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Impacto do Confinamento em Crianças e Adolescentes
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 Em resposta à disseminação acentuada da doença pro-
vocada pelo novo coronavírus (COVID-19) em Portugal, o 
Governo ordenou em janeiro de 2021 um novo encerra-
mento dos estabelecimentos de ensino e de tempos-livres, 
concomitante com o dever de recolhimento obrigatório a 
toda a população. É possível fazer um paralelo das impli-
cações destas medidas restritivas na saúde dos bebés, 
crianças e adolescentes, com base no observado a nível 
nacional e internacional durante a primeira vaga, ainda que 
seja impossível prever as consequências a longo-prazo.
 Nos primeiros anos de vida, a criança regista um rit-
mo de crescimento e desenvolvimento incomparáveis, com 
uma procura ativa de experiências, comunicação e relação, 
imprescindíveis à sua maturação cognitiva, psicoafectiva 
e social. Em confinamento, ficaram restritas ao ambiente 
familiar, com uma rede relacional limitada, e muitas vezes 
com pais divididos entre a gestão das atividades laborais 
e a prestação de cuidados, o que limitou a oferta de expe-
riências neste período de ouro do desenvolvimento. Deste 
modo, na primeira vaga, crianças de ambientes socioe-
conómicos desfavoráveis ou com pais pouco disponíveis 
foram as mais afetadas pelo encerramento das creches e 
jardins-de-infância, decorrente da inacessibilidade a um 
ambiente que permite uma ampla rede de relações sociais 
num espaço estimulante e promotor do desenvolvimento.1

 Adicionalmente, a exaustão parental levou a uma maior 
incidência de perturbações de ansiedade e depressivas nos 
cuidadores, com sensação de menor competência parental 
e maior atribuição de emoções negativas às crianças. Ain-
da assim, o período de recolhimento foi considerado por 
alguns pais como tendo um impacto positivo, possibilitando 
um olhar diferente sobre o bebé e a criança pequena e uma 
oportunidade de reinvenção e reinvestimento na relação 
pais-filhos.1

 Nas crianças em idade escolar, em que a autonomia 

ainda não é expectável, o ensino à distância no primei-
ro confinamento apresentou alguns desafios1,2: ausência 
de interação direta com o professor e restante ambiente 
escolar (prejudicando competências de aprendizagem e 
sociais), declínio do interesse e foco, falta de tempo e de 
conhecimento dos pais para apoiar o estudo, sendo tudo 
isto particularmente preocupante em crianças com dificul-
dades de aprendizagem que se viram privadas do acompa-
nhamento especializado. Muitas crianças foram afastadas 
fisicamente de figuras de referência, como os avós, que 
tinham um papel ativo no seu desenvolvimento social e 
emocional.2 Globalmente, concluiu-se que esta disrupção 
da estrutura normativa levou a um aumento do nível de 
stress e da incidência de perturbações do humor e de an-
siedade nesta faixa etária, com maior impacto nas crianças 
com perturbações prévias.
 Os adolescentes, em período de autonomização e for-
mação de identidade, com tarefas de independência rela-
tivamente aos pais e de proximidade aos pares, viram-se 
obrigados a contrariar estes movimentos normativos e, em-
bora recorrendo a formas alternativas e seguras de se re-
lacionar à distância, relataram falta de conexão emocional, 
intimidade e suporte social.3

 Sendo este período da adolescência também caracte-
rizado por oscilações de humor rapidamente reversíveis, 
com os stressores relacionados com a pandemia (tais 
como preocupação com a infeção, com o desconhecido e 
com o isolamento) estas manifestações normativas agrava-
ram-se, com casos de descompensação psicopatológica. 
Este risco pareceu ser sobretudo importante nas situações 
onde se havia verificado problemas de saúde mental pré-
vios ou circunstâncias sociofamiliares adversas.3 Paralela-
mente, com os adultos também em maior vulnerabilidade 
psicológica, a conflitualidade normativa da relação pais-
-adolescentes intensificou-se, potenciando situações de 
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tensão e de violência intrafamiliar.3

 Transversalmente a todas as faixas etárias, foi descrito 
um decréscimo dos níveis de atividade física e desregula-
ção dos padrões de sono durante o confinamento, muitas 
vezes associados a um maior tempo de exposição a ecrãs, 
alimentação menos variada e com produtos menos fres-
cos,2,4 contribuindo para o potencial aumento da obesidade 
infantil.
 Importa ainda salientar que as distinções económicas e 
sociais tiveram um impacto diferencial nas oportunidades 
das crianças de todas as idades, integradas, por exemplo, 
em famílias que perderam a sua independência financeira, 
o que condicionou o acesso a bens alimentares e a habita-
ção de qualidade.
 Ainda que cada avaliação e intervenção devam ser 
adaptadas à singularidade da criança ou jovem, podemos 
salientar, de uma forma global, algumas medidas para a 
promoção da saúde física e mental destas faixas etárias.
 Como já foi sublinhado, o confinamento acarreta a ne-
cessidade de as crianças e jovens estarem continuamente 
com os membros do agregado familiar, o que amplifica a 
importância dos adultos enquanto fontes de segurança. 
É assim crucial a promoção de momentos de atenção in-
dividual e de comunicação aberta, explorando potenciais 
preocupações e desconstruindo informações erróneas pro-
motoras de ansiedade, que muitas vezes chegam sem filtro 
por múltiplas fontes de informação, em particular as relacio-
nadas com a pandemia.1 Este clima de partilha e de diálogo 
pode ajudar na diminuição do stresse e da sensação de 
isolamento já descritos.
 Além disso, enquanto modelos de medidas preventivas, 
os cuidadores também são encarregues da implementação 
de rotinas saudáveis para todos, incluindo horas de sono 
ajustadas à etapa de desenvolvimento, refeições variadas 
e completas, hidratação, tempo de ecrãs, atividade física, 
exposição solar, tempo de estudo e livre, tempo a sós (par-
ticularmente nos adolescentes) e com o agregado familiar, 
envolvimento nas tarefas domésticas e manutenção dos 
contactos sociais possíveis com a rede de suporte (gru-
po de pares, família alargada, entre outros; online ou por 
telefone).1,2,5 Este é um conjunto de medidas que foi am-
plamente divulgado durante o primeiro confinamento e que 
não pode ser descurado, dada a evidência nefasta do seu 
não cumprimento. 

 No entanto, estas novas exigências muitas vezes tam-
bém trazem grande desgaste aos cuidadores, por vezes 
em situações socioeconómicas precárias e em burnout, 
que necessitam de suporte, seja em organizações da co-
munidade ou infraestruturas hospitalares. Esses mesmos 
apoios deveriam estar facilmente acessíveis e as leis labo-
rais e de rendimento ajustadas ao contexto atual.1

 Por outro lado, a nova suspensão temporária das esco-
las e o ensino à distância também implica que se criem nor-
mas e princípios de estudo online de qualidade, incluindo 
para as populações especiais que beneficiavam de apoios 
específicos (como o Decreto-Lei n.º 54/20186 e frequência 
de terapias especializadas) e para as famílias sem acesso 
a tecnologias. Concomitantemente, fica premente a neces-
sidade de supervisão dos dispositivos, de adaptação à ali-
teracia digital, e do apoio à comunidade escolar para criar 
programas atrativos e métodos educativos apropriados à 
faixa etária.1,2,5

 Finalmente, não se podem esquecer as crianças e jo-
vens em regimes especiais, incluindo filhos de profissionais 
de saúde, agregados monoparentais, residências alterna-
das, em acolhimento residencial, portadoras de incapacida-
des físicas ou mentais, que deveriam ter legislações prote-
toras que antecipassem as dificuldades e defendessem os 
seus direitos de igualdade e de acesso. Adicionalmente, as 
crianças vulneráveis e em risco, potencialmente expostas 
ao agravamento dos fatores potenciadores de maus-tratos 
e à diminuição dos fatores protetores nesta fase pandémi-
ca, deveriam obter particular atenção na elaboração e apli-
cação das leis, com o reforço das equipas de intervenção 
e da vigilância (não esquecendo que era nas escolas que 
muitas vezes se sinalizavam as situações de negligência e 
maus-tratos às crianças e jovens).1,5

 De um modo global, embora as crianças pareçam pou-
padas dos impactos diretos da COVID-19, os efeitos indire-
tos decorrentes das situações enumeradas anteriormente, 
e de sistemas de saúde em sobrecarga, podem resultar em 
aumentos na morbilidade e mortalidade infantil a nível mun-
dial. Assim, ainda que imprevisíveis, consideramos preocu-
pantes as potenciais consequências desenvolvimentais de-
correntes da pandemia, sendo imprescindível a vigilância 
por todos os envolvidos, nos cuidados às crianças e jovens, 
o que permitirá uma intervenção atempada.

Pedro dos Reis F, et al. Impacto do confinamento em crianças e adolescentes em Portugal, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):245-246
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Desafios e Oportunidades: O Impacto da COVID-19 nos 
Cuidados Paliativos em Portugal 

Challenges and Opportunities: The Impact of COVID-19 in 
Palliative Care in Portugal 
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 Nestes meses de pandemia por COVID-19, assistimos 
a importantes mudanças no modo de funcionamento dos 
serviços de saúde e os Cuidados Paliativos (CP) não foram 
exceção. Enquanto médicos de uma unidade de CP hospi-
talar que tem tratado doentes COVID e não COVID, apre-
sentamos uma reflexão sobre algumas mudanças ocorri-
das, realçando desafios e oportunidades que este período 
encerra para os CP.
 Nesta pandemia muito se tem falado das situações que 
implicam maior tecnicismo instrumental, como é o caso das 
necessidades nos Cuidados Intensivos (ventiladores, recur-
sos humanos capacitados), mas a realidade da morte dos 
milhares de portadores de doenças crónicas não-COVID 
tem sido menos abordada. De acordo com o Observatório 
COVID da Escola Nacional de Saúde Pública, entre 16 de 
março e 30 de setembro 2020 registou-se em Portugal um 
excesso de mortalidade de 12% (mais 7529 óbitos do que 
aqueles que seriam de esperar, com base na mortalidade 
média registada nos últimos cinco anos).1 Em cada quatro 
óbitos nesse período, apenas um se deveu à COVID-19. 
Portugal registou em 2020 um excesso de mortalidade de 
13,6% e cerca de 40% das mortes em excesso não foram 
atribuídas à COVID-19 mas sim a outras causas naturais.1 
Convirá não esquecer este grupo de doentes não COVID, 
mais numeroso e com direito a igual acesso aos cuidados 
de saúde. As questões da sobrevivência não justificam dar 
menor atenção ao alívio do sofrimento e à promoção da 
qualidade e dignidade no final de vida.
 Os CP, enquanto cuidados de saúde fundamentais para 
dezenas de milhares de pessoas residentes em Portugal, 
intervêm activamente nas várias dimensões do sofrimen-
to, em pessoas de todas as idades, em situação de doen-
ça grave que ameaça a vida, ou em situação de doença 
avançada ou incurável. Isto mesmo reforçou a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 2014, alertando para a ne-
cessidade dos sistemas de saúde assegurarem a presta-
ção de CP dentro da desejável cobertura universal para os 
cuidados de saúde.2 Em Portugal, existe um plano estra-
tégico para os CP desde 2017, que aponta na mesma di-
recção. Na prática, a oferta de cuidados é manifestamente 

insuficiente, e só cerca de 30% das pessoas que deles ne-
cessitam têm acesso a este direito básico.3 
 A relação com o doente e com a sua família está no 
centro do modelo de abordagem dos CP.2 As equipas de 
CP, para além do controlo sintomático e do apoio às fa-
mílias, devem intervir ativamente em esferas existenciais, 
sociais, culturais, espirituais e religiosas. 
 Os CP têm um papel da maior importância nesta pan-
demia, quer indiretamente através da consultoria aos doen-
tes infetados, quer diretamente na prestação de cuidados a 
doentes infetados pelo vírus SARS-CoV-2 que têm indica-
ção para CP, através do controlo sintomático, no processo 
de tomada de decisões ético-clínicas complexas, e na dis-
cussão antecipada de planos.4-6 Os CP são fundamentais 
na manutenção da assistência e tratamento dos doentes 
não-COVID com essa indicação. Infelizmente, no nosso 
país e nesta fase, a intervenção dos CP viu-se até agora 
comprometida, com a deslocação de muitos recursos hu-
manos para outras àreas de prestação de cuidados, a par 
da já limitada oferta assistencial de recursos específicos 
em CP.3

Consequências da COVID-19 na prática dos CP
 A restrição de contactos durante os períodos de interna-
mento dos doentes em fim de vida alteraram muito a prática 
dos CP.
 No que toca à relação médico/profissional/doente, a 
utilização de máscara e outros materiais de protecção alte-
ra a comunicação (verbal e não verbal) e coloca questões 
associadas ao distanciamento físico, que limitam a possi-
bilidade de abraçar ou de se fazer um toque afectuoso. A 
expressão facial está limitada, gera equívocos na transmis-
são da mensagem, impossibilita que o ‘não verbal’ torne a 
comunicação mais genuína e mais compreensível.7,8

 O doente experiencia longos períodos sozinho, sem 
a presença dos seus entes mais próximos. A maioria dos 
doentes com necessidades paliativas mantém preservada 
a capacidade de comunicar e de interagir, praticamente até 
ao momento da morte. A consciência do período excecio-
nal que vivemos, o medo do contágio, da vulnerabilidade 

Palavras-chave: COVID-19; Cuidados Paliativos
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acrescida, e o isolamento imposto, têm consequências a 
nível da ansiedade, medo, depressão e angústia.9 Tal rea-
lidade, se for ignorada, pode atentar contra a preservação 
da dignidade e auto-estima.10,11 O sofrimento de base, de-
terminado pela vivência do fim de vida, é agravado pelos 
condicionalismos impostos pela COVID-19. Com o agrava-
mento da ansiedade, o controlo sintomático poderá tornar-
-se mais complexo e desafiante, exigindo maior foco e su-
pervisão por parte da equipa assistencial. 
 O sofrimento dos cuidadores deve ser monitorizado e 
acompanhado. O isolamento tem também consequências 
para a família,6 ela própria com menor proximidade física 
dos profissionais e do seu familiar em tempo emocional-
mente tão intenso. Neste contexto, surgem frequentemen-
te  interrogações legítimas sobre o bem estar do doente, a 
par de maior ansiedade, angústia, por vezes sentimentos 
de culpa, revolta e frustração compreensíveis. Ao mesmo 
tempo, as actuais circunstâncias, resultantes das medidas 
de proteção contra a COVID-19, limitam o apoio mais di-
recto aos familiares, ainda que se recorra com frequência 
a meios de comunicação à distância, de natureza bem dis-
tinta. Maior distanciamento e o comprometimento no apoio 
directo aumentam também o risco de futuros lutos patológi-
cos nos entes próximos.6-8,10,11  
 Estes fatores concorrem para aumentar a pressão so-
bre os profissionais, eles próprios a viverem uma situação 
de maior exigência assistencial em resultado das regras 
estritas necessárias à proteção de todos (incluindo o uso 
de materiais de proteção menos confortáveis ou a realiza-
ção de mais turnos), pela exposição a casos positivos e re-
ceio de contágio, pela maior tensão experimentada durante 
o trabalho, com possível sensação de incapacidade ou de 
dever não cumprido. 
 Salientamos que, nos CP, as consequências da 
COVID-19 não serão apenas de natureza instrumental ou 
organizacional, mas passam também pelo possível com-
promisso da própria essência e da natureza destes cuida-
dos de saúde.2,9

Desafios e oportunidades de afirmação nos CP
 Estas mudanças implicam que as equipas se adaptem,  
mantendo os princípios dos CP. Contudo, sendo esta har-
monização de elevada complexidade, como pode ser reali-
zada?
 Esta pandemia realça a importância de áreas essen-
ciais na relação com o doente, dependentes do treino das 
competências de comunicação e da discussão conjunta 
de objectivos de cuidados.5-8,10,11 Será fundamental difundir 
bons protocolos de controlo sintomático e de apoio neste 
luto atípico, alertando para os bons resultados da sua apli-
cação.6 
 Apesar desta crise, os profissionais de saúde, e os médi-
cos em particular, não têm de deixar de ser empáticos, ou de 
se aproximarem dos doentes.8,10 É imprescindível dar aten-
ção às emoções dos doentes, validá-las e fornecer orien-
tações para lidar com elas. A transmissão da informação é 

relevante, mas terá de ser dada em pequenas quantidades. 
A atitude compassiva, baseada no respeito e na atenção 
aos detalhes e às emoções deverá igualmente ser refor-
çada. 
 O recurso a estratégias de comunicação à distância, 
através do uso de novas tecnologias (teleconferência, vi-
deo chamadas) tem-se revelado muito útil nesta fase, mas 
poderá não substituir a qualidade terapêutica das interven-
ções presenciais.
 Na situação de crise atual, um dos maiores desafios é 
conciliar a ponderação dos valores individuais com os valo-
res coletivos, perante um eventual desvio dos parâmetros 
de decisão ética para uma alocação de recursos que privi-
legiem o interesse comum.4,9 Algumas escolhas do doente 
poderão estar limitadas, e o profissional deverá explicar as 
razões dessas limitações, reforçando outras opções viáveis 
e promovendo o trabalho em equipa, com recurso a uma 
grande dose de criatividade e competência. O acesso a 
mais cuidados na comunidade e a apoio domiciliário é uma 
opção imprescindível que deve ser assegurada.5

 Enquanto profissionais de saúde, esta exposição fre-
quente à morte poderá contribuir para uma maior conscien-
cialização da nossa própria finitude e para a importância 
dos auto-cuidados e prevenção do burnout.8 Para a socie-
dade, e depois de expostas várias fragilidades do sistema 
de saúde no apoio aos doentes idosos e crónicos, este 
contexto pode representar um alerta para a necessidade 
de viabilizar um sistema de cuidados de saúde e de apoio 
social que trate melhor os que não se curam, bem como 
para a necessidade de discussão atempada de planos e 
diretivas de cuidados. ‘O recurso a CP num contexto de 
desastre com escassez de meios pode ser considerado um 
imperativo moral na nossa sociedade’.8

 Vivemos uma fase de enorme exigência para todos, 
que ‘nos forçou a olhar fixamente para o sol por demasiado 
tempo’,12 e que encerra um enorme potencial de transfor-
mação face ao futuro. O que se espera, é que os CP este-
jam acessíveis a todos, para não deixar ninguém para trás, 
muito menos os mais vulneráveis e em sofrimento. 

CONCLUSÃO
 Ainda que em tempos de crise, os CP são um activo im-
prescindível na prestação de cuidados de saúde universais 
e não podem ser deixados para trás, tendo em conta os 
milhares de doentes COVID e não-COVID que deles care-
cem.
 As alterações impostas no funcionamento dos serviços 
de saúde pela COVID-19 são um desafio para os profissio-
nais que, com competência e criatividade, deverão manter 
o foco na relação médico-doente 
 Estes tempos de crise encerram um potencial transfor-
mador, chamando a atenção para a necessidade de refor-
çar e humanizar os cuidados, quer dos doentes crónicos, 
de todas as idades e patologias, quer dos mais vulneráveis 
e em sofrimento. 

Neto IG, et al. O papel dos Cuidados Paliativos na pandemia COVID-19, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):247-249
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RESUMO
Introdução: Cada vez mais doentes necessitam de cuidados paliativos. Os futuros médicos têm de estar preparados para esta reali-
dade, pelo que é fundamental que desenvolvam competências ao longo do curso. Este estudo teve como objetivo avaliar o conheci-
mento sobre cuidados paliativos em estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional e transversal, através da aplicação de um questionário a estudantes de 
Medicina, do quinto ano. Os dados recolhidos foram analisados no IBM® SPSS® Statistics, versão 20 para Windows®.
Resultados: Todos os 186 estudantes inquiridos mostraram saber o que são cuidados paliativos e reconheceram a sua importância. 
Do total, 52,7% afirmaram saber o que é um cuidador informal e 96,8% discordaram que a prestação de cuidados paliativos apenas 
acontece em fim de vida; 88,2% não receberam formação para lidar com doentes terminais ou dependentes de cuidados permanentes. 
Somente 57,5% dizem ter recebido formação para comunicar ‘más notícias’, mas 70,4% assumiram que não eram capazes de o fazer. 
Por outro lado, 89,8% revelaram não se sentir capacitados para cuidarem de doentes em cuidados paliativos e 98,4% manifestaram 
necessidade de mais formação nesta área.
Discussão: Com o número crescente de doentes a precisar de cuidados paliativos surge a necessidade de investigar se os estu-
dantes de medicina estão a ser adequadamente preparados para cuidarem destes doentes e avaliar o seu grau de conhecimento no 
âmbito dos cuidados paliativos.
Conclusão: Os estudantes do quinto ano de Medicina sabem o que são cuidados paliativos e consideram-nos importantes. No en-
tanto, não se sentem adequadamente preparados para cuidarem de doentes que precisam destes cuidados. É essencial refletir sobre 
como deverão ser formados os médicos e ponderar o plano de estudos do ensino médico, dada a falta de formação dos estudantes 
de medicina em cuidados paliativos.
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Educação Médica; Estudantes de Medicina; Inquéritos e Questionários; Portugal
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ABSTRACT
Introduction: The need for palliative care is increasing. Future doctors must be prepared for this, so it is essential to develop skills 
during their undergraduate studies. The aim of this study was to evaluate the knowledge of medical students at the Faculty of Medicine 
of the University of Coimbra regarding palliative care.
Material and Methods: An observational and cross-sectional study was performed through the application of a questionnaire an-
swered by fifth year medical students. The collected data were analyzed using IBM® SPSS® Statistics, version 20 for Windows®.
Results: All 186 students surveyed were aware of what palliative care is and recognized its importance. From the total, 52.7% of 
students reported they knew what an informal caregiver is and 96.8% disagreed that palliative care is only provided at the end of life; 
88.2% have never had any training on how to deal with palliative care patients. Only 57.5% of students reported that they had been 
trained to communicate ‘bad news’, but 70.4% assumed that they were not able to communicate such bad news. On the other hand, 
89.8% reported their inability to take care of palliative patients and 98.4% admitted that they needed more training in this area.
Discussion: With the increasing number of patients who require palliative care, there is the need to investigate whether medical stu-
dents are being adequately prepared to care for these patients and assess their knowledge level in this context.
Conclusion: Fifth-year medical students know what palliative care is and consider it important. However, they do not feel adequately 
trained and ready to take care of patients who need palliative care. It is essential to reflect on how physicians should be trained and to 
reconsider the medical syllabus, given the present lack of undergraduate medical training in palliative care. 
Keywords: Education, Medical; Palliative Care; Portugal; Students, Medical; Surveys and Questionnaires

INTRODUÇÃO
 Os cuidados paliativos (CP) assumem um papel cada 
vez mais importante na nossa sociedade, devido ao au-
mento da esperança média de vida e prevalência de doen-
ças crónicas,1 consequentes das melhores condições de 
vida e cuidados de saúde, bem como da adoção de novos 
estilos de vida.2

 Em Portugal, 70,7% das mortes de adultos são por con-
dições que beneficiariam de CP.3 Apesar da Lei de Bases 
dos Cuidados Paliativos (Lei n.º 52/2012) ter assegurado 

o direito de acesso dos cidadãos portugueses a estes cui-
dados e criado a Rede Nacional de Cuidados Paliativos 
(RNCP),4 ainda existem défices e assimetrias de cobertura, 
entraves na referenciação e falta de recursos humanos.5 
Além disso, o país quase não tem serviços de cuidados 
paliativos pediátricos (CPP) e as suas necessidades são 
crescentes.6 A formação dos profissionais também não cor-
responde à desejada e este parece ser o principal obstácu-
lo para o sucesso das equipas de CP.5,7
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 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 
CP visam “melhorar a qualidade de vida dos doentes, e suas 
famílias, que enfrentam problemas decorrentes de uma 
doença incurável com prognóstico limitado ou que ameaça 
a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, com 
recurso à identificação precoce, avaliação adequada e tra-
tamento rigoroso dos problemas não só físicos, como a dor, 
mas também psicossociais e espirituais”.8,9 Estes cuidados 
devem, portanto, ser assegurados por uma equipa interdis-
ciplinar (constituída por médicos, enfermeiros e outros pro-
fissionais) com formação holística nas áreas que abrangem 
estes problemas.9 Neste sentido, o Conselho da Europa e a 
Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP), tendo 
por base vários estudos, têm recomendado a promoção de 
estratégias de educação em CP.7,10,11 Em conformidade, a 
Resolução da Assembleia da República n.º 5/2017, de 4 
de janeiro, veio recomendar a implementação obrigatória 
de formação pré e pós-graduada em medicina paliativa e o 
seu reconhecimento como especialidade pela Ordem dos 
Médicos.12

 Estudos internacionais evidenciam que o conhecimento 
dos estudantes de Medicina sobre CP é limitado e reforçam 
a importância de melhorar o ensino médico nesta área.13-18 
Os futuros médicos revelam inseguranças face a proble-
mas que dizem respeito a estes cuidados, particularmente 
a nível psicossocial e espiritual, mostrando que não estão 
preparados para cuidarem de doentes com doenças ter-
minais e em fim de vida.13 As incertezas relacionadas com 
o controlo sintomático e a falta de à vontade para comuni-
car com estes doentes, são outras dificuldades apontadas 
pelos estudantes.14,15 Morais19 veio igualmente mostrar que 
estudantes de vários cursos da área da saúde não têm co-
nhecimento suficiente sobre CP, nem estão devidamente 
capacitados para lidar com doentes que carecem destes 
cuidados.
 O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento so-
bre CP em estudantes do Mestrado Integrado em Medicina 
(MIM) da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra (FMUC).

MATERIAL E MÉTODOS
Tipo de estudo
 Observacional e transversal.
 
