concern for
the future” and “financial difficulties” lead to greater
stress vulnerability and worse health status.
Keywords: Quality Of Life, health status, stress vulnerability.

Palavras-Chave: Qualidade de vida, estados de saúde,
vulnerabilidade ao stress.

Introdução
O presente estudo pretende avaliar a qualidade de vida e
a vulnerabilidade ao stress psicológico dos alunos finalistas medicina da Universidade da Beira Interior (UBI).
“Qualidade de Vida” expressa-se como uma área multidisciplinar que engloba, além de diversas formas de
ciência, conceitos que permeiam a vida das pessoas
como um todo1.
A “vulnerabilidade ao stress psicológico” depende do
facto do indivíduo sentir ou, simplesmente acreditar,
que não possui ou não tem aptidões ou recursos pessoais ou sociais para lidar com as exigências criadas pela
situação2.
Não existem definições universais para estes conceitos3.
No que respeita à sua natureza, as circunstâncias que
induzem stress podem ser de natureza física, psicológica
ou social. Contudo, para o ser humano o stress mais importante é de origem psicológica, particularmente quando envolve aspetos interpessoais2. O “stress psicológico”
é uma dimensão de carga potencialmente ameaçadora
da “qualidade de vida” e, para perceber o seu impacto
no jovem finalista de Medicina10, utilizámos um instrumento de autoavaliação denominado “23-QVS”12.
O curso de Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI conta com um total de
360 créditos ECTS divididos por 6 anos, sendo o sexto
constituído por estágios clínicos e desenvolvimento da
Dissertação de Mestrado.

Pretende-se que este estudo forneça dados que permitam aos órgãos de gestão do Ensino Universitário a
elaboração de estratégias que melhorem a qualidade
de vida e uma adequada gestão do stress psicológico
dos estudantes, evitando lesões psicológicas precoces,
complementada por adequadas medidas que os preparem para um futuro profissional exigente.
O objetivo deste estudo é saber se os estudantes finalistas de medicina da UBI apresentam bom estado de saúde, como evidenciado em outros estudos nacionais de
metodologia semelhante9, perceber até que ponto estes
estudantes se encontram vulneráveis ao stress psicológico e identificar os determinantes socioeconómicos de
maior impacto na qualidade de vida e vulnerabilidade
ao stress dos estudantes.
As questões a que se pretende responder com o presente estudo são “Qual o impacto do stress psicológico
nos finalistas de medicina?”, “Terão os estudantes finalistas boa qualidade de vida?”, “Que determinantes
epidemiológicos e sociais condicionam maior vulnerabilidade ao stress psicológico e pior qualidade de vida?”.
Para isso foram utilizadas escalas validadas para a
população portuguesa e estudada a correlação entre
os conceitos de “qualidade de vida” representada no
estudo pelo Índice EQ-5D, e “vulnerabilidade ao stress
psicológico”, representada pela escala 23-QVS.
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Material e Métodos
Estudo observacional, transversal, realizado em dezembro de 2015, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior da Covilhã, através da aplicação do questionário EQ-5D (Índice e EQ-VAS) e 23-QVS,
complementado com um questionário epidemiológico
relacionado com variáveis da vida académica e social.
A versão portuguesa do EQ-5D foi utilizada para efetuar
um estudo observacional, transversal, com o objetivo de
medir o estado de saúde dos estudantes do último ano
do curso de medicina da UBI. O Índice EQ-5D “permite
a junção de duas componentes essenciais de qualquer
medida de qualidade de vida relacionada com a saúde
a ser usada em avaliações económicas de custo-utilidade”: um componente “descrevendo o estado de saúde
em termos de domínios ou dimensões”; e uma componente numérica que é atribuída ao respetivo estado de
saúde4. Composta por 5 dimensões, cada uma compreendendo 3 níveis de resposta4-8. A partir da sua criação
em 1987 pelo grupo EuroQol, foi validada em 1998 com
“boa aceitabilidade, fiabilidade e validade na medição
do estado de saúde”, a versão portuguesa do EQ-5D4.
Como complemento do Índice EQ-5D, utilizamos outro
instrumento de medida de qualidade de vida, a escala
visual EQ-VAS, de simples e fácil aplicação, desenvolvida para a quantificação de conceitos subjetivos quando
não são conhecidas medidas objetivas5.
O questionário “23-QVS”, de autoavaliação, tem boa
fiabilidade e consistência interna12, é composto por 23
questões que se destinam a avaliar a vulnerabilidade
que um indivíduo tem ao stress.
O respetivo questionário foi aplicado, com o consentimento do docente da aula, aos alunos do 6º Ano de Medicina
do ano letivo de 2015/2016, dia 9 de dezembro, após exame do módulo de Saúde Pública. Os questionários foram
recolhidos após o seu preenchimento, na saída da aula.
As variáveis em estudo foram caraterizadas através de
frequências absolutas e relativas (variáveis qualitativas)
e da média e do desvio-padrão (variáveis quantitativas),
com os resultados apresentados na forma média ± desvio-padrão (M±DP).
A normalidade das variáveis quantitativas foi estudada
com o Teste de Kolmogorov-Smirnov. Para o estudo da
associação entre variáveis quantitativas, foi utilizado o
Coeficiente de Correlação de Spearman (r). A significância das diferenças entre 2 grupos independentes foi estudada com o Teste de Mann-Whitney e entre 3 grupos
independentes com o Teste de Kruskal-Wallis.
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Foi considerado um nível de significância de 5% para
a tomada de decisão quanto aos resultados dos testes
estatísticos.
Na interpretação dos sinais dos coeficientes, ter em
conta que: no 23-QVS pontuações elevadas correspondem a maior vulnerabilidade ao stress; no Índice EQ-5D
pontuações elevadas correspondem a pior estado de
saúde; no Índice EQ-VAS pontuações elevadas correspondem a melhor estado de saúde.
A análise estatística foi realizada com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22
para Windows.
Vulnerabilidade ao Stress (23-QVS)
A escala 23-QVS [11] é composta por 23 itens em
escala de likert de 0 (“concordo em absoluto”) até 4
(“discordo em absoluto”) que avaliam 7 dimensões da
vulnerabilidade ao stress. Na Tabela I apresentam-se
a distribuição dos itens por dimensão, a indicação dos
itens invertidos e a consistência interna de cada dimensão e do total da escala.
Tabela 1. Consistência interna da escala 23-QVS (fatores
e escala total) (N = 108).

Fatores da 23-QVS

Itens

MínimoMáximo
possíveis

Alpha de
Cronbach

F1.
Perfecionismo
e intolerância à
frustração

5*, 10*,
16*, 18*,
19*, 23*

0 - 24

0,750

F2. Inibição e
dependência
funcional

1, 2*, 9*,
12*, 22*

0 - 20

0,694

3, 6

0-8

0,770

F4. Condições de
vida adversas

4, 21*

0-8

0,779

F5. Dramatização
da existência

5*, 8, 20

0 - 12

0,513

F6. Subjugação

11*, 13*,
14*, 15*

0 - 16

0,606

F7. Deprivação
de afeto e
rejeição

7, 13*, 17*

0 - 12

0,726

23 itens

0 - 92

0,881

F3. Carência de
apoio funcional

23-QVS Total
* Itens invertidos
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O Alpha de Cronbach do total da escala neste estudo foi
de 0,881, indicador de um bom nível de consistência
interna. Este valor foi superior ao obtido no estudo de
Serra (2000), em que o Alpha de Cronbach foi igual a
0,824. A consistência interna das dimensões do 23-QVS
neste estudo foi também boa, com valores de Alpha de
Cronbach superiores a 0,70, com exceção da dramatização da existência (Alpha = 0,513) e da subjugação (Alpha = 0,606) que tiveram valores de Alpha de Cronbach
inferiores ao desejável.
A pontuação de cada dimensão e do total da escala
foram obtidos através da soma das pontuações dos
respetivos itens. Para a classificação do nível de vulnerabilidade ao stress, foi considerado o ponto de corte
proposto por Serra12, que considerou que pontuações
superiores a 43 na escala total são indicadores de que
uma pessoa se revela vulnerável ao stress.

social (85,2%) e com a atividade estudantil (87,0%), e
não ter dificuldades financeiras (80,6%). Aproximadamente metade dos estudantes participantes no estudo
referia estar frequentemente preocupados com o futuro
(50,9%) (Tabela 2).
Tabela 2. Caraterização quanto às variáveis epidemiológicas (N = 108).
Variáveis
Género
Ocupação fora do
estudo

Residência no
período de aulas

Estados de Saúde (EQ-5D)
O estado de saúde foi avaliado com o EQ-5D, que inclui
5 dimensões com valores de 1 a 3 e uma questão em
que é avaliada a perceção do estado de saúde atual
em comparação com o estado de saúde nos últimos
12 meses. Foi também utilizada uma escala analógica
visual (EQ-VAS) em que os inquiridos indicam numa escala de zero a 100 o que consideram ser o seu estado
de saúde atual4,7,8.
Foi obtido parecer positivo da Comissão de Ética da Faculdade de Ciências da Saúda da Universidade da Beira
Interior e presumiu-se o consentimento informado pelo
preenchimento e entrega do questionário após leitura do
texto de introdução no questionário e pedido expresso
oralmente pelo investigador.

Resultados
De uma população de 126 estudantes, a amostra do
estudo é constituída por 108 estudantes (Taxa de resposta de 85,7%) do 6º ano de Medicina com idades
entre os 22 e os 37 anos (24,2 ± 2,3), a maior parte
do sexo feminino (69,4%). A maioria referiu residir em
casa partilhada (70,4%) e referiu não ter outra ocupação para além do estudo na universidade (63,9%). Dos
108 inquiridos, 19 (17,6%) reportaram ser portadores
de alguma doença crónica; 9 (8,3%) referiram fumar
regularmente e 8 (7,4%) episodicamente; 1 (0,9%) referiu consumir álcool regularmente, 91 (84,3%) ocasionalmente e 16 (14,8%) nunca consumiram álcool.
A maioria respondeu estar satisfeita com a sua vida

Portador de alguma
doença crónica

Hábitos tabágicos

Hábitos alcoólicos

Satisfação com a
vida social
Satisfação com a
atividade estudantil
Dificuldades
financeiras

Preocupações com
o futuro
Idade (M±DP)

n

%

Feminino

75

69,4

Masculino

33

30,6

Sim

39

36,1

Não

69

63,9

Sozinho

19

17,6

Com a família

13

12,0

Em casa partilhada

76

70,4

Sim

19

17,6

Não

89

82,4

Sim

9

8,3

Não

91

84,3

Episódico

8

7.,4

Frequente

1

0,9

Ocasional

91

84,3

Nunca

16

14,8

Sim

92

85,2

Não

16

14,8

Sim

94

87,0

Não

14

13,0

Sim

21

19,4

Não

87

80,6

Frequente

55

50,9

Ocasional

51

47,2

Nunca

2

1,9

24,2 ± 2,3

Vulnerabilidade ao stress
Na Tabela 3 apresenta-se a caraterização das dimensões da escala total da vulnerabilidade ao stress. Na
escala total, numa pontuação possível de zero a 92
pontos, a média das pontuações foi de 32,53±12,11.
Dos 108 estudantes, 22 (20,4%) foram classificados
como vulneráveis ao stress de acordo com o ponto de
corte proposto por Serra12.
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A análise da normalidade das variáveis, mostra que as
dimensões “perfecionismo e intolerância à frustração”,
“inibição e dependência funcional” e a escala total têm
distribuição normal (p> 0,05 no Teste de KolmogorovSmirnov). As restantes dimensões não têm distribuição
normal (p <0,001).
Tabela 3. Caraterização da vulnerabilidade ao stress (N
= 108).

MínimoMáximo

M±DP

Teste
KolmogorovSmirnov

F1.
Perfecionismo
e intolerância
à frustração

2,00-22,00

11,96±4,44

0,119

F2. Inibição e
dependência
funcional

0,00-15,00

6,28±3,27

0,110

F3. Carência
de apoio
funcional

0,00-7,00

1,61±1,33

<0,001

F4. Condições
de vida
adversas

0,00-7,00

2,07±1,73

<0,001

F5.
Dramatização
da existência

0,00-11,00

5,45±2,25

<0,001

F6.
Subjugação

0,00-13,00

5,38±2,78

<0,001

F7.
Deprivação
de afeto e
rejeição

0,00-11,00

3,23±2,22

<0,001

23-QVS Total

4,00-64,00

32,53±12,11

0,200

23-QVS

Classificação da vulnerabilidade ao stress1

1

Vulnerável
(23-QVS
Total> 43)

n = 22 (20,4%)

Não
Vulnerável
(23-QVS Total
≤ 43)

n = 86 (79,6%)

Classificação de acordo com Serra (2000)
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Estado de Saúde
Na Tabela 4 apresenta-se a caraterização do estado de
saúde dos estudantes da amostra.
De uma forma geral, a maioria não tem problemas nas
5 dimensões avaliadas pelo EQ-5D: 97,2% não têm
problemas em andar; ninguém tem problemas a cuidar
de si próprio; 96,3% não têm problemas em desempenhar as atividades habituais; 85,2% não têm dores ou
mal-estar; 64,8% não estão ansiosos ou deprimidos.
De referir que 36 (33,3%) estudantes referiram estar
moderadamente ansiosos ou deprimidos e 2 (1,9%) extremamente ansiosos ou deprimidos.
A partir destas dimensões foi calculado o Índice EQ-5D
que resultou da média das pontuações das respostas
às 5 questões. Este índice pode variar de 1 a 3, sendo
que quanto maior é o seu valor, pior é estado de saúde.
A média do índice foi de 1,12±0,18, indicador de um
bom estado de saúde.
Quanto à comparação do estado de saúde atual com
o dos últimos 12 meses, a maioria dos estudantes referiu ser o mesmo (67,3%). Dos restantes, 24 (22,4%)
referiram estar melhor e 11 (10,3%) consideram que
está pior.
Relativamente ao EQ-VAS (escala visual analógica de
zero a 100), a média foi de 83,76±15,34, indicador de
um bom estado de saúde. Nem o índice EQ-5D nem o
EQ-VAS têm distribuição normal (p <0,001 no Teste de
Kolmogorov-Smirnov).
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Tabela 4. Caraterização do estado de saúde (N = 108).
EQ-5D

n (%)

Mobilidade
1. Não tenho problemas em andar

105 (97,2%)

2. Tenho alguns problemas em andar

3 (2,8%)

3. Tenho de estar na cama

0 (0,0%)

Cuidados Pessoais
1. Não tenho problemas em cuidar de mim

108 (100,0%)

2. Tenho alguns problemas a lavar-me ou vestir-me

0 (0,0%)

3. Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho/a

0 (0,0%)

Atividades Habituais (ex. trabalho, estudos, catividades domésticas, atividades em família ou de lazer)
1. Não tenho problemas em desempenhar as minhas atividades habituais

104 (96,3%)

2. Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais

4 (3,7%)

3. Sou incapaz de desempenhar as minhas atividades habituais

0 (0,0%)

Dor / Mal-estar
1. Não tenho dores ou mal-estar

92 (85,2%)

2. Tenho dores ou mal-estar moderados

15 (13,9%)

3. Tenho dores ou mal-estar extremos

1 (0,9%)

Ansiedade / Depressão
1. Não estou ansioso/a ou deprimido/a

70 (64,8%)

2. Estou moderadamente ansioso/a ou deprimido/a

36 (33,3%)

3. Estou extremamente ansioso/a ou deprimido/a

2 (1,9%)

Índice EQ-5D (média±desvio-padrão das pontuações das 5 questões)

1,12±0,18

Comparado com o meu nível geral de saúde durante os últimos 12 meses, o meu estado de saúde hoje é

1

Melhor

24 (22,4%) 1

O mesmo

72 (67,3%) 1

Pior

11 (10,3%) 1

EQ-VAS (média±desvio-padrão)

83,76±15,34

Percentagens calculadas relativamente a 107 respostas devido à existência de um missing.
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ESTADO DE SAÚDE vs. VULNERABILIDADE AO STRESS
PRSICOLÓGICO

VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS vs. VULNERABILIDADE
AO STRESS E ESTADO DE SAÚDE

Os coeficientes de correlação das dimensões do 23-QVS com o índice EQ-5D e com o EQ-VAS foram todos
estatisticamente significativos (p <0,05), indicando a
existência de uma associação entre o estado de saúde
e a vulnerabilidade ao stress (Tabela 5).

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados do estudo da
associação das variáveis epidemiológicas com a vulnerabilidade ao stress (23-QVS total) e com o estado de
saúde (Índice EQ-5D e EQ-VAS).

As correlações positivas no Índice EQ-5D indicam que
um pior estado de saúde está associado maior vulnerabilidade ao stress. Esta associação é mais acentuada
no caso da Inibição e dependência funcional (r = 0,529;
p <0,001) e no 23-QVS total (r = 0,521; p <0,001).
Os sinais negativos das correlações com o EQ-VAS confirmam a associação anterior: maior vulnerabilidade ao
stress está associada com pior estado de saúde. Neste
caso a correlação mais forte é com o 23-QVS total (r =
-0,420; p <0,001).
Tabela 5. Correlação entre a vulnerabilidade ao stress e
a estado de saúde (N = 108).
23-QVS

Índice EQ-5D

EQ-VAS

F1. Perfecionismo e
intolerância à frustração

r = 0,380
(p < 0,001)

r = -0,272
(p = 0,005)

F2. Inibição e dependência
funcional

r = 0,529
(p < 0,001)

r = -0,292
(p = 0,003)

F3. Carência de apoio
funcional

r = 0,219
(p = 0,023)

r = -0,220
(p = 0,024)

F4. Condições de vida
adversas

r = 0,192
(p = 0,046)

r = -0,225
(p = 0,021)

F5. Dramatização da
existência

r = 0,410
(p < 0,001)

r = -0,299 (p
= 0,002)

F6. Subjugação

r = 0,385
(p < 0,001)

r = -0,317
(p = 0,001)

F7. Deprivação de afeto e
rejeição

r = 0,445
(p < 0,001)

r = -0,371
(p < 0,001)

23-QVS Total

r = 0,521
(p < 0,001)

r = -0,420
(p < 0,001)

r – Coeficiente de Correlação de Spearman
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Tabela 6. Comparação da qualidade de vida e da vulnerabilidade ao stress, quanto às variáveis epidemiológicas
(N = 108).
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23-QVS Total

EQ-5D

EQ-VAS

M±DP

p

M±DP

p

M±DP

p

Feminino (n = 75)

32,96±11,30

0,3731

1,13±0,19

0,1411

81,57±17,04

0,1051

Masculino (n = 33)

31,55±13,92

Género

1,08±0,16

88,55±9,24

Ocupação fora do estudo
Sim (n = 39)

29,95±11,97

Não (n = 69)

33,99±12,03

0,0691

1,09±0,14

0,2931

1,13±0,20

82,24±15,99

0,3551

84,63±15,01

Residência no período de aulas
Sozinho (n = 19)

29,95±14,14

0,5232

1,08±0,12

0,6422

85,88±12,58

Com a família (n = 13)

34,46±12,80

1,17±0,27

77,23±17,85

Em casa partilhada (n = 76)

32,84±11,51

1,12±0,18

84,41±15,35

0,2992

Portador de alguma doença crónica
Sim (n = 19)

34,74±15,64

Não (n = 89)

32,06±11,27

0,3831

1,20±0,26

0,0721

1,10±0,16

79,37±20,62

0,4641

84,73±13,87

Hábitos tabágicos
Sim (n = 9)

36,56±15,31

0,8442

1,16±0,19

0,7252

84,89±17,12

Não (n = 91)

32,31±11,73

1,11±0,18

83,67±14,95

Episódico (n = 8)

30,50±13,38

1,13±0,18

83,43±20,10

0,8772

Hábitos alcoólicos
Frequente (n = 1)

38,00

Ocasional (n = 91)

32,24±12,17

Nunca (n = 16)

33,81±12,35

1,00
0,625

1

1,11±0,18

80,00
0,507

1

1,15±0,21

84,11±16,00

0,2351

82,06±11,87

Satisfação com a vida social
Sim (n = 92)

30,22±11,09

Não (n = 16)

45,81±8,89

<0,0011

1,08±0,14

<0,0011

1,31±0,25

86,61±13,61

<0,0011

67,94±15,11

Satisfação com a atividade estudantil
Sim (n = 94)

30,98±10,89

Não (n = 14)

42,93±14,98

0,0011

1,09±0,15

<0,0011

1,34±0,24

86,20±13,19

0,0011

67,93±19,10

Dificuldades financeiras
Sim (n = 21)

42,43±12,47

Não (n = 87)

30,14±10,80

<0,0011

1,21±0,22

0,0111

1,10±0,16

74,95±18,07

0,0071

85,84±13,95

Preocupações com o futuro
Frequente (n = 55)

38,33±10,59

Ocasional (n = 51)

27,24±10,12

1,04±0,09

87,04±12,15

8,00±5,66

1,00±0,00

90,00±7,07

Nunca (n = 2)
Idade
(Coeficiente de correlação de
Spearman)

<0,0012

r = 0,078 (p = 0,422)

1,19±0,21

<0,0012

r = -0,012 (p = 0,901)

80,31±17,59

0,1612

r = -0,143 (p = 0,146)

No caso dos hábitos alcoólicos apenas foi feita a comparação entre o consumo “ocasional” e “nunca” uma vez que só existia 1 caso com
consumo “frequente”.
1
Valor de significância do Teste de Mann-Whitney.
2
Valor de significância do Teste de Kruskal-Wallis.
a
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Não se observaram diferenças estatisticamente significativas (p >0,05) em nenhuma das 3 variáveis quanto ao
género, ocupação fora do estudo, residência no período
de aulas, portador de doença crónica, hábitos tabágicos
e hábitos alcoólicos.
Os alunos satisfeitos com a vida social e estudantil são
menos vulneráveis ao stress e têm um melhor estado de
saúde (tanto no Índice EQ-5D como no EQ-VAS). As diferenças são altamente significativas em todos os casos
(p = 0,001 ou p <0,001).
Observa-se também que os alunos com dificuldades financeiras são mais vulneráveis ao stress (p <0,001) e
têm pior estado de saúde, tanto no Índice EQ-5D (p =
0,011) como no EQ-VAS (p = 0,007).
Observaram-se diferenças estatisticamente significativas na preocupação com o futuro quanto à vulnerabilidade ao stress (p <0,001) e ao estado de saúde
avaliado com o EQ-5D (p <0,001). Quanto maior é a
preocupação com o futuro, maior é a vulnerabilidade
ao stress e pior é o estado de saúde.
Relativamente à idade, não existe correlação nem com
a vulnerabilidade ao stress nem com o estado de saúde
(p > 0,05).