População e amostra
 A população em estudo foi constituída por estudantes 
do quinto ano do MIM da FMUC (n = 330) a finalizar o ano 
letivo de 2017/2018, dado que este é o ano curricular que 
precede o estágio programado e orientado (EPO), sendo 
expectável que, até então, os estudantes tenham adquirido 
todas as competências teóricas para exercer em plenitude a 
prática clínica. Da população dos inscritos no quinto ano do 
MIM, foi estudada uma amostra aleatória pela aplicação do 
questionário aos presentes numa aula teórica obrigatória, 
em dia sorteado, na unidade curricular de Pediatria, com 
o único objetivo de reunir o máximo de estudantes e assim 
obter o maior número de respostas, no mais curto período 

de tempo. Apesar da obrigatoriedade existe limite de faltas 
às aulas, pelo que calculámos o tamanho da amostra de 
forma a assegurar a representatividade da população alvo, 
com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro 
de 5%, através de um instrumento de cálculo online, como 
sendo de n = 178.20 

Procedimentos prévios à recolha de dados 
 Elaborámos um questionário com base noutros ques-
tionários,14,19 constituído por duas partes: uma respeitante 
à caracterização da população quanto ao sexo (variável 
nominal) e idade (variável quantitativa discreta), ambos cri-
térios variáveis alvo de análise nesta investigação, e outra 
parte subdividida em duas secções, com itens de resposta 
‘Sim’ e ‘Não’ e outras com opções de ‘Discordo plenamente’ 
(1) a ‘Concordo plenamente’ (4), numa escala do tipo Likert, 
perfazendo um total de 15 itens. Nesta segunda parte, são 
abordadas temáticas relacionadas com os CP, de acordo 
com o objetivo deste estudo. Assim, com as questões co-
locadas pretendemos recolher informação sobre até que 
ponto sabem o que são os CP, se frequentaram a Unidade 
Curricular de CP e Terapêutica da Dor, se já tinham sido 
cuidador informal, se já tinham frequentado alguma Unida-
de Curricular em que tivesse sido ensinado como fazer a 
transmissão de más notícias, se conheciam a definição de 
CP da Organização Mundial de Saúde, se tinham conhe-
cimentos da existência de uma Rede Nacional de Cuida-
dos Paliativos e se sentiam necessidade de ter mais infor-
mação sobre CP. O questionário continha ainda uma nota 
introdutória sobre o carácter voluntário e anónimo do seu 
preenchimento e solicitava seriedade nas respostas, tendo 
em conta a finalidade do mesmo.
 A versão inicial do questionário foi submetida a um pré-
-teste, tendo sido aplicado a um conjunto de estudantes (n 
= 20) para averiguar possíveis dificuldades na interpreta-
ção e/ou falhas na sua construção, tendo-se obtido, após 
pequenas alterações, a versão final.

Recolha de dados
 Após informação prévia aos estudantes sobre o local 
e data da distribuição dos questionários, e com a autoriza-
ção da professora regente, distribuíram-se os formulários 
durante uma aula teórica, e procedeu-se à sua recolha no 
final da sessão. Foi selecionada uma unidade curricular 
frequentada em simultâneo por quase todos os estudantes 
inscritos no quinto ano, o que assegurou o acesso ao maior 
número de estudantes possível. 

Análise estatística
 Analisaram-se os dados com recurso ao programa IBM® 
SPSS® Statistics, versão 20 para Windows®, após compi-
lação e organização em base de dados Microsoft® Excel® 
2013. Recorreu-se a métodos de estatística descritiva, téc-
nicas de análise inferencial e utilizou-se ainda os testes não 
paramétricos de Kolmogorov-Smirnov, U de Mann-Whitney 
e χ2. Definiu-se como estatisticamente significativo o valor 
de p < 0,05. Dado que para muitas perguntas as respostas 
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extremas ficaram com escassos valores ou desertas de re-
sultados, considerou-se, para efeitos de amostra e análise 
estatística, dois grupos de respostas ‘concordo / concordo 
plenamente’ e ‘discordo / discordo plenamente’.

Aspetos éticos
 O questionário distribuído aos estudantes continha uma 
nota introdutória com a apresentação do objetivo do estudo, 
esclarecimentos relativos ao seu preenchimento voluntário, 
garantia de que todos os resultados seriam anonimizados 

e solicitação de seriedade nas respostas, caso aceitasse 
responder. O projeto de trabalho foi submetido e aprovado 
pela Comissão de Ética da FMUC, e só executado após 
receção desta decisão. 

RESULTADOS
 Obtivemos uma amostra de 189 questionários, dos 
quais excluímos três por respostas incoerentes ou por du-
plas respostas. Refira-se que o tamanho calculado, previa-
mente, para assegurar a representatividade da população 
em estudo foi de 178. 
 No total dos 186 indivíduos da amostra final - 56,4% 
da população dos alunos do quinto ano - a maioria era do 
sexo feminino (71,5%) (Tabela 1). Verificou-se a não nor-
malidade de distribuição da variável idade através do teste 
de Kolmogorov-Smirnov. A média de idades foi de 23,20 
anos, sem diferença significativa entre sexos, p = 0,745 (U 
Mann-Whitney), com uma mediana de 23 anos correspon-
dendo ao quartil 25 a idade de 22 anos, e ao quartil 75 a de 
24 anos.
 Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se descritos os resultados 
das respostas aos questionários. Todos os que responde-
ram adequadamente (98,4%) afirmam saber o que são CP 

Tabela 1 – Caracterização geral da amostra, segundo sexo e idade

n %

Sexo

Feminino 133 71,5

Masculino 53 28,5

Total 186 100

Idade

< 22 anos 2 1,1

22 - 23 anos 127 68,3

24 - 25 anos 46 24,7

> 25 anos 11 5,9

Total 186 100
n: número de indivíduos

Tabela 2 – Resultados das respostas obtidas nas perguntas de 1 a 9 
Sim 

n (%)
Não 
n (%) Total

P1. Sabe o que são Cuidados Paliativos? 186 (100) 0 186
P2. Frequentou ou está a frequentar a unidade curricular opcional de Cuidados Paliativos e 
Terapêutica da Dor? 21 (11,3) 165 (88,7) 186

P3. Sabe o que é um cuidador informal? 98 (52,7) 88 (47,3 186

P4. Se respondeu sim à questão anterior, é ou já foi um cuidador informal? 16 (16,3) 82 (83,7) 98
P5. Recebeu formação específica, ao longo do curso, sobre como lidar com doentes em fase 
terminal ou dependentes de cuidados permanentes? 22 (11,8) 164 (88,2) 186

P6. Recebeu formação específica, ao longo do curso, sobre como comunicar “más notícias” 
aos doentes e familiares? 107 (57,5) 79 (42,5) 186

P7. Sabe se existe alguma definição da Organização Mundial de Saúde para Cuidados 
Paliativos? 84 (45,2) 102 (54,8) 186

P8. Sabe o que é a Rede Nacional de Cuidados Paliativos? 99 (53,2) 87 (46,8) 186

P9. Sente necessidade de ter mais formação sobre Cuidados Paliativos? 183 (98,4) 3 (1,6) 186
n: número de indivíduos

Tabela 3 – Resultados das respostas obtidas nas afirmações de 10 a 15
Concordo 

plenamente Concordo Discordo Discordo 
plenamente Total

A10. Reconheço importância aos Cuidados Paliativos, 
enquanto cuidados de saúde.

n 172 14 0 0 186

% 92,5 7,5 0 0 100

A11. Os Cuidados Paliativos só têm início no fim de vida. 
n 0 6 93 87 186

% 0 3,2 50 46,8 100

A12. Sinto-me capaz de lidar com doentes em fase 
terminal ou dependentes de cuidados permanentes.

n 2 17 130 37 186

% 1,1 9,1 69,9 19,9 100

A13. Sinto-me capacitado para comunicar “más notícias”.
n 0 55 102 29 186

% 0 29,6 54,8 15,6 100

A14. Sei quais são os fármacos usados no início de um 
tratamento opióide.

n 14 108 60 4 186

% 7,5 58,1 32,3 2,2 100
n: número de indivíduos
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e reconhecem a sua importância. Quando questionados 
sobre se existe alguma definição da OMS para CP (45,2%), 
se têm conhecimento do que é a RNCP (53,2%) ou se sa-
bem o que é um cuidador informal (52,7%), uma percenta-
gem considerável dos indivíduos responde positivamente, 
afirmando saber do que se trata. Dos respondentes, 88,2% 
dizem não ter recebido formação ao longo do curso para 
lidar com doentes em fase terminal ou dependentes de cui-
dados permanentes (Tabela 2) e 89,8% (Tabela 3) não se 
sentem capazes de cuidar destes doentes. Pouco mais de 
metade dos alunos refere ter recebido formação para co-
municar ‘más notícias’ (Tabela 2) e 70,4% assumem não se 
sentir preparados para transmitir tais notícias a doentes e 
familiares, (Tabela 3). Para 98,4% há necessidade de mais 
formação sobre CP.
 Procurámos avaliar se existiam diferenças estatisti-
camente significativas com base nas respostas por sexo 
às perguntas “Frequentou ou está a frequentar a unidade 
curricular opcional de Cuidados Paliativos e Terapêutica da 
Dor?” e “Se respondeu sim à questão anterior, é ou já foi 
um cuidador informal?”.
 Entre sexos, apenas se detetou uma diferença com sig-
nificado estatístico na afirmação “Sinto-me capacitado para 
comunicar ‘más notícias’”, em que 45,3% dos indivíduos do 
sexo masculino afirmaram que se sentem capacitados para 
comunicar ‘más notícias’, enquanto apenas 23,3% dos ele-

mentos femininos assinalaram essa opção (p = 0,013)
 Dos estudantes que frequentaram ou estavam a fre-
quentar a unidade curricular opcional de Cuidados Paliati-
vos e Terapêutica da Dor (CPTD), 81% sabem da existên-
cia de uma definição da OMS para CP e 90,5% asseguram 
saber o que é um cuidador informal. Todos têm conheci-
mento do que é a RNCP (Tabela 4). Entre estes estudantes, 
42,9% referem ter recebido formação para lidar com doen-
tes em fase terminal ou dependentes de cuidados perma-
nentes, e sentem-se capazes de comunicar ‘más notícias’ 
(Tabela 4).
 Depois dos estudantes responderem à pergunta “Sabe 
o que é um cuidador informal?” foi pedido que, se a res-
posta tivesse sido “Sim”, respondessem à questão “Se res-
pondeu sim à questão anterior, é ou já foi um cuidador in-
formal?” a que maioritariamente responderam não: 83,7% 
(Tabela 2). Foram verificadas diferenças estatisticamente 
significativas nas afirmações “Sinto-me capaz de lidar com 
doentes em fase terminal ou dependentes de cuidados per-
manentes” e “Sinto-me capacitado para comunicar ‘más 
notícias’”, com base na resposta anteriormente dada à 
questão “Se respondeu sim à questão anterior, é ou já foi 
um cuidador informal?” (Tabela 5).
 É de 56,3% a proporção de alunos que foram ou eram 
cuidadores informais e assumiram sentirem-se capacitados 
para lidar com doentes em fase terminal ou dependentes 

Tabela 4 – Resultados em função das respostas dadas à P2 “Frequentou ou está a frequentar a unidade curricular opcional de Cuidados 
Paliativos e Terapêutica da Dor?”

Frequentou ou está a frequentar 
a unidade curricular opcional de 

Cuidados Paliativos e 
Terapêutica da Dor? (*)

pSim Não
n  (%) n  (%)

 P3. Sabe o que é um cuidador informal?

Sim 19 (90,5) 79  (47,9)

< 0,001Não 2  (9,5) 86  (52,1)

Total 21  (100) 165  (100)

 P5. Recebeu formação específica, ao longo do curso, sobre 
como lidar com doentes em fase terminal ou dependentes de 
cuidados permanentes?

Sim 9  (42,9) 13  (7,9)

< 0,001Não 12  (57,1) 152  (92,1)

Total 21  (100) 165 (100)

P7. Sabe se existe alguma definição da Organização Mundial 
de Saúde para Cuidados Paliativos?

Sim 17  (81) 67  (40,6)

< 0,001Não 4  (19) 98  (59,4)

Total 21  (100) 165  (100)

P8. Sabe o que é a Rede Nacional de Cuidados Paliativos?

Sim 21  (100) 78 (47,3)

< 0,001Não 0  (0) 87  (52,7)

Total 21  (100) 165  (100)

A13. Sinto-me capacitado para comunicar “más notícias”.

Concordo ou 
Concordo 

plenamente
9  (42,9) 46  (27,9)

0,038Discordo 
ou discordo 
plenamente

12  (57,1) 119  (72,1)

Total 21  (100) 165  (100)
n: número de indivíduos; (*) χ2
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de cuidados permanentes, e 62,5% mostram-se prepara-
dos para comunicar ‘más notícias’. Por fim, as respostas 
às perguntas “Sinto-me capaz de lidar com doentes em 
fase terminal ou dependentes de cuidados permanentes”,  
“Sinto-me capacitado para comunicar ‘más notícias’” e “Sei 
quais são os fármacos usados no início de um tratamento 
opióide” sugere-nos que os estudantes têm a perceção de 
conhecer os fármacos e de saber quais os procedimentos 
técnicos a usar. Contudo, não se sentem capazes, ou habi-
litados, para acompanhar, na prática, doentes em CP.

DISCUSSÃO
 Eram objetivos deste trabalho avaliar o conhecimen-
to dos alunos do MIM da FMUC quanto a conhecimentos 
sobre vários aspetos relativos aos CP numa fase adianta-
da da formação, em que se espera que tenham adquiri-
do todas as competências teóricas para exercer a prática 
clínica. As respostas foram obtidas num curto período de 
tempo para evitar contaminações de respostas que seriam 
possíveis com outras formas de aplicação do questionário. 
Os dados foram tratados para ser quantitativamente possí-
vel obter resultados sólidos que pudessem fundamentar o 
interesse e a necessidade de desenvolver o ensino nesta 
área de atuação médica.
 Os nossos resultados mostram que os estudantes do 
quinto ano do MIM da FMUC referem saber o que são CP 
e reconhecem a sua importância enquanto cuidados de 
saúde. Estes resultados vão ao encontro dos de Eyigor,15 
que também verificou que os estudantes com grau de for-
mação semelhante sabem o que são CP e são capazes 
de os definir. O estudo de Morais,19 realizado com estu-
dantes de áreas científicas da Saúde, mostra igualmente 
que os estudantes estão familiarizados com o conceito de 
CP e que os consideram importantes no contexto da pres-
tação de cuidados de saúde, e para a sociedade no geral. 
No nosso estudo, os estudantes, além de lhes reconhe-
cerem o interesse, foram ainda capazes de identificar que 
os CP podem ser iniciados precocemente e não só no fim 
de vida. Contudo, outras questões e conceitos, direta ou 
indiretamente relacionados com a temática dos CP, como 
o de cuidador informal, ou a RNCP, são desconhecidos por 
52,7% e 53,2%, respetivamente, dos estudantes incluídos 

na amostra, deixando transparecer que estes assuntos são 
pouco ou nada abordados durante o curso. 
 Na generalidade, os estudantes inquiridos não se sen-
tem capacitados para lidar com doentes terminais ou de-
pendentes de cuidados permanentes, particularmente em 
CP, apesar de conhecerem bem os fundamentos teóricos, 
os fármacos a usar, por exemplo para o controlo da dor, e 
outros procedimentos técnicos. Resultados muito idênticos 
foram identificados no trabalho de Jolien Pieters et al,21 o 
que deve fazer-nos refletir acerca da necessidade de ajus-
tar os modelos pedagógicos à prática médica, tornando-os 
mais adequados à formação de médicos capazes de lidar 
com as situações de grande sofrimento e dependência e, 
muitas vezes, de fim de vida – situações cada vez mais 
comuns e complexas na realidade da nossa população. 
Embora o objetivo primário seja sempre a formação de 
médicos com excelentes conhecimentos científicos, deve 
promover-se também a aquisição de competências e de 
gestos clínicos, e incentivar a aprendizagem de valores 
profissionais e éticos, para que possam ser sempre bons 
médicos, independentemente do lugar ou dos doentes que 
tenham de tratar. Por isso, parece-nos essencial uma ade-
quação curricular do ensino pré-graduado, que passe por 
um ensino interprofissional, orientado para a reflexão e a 
resolução dos problemas, com a integração de ‘módulos’ 
que visem estimular competências (o saber e o saber-fa-
zer) e preparem os futuros médicos para a prática clínica 
centrada no doente. Neste sentido, a inclusão de uma uni-
dade curricular de Cuidados Paliativos/Medicina Paliativa, 
obrigatória em todos os planos curriculares nos cursos de 
Mestrado Integrado em Medicina, seria uma mais valia, 
contribuindo para a melhor formação dos futuros médicos 
através do desenvolvimento de um conjunto de capacida-
des de comunicação, comportamentos, competências éti-
cas e morais indispensáveis a uma relação médico/doente/
família aberta, pautada pelo respeito, empatia e compai-
xão, valores essenciais nesta área da Medicina.22-27

 Em resumo, o ensino deve passar de uma vertente me-
ramente teórica para outra eminentemente prática, em que 
o aluno aprende a fazer a translação do conhecimento para 
a atuação no doente.
 Por outro lado, os estudantes também não se sentem 

Tabela 5 – Resultados em função das respostas dadas à P4 “Se respondeu sim à questão anterior, é ou já foi um cuidador informal?”

P4. Se respondeu sim à questão 
anterior, é ou já foi um cuidador 

informal?

p
Sim Não

n % n %

A12. Sinto-me capaz de lidar com doentes 
em fase terminal ou dependentes de cuidados 
permanentes.

Concordo plenamente/ Concordo 9 56,3 5 6,1

< 0,001Discordo/ Discordo plenamente 7 43,7 77 93,9

Total 16 100 82 100

A13. Sinto-me capacitado para comunicar 
“más notícias”.

Concordo plenamente/ Concordo 10 62,5 23 28,0

0,006Discordo/ Discordo plenamente 6 37,5 59 72,0

Total 16 100 82 100
n: número de indivíduos; (*) χ2
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devidamente preparados, ou capazes, para comunicar 
‘más notícias’, o que pode ser reflexo da falta de formação 
nestas áreas durante o curso. Corroborando estes resulta-
dos, Pinheiro14 reporta que grande parte dos estudantes de 
Medicina do quinto e sexto ano não conhece a definição 
da OMS para CP, nem recebeu formação para cuidar de 
doentes terminais e/ou comunicar ‘más notícias’ a doentes 
e familiares. Os estudos de Weber et al,13 Eyigor15 e Mo-
rais19 reforçam a falta de preparação dos estudantes para 
cuidar de doentes que necessitam de CP, e salientam as 
dificuldades de comunicação com estes doentes. Pode-se, 
pois, afirmar que os resultados deste estudo vão ao en-
contro dos de outros autores, e reforçam a ideia de que a 
formação dos estudantes de medicina nesta área não é a 
desejável.
 Considerando a evolução consistente da esperança 
de vida global, o consequente envelhecimento da popula-
ção, e os rápidos avanços da Medicina, que cada vez mais 
possibilitam a cura da doença ou a sua transformação em 
doença crónica,28 parece ser necessário investir na forma-
ção de jovens médicos nesta área do cuidado, capacitando-
-os para fazer face a este tipo de necessidades e desafios 
que, ao que tudo indica, serão tendencialmente maiores no 
futuro. É precisamente neste sentido que têm sido emitidas 
as recomendações internacionais e nacionais.7,29-31

 Quanto às diferenças entre sexos, verificou-se que os 
indivíduos do sexo masculino se sentem mais capazes de 
comunicar ‘más notícias’, resultados para os quais não en-
contrámos, na literatura, uma explicação adequada. Tanto 
mais que, contrariamente, Orlander et al32 não encontraram 
diferenças entre os sexos relativamente a quão preparados 
os indivíduos se sentem para esta tarefa. Ainda no que se 
refere às competências comunicacionais, verificou-se que 
a confiança para comunicar ‘más notícias’ foi mais elevada 
e significativa em quem frequentou, ou estava a frequentar, 
a disciplina de CPTD e em quem foi, ou era, cuidador infor-
mal.
 Quem frequentou, ou estava a frequentar, a unidade cur-
ricular de CPTD detém mais conhecimentos que os restan-
tes, sobretudo teóricos. Recebeu também mais formação 
para lidar com doentes em fase terminal, ou dependentes de 
cuidados permanentes. No entanto, poucos estudantes –
(menos de um terço relativamente ao número total de es-
tudantes no mesmo ano curricular) frequentaram essa uni-
dade curricular. Num estudo efetuado por Centeno et al33 
foi também demonstrado que os estudantes que frequen-
taram um curso de CP referiram que o curso os preparou 
para a prática clínica e que o que aprenderam, além de útil, 
era aplicável a qualquer tipo de doente. Ao mesmo tempo, 
mostraram-se surpreendidos com a visão humana e holísti-
ca que o curso lhes providenciou.
 No nosso estudo, os estudantes que foram ou eram 
cuidadores informais parecem dominar melhor os conhe-
cimentos práticos, pois sentem-se mais capacitados para 
cuidar de doentes que carecem de CP. Estes resultados 
são compreensíveis e podem ser explicados pelo conhe-
cimento e pela prática que tiveram de adquirir e desenvol-

ver, como cuidadores. Resultados idênticos, reforçando 
os nossos, foram descritos por Eyigor15 e Anderson et al,34 
que também constataram que os estudantes cuidadores de 
doentes com necessidades paliativas detinham mais co-
nhecimentos em CP do que aqueles que não acompanha-
ram doentes com aquelas necessidades. 
 Parece ser claro que investir no ensino dos CP é fun-
damental para desenvolver as diferentes competências ne-
cessárias ao acompanhamento e tratamento adequado dos 
doentes com indicação para CP, o que, como já foi dito an-
teriormente, é uma realidade atual de tendência crescente.

Pontos fortes e limitações
 Apesar do questionário ser anónimo e, por isso, as-
segurar uma boa fiabilidade de respostas, não é possível 
garantir que estas correspondam verdadeiramente à reali-
dade. O preenchimento do questionário foi voluntário, pelo 
que não se obteve uma amostra aleatória simples, o que 
poderá constituir uma fonte de erro. Para evitar respostas 
neutras, foi utilizada uma escala do tipo Likert com qua-
tro itens de resposta ao invés do formato típico com cinco 
itens, o que, segundo Lozano et al,35 é igualmente válido e 
assegura a confiabilidade das respostas.
 A metodologia usada permitiu investigar o objetivo des-
te trabalho e foi semelhante à de outros estudos.14,15 Con-
tudo, poder-se-ia ter aplicado o questionário a outros anos 
do MIM ou até mesmo realizado um estudo longitudinal, 
avaliando a mesma amostra ao longo do curso. Um dese-
nho longitudinal com medições ao longo dos anos permitirá 
acompanhar a evolução do conhecimento, que vai sendo 
adquirido ao longo da formação pré-graduada. Um tal es-
tudo identificaria, ao longo do período de formação, qual a 
forma mais adequada de organizar a as várias unidades 
curriculares para obter os melhores resultados em termos 
de integração de conhecimentos em Cuidados Paliativos.