Discussão

existente9,10,11,15 refere que os estudantes de medicina
estão sujeitos aos efeitos negativos do stress com interferência no estado de saúde.
Os finalistas de medicina na UBI estão em meio clínico
durante todo o último ano de curso e estudos referem
que as experiências do dia-a-dia de um médico são importante fonte de stress10. A organização do Mestrado
Integrado de Medicina da UBI permite que, a partir do
4º ano, a integração no meio clínico seja feita de forma
presencial e prática, o que pode influenciar positivamente a resiliência dos estudantes perante possíveis
fontes de stress do dia-a-dia clínico.
Num estudo em 2008 na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, também com finalistas de Medicina, é referido que estes “evidenciam uma significativa
propensão para a adoção de estilos de vida de risco
para a saúde”15.
Apesar da formação médica ser exigente em vários
domínios e poder interferir com os estados de saúde
dos estudantes mais vulneráveis10, os estudantes de
Medicina têm uma perceção mais favorável da sua qualidade de vida, comparativamente a outros estudantes
universitários de diferentes cursos14. Num estudo em
estudantes de medicina do 6º ano da Universidade de
Coimbra em 2013, com aplicação do EQ-5D, os finalistas avaliaram a sua qualidade de vida relacionada com
a saúde como boa9.

De 126 alunos listados obtiveram-se 108 questionários, resultado de estudantes em estágios internacionais. Salientam-se como vieses os de disponibilidade
(alunos em Erasmus), oportunidade (aula escolhida
para distribuição e preenchimento), de seleção/amostragem (amostra não-aleatória de conveniência), de voluntarismo e de desejabilidade social (tendência para
responder segundo as normas de desejabilidade social). Relativamente ao momento de recolha do questionário, após exame do módulo de Saúde Pública, de
referir que se trata de um exame isolado do calendário
de exames do curso, sem repercussões de aprovação
ou reprovação de ano, portanto sem impacto nos níveis de stress e consequentemente nas respostas ao
questionário.

A média do índice calculado no presente estudo com o
EQ-5D foi de 1,12±0,18, indicador de um bom estado
de saúde e reforçando as tendências encontradas em
estudos anteriores relativas à perceção da qualidade
de vida4,7,8,9.

A metodologia de aplicação do questionário pareceu
ser a melhor para a maior amostra populacional.

Medições dos níveis de stress raramente são feitas10. A
monitorização dos níveis de stress poderia ser uma forma de manter os alunos mais atentos e autoconscientes perante o seu estado de saúde, funcionando como
uma forma de objetivar o impacto do stress psicológico
nos estudantes10.

A falta de estudos em Portugal não nos permite inferir conclusões categóricas a partir dos resultados obtidos. Contudo, a literatura nacional e internacional
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Para a vulnerabilidade ao stress, na escala 23-QVS [12],
a média foi de 32,53±12,11 e sendo considerado o ponto de corte proposto por Serra (2000), de pontuação superior a 43 como indicador de vulnerabilidade, então 22
(20,4%) dos questionados são classificados como vulneráveis ao stress. De referir também que 36 (33,3%)
estudantes referiram estar moderadamente ansiosos
ou deprimidos, mas apenas 2 (1,9%) se encontravam
extremamente ansiosos ou deprimidos.
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Outros estudos internacionais15 relatam uma prevalência de 58,2% de sintomas clínicos de stress em estudantes de Medicina. Será interessante verificar se a
organização e modelos de aprendizagem, diferentes
de faculdade para faculdade e de país para país, têm
influência na perceção da qualidade de vida e na vulnerabilidade ao stress.

Os coeficientes de correlação das dimensões do 23-QVS com o índice EQ-5D e com o EQ-VAS foram todos
estatisticamente significativos (p <0,05), indicando a
existência de uma associação entre o estado de saúde
e a vulnerabilidade ao stress. No Índice EQ-5D, as correlações positivas indicam que um pior estado de saúde
está associado a maior vulnerabilidade ao stress.

Para 50,9% dos estudantes participantes no estudo há
referência a estar frequentemente preocupado com o
futuro, o que vem reforçar os resultados de investigações anteriores que destacam que uma menor preocupação em relação ao futuro permite uma perceção mais
favorável do estado de saúde9,13.

Relativamente ao 23-QVS, e procedendo à sua análise
como escala total, os resultados indicam que um pior
estado de saúde está associado a maior vulnerabilidade ao stress (r = 0,521; p <0,001). A associação entre
estados de saúde e vulnerabilidade ao stress é mais
acentuada no caso da Inibição e dependência funcional
(r = 0,529; p <0,001).

Modelos de correlação
Variáveis como idade, ocupação fora do estudo, residência no período de aulas, ser portador de doença
crónica, hábitos tabágicos e hábitos alcoólicos não parecem influenciar a qualidade de vida relacionada com
a saúde, tal como verificado também por Nunes CM9.
Quanto ao género, não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas (p >0,05). A maior vulnerabilidade do sexo feminino encontrada em alguns
trabalhos15 e a associação do sexo masculino a uma
melhor qualidade de vida9 levanta a necessidade de
mais investigação.
Alunos satisfeitos com a vida social e estudantil são menos vulneráveis ao stress e têm melhor estado de saúde,
resultados concordantes com os de Nunes CM9. As diferenças são altamente significativas em todos os casos (p
= 0,001 ou p <0,001). O estudante de medicina reage favoravelmente ao sucesso académico e, neste sentido, o
feedback e orientação dos tutores em meio clínico pode
contribuir para motivar os estudantes13. Nesta corrente,
os “rewarding moments”13 no dia-a-dia clínico, seja o testemunho de um parto ou a melhoria de saúde de uma
pessoa, devem ser potenciados para reforçar a motivação do estudante de medicina no seu percurso.
Os alunos com dificuldades financeiras são mais vulneráveis ao stress (p <0,001) e têm um pior estado de saúde, tanto no Índice EQ-5D (p = 0,011) como no EQ-VAS
(p = 0,007). As dificuldades financeiras interferem negativamente no domínio da vida social dos estudantes,
originando mais preocupações em vários níveis como
transportes, habitação, alimentação.
Outra questão fundamental foi perceber a relação e força
de associação entre qualidade de vida e vulnerabilidade
ao stress.

Os resultados confirmam que existe forte associação
entre a qualidade de vida relacionada com a saúde e
vulnerabilidade ao stress. Porém, teremos de ter cautela ao extrapolar estes resultados para outras populações universitárias. Também se torna interessante
perceber o ano de curso em que esta associação será
mais acentuada. São considerações a ter em conta
para futuros trabalhos.

Conclusões
Os finalistas de Medicina da Faculdade de Ciências de
Saúde da Universidade da Beira Interior têm uma perceção favorável da sua qualidade de vida.
“Preocupação com o futuro” e “dificuldades financeiras” interferem negativamente nos estados de saúde
e condicionam uma perceção de maior vulnerabilidade
ao stress.
O sucesso académico e uma vida social e estudantil satisfatória associam-se a melhores estados de saúde e
menor vulnerabilidade ao stress.
Piores estados de saúde e menor qualidade de vida estão
associados a maior vulnerabilidade ao stress.
Sexo e idade não influenciam a qualidade de vida nem
a vulnerabilidade ao stress dos finalistas de medicina.
Não podendo extrapolar conclusões para o universo dos
estudantes universitários, o presente estudo indicia a necessidade de intervenções eficazes e coordenadas, no
sentido de reduzir, ou pelo menos manter, os efeitos do
stress psicológico nos estudantes finalistas de medicina,
mantendo estes alunos “quase-médicos” motivados para
a futura profissão sem descurar o seu estado de saúde.
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Ácido Acetilsalicílico na Prevenção
Primária de Doença Cardiovascular
Acetylsalicylic Acid for Primary Prevention of Cardiovascular Disease
Cristina Ferreira Tavares*, Helena Marques*, Manuel Oliveira**, Sofia Marçalo*

Resumo

Abstract

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) constitui
uma das principais causas de morbimortalidade a nível mundial. O risco cardiovascular SCORE (Systematic
Coronary Risk Evaluation) estima o risco a 10 anos de
um evento aterosclerótico fatal. O uso do ácido acetilsalicílico (AAS) em doentes com DCV prévia associa-se
a uma diminuição da mortalidade e de novos eventos
cardiovasculares, estando comprovado o seu benefício.
No entanto, em contexto de prevenção primária (PP),
atendendo à menor incidência de eventos cardiovasculares, o balanço risco-benefício é menos claro.

Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is one
of the main causes of morbimortality worldwide. The
cardiovascular risk SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation) estimates a 10-year risk of a fatal atherosclerotic event. The use of acetylsalicylic acid (AAS) in
patients with existing DCV is associated with decreased mortality and lower occurence of new cardiovascular episodes, corroborating its benefits. However, in the
primary prevention (PP) framework, and given the lower
incidence of cardiovascular events, the risk-benefit ratio
is less clear.

Objetivos: Avaliar a prevalência da prescrição do AAS
na prevenção primária de eventos cardiovasculares nos
doentes de muito alto risco (SCORE ≥ 10%) e verificar
se existe maior taxa de prescrição naqueles que apresentam vários fatores de risco. Como objetivos secundários pretende-se avaliar a prevalência desses fatores
de risco e caraterizar a população, definindo o perfil do
doente elegível para AAS.

Aims: To assess the prevalence of AAS prescription in the
PP of cardiovascular episodes in very high-risk patients
(SCORE ≥ 10%) and to verify whether there is a lower
rate of prescriptions in patients presenting several risk
factors. The secondary aim is to evaluate the prevalence
of these risk factors and to characterise the population,
while defining patient’s eligibility profile for AAS.

Métodos: A população do estudo foram doentes com Diabetes Mellitus (DM) com idades entre os 50 e os 70 anos,
de muito alto risco cardiovascular, sem doença cardiovascular aterosclerótica documentada, da Unidade de Saúde
Familiar S. Félix/Perosinho. Foram selecionados todos os
doentes diabéticos que apresentassem concomitantemente um ou mais fatores de risco cardiovasculares.

*
**

Methodology: The study population was constititued
by patients with Diabetes Mellitus (DM), aged between
50 and 70 years old, classified as very high cardiovascular risk and without any documented atherosclerotic
cardiovascular disease, from the Unidade de Saude Familiar S. Félix/Perosinho (Family Health Unit of S. Félix/
Perosinho). All diabetic patients presenting one or more
cardiovascular risk factors were selected.

Médica Interna de MGF, USF S. Félix/Perosinho
Médico Interno de MGF, USF S. Félix/Perosinho
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Resultados: Obteve-se uma amostra final de 234 doentes (72,2%), com uma média de idades de 62 anos e
com uma distribuição homogénea entre os sexos. Desta amostra, 24,8% dos doentes encontravam-se sob
terapêutica com AAS em PP. Nenhum doente apresentava diagnóstico de DM isolada, e que quanto maior o
número de fatores de risco cardiovasculares, maior a
percentagem de prescrição de AAS.

Results: A final sample of 234 patients (72.2%) was
considered, with a age mean of 62 years and homogeneous distribution between female and male. From
this sample, 24.8% of the patients were undergoing AAS
therapeutics for PP. None of these patients were diagnosed with isolated DM, and the higher the number of
cardiovascular risk-factors, the higher the percentage of
AAS prescriptions.

Discussão: A taxa de prescrição de AAS como PP encontrada neste estudo reflete a variabilidade nas indicações para prescrição. O doente elegível não se encontra
sob AAS como PP (75,2%). Assim, a definição do perfil
do doente elegível é crucial atendendo que permitirá realizar estudos mais dirigidos a este grupo.

Discussion: The rate of AAS prescriptions for PP determined in this study reflects the variability in the guidelines
for prescription. The elegible patients is not udergoing
AAS therapeutics for PP (75.2%). As such, a robust definition for elegible patient is crutial for the development
of studies tailored for this group.

Palavras-chave: Aspirina; Prevenção Primária; Doenças
Cardiovasculares.

Keywords: Aspirin; Primary Prevention; Cardiovascular
Diseases.

Tipologia do Artigo: Investigação Original

Article Type: Original Research

Introdução
A doença cardiovascular (DCV) constitui uma das principais causas de morbimortalidade a nível mundial,
tendo sido responsável por 15 milhões de mortes em
2015.1 O risco cardiovascular SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) estima o risco a 10 anos de um
evento aterosclerótico fatal, sendo considerados indivíduos de baixo risco aqueles com SCORE <1%, de risco
moderado aqueles com SCORE ≥ 1 e < 5%, de alto risco
aqueles com SCORE ≥ 5 e < 10%, e de muito alto risco
aqueles com SCORE ≥ 10%.2
O reconhecimento do mecanismo trombótico na DCV
despoletou a realização de ensaios clínicos debruçados
na eficácia dos fármacos antitrombóticos na prevenção
da DCV.3 O uso do ácido acetilsalicílico (AAS) em doentes com DCV prévia - prevenção secundária - associa-se
a uma diminuição da mortalidade e de novos eventos
cardiovasculares, estando claramente comprovado o
seu benefício.4,5 Em contexto de prevenção primária
(PP), atendendo à menor incidência de eventos cardiovasculares nesta população, o balanço risco-benefício
é menos claro, sendo alvo de controvérsia, plasmada
nas recomendações divergentes das principais linhas
de orientação clínica. A Direção-Geral da Saúde (DGS)
não defende o uso de AAS em PP.6 Além disso, também
a European Society of Cardiology (ESC) defende que o
AAS não tem indicação em doentes sem DCV ou doen-
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ça cerebrovascular, pelo risco hemorrágico associado.7
Por outro lado, a United States Preventive Services Task
Force (USPSTF) recomenda o AAS em baixa dose, na
PP de DCV e cancro coloretal (CCR), em adultos dos 50
aos 59 anos, cujo risco de DCV seja igual ou superior a
10% aos 10 anos, que não apresentem risco hemorrágico e com uma esperança de vida de pelo menos 10
anos (força de recomendação grau B). Ainda segundo a
USPSTF, nos adultos com idades compreendidas entre
os 60 e 69 anos, com risco de DCV igual ou superior a
10%, a decisão de iniciar AAS deve ser individualizada;
enquanto que naqueles com idade inferior a 50 anos e
igual ou superior a 70 anos, não existe uma recomendação para iniciar AAS em PP.8 De acordo com as guidelines do American College of Chest Physicians (ACCP) o
AAS em baixa dose (75-100 mg/dia) pode ser usado em
indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, que
não apresentem DCV sintomática.9 O recurso ao AAS
em PP é também corroborado pela American College
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA),
que advoga o seu uso em baixa dose, se a estimativa
de risco cardiovascular for superior a 10% nos 10 anos
seguintes.10 Também a American Diabetes Association
(ADA) considera a terapêutica com AAS (75-162 mg/
dia) como PP, em diabéticos cujo risco cardiovascular
seja superior a 10% aos 10 anos, na ausência de risco
hemorrágico aumentado.11
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A base racional da utilização de AAS em PP baseia-se na
perceção do risco cardiovascular como um continuum,
discordante da dicotomização atual da terapêutica com
AAS, usado quase exclusivamente em prevenção secundária. Assim, no amplo espetro de risco, é razoável
assumir que, indivíduos sem DCV prévia mas cujo risco
cardiovascular seja considerável, poderá existir benefício no uso de terapêutica antiagregante, desde que não
exista contraindicação hemorrágica.
Em PP, os ensaios clínicos demonstraram uma associação entre o uso de AAS e a diminuição do risco relativo
de enfarte agudo do miocárdio (EAM) em 20% aos 10
anos e a eventual diminuição do risco relativo de mortalidade total em 6-8% aos 10 anos. Por outro lado, não
teve impacto significativo no acidente vascular cerebral
(AVC), tendo-se mesmo associado a aumento de 54%
aos 10 anos no risco relativo de hemorragia extracraniana não-fatal.12
De acordo com Fiscella K. et al, no grupo dos homens
entre os 45 e os 79 anos e no grupo das mulheres entre
os 55 e os 79 anos, 87% dos homens e 16% das mulheres são potencialmente elegíveis para AAS em PP. As
taxas de recomendação médica para o uso de AAS são
baixas no grupo dos doentes elegíveis, sendo respetivamente de 34% e 42%.13 Segundo os dados da National Health Interview Survey (NHIS), entre 2012 e 2015,
23,3% dos inquiridos reportaram tomar AAS como PP.14
Alguns autores sugerem que na prática clínica deve
ser avaliada a elegibilidade individual para terapêutica
com AAS, através da avaliação do risco de DCV major
(morte, enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral) aos 10 anos.12 Os doentes com risco superior
a 20% são elegíveis para AAS em baixa dose, aqueles
com risco entre 10 e 20% são potencialmente elegíveis,
e aqueles que apresentem risco inferior a 10% não são
candidatos.3 Deve ainda ser avaliada a segurança terapêutica (história pessoal relacionada com o risco hemorrágico) e a preferência individual de cada um.3
O ensaio clínico randomizado e multicêntrico JPAD
(Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with
Aspirin for Diabetes), demonstrou recentemente que
o uso prolongado (superior a 10 anos) de AAS em baixa dose enquanto PP, não se associou a diminuição
de eventos cardiovasculares em doentes japoneses
com diabetes mellitus tipo 2. Por outro lado, o AAS
associou-se a aumento significativo da incidência de
hemorragia gastrointestinal.15

A iniciativa Milion Hearts®16, que pretende evitar 1 milhão de EAM e AVC em 2017, promove a prevenção de
DCV através da atuação nos seguintes setores: AAS
quando indicado, controlo da pressão arterial, controlo
da dislipidemia e cessação tabágica.
Atualmente decorrem alguns ensaios clínicos sobre o
uso de AAS em PP em alguns subgrupos de doentes,
nomeadamente: ARRIVE17 (Aspirin to Reduce Risk of
Initial Vascular Events), ASPREE18 (Aspirin in Reducing
Events in the Elderly), ASCEND19 (Study of Cardiovascular Events in Diabetes) e ACCEPT-D1120 (Aspirin and
Simvastatin Combination for Cardiovascular Events Prevention Trial in Diabetes), que certamente contribuirão
para clarificar o seu risco/benefício.
Os objetivos primários deste trabalho são avaliar a prevalência da prescrição do AAS na prevenção primária
de eventos cardiovasculares nos doentes de muito alto
risco e verificar se existe maior taxa de prescrição de
AAS em doentes que apresentam concomitantemente
vários fatores de risco cardiovasculares.
Como objetivos secundários pretende-se avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovasculares nomeadamente, diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial
(HTA), alteração do metabolismo dos lípidos, obesidade
e tabagismo; caraterizar a população relativamente às
contraindicações existentes para antiagregação com
AAS, número e classe de fármacos antihipertensores
e cumprimento do alvo de colesterol LDL (Low Density
Lipoprotein), definir o perfil do doente elegível para AAS
de acordo com a ADA e identificar a prevalência desse
perfil, permitindo que estudos futuros possam partir
deste valor como distribuição.

Métodos
Estudo observacional, transversal e analítico, realizado
através da consulta do processo clínico informatizado
(SClínico®) nas áreas: registo clínico da consulta em
subjective (S), objective (O), assessment (A), plan (P);
ficha individual de saúde; programa de diabetes; registo
de resultados dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica; e lista de problemas. Para a pesquisa
da medicação habitual do utente foi consultado o separador “medicação” do SClínico®.
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A população do estudo correspondeu aos utentes diabéticos com idades compreendidas entre os 50 e os 70
anos e com risco cardiovascular SCORE muito alto (≥
10%), sem doença cardiovascular aterosclerótica documentada, da Unidade de Saúde Familiar (USF) S. Félix/
Perosinho, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)
Espinho/Gaia. Foram selecionados todos os utentes diabéticos - codificação T89 e T90 na Internacional Classification of Primary Care (ICPC-2) - que apresentassem
concomitantemente um ou mais fatores de risco cardiovascular como: HTA (codificação K86 na ICPC-2), alteração do metabolismo dos lípidos (codificação T93 na
ICPC-2), obesidade (codificação T82 na ICPC-2) e tabagismo (codificação P17 na ICPC-2). Foram considerados
critérios de exclusão: a ausência de registo de dados,
a presença de eventos cardiovasculares prévios, a presença de contra-indicações para o uso de AAS.
A determinação da dimensão da amostra teve em conta
o erro padrão e o nível de confiança ou previsão das estimativas, fixados para o estudo. Definiu-se um erro padrão de 5%, procurando um nível de confiança de 95%,
para uma população total de 636 doentes. Porque não
existe informação ao nível nacional sobre a prevalência
do uso do AAS como PP nos doentes com muito alto risco cardiovascular SCORE, assumiu-se uma prevalência
de exposição de 50%, tendo-se obtido uma dimensão
amostral de 324 utentes. Para o cálculo da dimensão
da amostra recorreu-se à aplicação informática Sample Size Calculator®. Ordenou-se e numerou-se a população pelo número de utente do Sistema Nacional de
Saúde (SNS). A sequência da amostra gerou-se a partir
da aplicação RANDOM.ORG®.

Foram recolhidos dados relativos ao número de utente
do SNS, idade, género, peso, índice de massa corporal
(IMC), codificação na ICPC-2 de T86-T93-T82-P17, presença de eventos cardiovasculares secundários, presença de úlcera gástrica, uso de corticoterapia, uso de
anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), presença de
púrpura, reacção adversa prévia ao AAS, valor da taxa
de filtração glomerular (TFG), valor de colesterol LDL,
medicação antihipertensora, medicação hipolipemiante
e uso atual de AAS.
Os dados foram introduzidos e analisados com recurso
ao programa de software informático Microsoft Excel
2013®. As variáveis contínuas foram sumariadas através da média, mínimo e máximo, e as variáveis categóricas através do cálculo de frequências absolutas (n) e
relativas (%).

Resultados
A amostra inicial deste estudo englobou um total de 324
utentes diabéticos, com idades compreendidas entre os
50 e os 70 anos. Contudo, foram excluídos 90 (27,8%)
utentes, dos quais 3,7% por ausência de dados, 9,3%
por contra-indicação para AAS e 14,8% por evento cardiovascular prévio. Relativamente às contra-indicações
para a terapêutica com AAS, verificou-se que a grande
maioria se deveu ao uso prolongado de AINES, sendo
uma minoria limitada pela presença de doença renal
crónica (quadro I).

Quadro I. Caraterização das exclusões por contra-indicação à terapêutica com AAS.

n

Fármacos

Úlcera
gástrica

AINES

Corticoterapia

Púrpura

Reacção adversa

Doença renal
crónica

2

24

0

2

0

2

Obteve-se assim uma amostra final de 234 utentes
(72,2%), com uma média de idades de 62 anos e com uma
distribuição relativamente homogénea entre ambos os sexos: mulheres 51% (n=119) vs homens 49% (n=115).
Desta amostra 24,8% (n=58) dos utentes encontravam-se sob terapêutica com AAS em prevenção primária.
Relativamente à presença concomitante de outros de
fatores de risco cardiovasculares, além da DM, verificou-se que 81,2% (n=190) tinha diagnóstico de HTA,
64,9% (n=152) tinha dislipidemia, 48,7% (n=114) tinha
obesidade e 12,8% (n=30) tinha hábitos tabágicos.
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No que respeita ao somatório de fatores de risco cardiovasculares, verificámos que nenhum utente da amostra
apresentava apenas diagnóstico de DM isolada, sem
associação a mais nenhum fator de risco cardiovascular,
sendo que a maioria dos utentes deste subgrupo, 38%
(n=89), apresentava quatro fatores de risco (figura 1). Foi
também estudada a relação entre o número de fatores de
risco cardiovasculares e a prescrição de AAS, tendo-se verificado uma tendência entre estas duas variáveis, ou seja,
quanto maior o número de fatores de risco cardiovasculares, maior a percentagem de prescrição de AAS, excepto
naqueles com três fatores de risco (quadro II).
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Figura 1. Distribuição do somatório dos fatores de risco
cardiovasculares na amostra estudada.