CONCLUSÃO
 O nosso estudo permite concluir que os estudantes do 
quinto ano do MIM da FMUC sabem o que são CP e re-
conhecem a sua importância, mas não estão, no entanto, 
adequadamente preparados para cuidar de doentes que 
necessitam destes cuidados.
 Aqueles que frequentaram, ou estavam a frequentar, a 
unidade curricular de CPTD têm um maior conhecimento 
que os restantes, e encontram-se mais capacitados para 
lidar com estes doentes, tal como se esperava. O mesmo 
se verificou em quem foi, ou era, cuidador informal. 
 Este estudo vem advertir sobre a necessidade de remo-
delar o plano de estudos e integrar de forma apropriada e 
obrigatória o ensino dos CP na formação médica pré-gra-
duada, dada a desadequada preparação dos futuros médi-
cos e o número crescente de doentes que precisam de CP. 
É fundamental investir mais nesta área de ensino, tanto a 
nível teórico como prático, para que seja possível mudar o 
atual paradigma.
 No futuro, seria importante alargar o estudo a estudan-
tes de outros anos do MIM, para avaliar a evolução dos 
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conhecimentos adquiridos sobre os CP ao longo da sua 
formação. Seria também importante realizar estudos que 
permitissem identificar as características que apoiam o fac-
to dos indivíduos do sexo masculino se sentirem mais ca-
pazes de comunicar ‘más notícias’, mesmo sem formação 
específica para isso.
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RESUMO
Introdução: A salpingectomia profilática foi proposta como estratégia de redução do risco de cancro do ovário e método de contra-
ceção definitiva. O objetivo deste estudo foi conhecer os procedimentos realizados a nível nacional para contraceção definitiva de 
intervalo e peri-parto, a opinião e motivações dos clínicos, e os fatores demográficos ou profissionais influentes.
Material e Métodos: Este é um estudo analítico transversal, baseado num questionário original enviado durante o ano de 2019 a 
especialistas e internos de Ginecologia-Obstetrícia a exercer em Portugal.
Resultados: Obtivemos 225 respostas provenientes de médicos a exercer em 42 hospitais (37 públicos). A laqueação tubar laparos-
cópica por eletrocoagulação e corte (61%) foi o método mais frequentemente utilizado na mulher não grávida, seguido da salpingecto-
mia (28%). Os principais motivos apontados para não realizar salpingectomia foram o aumento do tempo operatório (48,5%) e tratar-se 
de procedimento não equacionado (45,5%). Em alguns hospitais, a realização deste método dependia da decisão da equipa cirúrgica. 
No contexto per-cesariana, a técnica mais comum foi a de Pomeroy modificada (54%), seguida da salpingectomia (32,5%), com uma 
concentração no Norte do país com significado estatístico. A maioria (69%) dos participantes consideraram que a salpingectomia de-
veria ser o procedimento disponibilizado.
Discussão: Apesar da evidência científica ainda ser escassa, a salpingectomia per-cesariana parece exequível e segura, podendo 
representar a melhor oportunidade para intervenção no contexto da contraceção definitiva.
Conclusão: A salpingectomia profilática não é o procedimento de esterilização mais comum em Portugal, mas foi considerada como 
a escolha mais adequada. Os seus benefícios e riscos devem ser discutidos com as mulheres.
Palavras-chave: Esterilização Reprodutiva; Inquéritos e Questionários; Neoplasias dos Ovários/prevenção e controlo; Procedimentos 
Cirúrgicos Profiláticos; Salpingectomia
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ABSTRACT
Introduction: Opportunistic bilateral salpingectomy has been proposed as an ovarian cancer risk-reducing strategy namely as a 
means of tubal sterilization. We aimed to assess what were the procedures for interval and peripartum sterilization carried out nation-
wide, related motivational aspects and influential demographic or professional factors.
Material and Methods: Cross-sectional study based on an original survey sent to Obstetrics and Gynecology specialists and residents 
from across the country in 2019.
Results: Two hundred and twenty-five answers were obtained from 42 institutions (37 from the public sector). Laparoscopic tubal elec-
trocoagulation (61%) was the most common procedure for interval sterilization followed by salpingectomy (28%). Major reasons pointed 
out for not performing salpingectomy were increased operative time (48.5%) and procedure not considered (45.5%). In some hospitals, 
the choice of salpingectomy depended on specific criteria namely surgical team decision. During cesarean-section, sterilization was 
most frequently performed using the modified Pomeroy technique (54%), followed by salpingectomy (32.5%), with a statistically sig-
nificant prevalence in the north of the country. Sixty-nine percent of Portuguese Obstetrics and Gynecology residents and specialists 
consider that salpingectomy should be the procedure offered to women asking for definitive contraception.
Discussion: Although data are limited, salpingectomy at the time of cesarean delivery appears feasible and safe and this context might 
represent the best opportunity for intervention.
Conclusion: Opportunistic salpingectomy is not the most common sterilization procedure performed in Portugal, but it was considered 
the best choice to offer. Its benefits and risks should be discussed with women.
Keywords: Ovarian Neoplasms/prevention & control; Prophylactic Surgical Procedures; Salpingectomy; Sterilization, Reproductive; 
Surveys and Questionnaires

INTRODUÇÃO
 O cancro do ovário é o cancro ginecológico mais letal 
nos países desenvolvidos e a sua incidência tem aumenta-
do nas últimas décadas, sendo responsável em 2018 por 
184 799 mortes a nível mundial.1 As estratégias de preven-
ção secundária propostas até à data, nomeadamente com 
cancer antigen 125 (CA 125) e ecografia ginecológica, não 
se mostraram eficazes, levando a intervenções e compli-

cações desnecessárias sem uma diminuição da mortali-
dade.2-5 O carcinoma seroso de alto grau (CSAG), subti-
po histológico mais comum, é diagnosticado em estádios 
avançados (estádios III e IV, segundo a classificação da 
Federação Internacional de Ginecologia-Obstetrícia), em 
mais de 70% dos casos, e apesar da evolução dos trata-
mentos de quimioterapia nos últimos 30 anos, a sobrevida 
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aos cinco anos mantém-se em apenas 35%.6,7

 Estratégias de prevenção primária afiguram-se relevan-
tes e neste sentido está preconizada a anexectomia profilá-
tica aos 35 anos ou após desejo reprodutivo completo em 
mulheres com mutação conhecida no breast cancer gene 
1 (BRCA1 - risco até 60% de CSAG ao longo da vida), ou 
numa idade mais tardia se a mutação diagnosticada estiver 
associada a um risco inferior.8 Da análise histológica siste-
matizada e extensa das trompas destas mulheres verificou-
-se a presença de serous tubal intraepitelial carcinomas 
(STIC) e carcinomas ocultos em percentagem elevada de 
doentes.9 Isto permitiu identificar uma sequência de carci-
nogénese na qual os STIC constituem as lesões precurso-
ras, que se destacam e implantam no ovário, dando origem 
ao CSAG do ovário, trompa e peritoneu.6 Estudos subse-
quentes confirmaram que os perfis de expressão génica e 
imunohistoquímica do CSAG se assemelham mais ao epi-
télio mülleriano (das trompas) do que ao epitélio mesotelial 
(de superfície do ovário).9,10

 Este novo modelo de carcinogénese, com origem tu-
bar, tem implicações clínicas importantes nomeadamente 
no que diz respeito à prevenção primária, uma vez que a 
maioria dos casos de CSAG do ovário (90% - 95%) surge 
nas mulheres de baixo risco. Assim, com o objetivo de re-
duzir a incidência do CSAG do ovário, trompa e peritoneu, 
o British Columbia´s Ovarian Cancer Research Program 
(grupo OvCaRe) propôs em 2010 a realização de salpin-
gectomia profilática, ou seja, a exérese tubar em mulheres 
saudáveis no contexto de uma cirurgia pélvica por outra 
indicação. Serão necessários mais alguns anos para ava-
liar o impacto real da remoção das trompas na incidência 
e mortalidade do cancro do ovário, mas a evidência atual 
demonstra uma ausência de riscos (nomeadamente cirúrgi-
cos6 e de diminuição da reserva ovárica)11 e uma análise de 
custo-eficácia favorável.12 Por este motivo, as organizações 
internacionais, nomeadamente o American College of Obs-
tetricians and Gynecologists (ACOG) e o Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), já recomendam 
a salpingectomia adicionalmente à histerectomia por pato-
logia benigna, ou como alternativa à laqueação tubar.13,14 
Está ainda em estudo a exequibilidade da salpingectomia 
profilática no contexto peri-parto15-19 ou de outras cirurgias 
abdominais não ginecológicas (nomeadamente colecistec-
tomia laparoscópica), e como primeira estratégia redutora 
de risco em mulheres com mutação BRCA1/2, o que permi-
tiria adiar a ooforectomia e reduzir os riscos de osteoporose 
e doença cardiovascular associados a uma falência prema-
tura da função ovárica.20

 Os benefícios adicionais da salpingectomia profilática 
são a diminuição do risco de reintervenção cirúrgica por 
dor pélvica crónica, hidrossalpinge, piossalpinge, abcesso 
tubo-ovárico e gravidez ectópica, e a sua superior eficácia 
contracetiva.21 Em contrapartida, em caso de arrependi-
mento e desejo de maternidade posterior, é impossível uma 
recuperação cirúrgica da função tubar, restando apenas o 
recurso a técnicas de procriação medicamente assistida.
 Em Portugal, a salpingectomia profilática passou a ser 

contemplada em 2020, no Consenso sobre Contraceção22 
como procedimento de contraceção definitiva, e no Consen-
so de Cancro Ginecológico23 no contexto da histerectomia 
com preservação ovárica ou outra cirurgia intra-abdominal. 
A distribuição nacional dos diferentes procedimentos de es-
terilização feminina na mulher não grávida e no contexto 
peri-parto não é conhecida, podendo variar amplamente 
entre e dentro dos serviços de acordo com os protocolos 
existentes, as crenças individuais, e o conhecimento da 
evidência disponível. Atendendo ao exposto, desenhámos 
o primeiro estudo português com o objetivo de retratar a 
referida distribuição e dar a conhecer as motivações sub-
jacentes às práticas. Secundariamente, procurámos iden-
tificar fatores demográficos e profissionais na origem das 
opiniões discrepantes e eventuais barreiras à instituição da 
salpingectomia.

MATERIAL E MÉTODOS
 Foi desenhado um estudo analítico transversal, cujos 
dados foram obtidos através da aplicação de um questio-
nário original de 28 perguntas (ver Apêndice 1: https://www.
actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/
view/14033/Apendice_01.pdf) a uma amostra de internos 
e especialistas em Ginecologia-Obstetrícia, a exercer em 
Portugal continental e regiões autónomas. Foi realizado 
online através da plataforma Google Forms e esteve dispo-
nível de 10 de agosto de 2019 a 30 de novembro de 2019.
 Previamente à sua implementação, foi testada a ade-
quação ao objetivo do trabalho através da realização de 
um teste piloto por especialistas e internos de Ginecolo-
gia-Obstetrícia do nosso serviço. O questionário foi pos-
teriormente divulgado nos diferentes serviços públicos de 
Ginecologia-Obstetrícia e foi difundido a nível nacional pela 
Portuguese Network of Trainees in Obstetrics and Gynae-
cology (PONTOG), pela Sociedade Portuguesa de Gineco-
logia (SPG) e pela rede social Facebook®.
 Este estudo não careceu de aprovação pela comissão 
de ética local dada a ausência de intervenções e de utili-
zação de dados de doentes. O consentimento informado 
dos participantes foi garantido no momento da submissão 
da resposta já que claramente se informava nessa etapa  
que ao submeter o questionário estaria a consentir com a 
utilização dos seus dados para análise estatística. O soft-
ware utilizado para esta análise foi o IBM SPSS Statistics® 
versão 25 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), e os resulta-
dos analisados com recurso aos testes qui-quadrado, teste 
exato de Fisher (comparação de grupos relativamente a 
variáveis nominais), Mann-Whitney, Kruskal Wallis (com-
paração de dois ou mais grupos relativamente a variáveis 
contínuas com distribuição não gaussiana) e correlação de 
Spearman (análise da relação entre duas variáveis ordinais 
e/ou contínuas com distribuição não gaussiana). Foi atri-
buída significância estatística a valores p < 0,05. A análise 
foi efetuada por instituição pública relativamente ao proce-
dimento preferencialmente oferecido, e por participante re-
lativamente a todas as outras questões.
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RESULTADOS
 Foram obtidas 225 respostas (ver Apêndice 2: https://
www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/
article/view/14033/Apendice_02.pdf) de especialistas e in-
ternos de Ginecologia-Obstetrícia de 42 instituições hos-
pitalares: 37 hospitais públicos (213 respostas) e cinco 
privados. A caracterização demográfica e profissional dos 
participantes encontra-se descrita na Tabela 1. Estiveram 
representados 84% dos serviços públicos nacionais (distri-
buição na Fig. 1), englobando a totalidade dos serviços de 
tipologia A1, A2 e B1. Verificou-se uma correlação positiva 
entre o número de respostas e a tipologia do serviço (coe-
ficiente de correlação = 0,432; valor p = 0,008), sendo que 
serviços maiores proporcionaram um número de respostas 
superior. 
 A técnica cirúrgica preferencialmente oferecida às mu-
lheres que pretendem contraceção definitiva foi a laquea-
ção tubar laparoscópica com eletrocoagulação e corte em 

61% dos hospitais, seguida da salpingectomia laparoscópi-
ca em 28% e da laqueação tubar laparoscópica com anéis 
de Yoon, laqueação tubar por laparotomia e salpingectomia 
por laparotomia com menor representação (Fig. 1). Não 
se verificaram entre os serviços respondentes diferenças 
estatisticamente significativas na realização de salpingec-
tomia no que diz respeito aos critérios  região, tipologia, 
idoneidade formativa e disponibilização de cirurgia de re-
permeabilização tubar.
 Questionados sobre a possibilidade de a salpingecto-
mia ser uma opção considerada, 47% dos participantes 
referiram que podia ser uma opção cirúrgica a oferecer no 
seu hospital, dependendo de critérios específicos (Tabe-
la 2), dos quais se destacou a equipa cirúrgica presente 
(65%). É de realçar que a preferência da mulher foi o cri-
tério mais identificado na alínea ‘outras opções’. A maio-
ria dos inquiridos (84%) admitiu desconhecer a percenta-
gem de salpingectomia versus laqueação no seu hospital. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra

Participantes (225) n (%) Serviços públicos n (%)* n (%)†

Idade Região
  25 - 30 44 (19,6)   Norte 12 (32,4) 58 (27,2)

  30 - 35 58 (25,8)   Centro 6 (16,2) 64 (30,0)

  35 - 40 43 (19,1)   Lisboa e Vale do Tejo 13 (35,1) 70 (32,9)

  40 - 45 18 (8,0)   Sul (Alentejo e Algarve) 4 (10,8) 12 (5,6)

  45 - 50 7 (3,1)   Regiões autónomas 2 (5,4) 9 (4,2)

  50 - 55 14 (6,2)

  55 - 60 24 (10,7) Tipologia
  60 - 65 15 (6,7)   A1 5 (13,5) 68 (31,9)

  65 - 70 2 (0,9)   A2 8 (21,6) 46 (21,6)

  B1 16 (43,2) 65 (30,5)

Género   B2 8 (21,6) 34 (16,0)

  Feminino 180 (80,0)

  Masculino 45 (20,0) Com idoneidade formativa
  Sim 32 (86,5) 197 (92,5)

Experiência   Não 5 (13,5) 16 (7,5)

  Interno 68 (30,2)

  Especialista 157 (69,8) Disponibiliza cirurgia repermeabilização tubar
  Sim 5 (13,5) 52 (24,4)

Realiza consulta de PF?   Não 32 (86,5) 161 (75,6)

  Sim 127 (56,4)

  Não 98 (43,6)

Realiza cirurgia de CD? ‡

  Sim 166 (73,8)

  Não 59 (26,2)

Realiza cesarianas?
  Sim 211 (93,8)

  Não 14 (6,2)
* Por total de serviços públicos – 37; † Por total de participantes – 213; ‡ CD - Contraceção definitiva
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Figura 1 – Distribuição por instituição do número de respostas (A), do procedimento oferecido à mulher não grávida (B) e per-cesariana 
(C)

1 resposta Laqueação tubar laparoscópica
(eletrocoagulação e corte)

Pomeroy modificada

Laqueação tubar laparoscópica
(anéis deYoon)

Parkland

Salpingectomia por laparoscopia Salpingectomia

Laqueação tubar por laparoscopia

Salpingectomia por laparoscopia

2 respostas

3 -  4 respostas

5 - 7 respostas

≥ 8 respostas

54,0%
61%

5%

28%

4%
2%

32,5%

13,5%

A B C

Tabela 2 – Critérios para salpingectomia profilática quando não protocolada 

Critérios utilizados* n (%)

  Idade superior a 35 anos 8 (7,5)

  Patologia associada contraindicando gravidez 24 (22,6)

  Caso social 12 (11,3)

  Três ou mais filhos 9 (8,5)

  Antecedentes familiares de carcinoma do ovário 41 (38,7)

  Mutação BRCA conhecida adiando a ooforectomia para mais tarde 33 (31,1)

  Depende mais da equipa cirúrgica do que de algum critério específico 69 (65,1)

  Outros (acrescentados pelos participantes): 11 (10,4)

    Preferência da utente 6

    Proposta cirúrgica 2

    Contexto per-cesariana 2

    Patologia ginecológica associada 1
* só responderam a esta questão os participantes (105) que referiram que no seu hospital a salpingectomia podia ser equacionada perante critérios específicos - podiam selecionar 
mais do que uma opção
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Apenas 15% dos participantes referiram que a salpingec-
tomia não fazia parte das opções cirúrgicas oferecidas no 
seu hospital e apontaram maioritariamente como motivos 
(Tabela 3) o aumento do tempo cirúrgico (49%) e alternativa 
não equacionada (46%).
 Relativamente à transmissão de informação às mulhe-
res com desejo de contraceção definitiva, apenas 37% dos 
participantes consideraram que no seu hospital era disponi-
bilizada sistematicamente informação sobre as vantagens 
e desvantagens da salpingectomia versus a laqueação, 
sendo oferecida hipótese de escolha entre estes procedi-
mentos. Esta percentagem decresceu para 31% no con-
texto da gravidez. A opção pretendida, salpingectomia ou 
laqueação, foi referida por 34,5% dos participantes como 
constando do consentimento informado. Verificou-se uma 
diferença estatisticamente significativa na disponibilização 
sistemática da informação acima referida entre os hospitais 
onde se realizava salpingectomia versus aqueles onde se 
realizava laqueação: em 78,1% vs 22,7% a mulher não grá-
vida é informada (valor p < 0,001) e em 53,2% vs 29,3% a 
grávida é informada (valor p = 0,012).
 No contexto per-cesariana todos os participantes consi-
deraram que no seu hospital se efetuava contraceção defi-
nitiva por opção da mulher, quando previamente requerida 
durante a gravidez, com uma frequência globalmente esti-
mada entre 5% e 10%. A técnica cirúrgica preferencialmen-
te oferecida (Fig. 1) foi a de Pomeroy modificada em 54% 
dos hospitais, seguida da salpingectomia em 32,5% e da 
técnica de Parkland em 13,5%. Verificou-se uma diferença 
estatisticamente significativa na realização de salpingecto-
mia per-cesariana entre a região norte e o resto do país 
(83% vs 8%, valor p < 0,001).
 Avaliando diretamente se a salpingectomia seria uma 

opção considerada no contexto per-cesariana, 46% dos 
participantes consideraram que dependia da equipa ci-
rúrgica e 31% referiram que não era uma opção na sua 
instituição, tendo apontado como principais motivos de tal 
situação (Tabela 3) tratar-se de alternativa não equaciona-
da (57%), o aumento do tempo cirúrgico (42%) e o medo 
de complicações (36%). Dos 141 participantes que assu-
miram a realização de salpingectomia per cesariana no seu 
hospital, 97% referiram não ter conhecimento de nenhuma 
complicação cirúrgica diretamente atribuída a este proce-
dimento. As complicações referidas pelos restantes foram 
hemorragia não especificada (dois casos), hemorragia in-
traoperatória com necessidade de histerectomia per-cesa-
riana (um caso) e hemoperitoneu (um caso).
 Nas situações em que a grávida expressara previamen-
te o desejo de contraceção definitiva, mas nas quais o parto 
viria a ocorrer por via vaginal, apenas dois hospitais públi-
cos da região de Lisboa e Vale do Tejo ofereciam a possibi-
lidade de contraceção definitiva por mini-laparotomia umbi-
lical no mesmo internamento, sendo que, num se realizava 
salpingectomia e no outro laqueação tubar pela técnica de 
Pomeroy modificada.
 Na opinião pessoal de 69% dos participantes, o proce-
dimento de contraceção definitiva a oferecer deveria ser a 
salpingectomia. A laqueação tubar foi eleita por 15% dos 
participantes e 10% referiram não ter opinião formada. Doze 
dos inquiridos preferiram especificar opções alternativas 
tais como informação da mulher e decisão partilhada (6), 
avaliação do contexto clínico (2), colocação de dispositivo 
intrauterino libertador de levonorgestrel (2), necessidade de 
mais estudos (1) e vasectomia (1). Não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os participantes que 
optariam por oferecer a salpingectomia versus a laqueação 

Tabela 3 – Motivos para não realização de salpingectomia profilática 

Motivos na mulher não grávida* n (%)

   Alternativa não equacionada 15 (45,5)

   Ausência de vantagens relativamente à laqueação 3 (9,1)

   Irreversibilidade do procedimento (impossibilidade de cirurgia de repermeabilização tubar) 4 (12,1)

   Ausência de treino cirúrgico laparoscópico para salpingectomia 4 (12,1)

   Receio de menopausa precoce 1 (3,0)

   Aumento do tempo cirúrgico 16 (48,5)

   A salpingectomia implica uma abordagem mais invasiva 10 (30,3)

   Outros (não pretendem atualização) 1 (3,0)

Motivos no contexto per-cesariana† n (%)

   Ausência de vantagens relativamente à laqueação 4 (5,8)

   Irreversibilidade do procedimento 7 (10,1)

   Ausência de treino cirúrgico para o procedimento 6 (8,7)

   Medo de complicações 25 (36,2)

   Aumento do tempo cirúrgico 29 (42,0)

   Alternativa não equacionada 39 (56,5)

   Outros (equipa cirúrgica) 1 (1,4)
* Só responderam a esta questão os participantes (33) que referiram que a salpingectomia não fazia parte das opções cirúrgicas oferecidas no seu hospital - podiam selecionar mais 
do que um motivo; † Só responderam a esta questão os participantes (69) que referiram que a salpingectomia per cesariana não fazia parte das opções cirúrgicas oferecidas no seu 
hospital - podiam selecionar mais do que um motivo.
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relativamente ao género, experiência (interno versus espe-
cialista), realização de consulta de planeamento familiar, 
cirurgia de contraceção definitiva ou cesarianas, região do 
país, tipologia do serviço, idoneidade formativa do serviço 
ou possibilidade de repermeabilização tubar. Relativamen-
te à idade, verificou-se uma distribuição etária mais jovem 
dos participantes que elegeram a salpingectomia (40,4 ± 
11) versus a dos participantes que elegeram a laqueação 
(45,7 ± 12,3) (valor p = 0,038).

DISCUSSÃO
 Apesar da existência de métodos contracetivos de lon-
ga duração com eficácia praticamente idêntica à da laquea-
ção tubar, muitas mulheres portuguesas continuam a optar 
por um método cirúrgico que lhes proporcione uma contra-
ceção definitiva. Essa escolha pode ser aproveitada para 
uma diminuição potencial do risco de cancro do ovário, em-
bora não deva ser incentivada com este intuito. 
 Neste contexto, apresentamos o primeiro estudo efe-
tuado em Portugal a revelar a distribuição nacional dos 
procedimentos de contraceção definitiva realizados, assim 
como as perspetivas que estão na base da sua realização. 
Ao contrário de inquéritos realizados noutros países,24-31 

o foco deste trabalho prende-se apenas na avaliação das 
práticas de contraceção definitiva, não sendo abordado o 
contexto da histerectomia por patologia benigna, no qual 
a prática da salpingectomia profilática já se encontra mais 
amplamente difundida. Isto permitiu a construção de um 
questionário mais dirigido e conciso, com o objetivo de ma-
ximizar a participação.
 Nos estudos que avaliaram separadamente a reali-
zação de salpingectomia profilática no contexto da con-
traceção definitiva foram encontradas taxas de utilização 
díspares entre os diferentes países, na mulher não grávi-
da e per-cesariana: 42% e 25% (Austrália 2015);29 13,3% 
e 12,5% (França 2016);26 71% e 64% (Áustria 2016)27 e 
52,8% e 36,8% [Estados Unidos da América (EUA) 2016].24 

Apenas nos EUA foi também avaliado o contexto do pós-
-parto vaginal (cuja representação é significativa no conti-
nente americano), sendo de 26,4% a taxa de utilização da 
salpingectomia. As amplas variações encontradas poderão 
ser influenciadas por diversos fatores externos, entre os 
quais a forma como as questões foram formuladas ou a 
população inquirida. Por exemplo, na Áustria, onde se veri-
ficaram as taxas de utilização mais elevadas, os inquiridos 
foram os chefes de departamento (ausência de anonimato) 
e era permitida a seleção de várias opções.27 Por sua vez, 
as mais baixas taxas de utilização registadas em França 

foram relacionadas com a preferência pela oclusão tubar 
com Essure® (método menos invasivo, mas atualmente 
descontinuado).26 O facto de as publicações datarem de 
2015 - 2016 pode ainda implicar uma desatualização im-
portante das taxas (nos EUA apenas 7,2% dos clínicos ha-
viam  reportado em 2013 uma preferência pela salpingecto-
mia como método de contraceção definitiva de intervalo).30

 Somente um estudo avaliou os motivos que levavam 
os clínicos a realizar ou não salpingectomia no contexto 

específico da contraceção definitiva (EUA 2016).24 O motivo 
maioritariamente alegado (por 91% dos participantes) para 
a realização de salpingectomia foi a diminuição do risco de 
cancro do ovário, trompa e peritoneu, e as principais preo-
cupações apontadas pelos que não a realizavam foram o 
aumento do tempo operatório (registadas por 36%, 29% e 
31% dos participantes, consoante o contexto de intervalo, 
per-cesariana e pós-parto) e o risco de complicações (por 
25%, 48% e 44% respetivamente). Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas nos fatores de-
mográficos e profissionais entre os inquiridos que oferecem 
salpingectomia versus laqueação.
 Neste estudo não foram avaliados os motivos para a 
realização de salpingectomia, na medida em que o foco foi 
a identificação de barreiras, mas poderia ter sido interes-
sante obter essa informação. No Norte do país, a salpin-
gectomia é o método preferencialmente usado na mulher 
não grávida em 42% dos hospitais, e no contexto per-
-cesariana em 83% dos hospitais. Esta disparidade entre 
contextos pode sugerir a existência de outro motivo para a 
realização de salpingectomia per-cesariana, para além da 
diminuição do risco de cancro, pois a ser esse o motivo 
seria de supor uma taxa igualmente elevada na mulher não 
grávida. É possível que a salpingectomia per-cesariana já 
fosse a técnica tradicionalmente utilizada no Norte do país, 
pela inexistência de um propósito biológico para a trompa 
após laqueação ou por ser considerada uma técnica ainda 
mais eficaz do que a laqueação.
 Relativamente aos motivos para a não realização de 
salpingectomia, é de destacar que a resposta ‘alternativa 
não equacionada’ foi nomeada no contexto de intervalo 
por 45,5% dos participantes e no contexto per-cesariana 
por 56,5%. Por sua vez, a ‘ausência de vantagens relativa-
mente à laqueação’ foi selecionada por apenas 9,1% e por 
5,4% dos participantes consoante o contexto, elucidando 
que o facto de a salpingectomia não ser equacionada não 
se deve a um défice de atualização dos profissionais, e que 
chamar a atenção para este tema poderá fazer a diferença.
 No contexto da contraceção definitiva de intervalo, o au-
mento do tempo operatório pela realização da salpingecto-
mia foi reportado em apenas 10 minutos,13 não justificando 
descartar a salpingectomia por este motivo. Por outro lado, 
a preocupação de que o ingurgitamento vascular caracte-
rístico do contexto peri-parto possa levar a um aumento do 
risco cirúrgico não é baseada na evidência. Num estudo de 
coorte retrospetivo envolvendo 10741 mulheres foi descri-
to um aumento de 10 minutos no tempo de realização da 
cesariana e uma perda hemática contabilizada semelhante 
aquando da realização de salpingectomia em lugar de la-
queação.15 Resultados idênticos foram obtidos em estudos 
prospetivos controlados e aleatorizados.16,17,19 No nosso 
estudo, apenas 3% dos participantes com experiência na 
realização de salpingectomia peri-parto referiram ter co-
nhecimento de complicações hemorrágicas, conhecimento 
esse que não levou a que alterassem a sua preferência de 
método para a laqueação. 
 Uma vez que mais de metade dos procedimentos de 
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esterilização estão descritos no contexto peri-parto,18 o 
parto por cesariana afigura-se como a oportunidade ideal 
para aumentar a utilização e potencial efeito da salpingec-
tomia profilática, aproveitando uma cirurgia realizada por 
indicação obstétrica nas situações em que já foi previamen-
te expresso pela grávida um desejo de contraceção defini-
tiva. Neste sentido, um conhecimento mais aprofundado da 
experiência do Norte do país poderá contribuir para uma 
maior segurança na difusão da salpingectomia peri-parto 
pelo resto do país. A esterilização no pós-parto vaginal, 
contexto em que a salpingectomia profilática parece ser 
igualmente segura, não é uma prática comum em Portugal, 
pelo que não constitui uma ocasião para intervenção.
 Os pontos fracos deste estudo são os inerentes a um 
estudo baseado em inquérito, uma vez que o valor dos da-
dos obtidos se encontra limitado por depender da perceção 
dos participantes. Um ponto forte é a conjugação de res-
postas fechadas, que permitem uma análise quantitativa, 
com a possibilidade de acrescentar nova informação em 
resposta aberta - outra opção, sempre que o participante o 
considerasse relevante. Isto é particularmente importante 
se tivermos em conta que todas as questões eram de res-
posta obrigatória.
 Relativamente à taxa de participação, a metodologia de 
divulgação do questionário tornou impossível calcular com 
exatidão quantos médicos tiveram acesso ao mesmo. No 
entanto, essa metodologia permitiu obter simultaneamente 
uma disseminação pela maioria dos serviços públicos do 
país mantendo o anonimato dos participantes (por não ser 
dirigida aos diretores de serviço), uma distribuição demo-
gráfica aparentemente representativa da realidade nacio-
nal e um direcionamento para os profissionais que realizam 
consultas de planeamento familiar e cirurgias de contrace-
ção definitiva, situação desejável por serem os profissio-
nais que melhor conhecem a realidade dos seus serviços e 
participam no processo de decisão. Desta forma foi possí-
vel analisar os dados por serviço público e por participante, 
e obter informação sobre os procedimentos realizados nos 
hospitais (com uma excelente concordância entre elemen-
tos de um mesmo serviço) e sobre os procedimentos con-
siderados mais adequados. Neste aspeto, este estudo é 
único, expondo duas vertentes que não se podem presumir 
como coincidentes. É ainda de realçar, como ponto forte, 
uma taxa de resposta por serviço público de 84% no pior 
cenário (uma vez que não é possível garantir que o questio-

nário tenha efetivamente chegado aos serviços de tipologia 
B2, de onde não se obteve resposta).

CONCLUSÃO
 Neste estudo verificou-se que a taxa de utilização 
da salpingectomia profiláctica em Portugal parece estar 
aquém do desejável. A realização de protocolos de atuação 
poderá ser uma forma de assegurar que a salpingectomia 
não deixe de ser equacionada, uma vez que os nossos pro-
fissionais parecem estar informados e recetivos à mudan-
ça. 
 Este estudo realça ainda a necessidade de melhorar o 
aconselhamento, de forma a permitir a participação da mu-
lher ou da grávida que pretenda contraceção definitiva no 
processo de decisão entre a laqueação e a salpingectomia 
profilática, e usufruto do potencial benefício de diminuição 
do risco de cancro do ovário.
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RESUMO
Introdução: O acretismo placentário está entre as principais causas de morbilidade e mortalidade materna, sendo provável que a sua 
prevalência venha a aumentar. O risco é máximo em casos de placenta prévia sobre cicatriz de cesariana. Existem poucos estudos 
sobre esta realidade em Portugal. O objetivo deste estudo foi rever os casos de acretismo placentário sobre cicatriz de cesariana 
prévia, ocorridos ao longo da última década num centro terciário português.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo, transversal, com dados recolhidos de bases de dados hospitalares; foram incluídos apenas 
casos com confirmação histopatológica de acretismo placentário.
Resultados: Foram diagnosticados 15 casos durante o período do estudo (prevalência 0,6 / 1000). Todos os casos foram diagnostica-
dos durante a gravidez. Em todos os casos foi realizada cesariana; 13 foram agendadas com base numa abordagem multidisciplinar, 
e duas foram emergentes. Em 12 casos foi realizada histerectomia total ou subtotal. Não se registaram casos de mortalidade materna 
ou neonatal. O estudo histopatológico confirmou nove casos de placenta acreta, três de placenta increta e três de placenta percreta.
Discussão: O diagnóstico pré-natal precoce é fundamental para um planeamento multidisciplinar que permita reduzir a potencial 
morbilidade e mortalidade e garantir melhores desfechos obstétricos.
Conclusão: Esta série de casos de acretismo placentário sobre cicatriz de cesariana relata a realidade de um centro de assistência 
perinatal terciário em Portugal, no qual não se registou mortalidade materna ou neonatal ao longo da última década; esta situação é 
atribuível ao diagnóstico pré-natal eficiente e à abordagem coordenada por uma equipa multidisciplinar.
Palavras-chave: Doenças da Placenta; Placenta Accreta; Portugal
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ABSTRACT
Introduction: Placenta accreta spectrum disorders are among the leading causes of maternal morbidity and mortality and their preva-
lence is likely to increase in the future. The risk of placenta accreta spectrum disorders is highest in cases of placenta previa overlying 
a previous cesarean section scar. Few studies have evaluated placenta accreta spectrum disorders in Portugal. The aim of this study 
was to review the cases of placenta accreta spectrum overlying a cesarean section scar managed in a Portuguese tertiary center over 
the last decade.
Material and Methods: Retrospective, cross-sectional study, with data collected from hospital databases. Only cases with histopatho-
logical confirmation of placenta accreta spectrum were included.
Results: During the study period, 15 cases of placenta accreta spectrum overlying a cesarean section scar were diagnosed (preva-
lence 0.6/1000). All cases were diagnosed antenatally. A transverse cesarean section was present in all cases; 13 were managed by 
a scheduled multidisciplinary approach, while two required emergent management. Total or subtotal hysterectomy was performed in 
12 cases. There were no cases of maternal or neonatal death. Histopathological evaluation confirmed nine cases of placenta accreta, 
three cases of placenta increta and three cases of placenta percreta.
Discussion: Early antenatal diagnosis is important for a programmed multidisciplinary management of these cases, which may reduce 
potential morbidity and mortality and ensure better obstetric outcomes. 
Conclusion: This case series of placenta accreta spectrum overlying a cesarean section scar reports the reality of a tertiary-care 
perinatal center in Portugal, in which no maternal or neonatal mortality due to placenta accreta spectrum was registered over the last 
decade; this may be attributed to prenatal diagnosis and a coordinated multidisciplinary team approach.
Keywords: Placenta Diseases; Placenta Accreta; Portugal

INTRODUCTION
 First described eighty years ago, the term placenta ac-
creta was defined as a clinical-pathological condition in 
which the placenta fails to separate partially or totally from 
the uterine wall.1,2 It is now generally accepted that placenta 
accreta results from a defect in the endometrium-myometri-
al interface, typically at the site of a previous hysterotomy, 
which leads to a failure of normal decidualization and deep 
infiltration of placental villous tissue in the exposed and 
scarred myometrium upon trophoblastic invasion.3 

 The International Federation of Gynecology and Obstet-
rics (FIGO) published new consensus guidelines proposing 
a new standardized terminology, with adoption of the term 
‘placenta accreta spectrum’ (PAS) disorders to describe dif-
ferent pathological forms of placentation, which covers all 
possible combination of depths and lateral extension of vil-
lous invasiveness.1,2 Recently published FIGO guidelines 
proposed a new classification of placenta accreta spec-
trum disorders.1 Depending on the depth of trophoblast 
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invasion into the myometrium, different subtypes can be 
distinguished. Grade 1: abnormally adherent placenta (pla-
centa adherenta or creta) refers to cases of extended areas 
of absent decidua between villous tissue and myometrium 
with placental villi attached directly to the superficial myo-
metrium. Grade 2: abnormally invasive placenta (increta), 
refers to cases with placental villi within the muscular fibers 
and sometimes in the lumen of the deep uterine vasculature 
(radial or arcuate arteries). Grade 3: abnormally invasive 
placenta (percreta), subdivides into three categories: grade 
3a) limited to the uterine serosa, grade 3b) with urinary 
bladder invasion and grade 3c) with invasion of other pelvic 
tissue/organs.6 More invasive degrees of placentation prob-
ably result from a more extensive scarring.7 
 PAS disorders are among the leading causes of ma-
ternal morbidity and mortality, and may be associated with 
massive obstetric hemorrhage, which leads to secondary 
complications including coagulopathy, disseminated intra-
vascular coagulation (DIC), hemorrhagic shock, multiple 
organ dysfunction syndrome (MODS), need for postpartum 
hysterectomy, admission to Intensive Care unit (ICU) and 
death.3,8,9 Over the past decades, cesarean section (CS) 
rates have risen steadily all over the world and this was mir-
rored by a ten-fold increase in the incidence of PAS.10 More 
than 90% of women presenting with PAS had at least one 
prior CS.5,10 Prior cesarean delivery is the main risk factor 
for PAS and this risk is increased with higher numbers of 
previous CS; the second major risk factor for PAS is pla-
centa previa (placenta that partially or completely covers 
the cervical os), and the overall risk is highest when both 
factors are present and placenta previa overlays a prior CS 
scar.11

 PAS is currently the main reason for post-cesarean and 
peripartum hysterectomy, accounting for approximately a 
third of all cases.12,13 It is also an important cause of mater-
nal morbidity, with mortality rates reaching 6% - 7% in some 
series.14

 There are few studies demonstrating the reality of pla-
centa accreta spectrum disorders in Portugal, although 
these are probably underdiagnosed antenatally. The objec-
tive of this study was to examine the cases of PAS overly-
ing a previous cesarean scar that occurred in our institu-
tion over the last 10 years, to describe the characteristics of 
these women, as well as the diagnosis and management of 
this condition and both maternal and perinatal outcomes.

MATERIAL AND METHODS
 A retrospective study was carried out, including only 
cases of PAS overlying a cesarean scar diagnosed at our 
institution, a tertiary perinatal care center, between 2009 
and 2018. Cases were identified using cross-reference from 
different databases (Astraia®, Sectra®, ICD-9 coding), with 
combinations of keywords (‘placenta accreta’, ‘placenta cre-
ta’, ‘placenta increta’, ‘placenta percreta’, ‘placenta previa’, 
‘low-lying placenta’ and ‘postpartum hemorrhage’). All cas-
es with histopathological confirmation of PAS, either in the 
placenta or in the hysterectomy specimen, were included in 

the study and each case was classified as placenta accreta, 
increta or percreta, depending on the depth of myometrial 
invasion according to the conclusion of the pathology re-
port. Medical records of all eligible women and newborns 
were analyzed and data was extracted and entered into a 
web-based data system. Extracted data included: demo-
graphic characteristics; details of obstetric history; risk fac-
tors for PAS (placenta previa, prior CS and its number, pre-
vious uterine surgeries or previous PAS); gestational age at 
the time of diagnosis; reasons for hospitalization and ges-
tational age at delivery. Furthermore, data were collected to 
ascertain the agreement rate between the ultrasound (US) 
or magnetic resonance imaging (MRI) diagnosis versus the 
final histopathological diagnosis concerning the grade of 
accretism. All information about intrapartum and postpar-
tum events, including previous placement of ureteral stents 
and/or placement of intra-arterial balloons, operative and 
hospitalization times, and maternal and neonatal outcomes 
(until hospital discharge) were also collected. Descriptive 
analyses were used to report the frequency of adverse out-
comes. Maternal outcomes included: ICU admission, need 
for transfusional support, including massive transfusion (10 
or more units of red cells),14 coagulopathy, shock, MODS, 
iatrogenic injury of other organs or need for reoperation 
within seven days. Neonatal outcomes recorded included 
gestational age at delivery, weight at birth, Apgar score and 
need for hospitalization in neonatal ICU. 
 Data was extracted from an anonymous retrospective 
database; under these circumstances, at the time of data 
collection, it was not required to request any specific ap-
proval by the ethics committee.

RESULTS
 Between 2009 and 2018 we documented 15 cases of 
placenta accreta overlying a caesarean section scar, from a 
total of 23 707 births - a prevalence of 0.6 cases per 1000 
deliveries, over the 10-year study period. We excluded a 
case of anencephaly associated with placenta increta di-
agnosed at 21 weeks of gestation from this series (as an 
outlier) in which surgery (hysterectomy with bilateral sal-
pingectomy) was performed at 24 weeks of gestation.
 The mean maternal age was 36.8 years [27 - 42 years; 
interquartile range (IQR) 34.5 - 40.5] and approximately 
three quarters of women diagnosed with PAS were older 
than 35 years. Regarding obstetric history, there was a me-
dian parity of two (IQR 1 - 2). At least one previous cesarean 
section had been performed in all cases, with its number 
ranging from one to three. One woman with a previous CS 
had a history of placenta accreta in the previous pregnancy. 
All cases presented with placenta previa (13 complete and 
two partial placenta previa cases). As for other risk factors, 
there were three cases with history of previous uterine cu-
rettage and one case of previous hysteroscopy. No cases of 
uterine surgeries were registered. Other risk factors as well 
as basic characteristics of the population are summarized in 
Table 1.
 All pregnancies had a thorough surveillance: there were 
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two cases of hematological conditions diagnosed during the 
current pregnancy (one case of anemia and one of throm-
bocytopenia) and three cases of gestational diabetes. All 
were singleton pregnancies. Assessment of fetal conditions 
allowed the identification of one case of complex cardiac 
malformation, one case of interventricular communication 
and one case of a small for gestational age fetus.
 All PAS cases were diagnosed antenatally by ultra-
sound, on average at 26 weeks of gestation [Δ: 20 - 36, 
IQR 22 - 31]. Regarding evaluation of placental invasion by 
US versus MRI, diagnosis of placenta accreta was made in 
three versus eight cases; increta in three versus one case 
and percreta in nine versus six cases. Bladder invasion was 
diagnosed by ultrasound in only one case and confirmed by 
MRI. Delivery occurred on average at 35 weeks of gestation 
[Δ: 28 - 38, IQR 34 - 36.5]; there was only one case of pla-
centa accreta diagnosed at 36 weeks of gestation, whose 
CS was performed at 38 weeks. 
 Due to prenatal diagnosis, hospitalization and cesarean 
delivery were scheduled in all cases; however, six women 
were admitted ahead of schedule due to vaginal bleeding, 
and in two cases an emergent CS was performed due to se-
vere hemorrhage. As for the other 13 scheduled non-emer-
gent CS cases, there was a multidisciplinary approach: 
ureteral catheterization was performed in 10 cases and an 
intra-arterial balloon was placed in the internal iliac arteries 
in four cases.
 A total hysterectomy was performed in nine cases, sub-
total hysterectomy in three cases and partial myometrial re-
section in the remaining three cases. There were two cases 
of bladder invasion, but only one had been diagnosed an-
tenatally. In these cases, a cystotomy was performed with 
removal of the affected area, followed by a cystorrhaphy. 
There was one case of iatrogenic bladder injury during 
an emergent procedure, also solved with cystorrhaphy. 
The mean operative time was two hours and 20 minutes 

(Δ: 1 hour 10 minutes – 3 hours 30 minutes). 
 Maternal and neonatal outcomes are described in Table 
2. Most frequent complications were hemorrhagic shock re-
quiring massive transfusion, disseminated intravascular co-
agulation and anemia. Transfusional support was required 
in 13 cases, with a median of two packed red blood cell 
units (Δ: 1 - 12), 2 g fibrinogen (Δ: 0 - 4) but no platelet 
(Δ: 0 - 3) or fresh frozen plasma units (Δ: 0 - 10). Seven 
women were admitted to the ICU, with a median of five days 
after surgery until discharge. No cases of maternal death 
were recorded, neither of multiple organ failure or need for 
reoperation. The average neonate birthweight was 2502 
g; there were three cases of Apgar score under seven at 
five minutes of life and none at 10 minutes of life. Eleven 
newborns were transferred to an intermediate neonatal 
intensive care unit, mostly due to prematurity associated 
complications; one case of respiratory depression and an-
other of suspected streptococcal infection were registered. 
Two cases with cardiac malformations were transferred to 
pediatric surgery units. There were no cases of neonatal 
death. The pathology report with histopathological study 
of the placentas confirmed nine cases of placenta accreta, 
three cases of placenta increta and three cases of placenta 
percreta. The ultrasound examination correctly diagnosed 
the grade of accretism in a third of cases (n = 5), and this 
percentage increased with MRI to 60% (n = 9). Ultrasound 
and MRI evaluations matched in 10 cases, but only five of 
those were correctly diagnosed according to the histopatho-
logical conclusion. 

DISCUSSION
 This study presents a case series of PAS overlying a 
cesarean section scar diagnosed and managed at a tertiary 
center, in which it was possible to conduct a multidiscipli-
nary preoperative management, resulting in the absence 
of maternal or neonatal mortality. Institutional protocols 
were followed, and cases were managed by a dedicated 
team. These results reinforce that women with antepar-
tum diagnosis of PAS disorders, with or without placenta 

Table 1 – Characteristics of patients with PAS on caesarian scar 
(n = 15) 

Characteristic n (%)

Age, years 

     < 30 2 (13.3)

     30 - 34 2 (13.3)

     ≥ 35 11 (73.3)

Number of prior pregnancies (≥ 20 weeks)

     1 4 (26.7)

     2 5 (33.3)

     3+ 6 (40.0)

Number of prior cesarean deliveries

     1 7 (46.7)

     2 7 (46.7)

     3 1 (6.7)

Gestational age at diagnosis (weeks)* 24 (22 - 31)

Gestational age at delivery (weeks)* 36 (34 - 36.5)
* median (interquartile range)

Table 2 – Maternal and neonatal outcomes (n = 15)

Maternal outcomes n (%)

  ICU admission 7 (46.7)

  Blood product transfused 13 (86.7)

  Massive blood transfusion 2 (13.3)

  Lowest postpartum hemoglobin (g/dL)* 6.9 (6.5 - 8.85)

  Hemorrhagic shock 4 (26.7)

  Disseminated intravascular coagulation 4 (26.7)

Neonatal outcomes n (%)

  Gestational age at delivery (weeks)* 36 (34 - 36.5)

  Neonatal birthweight (g)* 2720 (2363 - 2755)

  Neonatal ICU admission 11 (73.3)

  Apgar Index < 7 at 5 minutes of life 3 (20.0)

  Apgar Index < 7 at 10 minutes of life 0 (0)
* median (interquartile range)



A
R

TI
G

O
 O

R
IG

IN
A

L

Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                269

Cal M, et al. Placenta accreta overlying a caesarean section scar, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):266-271

previa, should be referred and have their delivery scheduled 
in tertiary centers - centers of excellence - with a dedicated 
multidisciplinary team and care plan, thus contributing to 
improved outcomes and reduction of complications.15-19 Al-
though no maternal mortality was registered, we still listed 
significant maternal morbidity. Similar results were reported 
by another tertiary center in Portugal regarding PAS cases; 
in this analysis, all cases of PAS were included, but only 
three cases were associated with a low-lying placenta in 
women with previous CS.20

 Despite the knowledge that surgical risks increase with 
the depth of placental invasion, causing more severe hem-
orrhage, these results emphasize the need for PAS cases to 
be managed in specialized centers, with experienced sur-
geons and a multidisciplinary team.21,22 Choosing the best 
care plan for women with PAS disorders should include 
the discussion of each case by a multidisciplinary team in 
dedicated centers, with capacity to perform complex pelvic 
surgery, logistic support for access to blood products and 
intensive care facilities (both adult and neonatal). However, 
there is still a need for a standardized approach regarding 
diagnosis and management of PAS disorders. Recent stud-
ies found a considerable variation in global PAS practices 
regarding both Obstetricians and Maternal-Fetal Medicine 
specialists.23, 24

 FIGO guidelines describe different approaches regard-
ing conservative and non-conservative management of 
PAS. In terms of conservative management, different tech-
niques have been described, such as: (1) leaving the pla-
centa in situ approach, consisting of leaving the placenta in 
situ and waiting for its complete spontaneous resorption; (2) 
one-step conservative surgery (partial myometrial resection 
followed by immediate uterine reconstruction and blad-
der reinforcement); and (3) the triple-P procedure (sutur-
ing around the accreta area after resection, reconstituting 
the uterine defect).25 Leaving the placenta in situ approach 
might be an option for women who desire to preserve their 
fertility and agree to have a close follow-up in centers with 
ultrasound expertise, although they should be informed 
about the high risk of recurrence of PAS disorders (approxi-
mately 30%), and the fact that there is no consensus re-
garding its management due to  insufficient data.26 
 Alternative conservative surgical procedures, including 
the one-step conservative surgery and the triple-P proce-
dure, might be applied in selected cases where fertility-
preservation is desired. This requires a multidisciplinary 
team with surgical expertise and full capacity to manage 
possible complications. 
 Adjuvant techniques, such as preventive surgical or ra-
diological uterine devascularization, include uterine surgi-
cal devascularization, bilateral uterine or hypogastric artery 
surgical ligation, iliac artery embolization, or balloon occlu-
sion. There is limited evidence supporting the use of these 
adjuvant techniques because of their high risk of complica-
tions. Routine prophylactic placement of balloon catheters 
in the iliac arteries is nowadays controversial; larger studies 
are needed to validate the safety and effectiveness of this 

technique before it can be widely recommended.25,27

 Preoperative placement of ureteric stents for managing 
PAS cases is recommended since it is associated with a 
five-fold risk reduction of urinary tract injuries. During ure-
teric stent placement, cystoscopy can also help to assess 
for bladder invasion in cases of placenta percreta.
 In terms of non-conservative management, FIGO guide-
lines state that total hysterectomy with placenta in situ is 
preferred over subtotal hysterectomy in cases of placenta 
previa increta or percreta. However, in the case of placenta 
percreta with extensive pelvic invasion, a delayed hysterec-
tomy with placenta in situ may be considered.19 
 In this series of PAS with placenta previa, three cases 
were managed through a conservative approach, with par-
tial myometrial resection, while peripartum hysterectomy 
(nine total and three subtotal) was performed in most cas-
es. There were no records of the estimated blood loss with 
each of these approaches.
 It is estimated that PAS disorders remain undiagnosed 
prenatally in half to two-thirds of cases.16,28 In a recent re-
view from a Portuguese tertiary center, less than 10% of 
cases were diagnosed antenatally.20 Recognition of women 
at risk of PAS disorders is crucial in order to improve the ac-
curacy of prenatal diagnosis, thus allowing these cases to 
be managed at dedicated centers, with consequent reduc-
tion of maternal mortality and morbidity. According to a me-
ta-analysis from D’Antonio et al which included 23 studies 
and 3707 pregnancies at risk for PAS, the performance of 
ultrasound in diagnosing PAS disorders is excellent, with a 
sensitivity of 91% and a specificity of 97%.29 A more recent 
meta-analysis from Jauniaux et al, which included pregnan-
cies presenting with placenta previa or low-lying placenta 
and one or more prior cesarean deliveries, identified 328 
(8.4%) cases of placenta previa accreta out of which 298 
(90.9%) were diagnosed prenatally by ultrasound.30 In this 
study, all cases were diagnosed by ultrasound either during 
the second or the third trimester. MRI has been increas-
ingly used for prenatal diagnosis of PAS disorders. A meta-
analysis found that prenatal MRI is highly accurate, with 
94% sensitivity and 84% specificity, and concluded that 
ultrasound and MRI have comparable predictive accuracy, 
although MRI was superior at predicting the depth and to-
pography of placental invasion.31 The importance of a thor-
ough evaluation by an ultrasound expert in all cases with 
placenta previa and previous cesarean scar to rule out PAS 
disorders must be emphasized. 
 Recent FIGO and American College of Obstetrics and 
Gynecology (ACOG) guidelines state that ultrasonography 
should be the first line investigation for the diagnosis of PAS 
disorders, while MRI, not being essential for prenatal diag-
nosis, may be useful in evaluating the pelvic extension of 
a placenta percreta or areas difficult to evaluate on ultra-
sound.16,32 Women at greatest risk for placenta accreta are 
those who have myometrial damage caused by an earlier 
cesarean delivery with placenta previa overlying the uterine 
scar, and this risk rises with the number of previous cesar-
ean deliveries.33 In this cohort, all women had at least one 
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previous cesarean delivery and all of them presented with 
placenta previa overlying a previous cesarean section scar. 
Other risk factors for PAS include procedures with potential 
damage to the integrity of the uterine lining, such as uter-
ine curettage, endometrial ablation, hysteroscopic surgery, 
myomectomy, manual delivery of the placenta and uterine 
artery embolization.15,34

 In our study, median gestational age at delivery was 36 
weeks. Although there is insufficient evidence to determine 
the exact optimal age for planned delivery, FIGO guidelines 
suggest that women who are stable with no antepartum 
hemorrhage, rupture of membranes or uterine contractions 
may be considered for planned delivery at 36 – 37 weeks, 
after administration of corticosteroids for lung maturity.19,35,36

 The main limitation of this study consists of the small 
number of cases. Another limitation is the fact that, dur-
ing this ten-year period, protocols regarding management 
of PAS necessarily changed in order to catch up with new 
scientific evidence. Despite these limitations, is important to 
highlight that, although the total number of analyzed cases 
is small, they were all treated in the same center by a dedi-
cated team, following institutional protocols throughout the 
study period. Moreover, and as far as we know, this is one of 
the first Portuguese series concerning cases of PAS overly-
ing a previous CS scar.