Legenda: FR – fator de risco.

Quadro II. Relação entre o número de fatores de risco
cardiovascular e a prescrição de AAS.
Nº fatores de risco
(FR)

N

Prescrição de AAS
% parcelar (N)

7

4

100,0% (N = 4)

6

23

34,8% (N = 8)

5

74

28,4% (N =21)

4

89

22,5% (N = 20)

3

37

10,8% (N = 4)

2

7

14,3% (N = 1)

1

0

0,0% (N = 0)

Total

234

24,8% (N = 58)

Considerando o subgrupo da amostra de utentes com
risco cardiovascular SCORE muito alto (≥ 10%) com presença concomitante de HTA (81,2%), verificámos que,
em média, a maioria se encontrava medicada com 1,9
fármacos antihipertensores, sendo os fármacos diuréticos a classe terapêutica mais prescrita (32,5%), seguida
dos antagonistas do receptor da angiotensina-II (ARA-II)
(24,9%) (quadro III). A associação mais frequentemente
prescrita foi a de diurético e ARA-II (48,7%), seguida da
associação de diurético e inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) (41,0%) (quadro IV).
Dos doentes da amostra, 64,95% apresenta alteração
do metabolismo dos lípidos (T93) e encontra-se medicado com terapêutica hipolipemiante. Considerando os
doentes codificados com “T93”, a maioria não atinge os
valores alvo de LDL, sendo que 12,5% apresenta um valor de LDL inferior a 70 mg/dL, 36,8% tem um valor de
LDL inferior a 100 mg/dL e 50,7% apresenta um valor
de LDL superior a 100 mg/dL.
Na análise do controlo metabólico na nossa amostra
observámos que cerca de um terço dos utentes apresentava valores de hemoglobina glicada (HbA1c) entre
os 6-7%, e que uma percentagem semelhante (29%)
apresentava valores iguais ou superiores a 8% (figura
2). Neste último subgrupo de utentes, mais concretamente naqueles com valores de HbA1c superiores a
9%, a maioria era do sexo masculino (51,8%), com uma
média de idades de 63,34 anos.

Quadro III. Fármacos antihipertensores prescritos na amostra.
HTA

Diurético

ARA

IECA

BCC

β-Bloqueador

N

190

120

92

75

45

37

%

81,2

63,2

48,9

39,5

23,7

19,5

Média de fármacos antihipertensores
1,942105

Quadro IV. Associações de fármacos antihipertensores mais frequentes na amostra.
Diurético

ARA

IECA

BCC

β-Bloqueador

Associação

N = 78

38

32

5

3

N

100%

48,7

41,0

6,4

3,8

%
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Discussão
Para avaliar a magnitude esperada na redução de eventos cardiovasculares primários com a terapêutica com
AAS é essencial estimar o risco cardiovascular basal de
cada utente. Para este propósito, no nosso estudo, utilizámos a avaliação de risco SCORE, recomendada pela
ESC, e amplamente usada na prática clínica.
Neste estudo incluímos os utentes diabéticos com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos e com
risco cardiovascular SCORE muito alto (≥ 10%), ou seja,
com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou
lesão dos órgãos-alvo.
Relativamente ao valor alvo de colesterol LDL, apenas
12,5% apresentava um valor inferior a 70 mg/dl, preconizado para os utentes de muito alto risco cardiovascular.
Importa salientar que neste estudo não foram estudadas reduções de LDL iguais ou superiores a 50%. O valor
encontrado poderá estar relacionado com a não atualização dos clínicos relativamente às guidelines mais recentes, com doses subterapêuticas dos fármacos hipolipemiantes e com fatores intrínsecos do utente.
No que respeita aos valores de HbA1c encontrados,
observámos que aproximadamente 52% dos utentes
da amostra apresentava valores de hemoglobina glicada (HbA1c) inferiores a 7% e 29% apresentava valores
iguais ou superiores a 8% (figura 2). De acordo com o
relatório do Observatório Nacional da Diabetes, 68%
dos utentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS) apresentava HbA1c < 7% (2015) e 20,3% apresentava um
valor de HbA1c superior a 8% (2015).21
Figura 2. Caraterização do controlo metabólico na nossa
amostra em termos de HbA1c.
Distribuição do número de utentes de
acordo com os valores de HbA1c

Neste estudo, como não era conhecida a distribuição dos
utentes elegíveis da população de diabéticos, foi considerado o valor de 50% (com este estudo verificámos que
a distribuição dos utentes elegíveis foi de 72,2%).
No entanto, devemos ter em conta que o nosso estudo
apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, neste estudo não foram considerados outros subgrupos
de doentes de muito alto risco cardiovascular, nomeadamente, utentes não diabéticos com SCORE ≥ 10%,
utentes não diabéticos com doença renal crónica grave, utentes com doença cardiovascular documentada
(aneurisma da aorta, doença arterial periférica). Em
segundo lugar, no subgrupo de utentes sob terapêutica
com AAS, não foram analisadas outras indicações terapêuticas para além do uso em PP de eventos cardiovasculares (ex. enxaqueca). Relativamente às contraindicações para uso do AAS não foram considerados
outros fatores, como a pressão arterial mal controlada.
Além disso, a escassez de estudos comparativos nacionais e os registos clínicos omissos, são outros fatores
que dificultam a interpretação dos resultados.
A taxa de prescrição de AAS como PP encontrada neste
estudo (24,8%) reflete a variabilidade nas indicações
para prescrição. Este é um valor idêntico ao observado
ao estudo da NHIS14 (23,2%).
Assim, podemos inferir que o perfil do utente encontrado na amostra do nosso estudo corresponde a um
utente do sexo feminino, com uma idade média de 62
anos, diabético, hipertenso, provavelmente obeso e
com alteração do metabolismo dos lípidos. Além disto,
verificámos que o doente elegível não se encontrava
sob AAS como PP (75,2%). A definição do perfil do doente elegível é crucial atendendo que permitirá realizar
estudos mais dirigidos a este grupo populacional. No
futuro, o desenvolvimento de novos estudos neste subgrupo de utentes, poderá clarificar as recomendações
para a prescrição de AAS em PP.
Em suma, mesmo antes que a comunidade científica
possa avaliar o papel específico do AAS na PP, com resultados conclusivos derivados de ensaios clínicos em
curso, parece razoável antecipar esta recomendação
em indivíduos selecionados, com muito alto risco de
eventos cardiovascular. Esta estratégia pode contribuir
para evitar muitos destes eventos, bem como as suas
consequências, a grande maioria das vezes traduzidas
em efeitos nefastos para os utentes, SNS e economia nacional. Assim, o bom senso clínico continua a prevalecer
no contexto de uma decisão terapêutica individualizada,
após discussão das preferências individuais do utente e
da apresentação dos benefícios e riscos da terapêutica.
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Caraterização dos Comportamentos
Suicidas entre 2014-2016 no Alto
Minho e sua Relação com os Cuidados
de Saúde Primários
Characterization of Suicidal Behavior between 2014-2016 in Alto
Minho and its Relationship with Primary Health Care
Cíntia Cardal França*, Ana Rita Rebelo**, Carlota Saraiva***, David Norinho****, Aníbal Fonte*****

Resumo

Abstract

Introdução: Apesar de estar demonstrado que as pessoas que cometem suicídio apresentam maior probabilidade de consultarem o Médico de Família (MF) do
que um especialista em Saúde Mental no mês anterior
à sua morte, a abordagem deste assunto na consulta
continua a ser limitada.

Introduction: Although it has been shown that people
who commit suicide are more likely to consult their Family Physician (FP) than a Mental Health specialist in the
month prior to their death, the approach to this subject
in the consultation remains poor.

Objetivos: Caraterizar o perfil sociodemográfico e clínico
do doente internado no Hospital de Viana do Castelo,
com idade igual ou superior a 18 anos, por comportamento suicida entre 2014-2016 e avaliar o seguimento
por parte do MF antes e após o episódio.
Métodos: Estudo transversal. Os dados foram obtidos
através da consulta do Sclinic® e Plataforma Dados
para a Saúde®. Foi feita uma análise estatística e inferencial dos dados usando o programa SPSS versão 23,
com um nível de significância de 0,05.
Resultados: Foram estudados 113 doentes, 64,6%
eram do sexo feminino e a idade média foi de 44 anos.
A maioria dos doentes reportava tentativa prévia, 77%
estava sob tratamento com psicofármacos e cerca de

USF Mais Saúde, ULSAM
USF Cuidarte, ULSAM
***
USF Vale do Vez, ULSAM
****
UCSP Viana do Castelo, ULSAM
*****
Departamento de Saúde Mental, ULSAM
*

**
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Objectives: Characterize the sociodemographic and
clinical profile of the hospitalized patient in the Viana
Castelo´s Hospital, aged 18 years or over, for suicidal
behavior between 2014-2016 and to evaluate the follow
up by the FP before and after the episode.
Methods: Cross-sectional study. Data were obtained
through consultation of Sclinic® and Data Platform for
Health®. A statistical and inferential analysis was performed using SPSS software version 23, with a significance
level of 0,05.
Results: A total of 113 patients were studied, of which
64,6% were female and the mean age was 44 years.
The majority of patients reported a previous attempt,
77% were under psychotropic drugs and about half had
some type of toxic consumption. Drug intake was the
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metade tinha consumo de substâncias. A ingestão medicamentosa foi o método preferencial de tentativa ou ideação suicida (65,9%) e a perturbação depressiva constituiu a patologia psiquiátrica mais frequente. Verificou-se
que a probabilidade de ocorrer tentativa de suicídio era
maior nos indivíduos que não tinham terapêutica ansiolítica (p=0,02). Os indivíduos que procuraram o seu MF
previamente são também os que regressam mais cedo
ao Centro Saúde após a alta hospitalar (p<0,05).
Discussão: Este estudo permitiu concluir que os utentes com tentativas de suicídio prévias, diagnóstico de
Depressão e com consumo de substâncias tóxicas têm
maior risco de desenvolver comportamentos suicidas.
O tratamento adequado da psicopatologia e a pesquisa
ativa de ideação suicida nestes indivíduos são fundamentais para a prevenção da mortalidade associada a
estes comportamentos, nomeadamente entre MF, que
têm uma proximidade privilegiada com o seu utente.

preferred method (65,9%) and depressive disorder, the
most frequent psychiatric condition. It was found that
the probability of attempted suicide was higher in individuals who did not have anxiolytic therapy (p= 0,02).
Individuals who sought their doctor previously are also
those who return to Primary Care earlier after hospital
discharge (p <0,05).
Discussion: This study allowed us to conclude that
users with previous suicide attempts, diagnosis of Depression and consumption of toxic substances are at
greater risk of developing suicidal behavior. The adequate treatment of psychopathology and the active
research of suicidal ideation in these individuals are
crucial for the prevention of the mortality associated
with these behaviors, namely among FP, who have a
privileged proximity to the patient.
Key-words: Suicidal ideation; prevention; Primary Health
Care