CONCLUSION
 The increased incidence of PAS is a direct consequence 
of the increased number of cesarean deliveries worldwide. 
This condition is associated with high levels of maternal and 
neonatal morbidity and mortality. A history of prior caesar-
ean delivery and the presence of placenta previa should 

alert the obstetrics team to the highest risk of PAS. Early 
antenatal diagnosis of this condition is critical for a multidis-
ciplinary planning that may reduce potential morbidity and 
mortality and ensure better maternal and fetal outcomes. A 
scheduled and controlled approach, performed at dedicated 
centers (centers of excellence), significantly reduces mater-
nal morbidity and mortality. This series of 15 cases reports 
the reality of a tertiary perinatal care center in Portugal, in 
which no maternal or neonatal mortality due to PAS was 
registered over the last decade. This is attributed to efficient 
prenatal diagnosis and a coordinated and multidisciplinary 
team approach.
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RESUMO
Introdução: As opiniões, expectativas e experiências das mulheres que utilizam os serviços de saúde têm vindo a alcançar crescente 
importância. O cumprimento das expectativas é determinado pela satisfação. Este estudo tem como objetivo analisar as expectativas 
e satisfação das mulheres durante o trabalho de parto em relação à analgesia epidural, com foco principal nos mitos.
Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional e prospetivo em grávidas do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte - Santa Maria Hospital, em Lisboa, Portugal, através da aplicação aleatória de um questionário a 317 mulheres. Foi utilizado o 
programa SPSS v.22 para análise estatística.
Resultados: Foram obtidos 300 questionários, provenientes de mulheres com idade média de 31 anos. Entre as grávidas que respon-
deram ao questionário, 46,3% possuíam diploma universitário e 64% estavam empregadas. Apenas 14% tiveram consulta prévia de 
Anestesiologia. O grau de satisfação em torno da experiência do parto foi bom/excelente para 87% das mulheres. A analgesia epidural 
foi realizada em 96% das grávidas, tendo 82,1% considerado a analgesia excelente e 40,7% avaliado como superior ao esperado. Em 
relação aos mitos, 52,5% acreditam que a técnica epidural apresenta uma dose limite e 58,9% consideram que a técnica acarreta dor 
permanente nas costas. O nível de escolaridade mostrou-se significativamente associado a alguns mitos (p < 0,05), uma vez que as 
mulheres com maior grau de escolaridade não acreditam na maioria destes.
Discussão: Este estudo demonstra a necessidade da avaliação da informação que as mulheres possuem sobre a analgesia do traba-
lho de parto. As necessidades individuais devem ser geridas por equipas multidisciplinares que incluamanestesiologistas.
Conclusão: A satisfação materna com o parto e respetiva analgesia é um processo complexo e dinâmico, que inclui e não se limita 
ao alívio da dor.
Palavras-chave: Analgesia Epidural; Dor do Parto/psicologia; Parto/psicologia; Satisfação do Paciente; Trabalho de Parto
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ABSTRACT
Introduction: In the current century, increasing importance has been given to the opinions, expectations and experiences of women 
using healthcare services. The fulfillment of expectations is determined by satisfaction. This study aims to analyze both expectations 
and satisfaction during childbirth regarding labor epidural analgesia among parturients, with a focus on myths.
Material and Methods: A prospective observational study was conducted in parturients at the Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte - Santa Maria Hospital in Lisbon, Portugal, applying a questionnaire to 317 random women. SPSS v22.0 was used for data 
analysis.
Results: Three hundred questionnaires were returned, from women with a mean age of 31. Among the respondents, 46.3% had a 
college degree and 64% were employed, 46% were primiparas and only 14% had a previous anesthesiology appointment for childbirth 
purposes. The overall degree of satisfaction surrounding the birth experience was good/excellent for 87% of women. Labor epidural an-
algesia was performed on 96% of all patients, with an excellent/good outcome for 82.1% and a higher than expected results for 40.7% 
of them. Regarding the myths, 52.5% believed that epidural analgesia imposes a dose limit and 58.9% that it often causes permanent 
back pain. The level of education was significantly associated with some myths (p < 0.05), since women with a higher level of education 
do not believe most of them.
Discussion: This study supports the need for an evaluation of the current information that women have about labor epidural analgesia/
childbirth. Women’s individual needs can be met by multidisciplinary teams including Anesthesiology specialists. 
Conclusion: Maternal satisfaction with childbirth and analgesia is a complex and dynamic process that includes and is not limited to 
the relief of pain.
Keywords: Analgesia, Epidural; Labor, Obstetric; Labor Pain/psychology;  Parturition/psychology; Patient Satisfaction

INTRODUCTION
 Patient satisfaction is a concept that is highly impor-
tant in medical care. Patient satisfaction is the degree to 
which the individual regards the healthcare service, product 
or the way it is delivered by the provider as useful, effec-
tive or beneficial.1 Maternal satisfaction is multifactorial and 

evaluating it is difficult.2 According to Cheung et al, patient 
satisfaction is an interplay of expectations and experience.3 

Factors affecting expectations include reliability, respon-
siveness, empathy and the ability to make things right if 
mistakes are made.4-7 Women’s involvement in decisions, 
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support provided by caregivers, and the quality of the estab-
lished relationship, seem to be key factors.8-11   

 The experience of a sensory perception event, such as 
labor pain, is subjective and can vary substantially from one 
woman to another. It is influenced by several factors such 
as psychological, obstetric, and social factors.12 Porro et al 
consider that both the subjective experience of pain and 
pain-related brain activation decrease significantly through 
the expectations of decreased pain.13 
 Neuraxial techniques are the gold standard in labor 
analgesia.14 These techniques are well established and 
increasingly requested by women, even though some still 
fear and refuse the procedure. The choice of undergoing 
a neuraxial technique should be a conscious one, so preg-
nant women should be informed correctly. 
 Up until now, there have been limited studies regard-
ing parental childbirth expectations in Portugal. Therefore, 
the aims of this study were to understand the expectations 
of mothers during childbirth and to evaluate the amount of 
information that parturients have regarding epidural anal-
gesia and their level of satisfaction, in order to improve the 
anesthesiological approach in our institution.

MATERIAL AND METHODS
Ethical considerations
 The study was approved by the Ethics Committee of the 
Academic Medical Center of Santa Maria Hospital (106/19) 
and all participants completed and signed an informed con-
sent form. All information was treated in confidence. 

Setting
 A cross-sectional survey design was carried out in the 
Obstetrics Department of Santa Maria Hospital in Lisbon. It 
is a teaching hospital and one of the biggest referral tertiary 
care providers in Portugal with around 2500 births each 
year, offering care for both low and high-risk pregnancies. A 
non-probability convenience sampling technique was used. 
Parturients were randomly recruited over a 12-month pe-
riod during the postpartum period depending on researcher 
availability.

Recruitment 
 The inclusion criteria were women that presented with 
active labor undergoing neuraxial analgesia with vaginal 
deliveries or emergent cesarean sections. The exclusion 
criteria were elective caesareans. 
 We introduced the study as a survey on satisfaction with 
perinatal care and briefly explained the procedure. Con-
senting women were handed an informed consent form, 
a participant information sheet and a questionnaire which 
was completed afterwards. 
 In order to ensure that women with less developed liter-
acy skills could also participate, the researcher was always 
present to clarify items or to answer questions, although 
keeping an appropriate distance. Only a small proportion of 
women (eight women) needed assistance. Completing the 
questionnaire took an average of ten minutes. The ques-

tionnaire was anonymous and was handed to administra-
tive staff before discharge.

Questionnaire
 We developed a well-structured questionnaire contain-
ing 39 closed questions. The questionnaire was pretested. 
It covered information on the sociodemographic character-
istics of parturients, pregnancy and delivery process, satis-
faction and expectations with labor and anesthesiology care 
and the myths regarding the epidural analgesia. Satisfac-
tion was assessed with a 5-point Likert scale (very poor to 
excellent). 

Statistical analysis
 Statistical analyses were performed using the Statistical 
Package for the Social Sciences version 22.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). A p value below 0.05 was considered as 
statistically significant. Missing values comprise character-
istics without applying for specific data or data unavailable 
for consultation. Descriptive analysis was performed for all 
the variables with frequency and percentages for qualita-
tive variables, mean and standard deviation for continuous 
variables. We analyzed nominal and categorical variables 
using Pearson’s chi-squared and Fisher’s exact test for dif-
ferences between two groups. The comparisons between 
continuous quantitative variables were made through para-
metric tests, using the Student t test.
 The central aim of the analysis was to examine the ex-
tent to which sociodemographic characteristics, pregnancy 
and childbirth characteristics, and parturients’ experiences 
with the care process can explain differences in satisfaction 
and myths. In order to explain such differences, these vari-
ables should show variation regarding being transferred. 
Subsequently, multivariate analyses using logistic regres-
sion were conducted.

RESULTS
Socio-demographic characteristics 
 Three hundred women who gave birth completed the 
questionnaire, giving a response rate of 94.5%. The mean 
age was 31.39 ± 6.42 (range 15 - 50). Portuguese natio-
nals accounted for 80.3% of the surveyed patients. From 
the total population of this study, 46.3% had a college de-
gree, while 27% had reached 9th grade or below. About 64% 
were employed. Baseline demographic characteristics are 
presented in Table 1.

Pregnancy and delivery characteristics
 In this study, 46.0% of women were primiparas and 
54.0% were multiparas. The mean gestational age was 38 
weeks and 4 days ± 2.2. The mean newborn weight was 
3128.11 g ± 593.93. Of all patients, only 13.7% had a pre-
vious anesthesiology appointment for childbirth purposes. 
However, all of them felt clear about labor analgesia and the 
role of the anesthesiologist during childbirth. Eutocic deliv-
ery was the most frequent mode of delivery (47.7%). The 
time frame between labor epidural analgesia and delivery 
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lasted less than 12 hours in 187 patients (62.3%). Pregnan-
cy and delivery characteristics are demonstrated in Table 1.

Satisfaction
 The main reason for giving birth at our institution was 
high-risk pregnancy (27.2%). The overall satisfaction relat-
ed to the birth experience was good or excellent for 86.9% 
of women. Labor epidural analgesia (LEA) was performed 
on 96.0% of all patients, and of these, 10.6% had doubts 
about LEA, which were felt to have been reasonably or 
completely clarified by the anesthesiologists. Amongst the 

women on whom LEA was not performed, it was the choice 
of the pregnant woman in 55.6% of, and among these, all 
considered they had no doubts about the technique. 
 As for satisfaction with LEA, 37.5% of women regarded 
it as excellent and 44.6% as good. Regarding pregnant 
women’s LEA satisfaction versus expectations, 40.7% con-
sidered it higher than expected, 45.0% considered it the 
same as expected and only 14.3% considered it lower than 
expected. A total of 92.2% of women felt accompanied by 
their anesthesiologist during labor, 98.2% found this moni-
toring to be important, while 96.1% of women would recom-
mend LEA to family members or friends (Table 2). 

Information
 Most pregnant women obtained knowledge about LEA 

Table 1 – Sociodemographic, pregnancy and delivery characteris-
tics (n = 300)*

Variables Mean (SD)

Age (years) 31.39 (6.42)

Gestational age (weeks) 38.65 (2.2)

Newborn weight (g) 3128.11 (593.93)

n (%)

Nationality

Portuguese 241 (80.3)

Other 59 (19.7)

Marital status

Married/ co-habiting 228 (76)

Single/ divorced/ widow 72 (24)

Education level

No education or primary 14 (4.7)

9th grade 67 (22.3)

High school 80 (26.7)

College 139 (46.3)

Employment status

Employed 191 (63.7)

Non employed 109 (6.3)

Anesthesiology appointment

Yes 41 (13.7)

No 259 (86.3)

Planned pregnancy

Yes 214 (71.3)

No 86 (28.7)

Parity

Primiparous 138 (46.0)

Multiparous 162 (54.0)

Mode of delivery

Eutocic 143 (47.7)

Dystocic 57 (19.0)

Cesarean section 100 (13.3)

Duration of labor analgesia

< 12 hours 187 (62.3)

> 12 hours 113 (37.7)
* Continuous variables have been summarized as mean (SD: standard deviation). Cate-
gorical variables are summarized as n (%)

Table 2 – Satisfaction characteristics*
Variables n (%)

Labor epidural analgesia

Yes 282 (96)

No 18 (4)

Pregnant woman’s choice 10 (55.6)

Medical contraindication 1 (5.6)

No timing 7 (38.9)

Reason to give birth at our institution

Area of residence 68 (23.1)

Family doctor referral 32 (10.9)

Obstetrician referral 52 (17.7)

High risk pregnancy 80 (27.2)

Previous experience 33 (11.2)

Other 29 (9.9)

Overall satisfaction

Excellent 118 (39.3)

Good 142 (47.3)

Acceptable 33 (11.0)

Poor 6 (2.0)

Very poor 1 (0.3)

LEA satisfaction

Excellent 105 (37.5)

Good 125 (44.6)

Acceptable 35 (12.5)

Poor 7 (2.5)

Very poor 8 (2.9)

Expectations

Higher than expected 114 (40.7)

Same as expected 126 (45.0)

Lower than expected 40 (14.3)

LEA recommended to family members/ friends

Yes 271 (96.1)

No 11 (3.9)
* Categorical variables are summarized as n (%). LEA: labor epidural analgesia
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from physicians (Table 3). Regarding the myths associated 
with epidural analgesia, more than half of patients believe 
that epidurals impose a dose limit (52.5%) and that epidur-
als often cause permanent back pain (58.9%). Educational 
level (Table 4) was observed to be significantly associated 
with some myths (p < 0.05), since women with higher edu-
cation do not believe most of them.
 A logistic regression was performed to ascertain the 
effects of age, educational level, employment status and 
parity on the likelihood that women believe ‘epidurals make 
pushing difficult’ (Table 5) and ‘epidurals often cause per-
manent back pain’ (Table 6). We used the Wald chi-square 

test to assess the unique contribution of each predictor. 
 The first model explained 21.3% of the variance in this 
myth and correctly classified 81.7% of cases [χ2(8) = 11.126, 
p < 0.05]. Women with a higher educational level were 3.06 
times less likely to believe that an epidural makes pushing 
difficult compared to women with no education or with pri-
mary school education.
 The second model explained 13.7% of the variance in 
this myth and correctly classified 66.3% of cases [χ2(8) = 
10.381, p < 0.05]. Increasing age was associated with an 
increased likelihood of women believing that epidurals often 
cause permanent back pain.

Table 3 – Pregnant women information sources and myths*
Variables n (%)

Information source

Family or friends 49 (27.5)

Physician 103 (57.9)

Internet 12 (6.7)

Books 7 (3.9)

Other 7 (3.9)

Epidural myths

Epidurals can harm the baby 3 (1.7)

I can get an epidural just after 3 - 4 cm cervix dilatation 65 (39.2)

If I have an epidural, I’m more likely to end up needing a C-section 7 (4.1)

An epidural makes pushing difficult 35 (20.7)

Epidural poses a dose limit 83 (52.5)

An epidural can leave a woman paralyzed 63 (37.1)

Epidurals often cause permanent back pain 103 (58.9)

An epidural is not always performed by an anesthesiologist 8 (4.7)
* Categorical variables are summarized as n (%)

Table 4 –  Education level and myths 
Variables χ2 (df) p 

An epidural makes pushing difficult 21.816a < 0.001
If I have an epidural, I’m more likely to end up needing a C-section 7.332a 0.047

I can get an epidural just after 3 - 4 cm cervix dilatation 8.089a 0.039

Epidurals often cause permanent back pain 7.959a 0.042
a Fisher exact test; p < 0.05

Table 5 –  Binomial logistic regression model ‘epidural makes pushing difficult’ 

Variables B SE p Exp(B) CI 95%
Constant -2.026 1.267 0.110 0.132

Age -0.010 0.037 0.787 0.990 [0.921;1.064]

Educational level 0.009*
No education or primary

9th grade 3.765 1.236 0.002* 43.179 [3.826; 487.247]

High school 1.477 0.613 0.016* 4.379 [1.318; 14.550]

College 1.123 0.549 0.041* 3.075 [1.049; 9.017]

Employment status 0.503 0.443 0.256 1.654 [0.694; 3.943]

Parity -0.393 0.445 0.378 0.675 [0.282; 1615]
Nagelkerke R  0.213; overall percentage 81.7; * p < 0.05
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DISCUSSION
 To the best of our knowledge, this is the first study in 
Portugal to assess the perinatal experience from the per-
spective of pregnant women and considering the satisfac-
tion and expectations of pregnant women pertaining to 
childbirth and the influence of LEA. There is an increasing 
need to improve the quality of care in healthcare: patients’ 
satisfaction is the desired outcome of every healthcare unit. 
The overall satisfaction level with birth experience (86.9%) 
and LEA (82.1%) is very high in our center. Most women 
chose to accept LEA. Sociodemographic factors do not 
seem to affect these observations.
 Fenwick et al pointed out that the use of different sources 
to obtain information and knowledge about childbirth helped 
women to cope with the actual childbirth experience and 
influenced their childbirth expectations as well.15 Our find-
ings showed that the primary sources of information about 
childbirth and LEA were their physicians (57.9%) and family 
members or friends (27.5%). Unexpectedly, the internet ac-
counted for only 6.7%. Other studies indicated that family, 
friends and the internet were women’s primary sources of 
information about childbirth.16,17

 The potential role of women’s individual beliefs, per-
ceptions, attitudes, and thoughts should not be ignored in 
relation to how they feel and behave in labor.3 Regarding 
LEA satisfaction versus expectations, 40.7% considered it 
higher than expected, 45.0% considered it  same as ex-
pected and only 14.3% considered it lower than expected. 
In our center, a very small percentage of women (13.7%) 
are referred to an anesthesiology appointment before labor. 
Our data highlighted the importance of the organizational 
aspects of care and the need for more information during 
consultations in order to achieve greater maternal satisfac-
tion with anesthesiology healthcare. There is a significant 
association between the level of education and misconcep-
tions about LEA. This means that most women did not have 
enough information, which in turn affected their expecta-
tions about behavior during labor. It is important to point out 
that some women have unrealistic expectations about their 
ability to cope during labor. Therefore, inconsistencies be-
tween women’s expectations and coping during labor may 
be improved so that women can clarify their doubts and 

clear up any myths surrounding LEA.
 The implications from this study support the need for an 
evaluation of the current information of women about LEA 
and childbirth. Women’s individual needs can be significant-
ly covered by multidisciplinary teams including anesthesiol-
ogy appointments. Educational programs are a contributory 
factor in increasing realistic knowledge to expectant moth-
ers about what happens during labor.
 Certain limitations of this study should be noted. The 
sampling was a convenience sample using face-to-face re-
cruitment which may be a source of selection bias and the 
data collected were restricted to a single-center. The study 
is strengthened by its prospective nature and being a study 
that looked at the relationship between sociodemographic 
and obstetric components with misconceptions. Further re-
search with a larger sample size and comparing postnatal 
care with antenatal care with anesthesiology appointments 
would be of great interest.

CONCLUSION
 Maternal satisfaction with childbirth is a complex dy-
namic that includes, but is not limited to pain relief. The 
overall experience of childbirth for each woman depends 
on meeting the pre-delivery or antenatal expectations of 
childbirth. Even with the provision of significant pain relief 
through LEA, the obstetric and anesthetic teams and preg-
nant woman will have to work together to understand and 
address the expectations and misconceptions of childbirth 
for each pregnant woman in a pragmatic manner. A system-
atic assessment of maternal satisfaction may help obstetric 
units to identify potential trouble spots.

PROTECTION OF HUMANS AND ANIMALS
 The authors declare that the procedures were followed 
according to the regulations established by the Clinical Re-
search and Ethics Committee and to the Helsinki Declara-
tion of the World Medical Association updated in 2013.

DATA CONFIDENTIALITY
 The authors declare having followed the protocols in 
use at their working center regarding patients’ data publica-
tion.

Table 6 – Binomial logistic regression model for the myth ‘back pain with epidural’ 
Variables B SE p Exp(B) CI 95%

Constant 2.535 1.032 0.014 12.618

Age -0.091 0.031 0.004* 0.913 [0.859; 0.971]

Educational level 0.189

No education or primary

9th grade 0.075 0.982 0.939 1.078 [0.157; 7.390]

High school 0.530 0.453 0.243 1.698 [0.698; 4.130]

College 0.839 0.399 0.036 2.314 [1.058; 5.063]

Employment status -0.074 0.367 0.841 0.929 [0.453; 1.907]

Parity 0.695 0.351 0.048* 2.004 [1.007; 3.989]
Nagelkerke R  0.137; overall percentage 66.3; * p < 0.05
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RESUMO
Introdução: Estudos anteriores verificaram um aumento da taxa de incidência de depressão entre 2007 e 2013 em Portugal, a qual se 
correlacionou positivamente com a taxa de desemprego, nomeadamente, em homens. Tal facto levantou a hipótese desse aumento se 
encontrar relacionado com a situação de crise económica à data. No sentido de testar esta hipótese, este estudo teve como objetivo 
investigar se a correlação entre taxa de desemprego e incidência de depressão se manteve no período de recuperação económica 
pós-crise em Portugal (2016 – 2018).
Material e Métodos: Realizou-se um estudo ecológico, utilizando dados da rede Médicos Sentinela relativos à incidência de depres-
são (primeiros episódios e recidiva) e dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a taxa de desemprego na população portuguesa. 
O coeficiente de correlação foi estimado através de regressão linear e os resultados foram desagregados por sexo.
Resultados: Entre 2016 e 2018, verificou-se um decréscimo consistente da incidência de depressão em ambos os sexos. Durante 
o período 1995 – 2018, observou-se uma correlação positiva entre desemprego e depressão, sendo o seu coeficiente de 0,833 (p = 
0,005) nos homens e de 0,742 (p = 0,022) nas mulheres.
Discussão: A redução da taxa de incidência de depressão em ambos os sexos, observada entre 2016 e 2018, corrobora a existência 
da correlação positiva entre desemprego e depressão na população portuguesa, observada anteriormente em 2007 – 2013.
Conclusão: Este estudo reforça a necessidade de monitorização da ocorrência de doença mental na população portuguesa, em 
especial em momentos de maior vulnerabilidade social, para instituição de medidas preventivas como forma de mitigar o impacto de 
futuras crises económicas.
Palavras-chave: Cuidados de Saúde Primários; Depressão Vigilância de Evento Sentinela; Desemprego; Portugal; Recessão Eco-
nómica

Crise Económica em Portugal: Evolução da Incidência 
de Depressão e Correlação com o Desemprego 

Economic Crisis in Portugal: Trajectory of the Incidence 
of Depression and Correlation With Unemployment 

1. Unidade de Saúde Familiar do Dafundo. Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras. Oeiras. Portugal.
2. Departamento de Epidemiologia. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Lisboa. Portugal.
3. Centro de Investigação em Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública. Universidade NOVA de Lisboa. Lisboa. Portugal.
4. Unidade de Saúde Familiar Tondela. Agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões. Tondela. Portugal.
 Autor correspondente: Ana Paula Rodrigues. ana.rodrigues@insa.min-saude.pt
Recebido: 10 de fevereiro de 2020 - Aceite: 06 de julho de 2020 - First published: 28 de outubro de 2020 - Online issue published: 01 de abril de 2021
Copyright © Ordem dos Médicos 2021

Inês Laplanche COELHO1, Mafalda SOUSA-UVA2,3, Nuno PINA4, Sara MARQUES4, Carlos MATIAS-DIAS2,3, 
Ana Paula RODRIGUES2

Acta Med Port 2021 Apr;34(4):278-282  ▪  https://doi.org/10.20344/amp.13574

ABSTRACT
Introduction: Previous studies have found an increase in the incidence rate of depression between 2007 – 2013 in Portugal, with a 
positive correlation with the unemployment rate, namely, in men. So, it was hypothesized that this increase is related with the situation 
of economic crisis. This study aimed to investigate if the correlation between unemployment rates and the incidence of depression is 
maintained in the post-crisis period of economic recovery in Portugal (2016 – 2018).
Material and Methods: An ecological study was carried out, using data from the General Practitioners Sentinel Network concerning 
depression incidence (first episodes and relapses) and data from the National Statistics Institute on unemployment rates in the Portu-
guese population. The correlation coefficient was estimated using linear regression and the results were disaggregated by sex.
Results: Between 2016 and 2018, there was a consistent decrease in the incidence of depression in both sexes. During the 1995 – 
2018 period, a positive correlation was observed between unemployment and depression, with a coefficient of 0.833 (p = 0.005) in 
males and of 0.742 (p = 0.022) in females.
Discussion: The reduction in the incidence of depression in both sexes observed between 2016 – 2018 corroborates a positive cor-
relation between unemployment and depression in the Portuguese population, previously observed between 2007 – 2013. 
Conclusion: This study highlights the need to monitor the occurrence of mental illness in the Portuguese population, especially in 
moments of greatest social vulnerability in order to establish preventive measures, as a way to mitigate the impact of future economic 
crises.
Keywords: Depression; Economic Recession; Portugal; Primary Health Care; Sentinel Surveillance; Unemployment

INTRODUÇÃO
 Sabe-se hoje que a crise económica que atingiu a Euro-
pa em 2007 teve um impacto negativo na saúde das popu-
lações, quer pelo impacto económico direto no orçamento 
das famílias, quer indiretamente por aplicação de medidas 
de austeridade sobre o sistema de saúde.1,2 
 Portugal encontra-se entre os países mais afetados 
por esta crise económica, tendo sido necessário apoio 

financeiro internacional adicional, de 2011 a 2014, sob a 
supervisão do Fundo Monetário Internacional, Banco Cen-
tral Europeu e da Comissão Europeia. De 2011 a 2013, o 
país perdeu aproximadamente 7% do produto interno bruto 
(PIB) e a taxa anual de desemprego aumentou de 8,8% em 
2008 para 16,4% em 2013, sendo uma das mais elevadas 
da Europa.3 O setor da saúde também foi atingido com o 

Errata/ Correction: 
https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16239
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aumento das barreiras no acesso aos cuidados de saúde, 
bem como com desinvestimentos em equipamentos e in-
fraestruturas de saúde.4 
 A depressão major é mais frequente em doentes com 
fatores de risco específicos. Estão descritas três vias prin-
cipais que interagem e podem explicar o desenvolvimento 
da doença: os fatores intrínsecos como o neuroticismo ou 
a baixa auto-estima, os fatores extrínsecos como o consu-
mo abusivo de substâncias ou outros eventos adversos de 
vida, como por exemplo, os problemas conjugais ou o bai-
xo apoio social.5 A relação entre fatores socioeconómicos 
e o estado de saúde mental também tem sido amplamente 
estudada, sendo que é conhecida a relação entre a instabi-
lidade socioeconómica e o desenvolvimento de problemas 
de saúde mental.6,7 Períodos de recessão económica con-
tribuem para uma maior frequência de problemas de saúde 
mental, tais como depressão, perturbações de ansiedade, 
abuso de substâncias e comportamento suicida por aumen-
to do desemprego, dificuldades financeiras, endividamento 
e problemas relacionados ao trabalho.8 Em particular, o de-
semprego crescente durante períodos de crise económica 
tem sido utilizado como um dos indicadores macroeconó-
micos associado à deterioração da saúde mental.8

 Estudos anteriores realizados em Portugal pela nossa 
equipa de investigação observaram uma correlação posi-
tiva entre a taxa de desemprego e a taxa de incidência de 
depressão no sexo masculino durante o período de crise 
económica (entre 2007 e 2013). Colocou-se, então, a hipó-
tese de que o aumento observado da taxa de incidência de 
depressão em Portugal se pudesse encontrar relacionado 
com a situação de crise económica.9

 Até ao início da pandemia de COVID-19, Portugal esta-
va a recuperar lentamente da crise, com um aumento pro-
gressivo da taxa de crescimento real do PIB, desde 2014 
com valores positivos, e uma diminuição da taxa de desem-
prego.10 
 A condução de estudos sobre o impacto de crises eco-
nómicas na saúde mental é cíclica, tendo-se verificado uma 
tendência de aumento durante o período de recessão e 
imediatamente após.11 Porém, verifica-se uma escassez de 
estudos que investiguem o impacto do período de recupe-
ração económica (pós-crise) na saúde mental. A relevância 
destes estudos assenta na necessidade de conhecimento 
sobre o eventual agravamento ou melhoria da situação de 
saúde mental das populações durante esse período, bem 
como da análise da evolução da frequência dos problemas 
de saúde mental ao longo dos períodos que antecedem e 
sucedem uma crise socioeconómica, nomeadamente, para 
investigar se no período pós crise retomam os valores que 
apresentaram no período pré-crise. 
 Por forma a responder a esta lacuna de conhecimento 
em Portugal, o presente estudo teve como objetivo descre-
ver a evolução da taxa de incidência de depressão nos pe-
ríodos antes, durante e após a crise económica e verificar 
se a correlação entre a taxa de desemprego e a incidência 
de depressão, encontrada anteriormente durante o período 
de crise económica, se mantém incluindo o período pós-

-crise (2016 a 2018).