Palavras-chave: Ideação suicida; prevenção; Cuidados
de Saúde Primários

Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), suicidam-se diariamente em todo o mundo cerca de 3000
pessoas e, por cada pessoa que se suicida, 20 ou mais
cometem tentativas de suicídio1. Os comportamentos autodestrutivos podem dividir-se em comportamentos suicidas (CpS) (suicídio consumado, tentativa de suicídio e
ideação suicida) e comportamentos autodestrutivos sem
intenção suicida, sendo estes importantes preditores de
risco para o suicídio2. O número anual de suicídios ronda
atualmente o milhão, ou seja, cerca de metade de todas
as mortes violentas registadas no mundo, estimando-se
que, em 2020, esse número atinja 1.5 milhões1. À escala
mundial o suicídio constitui a 13ª causa de morte e a 3ª
no grupo etário dos 15 aos 34 anos3.
Em Portugal, à luz dos dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), em 2015, as mortes por causas externas corresponderam a 4,5% do total de óbitos (4 870
óbitos) destacando-se a importância relativa das mortes por acidentes (2 583 óbitos) e por suicídio e outras
lesões auto-infligidas intencionalmente (1 132 óbitos)3.
Estes dados, embora preocupantes, ficam muito aquém
da realidade, uma vez que o suicídio constitui um fenómeno reconhecidamente subdeclarado4. O que acontece tanto devido ao estigma associado ao suicídio, como
ao facto da atribuição da etiologia suicida nem sempre

ser evidente, uma vez que existem muitas mortes de
etiologia equívoca.
Dez por cento das visitas aos CSP envolvem problemas
de saúde mental, sendo as perturbações Depressivas
e de Ansiedade as mais prevalentes5. As pessoas que
cometem suicídio têm 2.5 vezes mais probabilidade de
ter visto um médico de Cuidados de Saúde Primários do
que um especialista em saúde mental no mês anterior
à sua morte6-8. Contudo, o assunto continua a ser de difícil abordagem, como demonstra o estudo de Feldman
et al., segundo o qual das 298 visitas a 152 Médicos de
Família (MF), a investigação de ideação suicida, mesmo
quando estava claramente indicada, ocorreu apenas
em 36% das consultas9.
Vários outros estudos de diferentes países mostraram,
de forma consistente, que mais de 90% das vítimas de
suicídio consumado e tentativa de suicídio tinham, pelo
menos, uma perturbação mental major (principalmente não tratada). A depressão major unipolar ou bipolar
correspondia a 56-87% dos casos, as perturbações
relacionadas com substâncias, nomeadamente o uso
de drogas, compreendiam 26-55%, e a esquizofrenia
13%10. A ansiedade comórbida e a perturbação da personalidade, bem como as patologias médicas graves
concomitantes também estavam frequentemente pre-
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sentes, mas raramente eram os principais diagnósticos
entre as vítimas de suicídio11. Assim, do ponto de vista
de saúde pública, as consultas com o MF podem representar uma oportunidade importante para o acompanhamento das perturbações psiquiátricas como passos
fundamentais na prevenção do suicídio.
Os objetivos deste trabalho foram caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico do doente internado na
Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) por
comportamento suicida num período de três anos
(2014-2016) e avaliar o seguimento por parte do MF na
mesma população antes e após o episódio.

Métodos
1. Tipo de estudo
Estudo transversal.
2. População
Adultos (≥18 anos) internados na ULSAM, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2016 inclusive, por
comportamentos suicidas (CpS) – ideação suicida
com ou sem tentativa, com os códigos 309.4 (reação
de ajustamento com distúrbios mistos das emoções
e da conduta), 960-989 (intoxicação por diversas
substâncias medicamentosas e não medicamentosas), 994.1 (submersão) e 994.7 (enforcamento)
segundo a CID-9 CM. Os critérios de exclusão pré-determinados foram: intoxicações acidentais, saída
contra parecer médico do SU, falecimentos e falta
de registos nas plataformas estudadas.
3. Variáveis do estudo
a. Perfil sociodemográfico
Caraterizamos a população segundo a idade,
sexo, estado civil, local de residência, escolaridade, profissão e situação profissional.
b. C
 aracterização do internamento
Identificamos, através do diário clínico, a data do
episódio, método utilizado, motivo para o comportamento suicida, número de dias de internamento, presença de tentativa prévia e estação
do ano em que esta ocorreu.
c. A
 ntecedentes médicos
Para cada episódio foi determinado o diagnóstico psiquiátrico principal, registado no diário clínico e/ou Sclinic® e definido pelos autores como
aquele que proporcionou o comportamento suicida. Foi também avaliada a presença de consumos tóxicos e, pelo menos, uma doença orgânica
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associada, também codificada no Sclinic® (nomeadamente evento cardiovascular, hipertensão
arterial, diabetes mellitus, neoplasia, epilepsia,
doença de Parkinson e outras patologias neurológicas incapacitantes, cegueira, HIV/SIDA e síndromes congénitos). Por fim, identificamos também
se o doente estaria medicado com psicofármacos
(antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores de humor) na altura da admissão.
d. S
 eguimento anterior no Médico de Família
Caraterizamos a nossa população quanto à recorrência ao seu MF no mês anterior, o motivo
dessa consulta, segundo a Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários – ICP-2,
e se houve alguma referenciação para a consulta
externa de Psiquiatria e/ou Serviço de Urgência.
e. S
 eguimento posterior no Médico de Família
Determinamos o tempo decorrido desde a tentativa de suicídio até à primeira consulta no MF e
qual o motivo dessa consulta.
4. Recolha de dados e análise estatística
Os dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos
através da informação disponível no processo individual de cada doente na aplicação Sclinic®. Posteriormente, através da informação disponível na Plataforma de Dados da Saúde (PDS®), verificamos se os
doentes tinham consulta com o respetivo MF no mês
anterior. Nos casos em que se verificou esse acompanhamento, foi efetuada a respetiva caracterização.
Os dados foram resumidos através de estatísticas
descritivas adequadas ao tipo de variável. O número
de observações válido (N), a média, a mediana, o desvio-padrão (DP), o mínimo e o máximo foram utilizados
para variáveis numéricas contínuas. Frequências absolutas (n) e relativas (%) foram utilizadas para variáveis qualitativas. Para inferir sobre a associação entre
a tentativa de suicídio e as variáveis qualitativas demográficas, comportamentais e tratamento, utilizouse o teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher.
Adicionalmente, ajustou-se um modelo de regressão
logística para investigar possíveis fatores associados
à ocorrência de tentativa de suicídio. Para investigar
o padrão de ida ao MF após a alta hospitalar foram
utilizadas técnicas não-paramétricas de análise de sobrevivência, nomeadamente o estimador de KaplanMeier, em que se considerou como variável resposta o
tempo decorrido desde a alta hospitalar até à consulta com o MF. Todos os testes estatísticos foram bilaterais, empregando um nível de significância de 0,05.
Foi utilizado o software estatístico SPSS versão 23.
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Resultados

Profissão, n (%)

Neste estudo obtivemos uma população de 241 doentes,
dos quais foram excluídos 128 casos – 25 intoxicações
acidentais, 13 casos que não tinham nem ideação nem
tentativa de suicídio, 1 por saída contra parecer médico
do SU, 8 falecimentos, 5 por falta de registos nas plataformas estudadas e, por fim, 38 casos em que o registo
clínico não assinalava a presença de ideação suicida.
Desta forma, foram, então, incluídos 113 doentes com
CpS (ideação suicida com ou sem tentativa de suicídio).
A idade média dos doentes foi de 44,15 anos (variação:
18 a 90 anos), 64,6% eram do sexo feminino, 48,7%
eram casados e a maioria pertencia ao concelho de Viana do Castelo (50,4%). Em termos de escolaridade, verificamos que 45,2% tinha o 3º ciclo ou menos, 36,3%
trabalhava no sector secundário, sendo de destacar
que a taxa de desemprego foi de 38,1%. (Tabela 1)
Tabela 1. Perfil sociodemográfico.

Sector Primário

9 (8.0)

Sector Secundário

41 (36.3)

Sector Terciário

35 (31.0)

Estudante

6 (5.3)

Doméstico

4 (3.5)

Desconhecido

18 (15.9)

Situação profissional, n (%)
Empregado

35 (31.0)

Desempregado

43 (38.1)

Reformado

15 (13.3)

Estudante

6 (5.3)

Outro

7 (6.2)

Desconhecido

7 (6.2)

Residência, n (%)
Arcos de Valdevez

10 (8.8)

Caminha

3 (2.7)

Total (n(%))

Melgaço

3 (2.7)

113

Monção

6 (5.3)

Paredes de Coura

5 (4.4)

44.15 ± 16.178

Ponte de Lima

8 (7.1)

Mediana

42.00

Ponte da Barca

4 (3.5)

Mínimo – Máximo

18 - 90

Valença

9 (8.0)

N
Idade (anos)
Média ± Desvio Padrão (DP)

Sexo, n (%)

Viana do Castelo

57 (50.4)

Feminino

73 (64.6)

Vila Nova de Cerveira

3 (2.7)

Masculino

40 (35.4)

Vila Praia de Âncora

1 (0.9)

Estrangeiro

1 (0.9)

Exterior ao Alto Minho

3 (2.7)

Estado Civil, n (%)
Solteiro

29 (25.7)

Casado

55 (48.7)

União de facto
Divorciado
Viúvo

4 (3.5)
17 (15.0)
8 (7.1)

Escolaridade (%)
Básico

23 (20.4)

3º ciclo

28 (24.8)

Secundário

14 (12.4)

Superior

14 (12.4)

Desconhecido

32 (28.3)

Nenhum

O tempo médio de internamento na ULSAM foi de aproximadamente 11 dias (variação: 1 a 62 dias), sendo que
a maioria dos doentes reportou tentativa de suicídio
prévia (55,8%). A ingestão medicamentosa foi o método
preferencial para tentativa/ideação suicida, representando 65,9% dos casos e conflito familiar e problema
conjugal foram as razões mais apontadas pelos utentes
para a precipitação do evento (57,5%). Relativamente à
sazonalidade dos CpS, constatou-se uma homogeneidade na sua distribuição. (Tabela 2)

2 (1.7)
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Tabela 2. Caraterização do internamento.
Total (n(%))
Tempo de internamento (dias)
Média ± DP
Mediana
Mínimo – Máximo

11.44 ± 11.395
7.00

anti-depressivos os fármacos mais utilizados, correspondendo a 82,8% e 79,3% respetivamente. As perturbações depressivas e de personalidade foram as patologias psiquiátricas mais frequentes (69%) obtidas da
informação disponível na aplicação Sclinic®. (Tabela 3)
Tabela 3. Antecedentes médicos do doente.

1 - 62

Total (n(%))

Tentativa de suicídio, n (%)
Sim / Não

94 (83.2) / 19 (16.8)

Se sim, método da tentativa:
Afogamento

4 (4.3)

Auto-agressão

1 (1.1)

Enforcamento

13 (13.8)

Ingestão medicamentosa

54 (57.4)

Ingestão medicamentosa +
enforcamento

2 (2.1)

Ingestão medicamentosa + tóxica

6 (6.4)

Ingestão tóxica
Precipitação

10 (10.6)
4 (4.3)

Motivo tentativa/ideação, n (%)

Doença Orgânica Grave, n (%)
Sim / Não

38 (33.6) / 75 (66.4)

Consumos Tóxicos, n (%)
Sim / Não

50 (44.2) / 63 (55.8)

Consumo Álcool, n (%)
Sim / Não

36 (31.9) / 77 (68.1)

Consumo Tabaco, n (%)
Sim / Não

29 (25.7) / 84 (74.3)

Consumo Drogas, n (%)
Sim / Não

10 (8.8) / 103 (91.2)

Diagnóstico Psiquiátrico (hospital), n (%)
Perturbação de Ansiedade

1 (0.9)

Agravamento patologia psiquiátrica

9 (8.0)

Perturbação Aditiva

2 (1.8)

Despedimento

2 (1.8)

Perturbação de Humor

5 (4.4)

Dificuldades financeiras

7 (6.2)

Perturbação da Personalidade

29 (25.7)
49 (43.4)

Discussão familiar

30 (26.5)

Perturbação Depressiva

Problema conjugal

35 (31.0)

1 (0.9)

Problema trabalho

7 (6.2)

Perturbação do Comportamento
Alimentar

Problemas legais

1 (0.9)

Perturbação Somatoforme

1 (0.9)

Perturbação Psicótica

6 (5.3)

Outro
Desconhecido

19 (16.8)
3 (2.7)

Estação do ano da tentativa/ideação, n (%)
Inverno

27 (23.9)

Primavera

27 (23.9)

Verão

33 (29.2)

Outono

26 (23.0)

Tentativa Prévia, n (%)
Sim / Não

63 (55.8) / 50 (44.2)

Quase metade dos doentes tinha algum tipo de consumo tóxico, sendo o álcool o mais frequente. A presença
de doença orgânica grave verificou-se em 33,6% dos
doentes. A maioria dos doentes (77%) estava sob tratamento com psicofármacos, sendo os ansiolíticos e os
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Nenhum

19 (16.8)

Tratamento com Psicofármacos, n (%)
Sim / Não
Desconhecido

87 (77.0) / 21 (18.6)
5 (4.4)

Se sim:
Tratamento Antidepressivo, n (%)
Sim / Não

69 (79.3) / 18 (20.7)

Tratamento Antipsicótico, n (%)
Sim / Não

22 (25.3) / 65 (74.7)

Tratamento_Ansiolítico, n (%)
Sim / Não

72 (82.8) / 15 (17.2)

Tratamento Estabilizador Humor, n (%)
Sim / Não

19 (21.8) / 68 (78.2)
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Quase metade dos doentes recorreram ao seu MF no
mês anterior à tentativa/ideação suicida (45,1%), dos
quais 41,2% foram por motivos de índole psiquiátrica,
todos codificados no capítulo P-Psicológico, segundo o
ICPC-2. Em 17,6% destes doentes foi objetivada ideação suicida, tendo sido referenciados nessa consulta
para o SU. (Tabela 4)
Tabela 4. Seguimento no Médico de Família.
Total (n(%))
Referenciação para Consulta Psiquiatria, n (%)
Sim / Não

50 (44.2) / 63 (55.8)

CSP mês anterior, n (%)
Sim / Não

51 (45.1) / 62 (54.9)

Se sim, motivo de consulta “CSP mês anterior”, n (%)

Tabela 5. Associação entre variáveis e tentativa de suicídio.
Tentativa
Sim (n=)

Não (n=)

Tratamento com psicofármacos, n (%)
Sim

69

18

Não

20

1

Sim

53

16

Não

36

3

Sim

19

3

Não

70

16

55

17

Outro

30 (58.8)

Não

34

2

9 (17.6) / 42 (82.4)

Consulta CSP pós episódio, n (%)
103 (91.2) / 10 (8.8)

Se sim, motivo, n (%)
Motivo psiquiátrico

30 (29.1)

Outro

73 (70.9)

Se sim, Tempo até consulta após alta (dias)

Mediana
Mínimo – Máximo

0.020

Tratamento Estabilizador Humor, n (%)

Se sim, referenciação ao SU nessa consulta, n (%)

Média ± DP

0.758

Tratamento Ansiolítico, n (%)
Sim

N

0.042

Tratamento Antipsicótico, n (%)

21 (41.2)

Sim / Não

0.114

Tratamento Antidepressivo, n (%)

Motivo psiquiátrico

Sim / Não

p-value

103
98.25 ± 160.45
31
0 - 755

A probabilidade de ocorrer tentativa de suicídio foi cerca
de 4 vezes superior para indivíduos que não tinham terapêutica ansiolítica (p= 0,020). Apesar de existir uma
evidência de associação significativa entre tratamento
antidepressivo e tentativa de suicídio (p= 0,042), quando introduzida num modelo de regressão logística com
outras variáveis, o tratamento antidepressivo parece
não influenciar de forma significativa a ocorrência de
tentativa de suicídio. (Tabela 5)

Sim

16

3

Não

73

16

>0.999

Após a alta hospitalar, praticamente todos os doentes
(91,2%) recorreram ao MF, mas somente 26,5% foi por
um motivo psiquiátrico. O tempo mediano decorrido desde a alta hospitalar até à 1ª consulta no MF foi de 31
dias (Tabela 4), existindo evidência de que os doentes
que recorreram ao MF no mês anterior voltam mais cedo
à consulta no seu Centro de Saúde (p<0,05). (Tabela 6
e Fig. 1) Apesar de não ser estatisticamente significativo, (p=0,069), existe uma tendência para que doentes
referenciados previamente para uma consulta de Psiquiatria voltem mais cedo à consulta no seu Centro de
Saúde. (Tabela 6 e Fig. 1)
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Tabela 6. Estimativas de Kaplan-Meier do tempo mediano até ida aos CSP após internamento.
Estimativa do tempo
mediano até ida ao CSP

Erro-padrão

Intervalo de confiança 95% para o
tempo mediano até ida ao CSP

Sim

16.00

1.750

12.571 – 19.429

Não

57.00

9.798

37.796 – 76.204

Sim

30.00

5.087

20.030 – 39.970

Não

39.00

19.950

0.000 – 78.102

p-value*

CSP mês anterior
<0.05

Referenciação psiquiatria
0.069

* Log-rank test

Figura 1. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier: Tempo até 1ª consulta nos CSP após alta segundo referenciação
para Psiquiatria e ida aos CSP no mês anterior.

Discussão
De acordo com o presente estudo, os doentes internados por CpS, entre 2014 e 2016, foram maioritariamente do sexo feminino, com uma média de idades
de 44,15 anos. Este resultado vai de encontro com a
literatura que mostra dados muito semelhantes10, 11. A
baixa percentagem de internamentos por CpS no sexo
masculino pode estar relacionado, por um lado, com o
fato de os homens usarem métodos mais agressivos
e potencialmente letais, ao contrário das mulheres
que tendem a recorrer a métodos menos agressivos e
com maior probabilidade de serem menos eficazes, e
por outro lado, devido à maior dificuldade dos homens
aceitarem ajuda médica10, 12-14.
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O distrito de Viana do Castelo abrange uma região formada por dez concelhos, sendo a população residente
relativamente homogénea e partilhando as mesmas
caraterísticas socioculturais. Contudo, 50,4% dos internamentos por CpS correspondem a utentes que
pertencem ao concelho de Viana do Castelo. Essa distribuição deve-se, provavelmente, à maior densidade
populacional e maior proximidade aos cuidados em
saúde mental, no entanto muitos estudos apontam
para maior incidência de CS em regiões isoladas, com
baixa densidade demográfica e menor apoio social15.
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A mesma literatura demonstra que os CpS são mais
prevalentes em pessoas com baixo nível de escolaridade
e em desempregados, dados que se assemelham aos
resultados deste estudo16, 17.

são consistentes em demonstrar a sua associação com
comportamentos suicidas 18. Neste sentido, a deteção
e tratamento da depressão pelos profissionais de saúde
é fundamental para a prevenção destes actos10, 18.

A depressão major está frequentemente associada a
doenças crónicas (doenças cardiovasculares, hipertensão, AVC, cancro, epilepsia, doença de Parkinson, etc.)
o que aumenta ainda mais o risco de CpS17. Neste estudo, a presença de doença orgânica grave verificou-se
em 33,6% dos doentes, o que comprova a necessidade
de avaliar o doente no seu todo, valorizando não só a
doença orgânica como também a doença mental. Adicionalmente, torna-se importante ressalvar que o risco
de tentativa de suicídio na Depressão Major é aumentado pela presença de patologias como Perturbação
da Personalidade, Distúrbios de Ansiedade e Perturbações ligadas ao uso de substâncias,18 como se verifica
neste estudo.

Como referido previamente, a Perturbação da Personalidade, correspondeu ao segundo diagnóstico principal
mais frequente, tal como em muitos estudos que a colocam como um dos principais problemas associados
aos comportamentos suicidas. Neste grupo, destaca-se
a Perturbação de Personalidade Borderline, que é um
fator de risco bem reconhecido para comportamentos
suicidas, sendo que 75% destes doentes tentam o suicídio e aproximadamente 10% têm suicídio consumado23. Trata-se da PP mais frequente e é considerada por
muitos um sério problema de saúde pública, dada a sua
associação com níveis elevados de utilização dos serviços médicos, principalmente ligados à saúde mental,
elevado grau de disfunção psicossocial e alta taxa de
comportamentos suicidas, com pensamentos suicidas
recorrentes, auto-mutilação e tentativas de suicídio24.

Quase metade dos doentes internados apresentavam
algum tipo de consumo tóxico, sendo o álcool o mais
frequente. De acordo com a literatura, muitos estudos
consideram que o consumo de substâncias tóxicas, nomeadamente tabaco, álcool e drogas, constitui um importante preditor de futuros CpS10. Neste sentido, o MF
deve estar ciente que os distúrbios relacionados com
o consumo destas substâncias constituem fatores de
risco para CpS futuros.
Relativamente à sazonalidade dos CpS o nosso estudo
encontrou uma distribuição relativamente homogénea,
contrariando a maioria dos estudos que apontam para
uma maior incidência na Primavera19, 20.
Na população estudada, a maioria dos doentes apresentava uma tentativa de suicídio prévia, dados consistentes com a evidência científica atual, que tem defendido a sua importância como preditor de tentativas de
suicídio futuras21.
No que diz respeito à psicopatologia, 43,4% dos indivíduos com ideação suicida/tentativa de suicídio apresentava Perturbação Depressiva e 25,7% foram diagnosticados com Perturbação da Personalidade. Estes
resultados corroboram os obtidos em outros estudos,
que evidenciam as Perturbações Depressiva, da Personalidade e as de Adaptação como os diagnósticos mais
frequentes22.
A Perturbação Depressiva, cuja prevalência em tentativas de suicídio e suicídios consumados varia entre 56-87% dos casos, tem sido alvo de vários estudos, que