MATERIAL E MÉTODOS
 Desenvolveu-se um estudo ecológico no qual se des-
creveu a evolução da taxa de incidência de depressão nos 
anos 1995, 1996, 1997, 2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 
2018 e se correlacionou com a taxa de desemprego em 
Portugal.
 Os dados de incidência de depressão (primeiros episó-
dios e recidiva) foram obtidos da rede Médicos-Sentinela e 
foram utilizados os dados relativos à taxa de desemprego 
disponíveis nas estatísticas oficiais do Instituto Nacional de 
Estatística (INE).10

 A rede Médicos-Sentinela é um sistema de observa-
ção em saúde constituído por médicos de família do Ser-
viço Nacional de Saúde que notificam voluntariamente, de 
modo contínuo e sistemático, um conjunto pré-determinado 
de eventos de saúde ocorridos nos seus utentes.
  O numerador utilizado para cálculo da taxa de incidên-
cia de depressão foi o número de novos diagnósticos de 
depressão (primeiros casos na vida do utente e recidiva) 
e o denominador a população sob observação efetiva na 
rede Médicos-Sentinela. A população sob observação efe-
tiva resulta do somatório das listas de utentes dos médicos 
ativos em cada semana, isto é, dos médicos que notifica-
ram casos em cada semana. Nos anos em estudo, a po-
pulação sob observação na Rede variou entre um mínimo 
de 28 184 indivíduos em 2013 e um máximo de 164 676 
indivíduos em 1995.
 Os eventos em notificação pela rede Médicos Sentinela 
variam em cada ano; assim, a depressão foi considerada 
como evento a notificar nos anos de 1995, 1996, 1997, 
2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018, motivo pelo qual 
apenas se encontram disponíveis as taxas de incidência 
para esses anos. Em todos os anos em estudo, a definição 
de caso de depressão usada foi baseada no melhor co-
nhecimento clínico, isto é, seguindo os mesmos critérios 
usados na abordagem diagnóstica e terapêutica do doente, 
existindo ainda um manual de procedimentos para unifor-
mizar o modo como era feita a notificação dos casos.
 Nos anos 1995 – 1997 e 2017, 2018 estiveram em no-
tificação os casos de depressão (primeiro episódio na vida 
do utente e episódios seguintes), enquanto que em 2004, 
2012 e 2013 o evento em notificação foi a consulta relacio-
nada com depressão. Assim, nestes anos, foram conside-
radas apenas as primeiras consultas de depressão corres-
pondentes a primeiros episódios ou episódios seguintes. 
 A taxa de incidência de depressão foi padronizada pelo 
método direto usando como população padrão, a popula-
ção padrão europeia de 1976.
 A correlação entre a taxa de desemprego e a taxa de 
incidência de depressão foi estimada pela aplicação de um 
modelo de regressão linear, com desagregação por sexo. 
Foi verificada a normalidade dos dados através da explo-
ração visual do histograma e dos gráficos de resíduos. 
Considerou-se um nível de significância estatística de 5%. 
A análise foi conduzida no software de análise estatística 
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SPSS, versão 22.
 A recolha de dados anonimizados no âmbito das ativi-
dades de vigilância da rede Médicos Sentinela obteve pa-
recer favorável da Comissão de Ética do Instituto Nacional 
de Saúde e da Comissão Nacional de Protecção de Dados. 
Estes dados são recolhidos primariamente com o objetivo 
de monitorizar vários problemas de saúde, pelo que neste 
trabalho foi feita uma utilização de dados secundários agre-
gados e anonimizados.

RESULTADOS
 Verificou-se um aumento acentuado da taxa de incidên-
cia de depressão em ambos os sexos, a partir do ano de 
2004. Do total de anos observados, o de 2013 foi aquele 
em que a taxa de incidência foi mais elevada, observando-
-se um decréscimo consistente, em ambos os sexos, a par-
tir desse ano. O sexo feminino apresentou, em todos os 
anos, taxas de incidência mais elevadas (Tabela 1). 

 Observou-se uma maior correlação entre desemprego 
e depressão no sexo masculino (R = 0,833, p = 0,005) re-
lativamente ao sexo feminino (R = 0,742, p = 0,022), sendo 
ambas as correlações estatisticamente significativas (Tabe-
la 2, Fig.s 1 e 2).
 Entre 1995 e 2018, no sexo masculino, observou-se um 
aumento de 37,8 casos de depressão por 100 000 habitan-
tes por cada aumento unitário da taxa de desemprego, sen-
do que no sexo feminino este aumento foi de 110,2 casos por 
100 000 habitantes. 

DISCUSSÃO
 Os resultados do presente estudo corroboram a exis-
tência de uma correlação positiva entre desemprego e de-
pressão na população portuguesa, observada pelo nosso 
grupo de investigação até 2013.9 Este trabalho de moni-
torização pretendia verificar se a correlação observada se 
mantinha após a crise, ou seja, no período de recuperação 
económica. Com a integração de dados referentes a anos 
posteriores (2016, 2017 e 2018), anos de recuperação eco-
nómica com menores taxas de desemprego, este estudo 
demonstrou uma redução da taxa de incidência de depres-
são, em ambos os sexos.  
 A diferença encontrada na incidência de depressão en-
tre sexos encontra-se em concordância com Van de Velde 
et al que estudou a prevalência de sintomas depressivos 
em vários países europeus e que encontrou a maior dife-
rença entre mulheres e homens em Portugal.12 

Tabela 1 – Incidência de depressão (primeiros episódios e recidi-
va) em Portugal, em homens e mulheres (/100 000)

Masculino Feminino

Ano  Bruta 
(/100 000)

Padronizada
(/100 000)

Bruta
(/100 000)

Padronizada
(/100 000)

1995 178,0 181,1    789,0   788,2

1996 143,3 143,7    879,9   882,5

1997 172,3 164,7    841,3   828,2

2004 476,6 451,8 1963,9 1873,3

2012 571,5 539,5 2136,0 1968,0

2013 731,4 668,3 2103,5 1928,7

2016 518,1 472,2 1632,0 1469,1

2017 471,6 411,9 1467,8 1328,5

2018 269,1 247,6    820,7    740,4

Figura 1 – Gráfico de dispersão entre desemprego e incidência 
de depressão no sexo masculino em Portugal nos anos de 1995, 
1996, 1997, 2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018 (únicos anos 
com notificação de depressão na rede Médicos Sentinela)
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Figura 2 – Gráfico de dispersão entre desemprego e incidência de 
depressão no sexo feminino em Portugal nos anos de 1995, 1996, 
1997, 2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018 (únicos anos com no-
tificação de depressão na rede Médicos Sentinela)
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Tabela 2 – Variação da incidência de depressão (/100 000) por 
variação unitária da taxa de desemprego em Portugal entre 1995 
e 2018

Sexo Variação IC 95% p

Masculino 37,8 15,3 – 60,3 0,005

Feminino 110,2   21,3 – 199,1 0,022
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 Manteve-se a maior correlação no sexo masculino, 
tal como observado anteriormente.9 O facto de no estudo 
anterior a correlação entre desemprego e depressão no 
sexo feminino não ter sido estatisticamente significativa, 
pode ter-se devido ao menor número de anos em estu-
do.9 A literatura existente sobre diferenças no impacto do 
desemprego na saúde mental de homens e mulheres di-
verge, demonstrando que outros aspetos, nomeadamente 
sociopolíticos, poderão explicar estas diferenças.13 Van de 
Velde et al formularam a hipótese de que em países do 
Sul da Europa, como Portugal, a família tenha um peso im-
portante e, como tal, se verifique uma ideologia de género 
mais tradicional, levando a que os sintomas depressivos 
das mulheres estejam mais associados a fatores familiares 
e os sintomas depressivos dos homens mais associados 
a fatores socioeconómicos, como o desemprego, apesar 
de tal não se ter verificado.12 Nesse estudo, foi encontrada 
uma associação entre níveis de depressão e fatores so-
cioeconómicos, tanto em mulheres como em homens, mas 
não com fatores familiares.12 Outro estudo demonstrou me-
nores níveis de bem-estar mental nos desempregados em 
países do Sul da Europa, caraterizados por um sistema de 
proteção social com lacunas no apoio aos desemprega-
dos.13 Adicionalmente, os mesmos autores descrevem que 
elevadas taxas de desemprego vigentes durante uma crise 
económica limitam o poder negocial dos trabalhadores e 
dos sindicatos, aumentando o trabalho precário e aumen-
tando a insegurança de quem está empregado, com conse-
quente aceitação de piores condições de trabalho, as quais 
também poderão afetar o bem-estar mental da população 
empregada.13 As taxas de desemprego parecem funcionar 
como um marcador do ambiente e bem-estar económico da 
população.11,14

 Como limitações deste estudo importa referir que ape-
nas permite estimar a proporção de utentes de cuidados de 
saúde primários que recorreram à consulta por depressão, 
em vez de uma estimativa da real incidência de depressão 
na população portuguesa. Pode existir ainda um viés de 
seleção já que os médicos de família que integram a rede 
constituem uma amostra de conveniência, não tendo sido 
selecionados aleatoriamente. Estes resultados devem ser 
interpretados tendo em conta a possibilidade de variação 
da notificação de casos de depressão na população da 
rede Médicos Sentinela, da definição e o reduzido número 
de anos de estudo. De notar que o desenho de estudo eco-
lógico não permite estabelecer relações causais e a nível 
do indivíduo entre a variável de exposição (desemprego) 
e a variável resultado (depressão) e que  a ausência de 
controlo para o confundimento por variáveis tais como o 
rendimento médio das famílias, a acessibilidade aos cui-

dados de saúde, área de residência e idade pode compor-
tar um erro com implicações na validade deste estudo. No 
sexo masculino, a percentagem de variância explicada é de 
aproximadamente 69% (R2) e no sexo feminino é de 55% 
(R2), o que, de facto, indica que outros fatores podem expli-
car a percentagem remanescente.
 Apesar das limitações referidas e de acordo com o nos-
so conhecimento, este é o primeiro trabalho cujos resulta-
dos demonstram o impacto positivo da recuperação eco-
nómica em Portugal (através da diminuição das taxas de 
desemprego) na saúde mental dos portugueses. Drydakis 
comparou períodos pré e intra-crise na Grécia e concluiu 
que a perda de emprego é mais prejudicial para a saúde 
mental nos períodos marcados por altas taxas de desem-
prego.15

CONCLUSÃO
 O presente estudo verificou uma redução da taxa de 
incidência de depressão no período pós crise, em ambos 
os sexos, bem como uma correlação positiva da mesma 
com a taxa de desemprego na população portuguesa. Ape-
sar da melhoria dos índices de crescimento económico em 
Portugal, os episódios de recessão tendem a ser cíclicos e 
impõe-se a necessidade de refletirmos sobre medidas pre-
ventivas que possam minimizar o impacto de uma futura 
crise económica na saúde mental dos portugueses. Estes 
resultados indicam, ainda, a necessidade de manter sob 
monitorização a ocorrência de doença mental na popula-
ção portuguesa, em especial em momentos de maior vul-
nerabilidade social. 
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RESUMO
Introdução: A infeção SARS-CoV-2 em idade pediátrica cursa maioritariamente com doença ligeira. No entanto, pode ocorrer doença 
grave, ainda que com menor frequência. Atualmente, os benefícios das terapêuticas antivirais experimentais ainda são incertos. O 
objetivo deste estudo consiste em descrever a experiência de um hospital terciário no tratamento de crianças internadas por COVID-19 
e caracterizar a clínica e evolução.
Material e Métodos: Estudo descritivo em doentes até aos 18 anos de idade, internados com COVID-19 num hospital pediátrico de 
nível III em Portugal, de março a junho de 2020. Os fármacos antivirais foram administrados em regime de off-label.
Resultados: Identificaram-se 200 casos de infeção SARS-CoV-2, dos quais 37 foram internados com COVID-19. A idade mediana foi 
de um ano (23 dias - 18 anos), 43% apresentavam comorbilidades e 20/37 (54%) receberam terapêutica antiviral. A hidroxicloroquina 
foi administrada em 13 doentes em monoterapia ou associada a lopinavir/ritonavir ou azitromicina. O lopinavir/ritonavir foi utilizado 
em oito doentes e três doentes receberam remdesivir. O tratamento antiviral foi aplicado a doentes com pneumonia (14), sépsis (2), 
síndrome inflamatório multisistémico pediátrico (2), síndrome dificuldade respiratória aguda (1), miocardite (1) e crianças com doença 
ligeira e comorbilidades (3). Realizaram-se também outras terapêuticas que incluíram metilprednisolona e imunoglobulina (3), enoxa-
parina (2), antibióticos (16), oxigenoterapia (7) e broncodilatadores e corticoides inalados (16). 
Discussão: Diversas abordagens terapêuticas têm sido sugeridas para casos graves de COVID-19, embora nenhuma seja até à data 
considerada eficaz, ou esteja aprovada em crianças pequenas. Atualmente, o remdesivir está aprovado para idades superiores a 12 
anos. Apesar de 54% dos nossos doentes terem sido tratados com antivirais, é importante compreender que a evolução favorável 
poderá ter estado associada à evolução natural da doença. 
Conclusão: Uma percentagem significativa da população apresentou doença grave a crítica, com necessidade de internamento e tra-
tamento, este último definido com base nas recomendações da comunidade científica à data, embora a maioria apresentasse doença 
ligeira. O tratamento da COVID-19 em idade pediátrica é um desafio, sendo urgente realizar ensaios clínicos relativos a esta matéria.
Palavras-chave: Antivirais/uso terapêutico; COVID-19; Criança; Portugal; SARS-CoV-2
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ABSTRACT
Introduction: Coronavirus disease 2019, or COVID-19, in children is usually a mild disease, but severe illness has been reported. Cur-
rently, the therapy benefits of antiviral experimental drugs are still uncertain. The main aim of this study is to describe the experience 
of a level III hospital regarding therapeutic management of hospitalized children with COVID-19 and to characterize clinical features 
and evolution. 
Material and Methods: This is a descriptive study of patients with COVID-19 in a level III pediatric hospital in Portugal between March 
and June 2020. Experimental drugs were administered according to the best scientific evidence at the time as ‘off-label use’. 
Results: Among 200 children with SARS-CoV-2 infection, 37 were admitted due to COVID-19. Median age was one year (23 days - 
18 years), 43% had comorbidities and 20/37 (54%) received antiviral therapy. Hydroxychloroquine was administered in 13 patients, 
in monotherapy or combined with lopinavir/ritonavir or azithromycin. Lopinavir/ritonavir was administered in eight patients and three 
children were treated with remdesivir. The patients who were treated had pneumonia (14), multisystem inflammatory syndrome in 
children (2), sepsis (2), myocarditis (1), acute respiratory distress syndrome (1), and mild illness with comorbidities (3). Other therapies 
included methylprednisolone and immunoglobulin (3), enoxaparin (2), antibiotics (16), oxygen (7), corticosteroids, and other inhaled 
therapy (16).
Discussion: Several treatment approaches have been proposed for severe COVID-19, even though none of them had been proven 
effective or approved for small children. Currently, remdesivir is approved for children aged above 12 years-old. Although 54% of our 
patients were treated with antivirals, it is important to understand that the favorable clinical evolution could be related with the natural 
course of the disease. 
Conclusion: A significant proportion of our population presented severe and critical disease, was hospitalized and received treatment 
according to the most recent data, although most patients had mild disease. COVID-19 treatment in children is a clinical challenge and 
clinical trials are urgently needed.
Keywords: Antiviral Agents/therapeutic use; Child; COVID-19; Portugal; SARS-CoV-2

INTRODUCTION
 In December 2019, a novel coronavirus was found to 
be responsible for a new outbreak of pneumonia in the city 
of Wuhan, China.1 The new coronavirus was identified on 

the 3rd January, 2020.2 It was named severe acute respira-
tory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2, as it showed 
a 79.5% genome similarity with SARS-CoV,3 which is 
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responsible for coronavirus disease-2019, COVID-19.1 
 A pandemic was declared on the 11th March, 20204 and 
the first COVID-19 case in Portugal was confirmed on the 
2nd March.5 Until 23th of February, 2021, 111 419 939 cases 
have been diagnosed worldwide, with 2 470 772 deaths.6 
At the same time, in Portugal, 14.82% of COVID-19 cases 
were diagnosed in children.5 
 COVID-19 usually presents as a mild illness in chil-
dren.7,8 Although less frequently, children can present se-
vere illness, requiring hospitalization,8,9 and a novel multi-
system inflammatory syndrome in children (MIS-C) was 
observed with severe cases overlapping toxic shock syn-
drome and atypical Kawasaki disease.10,11

 Treatments previously used in SARS-CoV, MERS-CoV, 
and Ebola virus were initially considered for COVID-1912 and 
at least two hundred drugs are being researched.13 Different 
treatment approaches are being adopted by each country,14 

and even the World Health Organization (WHO) recom-
mendations primarily focus on supportive management.13-15 
At the moment, in Portugal, remdesivir is the only antivi-
ral approved for adults and children aged 12 and above,16 
as it has been shown to reduce time recovering from 
COVID-19 low respiratory tract infection in adults.17 In addi-
tion, methylprednisolone (MPDN), dexamethasone, and im-
munoglobulin (NHIG) are being used as immunomodulatory 
treatments.14,18

 Most clinical trials primarily focus on adult cohorts and 
the evidence in pediatrics is still limited.19 No studies on the 
therapeutic management of hospitalized COVID-19 pediat-
ric patients, in Portugal, have been published yet. There-
fore, the main goal of this study is to describe the experi-
ence in a level III pediatric Portuguese referral hospital on 
the therapeutic management of hospitalized pediatric pa-
tients with COVID-19 and also to characterize clinical fea-
tures and evolution. 

MATERIAL AND METHODS
Study population
 A descriptive study of children and adolescents aged 
18 and under, with SARS-CoV-2 infection, hospitalized in a 
level III pediatric referral hospital, from the 7th March, 2020 
to the 14th June, 2020. 

Data collection 
 Hospital clinical records were used for the data col-
lection of each patient. Demographic, clinical, and epide-
miological data, including age, sex, confirmed exposure to 
SARS-CoV-2 infection, symptoms in admission, previous 
comorbidities, COVID-19 diagnosis, presence of coinfec-
tions, laboratory findings, and complete therapeutic ap-
proach (antivirals and other therapies) was collected. Ad-
verse drug reactions of medications and post-discharged 
sequelae were also collected. 

Study definitions 
 SARS-CoV-2 infection was diagnosed by real-time re-
verse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in 
samples of nasopharyngeal and throat swabs and/or aspi-
ration of nasopharyngeal secretions. MIS-C was also con-
sidered when antibodies to SARS-CoV-2 were detected. 
Children with mild illness that were admitted due to the ini-
tial epidemic contention phase, social motives, and asymp-
tomatic children with SARS-CoV-2 infection admitted due to 
other clinical reasons were excluded. Patients were classi-
fied into mild, moderate, severe, and critical cases accord-
ing to the World Health Organization (WHO) criteria (Table 
1).15 

Treatment 
 The treatment approach was decided according to the 
best scientific evidence available during the study period. 
Hydroxychloroquine (HCQ) was administered under a car-
diotoxicity monitoring protocol through regular electrocardi-
ograms and clinical surveillance. The loading dose was 6.5 
mg/kg/dose, twice a day (bid) on the first day, followed by 
6.5 mg/kg/day, bid on the next four days (maximum dose of 
400 mg/day). Lopinavir/ritonavir (LPV/r) was administered 
for seven to 14 days, bid, in children treated in the first 96 
hours after disease onset. Doses were given according to 
the children’s weight: 16/4 mg/kg/dose (< 7 kg); 12/3 mg/kg/
dose (7 - 15 kg); 10/2.5 mg/kg/dose (15 - 40 kg); 400/100 
mg/dose (> 40 kg). Remdesivir was delivered during five to 
10 days, 5 mg/kg (max. 200 mg) on the first day of treat-
ment and 2.5 mg/kg (max. 100 mg) on the following days. 
Azithromycin was administered for five days, once a day, 10 
mg/kg/day (max. 500 mg/day). All antiviral therapies were 
administered after informed consent signed by the parents 

Table 1 – Clinical respiratory syndromes associated with COVID-1915

Asymptomatic Without any symptoms, confirmed by laboratory tests

Mild illness Respiratory infection of the upper tract: Fever, cough, fatigue, anorexia, myalgia, sore throat, rhinorrhea, 
headache. Rarely with nausea, vomiting and diarrhea.

Moderate case Pneumonia with non-severe signs of respiratory distress (tachypnoea < 2 months: ≥ 60 cpm; 2 – 11 months: 
≥ 50 cpm; 1 – 5 years: ≥ 40 cpm, > 5 years: > 30 cpm, moderate recession), SpO2 ≥ 93%

Severe case Pneumonia with severe signs of respiratory distress (Central cyanosis or SpO2 < 93%, severe tachypnoea 
(< 12 months: > 70 cpm; > 12 months: > 50 cpm), chest retractions, grunting, nasal flaring), severe anorexia, 
lethargy/decreased level of consciousness, convulsions

Critical case Acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis, septic shock
Clinical respiratory syndromes associated with COVID-19 according to World Health Organization (WHO). 
ARDS: acute respiratory distress syndrome; cpm: cycles per minute; SpO2: peripheral capillary oxygen saturation
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or caretakers and the approval by the pharmacy committee 
at our hospital. MPDN was given as 2 mg/kg/day for five 
days followed by steroid tapering and NHIG was adminis-
tered intravenously for two days, 1 g/kg/day. 

Statistical analysis 
 The data was mostly presented as categorical variables 
except for age. Also, age does not follow a normal distribu-
tion. 
 Chi-square and Fischer’s exact probability test were 
used to study associations between categorical variables. 
The Chi-square test was used to analyze the statistical sig-
nificance between the presence of coinfections or comor-
bidities and treatment. It was also used to study the sta-
tistical significance between the presence of anemia, lym-
phopenia, elevated C-reactive protein, fibrinogen, D-dimer, 
ferritin or troponin and treatment. Finally, the Fischer’s ex-
act probability test was used to study statistical significance 
between elevated procalcitonin, lactate dehydrogenase or 
brain natriuretic peptide and treatment. P-values of < 0.05 
were considered statistically significant. All the analyses 
were carried out using SPSS 26®.

RESULTS 
 A total of 200 cases of SARS-CoV-2 infection were fol-
lowed in this period. Among these, 80 were hospitalized, but 
only 37 of them were admitted due to COVID-19.
 Twenty-one (57%) were female, the median age was 
one year old (range 23 days – 18 years), with 13 (35%) 
over 10 years old, 12 (32%) between one to 12 months and 
three (8%) were newborns. Sixteen (43%) patients had pre-
existing medical conditions. The most frequent symptoms 
were cough (26; 70%), fever (24; 65%), and respiratory dis-
tress (20; 54%) (Table 2). 
 Patients with COVID-19 were admitted due to pneumo-
nia (14; 38%), sepsis (2; 5%), MIS-C (2; 5%), myocarditis 
without MIS-C criteria (1; 3%), acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) (1; 3%), mild illness (10; 27%), or mild 
illness with severe comorbidities (7; 19%). Four children 
(11%) were admitted to the intensive care unit (ICU): a 
2-month-old girl with bronchopulmonary dysplasia and 
chronic renal disease with pneumonia; a 10-year-old girl 
with dilated cardiomyopathy and myocarditis; a 13-year-old 
boy with MIS-C with multi-organ dysfunction and a 4-month-
old boy with lymphangioleiomyomatosis with ARDS and 
cardiac dysfunction (Table 2). 

Table 2 – Demographic, epidemiological, clinical characteristics of 37 COVID-19 hospitalized children

Demography                                            n (%) Symptoms                                                   n (%) Children with comorbidities                                                      n (%)

Sex Cough 26 (70%)   Total of children with comorbidities 16 (43%)

  Female 21 (57%) Fever 24 (65%)   Asthma 3 (8%)

  Male 16 (43%) Respiratory distress 20 (54%)   Congenital heart disease a 3 (8%)

Vomiting 15 (41%)   Chromosomal abnormalities b 2 (5%)

Age Anorexia 14 (38%)   Chronic kidney disease 2 (5%)

   Newborn (< 28 days) 3 (8%) Rhinorrhea 13 (35%)   JIA under immunosuppression 2 (5%)

   1 – 12 months 12 (32%) Fatigue 10 (27%)   Short bowel syndrome 1 (3%)

   1 – 5 years 5 (14%) Diarrhea 8 (22%)   Sickle cell anemia 1 (3%)

   5 – 10 years 4 (11%) Skin lesions 7 (19%)   Bronchopulmonary dysplasia 1 (3%)

   ≥ 10 years 13 (35%) Sore throat 6 (16%)   Lymphangioleiomyomatosis (LAM) 1 (3%)

  Minimum age 23 days Myalgia 5 (14%)    None 21 (57%)

  Maximum age 18 years Chest pain 4 (11%)

  Median age 1 year Anosmia 3 (8%) Patients with comorbidities treated
  IQR [0,56; 10] Headache 3 (8%)   p-value (95% CI) c 11/16 (69%)

Bilateral conjunctivitis 2 (5%) p = 0.117

Convulsion 1 (3%)

Exposure COVID-19 n (%) COVID-19 diagnoses in admission n (%)

  Confirmed 21 (57%)   Mild illness 10 (27%)

  Unknown 16 (43%)   Mild illness with comorbidities 7 (19%)

  Pneumonia 14 (38%)

  Sepsis 2 (5%)

  MIS-C + Myocarditis 2 (5%)

  ARDS 1 (3%)

  Myocarditis 1 (3%)
ARDS: acute respiratory distress syndrome; CI: confidence interval; Immunosup: immunosuppressive therapy; IQR: interquartile range; JIA: juvenile idiopathic arthritis; MIS-C: multi-
system inflammatory syndrome in children; LAM: lymphangioleiomyomatosis.
a Ostium secundum interatrial communication; dilated cardiomyopathy, perimembranous interventricular communication; b Trisomy 18; 15 q microdeletion syndrome; c Chi-square test 
was used to calculate statistical significance between the presence of comorbidities and treatment which was not found. 
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 Coinfections were detected by polymerase chain reac-
tion (PCR) and reported in 13 (35%) children: rhinovirus 
(5; 14%), adenovirus (3; 8%), Mycoplasma pneumoniae 
(1; 3%), Pneumocystis jiiroveci (2; 5%), and influenza B (1; 
3%). Four (11%) patients presented coinfection with more 
than one agent (Table 3). 
 Laboratory workup showed anemia (24; 65%), elevat-
ed lactate dehydrogenase (LDH) (32; 86%), D-dimer (29; 
78%), and C-reactive protein (CRP) (24; 65%). (Table 3). 
 Antiviral therapy was proposed for 20 (59%) patients, 
including mild disease with comorbidities (3), and moder-
ate (5), severe (6), or critical (6) disease. No statistically 
significant association was found between the presence of 
comorbidities (p = 0.117) or coinfections (p = 0.985) and 
treatment. (Tables 2 and 3). Also, statistical significance 
was studied between each laboratory parameter and treat-
ment (Table 3), but it was only significant between elevated 
brain natriuretic peptide (BNP) and treatment (p = 0.005). 
 Hydroxychloroquine (HCQ) was administered in 13 
(35%) patients, in monotherapy (8; 22%) or combined with 
lopinavir/ritonavir (LPV/r) (4; 11%) or with azithromycin (1; 
3%) when Mycoplasma pneumoniae coinfection was pre-
sent. LPV/r was administered in 8 (22%) patients (five in 
monotherapy) and three (8%) were treated with remdesivir 
(Table 4). 
 Children admitted due to mild illness without risk factors 
(10; 27%) did not receive therapy. In mild disease with pre-
existing medical conditions (7; 19%), therapy was decided 
on a case-by-case basis. 
 Focusing on moderate cases of pneumonia (7; 19%), 
two patients (5%) did not receive antiviral treatment due to 

favorable clinical evolution. The other cases of pneumonia 
(5; 14%) were treated with HCQ (1; 3%), LPV/r (2; 5%), 
and HCQ combined with LPV/r (2; 5%) (Table 5). Cases 
of hypoxemic pneumonia with severe signs of respiratory 
distress (6; 16%) were treated with HCQ (3; 8%), and HCQ 
combined with LPV/r (2; 5%) or azithromycin (1; 3%) when 
coinfection with Mycoplasma pneumoniae was present. 
Critical cases (7; 19%) included sepsis in a patient with less 
than three months of age treated with LPV/r (2; 5%); MIS-C 

Table 3 – Coinfection and laboratory workup of 37 COVID-19 hospitalized children 
Patients with coinfections                   n (%) Laboratory findings**
  Total of patients with coinfections 13 (35%)

Parameter
Total number 

of patients
n (%)

Treated with 
antivirals

n (%)

Non-treated 
n (%)

p-value 
(95% CI) b  Rhinovirus 5 (14%)

  Adenovirus 3 (8%)

  Mycoplasma pneumoniae 1 (3%) Hemoglobin < 11.0 g/L
Lymphocytes < 2.7 x109/L
CRP > 5.0 mg/L 
Procalcitonin > 0.5 ng/mL
IL6 > 6 pg/mL 
Fibrinogen > 1.70 g/L
D-dimer > 230 µg/L
Ferritin > 100 ng/mL
Troponin – I > 1.9 pg/mL
LDH > 300 U/L
BNP > 100 pg/mL

24/37 (64%)
17/37 (46%)
24/37 (64%)
7/37 (19%)
6/8 (16%)

23/37 (62%)
29/37 (78%)
18/37 (49%)
14/37 (38%)
32/37 (86%)
8/12 (67%)

14/20 (70%)
9/20 (45%)
15/20 (75%)
7/20 (35%)
6/8 (75%)

13/20 (65%)
16/20 (80%)
8/20 (40%)
11/20 (55%)
18/20 (90%)
8/10 (80%)

10/17 (59%)
8/17 (47%)
9/17 (53%)
0/17 (0%)
0/0 (0%)

10/17 (59%)
13/17 (76%)
10/17 (59%)
3/17 (18%)
14/17 (82%)

0/2 (0%)

p = 0.447
p = 0.431
p = 0.699
p = 0.680 

***
p = 0.699
p = 0.763
p = 0.134
p = 0.330
p = 1.000
p = 0.005

  Enterovirus 1 (3%)

  Parainfluenza 1 2 (5%)

  Pneumocystis jirovecii 2 (5%)

  Influenza B 1 (2%)           

  Metapneumovirus 1 (3%)

  Respiratory syncytial virus 1 (3%)

  Patients with more than one agent 4 (11%)

  None 24 (65%)

Patients with coinfections treated 7/13 (54%)

p value (95% CI) a (p = 0.985)
BNP: brain natriuretic peptide; CI: confidence interval; CRP: C- reactive protein; LDH: lactate dehydrogenase; IL6: interleukin-6.
a Chi-square test was used to calculate statistical significance between the presence of coinfections and treatment which was not found. b Statistical significance between the presence 
of anemia, lymphopenia, elevated CRP, fibrinogen, D-dimer, ferritin or troponin and treatment was calculated by the Chi-square test. Statistical significance between elevated procalci-
tonin, LDH or BNP and treatment was calculated by Fischer’s exact probability test. Elevated BNP was the only laboratory parameter that showed a statistically significant association 
with treatment. ** Most laboratory workup was analyzed from the whole population (n = 37, among which 20 were treated and 17 non-treated), except BNP, which was only analyzed in 
12 patients - 10 treated and two non-treated -, and IL-6, requested in eight children, all of them treated. ***As we do not present information about IL-6 for non-treated patients, it was 
not possible to analyse a statistic association between treatment and variation of IL-6.

Table 4 – Therapies administered in 37 COVID-19 hospitalized 
children

Antiviral therapy n (%)

  HCQ
  LPV/r
  HCQ + LPV/r
  HCQ + azithromycin
  Remdesivir

8 (22%)
4 (11%) 
4 (11%)
1 (3%)
3 (8%)

Total number of children with antiviral therapy
No antiviral therapy

20 (54%)
17 (46%)

Immunomodulatory therapy n (%)
  Methylprednisolone (MPDN)
  Immunoglobulin (NHIG)

3 (8%)
3 (8%)

Other therapies n (%)

  Antibiotics
  Enoxaparin
  Oseltamivir
  Oxygen
  Inhaled bronchodilators
  Inhaled corticosteroids
  Invasive mechanical ventilation
  Inotropic support

16 (43%)
2 (5%)
1 (3%)
7 (19%)
16 (43%)
16 (43%)
3 (8%)
3 (8%)

Saraiva BM, et al. Therapeutic approach to hospitalized COVID-19 pediatric population, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):283-290
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with multi-organ dysfunction treated with HCQ (1; 3%) and 
three patients treated with remdesivir: the child with dilated 
cardiomyopathy and myocarditis (1; 3%); MIS-C with myo-
carditis (1; 3%); and ARDS (1; 3%). One critical patient with 
pneumonia did not receive treatment according to the clini-
cal evolution. 
 Clinical or laboratory improvement was observed usu-
ally 24 to 72 hours after the beginning of antiviral therapy. 
 NHIG associated with MPDN was used in children with 
MIS-C (2; 5%) and ARDS (1; 3%) with a favorable evolu-
tion after 24 to 48 hours of treatment. Antibiotics were used 
in 16 (43%) patients due to suspected respiratory bacte-
rial infection, including ceftriaxone, amoxicillin with clavula-
nate, cefuroxime, and clindamycin. Infants less than three 
months old were treated with ampicillin, cefotaxime, and 
gentamycin. MIS-C patients were initially treated with van-
comycin, ceftriaxone, and clindamycin. Two patients with 
Pneumocystis jiiroveci coinfection received cotrimoxazole. 
Oseltamivir was used in a patient with influenza B coinfec-
tion (Table 4). 
 Oxygen therapy was required in seven (19%) patients 
during a median of five days and other three (8%) required 
invasive mechanical ventilation (IMV) for a median of eight 
days. Inhaled therapy with bronchodilators and corticoster-
oids was used in 16 (43%) patients. Prophylactic enoxapa-
rin was administered in two adolescents: one with sickle-cell 
disease and severe COVID-19 pneumonia and the other 
with MIS-C with multi-organ dysfunction. Inotropic support 
was needed in patients with myocarditis (1; 3%), MIS-C (1; 
3%) and ARDS (1; 3%).
 Adverse drug reactions were seen in three patients who 
received LPV/r with nausea and vomiting, but with no need 
to discontinue therapy. Among the 13 patients who received 
HCQ, regular electrocardiograms were undertaken and only 
two had to discontinue HCQ temporarily (24 hours) due to 

prolonged QT interval (QTc) > 500 msec. 
 At the three-month follow-up, three children reported 
sequelae: An infant with bronchopulmonary dysplasia who 
had increased need of long-term oxygen therapy; an ado-
lescent with MIS-C and multi-organ dysfunction had sig-
nificant weight loss, muscular atrophy and myocardial scar 
tissue detected by cardiac magnetic resonance; And the 
child with dilated cardiomyopathy and myocarditis had an 
unfavorable evolution due to worsening cardiac function re-
quiring heart transplantation.

DISCUSSION
 Studies from the US or China have demonstrated that 
children are overall less affected by COVID-19 and usu-
ally present with mild illness without the need for hospital 
care.7-9 This tendency was also seen in our data, as 90% 
presented mild disease. Our data may overestimate seri-
ous presentations in children, as our hospital was the first 
tertiary pediatric hospital in Portugal receiving COVID-19 
hospitalized patients from other regions of the country. 
 Currently, the main reason for starting an antiviral treat-
ment is severe or critical illness, according to international 
guidelines, although differences between local guidelines 
and variation along the pandemic were noted.13-15 Our ini-
tial approach was remarkably more invasive, in accordance 
with the first Chinese pediatric cohort that proposed infants 
as more prone to severe illness.20 

 Pre-existing medical conditions were initially proposed 
as likely major risk factors influencing and worsening pa-
tients’ prognosis, especially in adults.22 Children with obe-
sity, severe genetic, neurologic, respiratory and metabolic 
disorders, congenital heart disease, diabetes, asthma, and 
secondary immunosuppression were considered at risk for 
severe COVID-19.22 However, according to the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), there is limited data 

Table 5 – Therapeutic management according to clinical syndrome in 37 COVID-19 hospitalized children
Clinical syndrome (WHO)                         n (%) COVID-19 diagnoses                                n (%) Treatment approach                                         n (%)

Mild illness + No risk factor     10 (27%) Mild illness 10 (27%) No AVT                               10 (27%)
Mild illness + Comorbidities   
     

7 (19%) Comorbidities  7 (19%) HCQ                                        
No AVT                                   

3 (8%)
4 (11%)

Moderate case          
 
 
                 

7 (19%) 
 
 

Pneumonia            
 
 

7 (19%) 
 
 

HCQ
LPV/r                                                                               
HCQ + LPV/r          
No AVT 

1 (3%)
2 (5%)
2 (5%)
2 (5%)

Severe case     
 
              

6 (16%) 
 

Pneumonia        
 
  

6 (16%) 
 

HCQ 
HCQ + LPV/r 
HCQ + azithromycin                                                

3 (8%)
2 (5%)
1 (3%)

Critical case                      7 (19%) Sepsis a         2 (5%) LPV/r                             2 (5%)

Pneumonia b                                    1 (3%) No AVT                              1 (3%)

Myocarditis b 1 (3%) Remdesivir 1 (3%)

MIS-C with multi-organ dysfunction b 1 (3%) HCQ + MPDN + NHIG   1 (3%)

MIS-C with myocarditis 1 (3%) Remdesivir + MPD + NHIG            1 (3%)

ARDS b 1 (3%) Remdesivir + MPD + NHIG     1 (3%)
a Two patients aged under three months of age with viral sepsis upon admission; b Four patients admitted in the ICU; ARDS: acute respiratory distress syndrome; HCQ: hydroxychlo-
roquine; IMV: invasive mechanical ventilation; LPV/r: lopinavir/ritonavir; MPDN: methylprednisolone; MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children; NHIG: normal human 
immunoglobulin; No AVT: no antiviral treatment

Saraiva BM, et al. Therapeutic approach to hospitalized COVID-19 pediatric population, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):283-290
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about the impact of underlying medical conditions and the 
increased severity of COVID-19.22 In the initial phase of our 
study, patients with comorbidities were treated even if the 
symptoms were mild. Throughout the last four months, as 
clinical experience was gained, we changed our treatment 
approach and started to put more emphasis on severe dis-
ease instead of previous risk factors, except in cases of se-
vere comorbidities, such as complex congenital cardiopa-
thies. 
 Looking at our population, three out of four ICU admit-
ted patients had comorbidities, warning us that prior clinical 
conditions might still predispose patients to severe presen-
tations. In addition, Gotzinger F et al has seen an associa-
tion between comorbidities and ICU admissions.8

 Coinfections have been proposed as a co-factor for 
treatment and prognosis as they have been associated 
with severe cases.23 In our study, it is important to under-
stand that clinical severity could have been associated with 
co-infecting microorganisms and not necessarily due to 
COVID-19. Therefore, it is crucial to understand the impact 
of co-infection in disease progression and severity and, 
consecutively, in the treatment approach. 
 In the literature, the laboratory parameters have been 
related with a worse prognosis,24 including lymphopenia, 
elevated CRP, LDH, D-dimers, fibrinogen, ferritin, procalci-
tonin, interleukin-6 (IL-6), BNP. As such, in our study, the 
children proposed for antiviral treatment had most of these 
parameters altered, which might be associated to disease 
severity. Moreover, elevated BNP presented a statistically 
significant association with treatment (Table 3). 
 Chest CT-scan abnormalities present a large variability 
as they have been seen even in asymptomatic patients and 
can overlap with other viral infections.25 Therefore, radiolog-
ical findings of pneumonia can help stratifying risk and dis-
ease progression, but the treatment decision must be done 
according to both clinical severity and imaging findings.25

 HCQ was the most frequently used antiviral especially 
during the first two months of the pandemic in Portugal 
(March and April), just like in other institutions in Europe,8 
according to the available experience.13 However, the cur-
rent findings are controversial. The efficacy of HCQ was not 
proven and the benefits in vivo are still not known.26 Our 
experience with HCQ included patients with mild illness and 
comorbidities, moderate and severe cases, and one critical 
patient, all leading to a full recovery. Clinical trials in pedi-
atrics might have had different results as infections were 
less complicated compared to adults, demystifying the pos-
sibility of different treatment responses between adults and 
children. 
 Eight patients received LPV/r, all with favorable clini-
cal prognosis. LPV/r was, initially, an alternative treat-
ment for COVID-19 as it showed differences in mortality 
in SARS-CoV infection and in vitro activity against 
MERS-CoV.13 However, until now, and despite the promis-
ing evolution of our patients when administered during the 
first 96 hours of disease, little evidence of its benefits in vivo 
has been found.27 

 The WHO discontinued HCQ and LPV/r treatment as 
arms for COVID-1926 converting remdesivir to our current, 
main antiviral weapon against this disease. Wang Y et al17 
and Beigel J et al28 showed that remdesivir presents ben-
efits on shortening recovery from COVID-19 in clinical trials 
under oxygen or IMV. Regarding patients admitted to the 
ICU, Pasquini Z et al29 states that this drug might be asso-
ciated with a significant beneficial effect on survival. How-
ever, it was also observed by Spinner C et al30 that a 10-day 
course of remdesivir, did not make a significant difference in 
the clinical status of patients with moderate disease. Clini-
cal trials of remdesivir are still ongoing, including in pediat-
rics.19 
 Remdesivir is available in Portugal for patients who fit 
the criteria of evidence of COVID-19 pneumonia with posi-
tive SARS-CoV-2 PCR, receiving oxygen due to low periph-
eral oxygen saturation (SpO2 < 94%).16,31 It was used in our 
hospital in three critical patients who had these criteria with 
a diagnosis of MIS-C and ARDS. It can be given to adults 
and children older than 12 years of age or with a weight 
over 40 kg, and it can also be prescribed for off-label use in 
patients younger than 12 years old or with a weight between 
3.5 and 40 kg.16,31 Therefore, infants and children who are 
suitable for off-label use prescribing might not be able to 
receive this therapy in time, while waiting for permission re-
lated with off-label treatment. 
 The effectiveness of adjuvant therapies with NHIG is be-
ing evaluated in various randomized clinical trials but still no 
quality evidence is available. 13 However, the main focus of 
using NHIG was, in our department and abroad, not only 
in ARDS32 but also in MIS-C cases due to the presence of 
immune dysregulation and its similarities to atypical-Kawa-
saki disease, which makes this therapy a crucial treatment 
in critical cases.33 Other immunomodulatory therapies are 
corticosteroids, such as dexamethasone, which has shown 
promising results in reducing death in the advanced phases 
of the disease in adults, including patients receiving oxygen 
or IMV but not in patients with no respiratory support.18 We 
have used MPDN in three patients: one with ARDS, given 
our previous experience with this drug use and as an alter-
native for dexamethasone;34 and two with MIS-C to control 
the inflammation. Recent findings have demonstrated that 
MPDN in an early stage of the disease, in low-dose and 
short-term administration is associated with better clinical 
outcomes, such as the more rapid resolution of hypoxia, a 
lower need for IMV, and a shorter hospital stay,34 making 
this immunomodulator a promising treatment in managing 
severe COVID-19 cases. 
 Finally, in adults, the thrombotic risk related with 
COVID-19 has been stated and the use of anticoagulant 
therapy appears to be associated with a better prognosis.35 
There are only a few guidelines regarding anticoagulation in 
COVID-19 and none of them applies to pediatric patients.36 
Therefore, we only proposed the use of thromboprophylaxis 
in immobilized hospitalized adolescents with severe to criti-
cal disease. 
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 Secondary adverse drug reactions were only found in 
HCQ and LPV/r. Only two patients had to suspend antivi-
ral therapy, suggesting that, overall, antivirals seem safe in 
children. However, the use of HCQ was always under clini-
cal surveillance through medical protocols regarding cardio-
toxicity as we have done in our department. 
 Although three patients reported post-discharge se-
quelae, most children fully recovered from the disease and 
hospitalization. This was also seen in other European coun-
tries,8 sustaining that COVID-19 is, in general, a benign vi-
ral disease in the pediatric population. Caution is needed 
nonetheless, and the long-term evolution, especially in 
those with pneumonia, is still not known.37,38

 The clinical and therapeutic approach of hospitalized 
COVID-19 patients in our hospital have changed over time, 
according to our growing experience and the most recent 
scientific data. In order to face this emergent disease, it was 
crucial to have a prompt treatment approach for severe and 
critical cases that included not only antiviral therapy but also 
immunomodulators, prophylactic anticoagulants, and other 
supportive treatment. Therefore, we suggest that treatment 
should be defined by several steps, as shown in Table 6. 
 The main limitation of this study focuses on being a sin-
gle center observational study. Furthermore, as a tertiary 
hospital, we received most of the moderate, severe, and 
critical cases from a significant part of our country, leading 
us to have more severe cases than expected. Regarding 
the use of antiviral therapy, it is important to understand that 
the favorable clinical evolution that we have observed can 
also be related with the natural course of the disease or 
other variables that were not studied. Finally, the fact that 
we were changing our approach along the way, led us to 
decide on different therapies at different times.

CONCLUSION
 Our study represents one of the first pediatric cohorts 
of hospitalized COVID-19 patients in our country. As seen 
in cohorts from other countries, most children presented 
mild disease with a favorable clinical evolution. However, 
we observed a significant proportion of patients with severe 
and critical disease, such as pneumonia, sepsis, MIS-C and 
myocarditis, that was hospitalized and received treatment 
according to the most recent data by the time. Few post-
discharged sequelae have been reported but follow-up re-
evaluation is needed in the future. 
 There is still scarce robust clinical evidence from most 
antiviral and immunomodulatory therapies, and the lack of 
clinical trials in pediatrics makes the definition of a treat-
ment approach in children a real clinical challenge. More 
randomized studies are needed in order to understand the 
best treatment choice for our patients according to their 
clinical characteristics. Increasing our knowledge about this 
emergent disease will help us find weapons against the on-
going COVID-19 pandemic.
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Table 6 – Proposal for the therapeutic approach of hospitalized children with COVID-19
Support therapy
  • Oxygen
  • Inhaled bronchodilators
  • Inhaled corticosteroids
  • Invasive mechanical ventilation
  • Inotropic support

Therapy should focus, at first, in this stage, including:
  • Clinical surveillance
  • Clinical stabilization
  • Monitoring of symptoms and clinical evolution 
 

Antiviral therapy 
  • Remdesivir

Consider in severe and critical cases according to WHO criteria15 (Table 1) 

Immunomodulatory therapy 
  • Methylprednisolone
  • Immunoglobulin 

Consider in cases of: 
  • MIS-C 
  • ARDS

Prophylactic anticoagulants
  • Enoxaparin

In selected cases: 
  • In severe or critical cases in which thrombotic risk is stated. 