Vários estudos demonstraram que a Perturbação de Ansiedade era fator de risco independente para o comportamento suicida, mesmo depois de ajustar com outras
patologias mentais comuns25, 26. No entanto, mesmo em
situações claramente indicadas, a pesquisa ativa de
ideação suicida nos doentes com perturbação da ansiedade raramente é realizada nos CSP. Os médicos têm
dificuldade em discutir o suicídio, um tópico fortemente
carregado de stress psicossocial27, 28.
Em 16.8% dos doentes a ideação ou tentativa de suicídio foi associada a perturbação de ajustamento,
perante fatores de stress psicossocial identificáveis.
É importante referir que para o diagnóstico de Perturbação de Adaptação, é necessário assegurar que essa
reação só ocorreu devido à presença de um fator de
stress, sendo que este deve ocorrer, no máximo um
mês antes do início dos sintomas29.Estas reações maladaptativas estão associadas a elevada prevalência
de comportamentos suicidas15.
Similarmente a outros estudos, o método preferencial
utilizado foi a ingestão medicamentosa, nomeadamente ansiolíticos/sedativos/hipnóticos, principalmente as
benzodiazepinas, seguidas pelos antidepressivos, antipsicóticos e analgésicos. Estes dados evidenciam a
elevada disponibilidade destas substâncias bem como
a facilidade com que são obtidas30, 31. Curiosamente,
apesar de se tratar de uma região com características
agrícolas32, 33, tóxicos, como os pesticidas, foram usados isoladamente em apenas 10.6% dos casos, o que
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pode refletir as restrições ao seu acesso recentemente
introduzidas e a sua substituição por substâncias menos letais34. De salientar que, segundo alguns autores,
as mulheres tendem a efetuar mais frequentemente
gestos parassuicidas, pouco planeados e sem franca
intenção de pôr termo à sua vida, como é o caso da utilização de fármacos em doses pouco tóxicas, laceração
dos pulsos e recurso a métodos menos letais, o que
pode explicar esta percentagem visto constituírem uma
importante parte da nossa amostra.30, 35
Destaca-se que em 58% dos casos as razões mais
apontadas como precipitadoras do evento foram a discussão familiar e problemas conjugais, destacando o
papel dos eventos de vida stressantes como parte do
processo que conduz a um CpS.
Relativamente ao tratamento, concluiu-se que a maioria
dos doentes encontravam-se sob tratamento com psicofármacos, destacando-se os ansiolíticos, nomeadamente as benzodiazepinas, seguidos pelos antidepressivos. Apesar de existir uma evidência de associação
significativa entre tratamento antidepressivo e tentativa
de suicídio (p= 0,042), quando introduzida num modelo
de regressão logística com outras variáveis, o tratamento antidepressivo deixou de ter um papel preponderante na ocorrência destes eventos. Concluímos assim,
que este resultado estaria influenciado pela utilização
simultânea de ansiolíticos, tendo em conta que estes,
de facto, demonstraram ser protetores para os CpS.
Se atentarmos ao diagnóstico principal hospitalar, apenas um doente foi diagnosticado com Perturbação de
Ansiedade. É de referir que esta entidade está frequentemente presente como condição co-mórbida, prevalência
que não foi contabilizada pelos autores nesta população,
mas que pode ser responsável por estes resultados.
Neste estudo, constatou-se uma elevada utilização de
fármacos ansiolíticos e antidepressivos. E concluiu-se,
de forma estatisticamente significativa, que a probabilidade de ocorrer tentativa de suicídio era maior nos
indivíduos que não tinham terapêutica ansiolítica. Este
facto contraria vários estudos que mostram um aumento do risco de suicídio com o uso de benzodiazepinas.
Contudo, está claramente estabelecido também que
um transtorno de ansiedade pré-existente é um fator
de risco independente para ideação e tentativa de suicídio26, 36. E sabemos que, a terapêutica ansiolítica, com
duração máxima de 8-12 semanas, incluindo período de
descontinuação, continua a ser uma arma terapêutica
importante no tratamento da ansiedade, logo a seguir
aos fármacos antidepressivos37, 38.
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Outra conclusão particularmente interessante é que
quase metade dos doentes recorreram ao seu MF no
mês anterior ao evento, o que vai de encontro com os resultados obtidos por outros autores6, 7. Destes, em todos
aqueles em que foi objetivada ideação suicida foi feito o
encaminhamento para o SU. No entanto, não foi possível
objetivar com clareza em que casos este pensamento foi
verbalizado pelo doente ou pesquisado ativamente pelo
MF, devido a limitações inerentes à metodologia deste
estudo e registos médicos inadequados ou insuficientes. Desta forma, do ponto de vista da saúde pública, as
visitas aos CSP, pelo grau de proximidade que é estabelecido entre utente-profissional de saúde, representam
uma oportunidade importante para a prevenção de CpS
nomeadamente na pesquisa ativa de ideação suicida
e para o seguimento de doentes após o internamento,
quando não é possível prevenir esses comportamentos.
De facto, após a alta hospitalar, observa-se o retorno ao
médico de família em algumas semanas, mas a patologia psiquiátrica faz parte da agenda da consulta em
apenas um terço dos casos.
O MF possui uma posição privilegiada para a prestação de cuidados de saúde mental. Uma vez que quase
metade dos doentes recorreram ao MF no mês anterior
ao evento os autores encontram aqui uma oportunidade para intervir preventivamente. A visão holística do
indivíduo e a sua abordagem em todas as dimensões
(física, psíquica, social e cultural) aliada à relação médico-doente permite-lhe agir precocemente, ser um apoio
na recuperação e superação de obstáculos podendo,
quando necessário, intervir a nível da matriz familiar e
social do doente. Por outro lado, sabe-se que a atenção
dada ao doente e a capacidade de empatia são, em si
mesmo, terapêuticas.39, 40
Os autores encontraram várias dificuldades na elaboração deste trabalho, devido à subnotificação já declarada
dos atos suicidas, que oculta a verdadeira dimensão do
fenómeno, bem como a falta de registos informáticos disponíveis tanto nos CSP como nos cuidados Secundários.
A complexidade da terminologia relacionada com os diversos tipos de atos suicidas e comportamentos autolesivos constituiu certamente outro obstáculo. A subjetividade da atribuição dos diagnósticos feita pelos médicos
psiquiatras constitui outro potencial fator confundidor.
Os autores consideram este estudo de relevância na
prevenção do suicídio nos CSP, uma vez que tenta demonstrar a relação que existe entre o individuo e os CSP
antes e após o evento e procura sensibilizar o MF para
a importância da pesquisa ativa da ideação suicida em
indivíduos de risco.
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2013/2017. 2013.
5. Glied SA and Frank RG. Better but not best: recent trends
in the well-being of the mentally ill. Health Aff (Millwood).
2009;28:637-48.
6. Feldman MD, Franks P, Duberstein PR, Vannoy S, Epstein
R and Kravitz RL. Let’s not talk about it: suicide inquiry in
primary care. Ann Fam Med. 2007;5:412-8.
7. Luoma JB, Martin CE and Pearson JL. Contact with mental
health and primary care providers before suicide: a review
of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159:909-16.
8. Pirkis J and Burgess P. Suicide and recency of health
care contacts. A systematic review. Br J Psychiatry. 1998;
173:462-74.
9. Heeringen KHaKv. The International Handbook of Suicide
and Attempted Suicide: Wiley; 2002.
10. Saraiva CB. Estudos Sobre o Para-Suicídio: o que leva os
jovens a espreitar a morte: Redhorse - Indústria Gráfica,
Lda - Coimbra; 2006.
11. Schmitt R CE, Kapczinski F. . Risco de suicídio: avaliação
e manejo Emergências psiquiátricas: Porto Alegre: Artmed Editora; 2001: 149-65.
12. Bertolote DAFDJM. MULTISITE INTERVENTION STUDY ON
SUICIDAL BEHAVIOURS – SUPRE-MISS: PROTOCOL OF
SUPRE-MISS. 2002.
13. Mann JJ, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A,
Hegerl U, Lonnqvist J, Malone K, Marusic A, Mehlum L, Patton G, Phillips M, Rutz W, Rihmer Z, Schmidtke A, Shaffer
D, Silverman M, Takahashi Y, Varnik A, Wasserman D, Yip P
and Hendin H. Suicide prevention strategies: a systematic
review. JAMA. 2005;294:2064-74.
14. Santos SA, Lovisi G, Legay L and Abelha L. [Prevalence of
mental disorders associated with suicide attempts treated
at an emergency hospital in Rio de Janeiro, Brazil]. Cad
Saude Publica. 2009;25:2064-74.
15. Kryzhanovskaya L and Canterbury R. Suicidal behavior in patients with adjustment disorders. Crisis. 2001;22:125-31.
16. McLenan J, Lazzari C, McMillan G and Mackie R. Psychopathology of the General Population Referred by Primary
Care Physicians for Urgent Assessment in Psychiatric
Hospitals. Iran J Psychiatry. 2016;11:201-205.
17. Rihmer Z, Dome P and Gonda X. The role of general practitioners in prevention of depression-related suicides. Neuropsychopharmacol Hung. 2012;14:245-51.
18. Bolton JM, Pagura J, Enns MW, Grant B and Sareen J. A
population-based longitudinal study of risk factors for suicide attempts in major depressive disorder. J Psychiatr
Res. 2010;44:817-26.

19. Benard V, Geoffroy PA and Bellivier F. [Seasons, circadian
rhythms, sleep and suicidal behaviors vulnerability]. Encephale. 2015;41:S29-37.
20. Brandão D FA. Caracterização Sociodemográfica dos Doentes Internados por Comportamentos Auto-Destrutivos em
Psiquiatria. 2013.
21. Bostwick JM, Pabbati C, Geske JR and McKean AJ.
Suicide Attempt as a Risk Factor for Completed Suicide: Even More Lethal Than We Knew. Am J Psychiatry.
2016;173:1094-1100.
22. Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT, Fergusson DM, Deavoll
BJ and Nightingale SK. Prevalence and comorbidity of mental disorders in persons making serious suicide attempts: a
case-control study. Am J Psychiatry. 1996;153:1009-14.
23. Black DW, Blum N, Pfohl B and Hale N. Suicidal behavior in borderline personality disorder: prevalence,
risk factors, prediction, and prevention. J Pers Disord.
2004;18:226-39.
24. Oumaya M, Friedman S, Pham A, Abou Abdallah T, Guelfi
JD and Rouillon F. [Borderline personality disorder, self-mutilation and suicide: literature review]. Encephale.
2008;34:452-8.
25. Bentley KH, Franklin JC, Ribeiro JD, Kleiman EM, Fox KR
and Nock MK. Anxiety and its disorders as risk factors for
suicidal thoughts and behaviors: A meta-analytic review.
Clin Psychol Rev. 2016;43:30-46.
26. Sareen J, Cox BJ, Afifi TO, de Graaf R, Asmundson GJ,
ten Have M and Stein MB. Anxiety disorders and risk
for suicidal ideation and suicide attempts: a populationbased longitudinal study of adults. Arch Gen Psychiatry.
2005;62:1249-57.
27. Bajaj P, Borreani E, Ghosh P, Methuen C, Patel M and Joseph M. Screening for suicidal thoughts in primary care:
the views of patients and general practitioners. Mental
health in family medicine. 2008;5:229-35.
28. Stoppe G, Sandholzer H, Huppertz C, Duwe H and Staedt J.
Family physicians and the risk of suicide in the depressed
elderly. Journal of affective disorders. 1999;54:193-8.
29. Organization WH. The ICD-10 Classification of Mental and
Behavioural Disorders, Diagnostic Criteria for Research:
Geneva, Switzerland; 1993.
30. Flavio M, Martin E, Pascal B, Stephanie C, Gabriela S,
Merle K and Anita RR. Suicide attempts in the county of
Basel: results from the WHO/EURO Multicentre Study on
Suicidal Behaviour. Swiss Med Wkly. 2013;143:w13759.
31. Zeppegno P, Gramaglia C, Castello LM, Bert F, Gualano
MR, Ressico F, Coppola I, Avanzi GC, Siliquini R and Torre
E. Suicide attempts and emergency room psychiatric consultation. BMC Psychiatry. 2015;15:13.
32. (AM&A) AMASC. Plano de Desenvolvimentodo Alto Minho
- Desafio 2020. 2012.
33. Associados AM. ESTRATÉGIA &PLANO DE AÇÃO “ALTO MINHO 2020”. 2013.
34. República Dd. Lei nº26/2013, série I de 2013/04/11.
2013.

RevADSO. 2019 (09): 34-44

43

44

Investigação Original

35. Kessler RC, Borges G and Walters EE. Prevalence of and
risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:617-26.
36. Stein MB, Sherbourne CD, Craske MG, Means-Christensen A, Bystritsky A, Katon W, Sullivan G and Roy-Byrne
PP. Quality of care for primary care patients with anxiety
disorders. Am J Psychiatry. 2004;161:2230-7.
37. Marques-Teixeira JEJ. Manual de Psicofarmacologia para
médicos de família. In: Angelini, ed.; 2016: 45-53.
38. Saúde DGd. Tratamento Sintomático da Ansiedade e
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