Antibiotics
  • Amoxicillin/acid clavulanate
  • Azithromycin
  • Ceftriaxone

In selected cases: 
  • If bacterial infection suspected 
 

Proposal for a therapeutic approach of hospitalized children with COVID-19. ARDS: acute respiratory distress syndrome; MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children; WHO: 
World Health Organization

Saraiva BM, et al. Therapeutic approach to hospitalized COVID-19 pediatric population, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):283-290
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RESUMO
A hemorragia uterina anormal constitui a queixa que mais frequentemente leva as adolescentes a procurar cuidados de saúde. Esta 
situação tem um impacto significativo na qualidade de vida, levando a absentismo escolar e limitações na vida social. Os episódios 
podem variar de ligeiros a potencialmente fatais, se não reconhecidos e tratados rapidamente. Os prestadores de cuidados de saúde 
devem ser capazes de distinguir um padrão menstrual anormal, uma vez que isto poderá permitir o diagnóstico precoce de um grave 
problema de saúde. A classificação de PALM-COEIN deve ser usada na avaliação. A causa mais frequente é a anovulação, frequen-
temente associada a imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário. A história clínica e um exame objetivo cuidado são cruciais no 
diagnóstico diferencial. A abordagem terapêutica deve ser baseada na etiologia subjacente e gravidade da hemorragia, sendo fre-
quentemente necessária uma intervenção multidisciplinar. A maioria das doentes melhora com tratamento farmacológico, cuja primeira 
linha é constituída pela terapêutica hormonal. O tratamento cirúrgico é raramente necessário. Apesar da prevalência ser superior em 
adolescentes, a maioria das recomendações não são específicas desta idade, o que dificulta o diagnóstico e abordagem. A literatura 
revela falta de uniformização de condutas em adolescentes e os esquemas posológicos são muito variáveis. Por este motivo, é funda-
mental a realização de estudos sobre a eficácia e segurança dos tratamentos nesta faixa etária.
Palavras-chave: Adolescente; Hemorragia Uterina; Menorragia; Metrorragia; Perturbações da Coagulação Sanguínea
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ABSTRACT
Abnormal uterine bleeding is the most common complaint that motivates female adolescents to seek medical advice. Abnormal uterine 
bleeding has a significant impact on quality of life, promoting school absenteeism and limitations in social life. Moreover, episodes can 
vary from mild to life threatening events if not recognized and treated promptly. Healthcare providers should be able to distinguish be-
tween a normal and abnormal menstrual pattern, as this may provide early diagnosis of a potential health concern. The PALM-COEIN 
classification system should be used in the evaluation. Anovulation is the most frequent cause, frequently due to immaturity of the hypo-
thalamic-pituitary-ovarian axis. A careful history and physical examination are crucial in the differential diagnosis. Management is based 
on both the underlying cause and the severity of bleeding. Most patients improve with pharmacological treatment, frequently requiring 
a multidisciplinary approach. First line treatment consists of hormonal therapy. Surgery is rarely needed. Although the prevalence of 
abnormal uterine bleeding is higher in adolescents compared to adults, most recommendations are not specific for this age, which 
makes the diagnosis and management challenging. The literature reveals lack of standardized care for adolescents and regimens vary 
widely. Future studies on efficacy and safety of treatments specifically in adolescents are needed.
Keywords: Adolescent; Blood Coagulation Disorders; Menorrhagia; Metrorrhagia; Uterine Hemorrhage

INTRODUCTION
 As abnormal uterine bleeding (AUB) is a common sce-
nario that gynaecologists, paediatricians and primary care 
providers face in the care of adolescent patients.1,2 It is the 
single most common complaint that makes reproductive 
age women  seek medical help.2,3 This problem has a huge 
impact on quality of life, promoting school absenteeism and 
limitations in social life.4-6

 AUB may be either acute or chronic, and therefore pa-
tients may present in either an emergency or outpatient set-
ting.4 Acute AUB requires immediate intervention, in con-
trast with  chronic AUB, that refers to  abnormal bleeding in 
volume, regularity and/or timing present for the majority of 
the past six months.3,7 Although the prevalence of this con-
dition is higher in adolescents compared to adults (37% vs 
10% - 20%),4 most recommendations are not specific to this 
age group, which makes the diagnosis and management 
challenging.8 Caution is thus required, as the management 

is guided by evidence established in adults and there is no 
substantial direct evidence to support the extrapolation.9 
Besides, some studies identified variations in acute AUB 
treatment strategies among different specialities, which re-
flects a lack of standardized care.10

 Clinicians need to explain to their patients and their 
caretakers what to expect of a first menstrual period, es-
pecially in patients with known bleeding disorders.11 These 
girls should have a consultation with a gynaecologist or 
haematologist prior to menarche.1,2,8 At every consultation 
after menarche, the last menstrual period, menstrual pat-
terns and amount of blood loss should be assessed as if 
they were a clinical vital signs.2 A smartphone application 
may facilitate recording and may be preferred over paper by 
adolescents.12

 It has been demonstrated that a multidisciplinary proto-
col for work-up in adolescents with heavy menstrual bleeding 
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(HMB) can reduce time to diagnosis and improve out-
comes.4,13

MENARCHE AND BLEEDING PATTERN
 Patient menstrual history can help on the differential di-
agnosis of AUB.14 Menarche is one of the most significant 
milestones in a woman’s life.15 The median age of menarche 
is around 12 - 13 years old, typically within 2-3 years after 
telarche.11,14 During the first years, cycles may be irregular 
due to immaturity of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis, 
but by the third year after menarche, on average, cycles 
become more regular.3,11,15 The suggested normal limits for 
frequency are 21 - 45 days.16 In adolescents, approximately 
half of menstrual cycles are anovulatory.17

 Heavy menstrual bleeding (HMB) is defined as “exces-
sive menstrual blood loss, which interferes with a woman’s 
physical, social, emotional and/or material quality of life” 
by the National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) and is endorsed by The International Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO).18,19 Although subjec-
tive, clinical features strongly associated with HMB include: 
1) need to change sanitary protection every 1 - 2 hours or 
more than seven per day; 2) blood clots greater than 2 cm; 
3) need to change protection during the night; 4) need to 
use double protection (pad and tampon); 5) anaemia and 
low ferritin levels.4,5,20 
 In 2011, the International Federation of Gynaecology 
and Obstetricians (FIGO) proposed a standardized termi-
nology. The term menorrhagia was replaced by AUB/HMB 
and the term metrorrhagia by AUB/intermenstrual bleed-
ing.21

ETIOLOGY
 FIGO has developed a classification system that should 
be used in the evaluation of AUB, the PALM-COEIN (polyp, 
adenomyosis, leiomyoma, malignancy and hyperplasia; co-
agulopathy; ovulatory dysfunction; endometrial; iatrogenic; 
and not yet classified).5,22 The first part of the acronym re-
fers to structural causes, that are rare in adolescents, and 
the second part to non-structural, which includes most of 
the causes in this population.21,22 AUB secondary to an ovu-
latory disfunction is described as AUB-O, which is the most 
common cause of AUB in adolescents.2,5,21 Anovulation 
frequently results from the immaturity of the hypothalamic-
pituitary-ovarian axis, but can also be due to hypothalamic 
hypogonadism or endocrinopathies, such as polycystic 
ovarian syndrome.5,14,21 During anovulatory cycles, there 
is no formation of corpus luteum and therefore no proges-
terone production during the second half of the menstrual 
cycle. Estrogen promotes endometrium proliferation, but 
without the stabilizing influence of progesterone, it can lead 
to unpredictable bleeding and/or HMB.8,23 It is a diagnosis of 
exclusion.3,20 The presence of an underlying bleeding disor-
der can exacerbate this situation.3

 The second most common cause is coagulopathy 
(AUB-C), such as von Willebrand disease (vWD), Glanz-
mann thrombasthenia, idiopathic thrombocytopenic pur-

pura, platelet dysfunction and thrombocytopenia related to 
malignancy or treatment for malignancy.3 A wide range of 
prevalence rates of bleeding disorders has been reported 
in adolescents with AUB (7% - 62%).8,9 Conversely, 76% 
of women with a known bleeding disorder have HMB. The 
frequency of bleeding disorders in the general population 
is approximately 1% – 2%, but in adolescents with HMB is 
approximately 20%, and 33% in the ones who need hos-
pitalization.16 VWD is the most common inherited bleed-
ing disorder in adolescents.21 A history of HMB during me-
narche is suggestive of a bleeding disorder and can be its 
first manifestation.24 Signs and symptoms that might be 
suggestive must be recognized:  trivial wounds that lead to 
prolonged bleeding; heavy, prolonged and recurrent bleed-
ing after surgery or dental procedures; bruising with minimal 
trauma; frequent and/or prolonged epistaxis; HMB with iron 
deficiency and family history of bleeding disorders.5 
 Other causes of AUB include problems related to 
pregnancy, sexually transmitted infections (Chlamydia 
trachomatis and Neisseria gonorrhoeae), genital trauma, 
foreign bodies and medications.2,3,15,25 Malignancy is rare 
in adolescents, but there are some case reports in the lit-
erature, such as endometrial cancer or botryoid  sarcoma.3 
Risk factors for endometrial cancer include severe obesity 
and chronic AUB unresponsive to therapy.3

 The most common causes of AUB in premenarcheal 
girls are foreign bodies, trauma, and infection.3 In post-
menarcheal girls, anovulatory bleeding, coagulopathies, 
infections, hormonal contraception and complications of 
pregnancy are the most common causes.3 The diagnosis in 
adolescents is often delayed due to the difficulty in recog-
nizing the problem. The cycle-to-cycle variability, the incon-
sistency in evaluation and the embarrassment of discussing 
menstruation and sexual activity contribute to this. 

EVALUATION
 Once it is confirmed that the patient has AUB, it should 
be determined if it is acute or chronic, and a focused his-
tory and physical examination will help guide the differential 
diagnosis.4

 Patients should be questioned about menarche, bleed-
ing pattern, medical history, current medication and sexual 
history.3 Symptoms of anaemia (e.g. dizziness and fatigue) 
should be screened. A personal and family history to rule 
out any contraindication to hormonal treatment should be 
obtained, as it is the first line treatment for AUB and many 
patients will also need contraception in future.26

 A physical examination will sometimes reveal an expla-
nation for the AUB. It should include orthostatic blood pres-
sure, pulse measurements to evaluate hemodynamic sta-
bility and signs of anaemia.15 Examination should exclude 
extrauterine sources for abnormal bleeding, as urethra, 
vagina, cervix, vulva and anus.3 Speculum and bimanual 
examination should only be done in sexually active ado-
lescents.5 Assessment for signs of hyperandrogenism (e.g. 
acne, hirsutism), petechiae, ecchymosis and thyroid palpa-
tion may help in determining the etiology.7

Ramalho I, et al. Abnormal uterine bleeding in adolescents, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):291-297
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 Laboratory evaluation allows the assessment of anae-
mia as well as an investigation of potential AUB causes. It 
should start with complete blood count and pregnancy test 
(urine or serum); coagulation testing (i.e., prothrombin and 
an activated partial thromboplastin time and fibrinogen) and 
iron status (ferritin).3,4,13,15 Blood type and cross match must 
be immediately obtained in cases of unstable patients.5 Ad-
olescents with heavy menses since menarche or who have 
a personal or family history suggestive of  a coagulation dis-
order should undergo testing for vWD.4,13,24 The vWD profile 
consists of vWD factor antigen, ristocetin cofactor assay, 
factor VIII, and multimer analysis. Testing for vWD is recom-
mended before initiating  hormonal therapy, because estro-
gen may elevate vWD factor into the normal range and yield 
a false negative result.9 Consultation with a haematologist 
is recommended for interpretation of abnormal results and 
for further evaluation if there is evidence of a bleeding dis-
order and initial testing is inconclusive (i.e., platelet function 
and aggregation testing).3,5,20,27 Selected patients should 
undergo a second-tier laboratory evaluation (liver function 
tests, TSH if symptoms of thyroid disease and screening for 
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae if sexu-
ally active).24

 Ultrasound, suprapubic, transrectal or ideally transvagi-
nal, if sexually active, should be done to rule out structural 
abnormalities.5 Despite being rare in adolescents, in cases 
of high index of suspicion for a structural cause and incon-
clusive examinations and ultrasound, a magnetic resonance 
may be carried out .9 

MANAGEMENT
 In acute AUB, treatment is focused on the hemodynamic 
stability of the patient and bleeding control.5 Identification of 
the underlying cause is important to determine treatment.2,9 
Most patients with anovulatory bleeding improve with phar-
macological treatment, which is divided into hormonal and 
nonhormonal medicines. Surgery is rarely needed.7

 Although many adolescents can be managed effectively 
on an outpatient basis, acute AUB may be severe enough 
to require hospitalization and emergency treatment.3 Hospi-
talization is indicated for patients with severe anaemia (Hb 
< 7 g/dL) or moderate anaemia (Hb 8 - 10 g/dL) with active 
bleeding, hemodynamic instability or symptomatic anae-
mia and those with a serious underlying medical illness.28 A 
multidisciplinary approach, including gynaecology, paediat-
ric, hematology and transfusion medicine can greatly ben-
efit patient care. After achieving hemodynamic stability and 
bleeding has stopped, the patient may be discharged, but 
close follow-up should be maintained.
 Chronic AUB does not require immediate intervention 
and treatment may be similar to long-term treatment for 
acute AUB.18 
 We will discuss in detail the approved pharmacologic 
agents to treat acute AUB in adolescents, followed by a 
pharmacological management algorithm, taking in consid-
eration the hemodynamic stability and the haemoglobin 
level.8,9,15

Pharmacologic treatment of acute AUB
	 Intravenous	fluids	and	blood	products
 In hemodynamically unstable patients, intravenous crys-
talloid or blood products may be necessary.4 Transfusion cri-
teria include hemodynamic instability and severe symptoms 
of anaemia.16 Restrictive red blood cell transfusion practices 
(one unit of packed red cells) are recommended in patients 
with haemoglobin < 6 – 7 g/dL in order to limit complications 
of allogenic transfusion.16,28 Otherwise, healthy adolescents 
usually respond quickly and tolerate anaemia better than 
an adult.16 Platelets may be necessary in cases of severe 
thrombocytopenia (< 50 000) or platelet disorders.4 Clotting 
factor replacement with plasma-derived concentrate or re-
combinant agents may be required in cases of clotting fac-
tor deficiencies.,4,9 

 Hormonal treatment
 Hormonal treatment is the first line of medical therapy.27 
Acute anovulatory bleeding can be treated with combination 
estrogen and progestin oral contraceptives (COC), proges-
tin only (PO) or estrogen therapy. The goal is to stabilize 
the endometrium.2,3,15 The best choice depends primarily on 
the current condition of the endometrium. Contraindications 
need to be considered before administration.3,15,27 Counsel-
ling about possible adverse effects is important to ensure 
good compliance.3 

• Estrogen-progestin therapy: COC are the first line 
therapy for AUB in adolescents. However, there are 
several contraindications, that clinicians should be 
aware before starting, such as history of thrombo-
embolic events, uncontrolled chronic hypertension, 
systemic lupus erythematosus, hepatic dysfunction 
and migraines with aura.3,29 

• Progestin therapy: Patients who cannot tolerate or 
have contraindications to estrogens can be treated 
with PO regimens.2-4,15 Two commonly used oral PO 
in adolescents include medroxyprogesterone ac-
etate (MPA) and norethisterone acetate.2,10,30 These 
can be administered as a taper or used daily.15

• Estrogen therapy: If the endometrium is very thin, it 
becomes unstable and heavy bleeding may occur. In 
this scenario, PO therapy is unlikely to control bleed-
ing and may aggravate the problem.15 A high-dose 
estrogen therapy is the best choice to stimulate en-
dometrial proliferation, since it serves as the founda-
tion for the actions of progestin, and promotes clot-
ting at the capillary level.3 The benefits of this treat-
ment must be weighed against its potential risks of 
thromboembolism.3

Nonhormonal treatment
• Anti-inflammatory	medication:	Non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDS) decrease menstrual 
blood loss in adult patients and may be used in 
cases of mild bleeding.7,15 However, it is not as effec-
tive as other therapies.4,15,31 Examples of regimens 
include: mefenamic acid 500 mg every eight hours, 
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ibuprofen from 600 to 1200 mg daily and naproxen 
from 250 to 500 mg every 12 hours).2,7 Patients with 
bleeding disorders should avoid them, due to their 
negative effect on platelet aggregation and clotting 
factor enhancement.2,9,13,30

• Hemostatic therapy: Antifibrinolytic agents act by 
decreasing fibrinolysis and promoting clot formation, 
reducing menstrual blood loss significantly (40% 
- 50%).4,5,13,15,21,32-34 When patients have been unre-
sponsive to hormones alone, hormonal therapy can 
be associated with antifibrinolytics.5,20 Tranexamic 
acid is as effective as COC in reducing menstrual 
bleeding and should be prescribed 10 mg/kg intra-
venous (IV) every to eight hours or 1300 mg orally 
three times per day, up to five days.4,5,35 Although 
less potent and with more side effects, aminocaproic 
acid is another option, and it can be used 3 – 6 g 
every six hours orally or 100 – 200 mg/kg (maximum 
30 g/d) IV.4,5,28 Antifibrinolytic agents are contrain-
dicated in patients with disseminated intravascular 
coagulation, venous or arterial thromboembolism, 
macroscopic haematuria, severe renal impairment, 
early pregnancy or colour vision deficiency.35,36 Cli-
nicians should be aware that the prescribing infor-
mation for tranexamic acid lists concurrent use of 
oral contraceptives as a contraindication, due to 
the theoretical risks of thrombosis.16,37 However, the 
concomitant administration has been used when 
monotherapy has failed, and available literature 
does not suggest increased risk of thrombosis in this 
setting.13,16,31,32,37 Desmopressin acetate, a synthetic 
analogue of the antidiuretic hormone vasopressin, 
has been used to treat abnormal uterine bleeding in 
women with coagulation disorders, especially those 
with von Willebrand disease and mild haemophilia 
A.3 It stimulates release of vWD and factor VIII from 
the endothelium and increases platelet adhesive-
ness.3,9,20,21,35 It is typically prescribed and managed 
by hematologists.2,4,20

Other medical treatment 
 GnRH agonists 
 GnRH agonists can be used in severe cases of HMB as 
they are effective in achieving temporary relief.3,20,38 Howev-
er, their side effect profile (vasomotor symptoms and bone 
mineral density loss) discourages its use in adolescents.4 
As a final option, it can be used with add-back therapy (ad-
dition of estrogen and/or progestin therapy) for girls with se-
vere bleeding disorders, such as Glanzmann thrombasthe-
nia, Bernard-Soulier syndrome or oncologic related cases, 
not responding to other measures.2,4,9,15,30,39

 Acute AUB pharmacological management algorithm
 Pharmacological management will be based on the se-
verity of the patient’s anemia.7 Randomized trials regard-
ing treatment in adolescents are lacking. There is no clear 
consensus in the literature, and the dose of estrogen and 

progestin, as well as the schedule of administration, vary 
widely.

 Normal haemoglobin
 Observation and reassurance are usually enough. 
NSAIDs may help to decrease flow.15 Patients should be 
encouraged to keep an accurate menstrual calendar that 
will guide maintenance therapy.27,28,37 

 Mild anaemia (Hb 10 – 12 g/dL)
 A monophasic COC containing 30-35 mcg ethinylestra-
diol should be given twice daily until bleeding stops and 
then daily for 21 days.7,15 As a progestin alternative, nore-
thisterone acetate can be administered 5 - 10 mg orally until 
the bleeding stops. The association with NSAIDS may be 
useful.15 Iron supplementation is recommended.2,7,15

 Moderate anaemia (hb 8 – 10 g/dL) 
 One pill of a monophasic COC (30 - 35 mcg ethinyle-
stradiol) should be given every six hours for two days, fol-
lowed by one pill every eight hours for two day. Then, one 
pill every 12 hours for two more days, and continued once a 
day, skipping placebo pills and starting a new pack with ac-
tive pills.2,15 If bleeding resumes as the dose is decreased, 
pills can be taken twice daily until completing the 21 day 
cycle.2 An antiemetic drug, such as promethazine 12.5 – 
25 mg or ondansetron 4 – 8 mg, is recommended before 
the patient receives high dose hormonal treatment to avoid 
nausea and vomiting.9,15,27 PO regimens include a progestin 
every 8 to 12 hours until bleeding stops, and then be ta-
pered down every week until daily dosing.7 Tranexamic acid 
may be an option in patients declining hormonal therapy.5 
All patients should receive iron supplementation.7,15 Close 
follow-up is essential.15

	 Severe	anemia	(Hb	≤	7	g/dL)
 Blood transfusion should be considered.15 Guidance 
for hormonal therapy is similar to that for moderate anae-
mia, but may require one COC pill every four to six hours 
until bleeding decreases, up to 24 – 36 hours. If bleeding 
significantly decreases, one pill every eight hours for three 
days and then one pill every 12 hours until haematocrit is 
above 30%.2 High-dose estrogen therapy is another pos-
sibility: 4 mg every six hours until bleeding stops (maximum 
24 hours), followed by 2 mg every six hours for two days 
every eight hours for two days, every 12 hours and then 
daily. An oral progestin must be added to estrogen for 10 
to 14 days to stabilize the estrogen-stimulated endometrial 
growth.3,28 Antiemetics should be prescribed before start-
ing.2,7 If bleeding recurs during tapering, dosage can be 
temporarily increased to the lowest dosage that controls 
bleeding. As a progestin alternative, norethisterone acetate 
can be administered 5 - 10 mg orally every six hours for 
four days, every eight hours for three days and every 12 
hours for two weeks.2 MPA 10 - 20 mg orally every six to 
eight hours for one week, followed by one tablet twice daily 
for a week and then daily is another option.2,4 Addition of 
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haemostatic agents may be warranted if bleeding persists. 
Consultation with a haematologist is essential to improve 
clinical outcomes. GnRH analogues may be used as last 
pharmacological option. Surgery may be needed in cases 
of refractory AUB.15 
 
Surgical procedures
 Surgery is reserved for cases in which medical thera-
py has failed within 24 to 36 hours, or in a life-threaten-
ing emergency.15,37 Some therapies are more appropriate 
for adolescents for whom fertility preservation is desired. 
An examination under anaesthesia may be easier and re-
veal some laceration that could not be seen with the pa-
tient awake.4,13,37 Mechanical tamponade within the uterus 
is used to control postpartum haemorrhage and has been 
suggested in adolescents with persistent bleeding.5,16 After 
evacuation of clots, a 16 or 18 Foley catheter with a 30-cc 
balloon is placed inside the uterine cavity and is inflated 
with saline until bleeding is controlled by compression.4,5,9,13 
Cervical dilatation may be required.1,2,5,9,13 It may be helpful 
to use a rigid instrument fitted in the tip of the catheter to 
guide its insertion.9 The balloon is then inflated with saline 
until resistance is achieved and bleeding ceases.9,16 Its po-
sition should be confirmed by ultrasound and kept in situ 
for no more than 24 hours.9 Some authors recommend the 
use of prophylactic antibiotics.9 Curettage is rarely needed 
in adolescents but may be therapeutic and provides tissue 
sampling. 9,13,21 Uterine embolization should be considered 
a life-saving measure and a last resort to avoid hysterec-
tomy.9,13,15,21 

LONG TERM MANAGEMENT 
 Maintenance treatment is crucial to prevent future 
events, establish a regular menstrual cycle and improve 
quality of life.7 In adolescents with anovulatory bleeding, 
the main objective is to induce or restore orderly growth 
and shedding of a structurally stable endometrium.3 Deci-
sions involve consideration of the patient’s preference and 
the need for contraception.9,40 Options include COC, PO or 
long-acting reversible contraceptive methods (LARCs).
 Besides being a contraceptive, COC allows cycle regu-
lation and improvement of menstrual pain.3,15 A monophasic 
COC can be prescribed for three weeks followed by one 
hormone-free week to allow withdrawal bleeding, or be 
given in extended regimens (for three months) to reduce 
the number of withdrawal bleeding episodes.2,9,30 Continu-
ous use to induce amenorrhea can be helpful in anaemic 
patients.2,9,30 

 For girls who desire contraception, progestin alterna-
tives include continuous PO pills or LARCs. 
 LARCs are an excellent option for adolescents. MPA in-
jections lead to reductions in blood loss, up to 50% result 
in amenorrhea, resulting in anemia improvement.4 It is ad-
ministered every 12 weeks as an intramuscular injection, or 
subcutaneous in patients with bleeding disorders to prevent 
hematoma formation.4 The 52 mg levonorgestrel-releasing 
intrauterine system (LNG-IUS) is considered to be the most 

effective medical treatment for HMB, causing a decrease 
in blood loss of 86% after three months use and 97% af-
ter one year.21,30,41 The available data highlights its safety in 
adolescent girls and is considered, even for those who are 
nulliparous, among first line options.9,13,21,41

 For adolescents who don’t need contraception, proges-
tins can be prescribed cyclically - norethisterone acetate 5 
mg orally for the first 10 days of each month, dihydroges-
terone 10 mg orally for the first 10 days or oral micronized 
progesterone 200 mg for the first 12 days.15 Starting on the 
first day of each month is easier for adolescents.  
 Iron supplementation should be given simultaneously 
and continue until anaemia is solved. A ferritin level should 
be obtained to confirm the complete resolution of iron defi-
ciency.16

FOLLOW-UP
 The frequency of follow-up depends upon severity of 
bleeding and anaemia. If mild bleeding, patients should be 
seen in six months. Adolescents with moderate anaemia 
can be seen in three months, or earlier if there is lack of im-
provement. In cases of patients with severe anaemia who 
did not require hospitalization, monthly follow-up until men-
strual pattern and haemoglobin (> 10 g/dL) are stable. Pa-
tients who have required hospitalization should be seen in 
two weeks after discharge and then monthly.28 Adolescents 
and their parents should be provided a 24-hour phone num-
ber to report urgent questions and unusual symptoms.37 Du-
ration of therapy should be guided by patient’s response to 
treatment and severity of anaemia.16 

CONCLUSION
 AUB is a common complaint in adolescents and inter-
feres with quality of life. In these patients it is more likely to 
be due to non-structural causes. A history of HMB during 
menarche is suggestive of a bleeding disorder and can be 
its first manifestation.24 Clinicians should provide guidance 
to premenarcheal and postmenarcheal girls and their fami-
lies about issues related with menses in order to recognize 
an abnormal pattern earlier, particularly all patients with 
known bleeding disorders, 
 Treatment strategies can be categorized in acute and 
maintenance therapies, according to the severity of the 
situation, prioritizing hemodynamic stability, bleeding ces-
sation, correction of anaemia and subsequent regulation of 
menses. The first-line treatment consists of hormonal ther-
apy. HMB may require combined regimens with hemostatic 
agents.
 Consultation with a haematologist is frequently neces-
sary, mostly in case of bleeding disorders and difficult cases 
that are unresponsive to first-line medical treatment.
 A multidisciplinary approach and standard protocols for 
work-up improve time for diagnosis and bleeding control, 
which can reduce its physical and psychological impact in 
young women.
 Long term treatment is crucial to prevent future events, 
establishing a regular menstrual cycle and improve quality 
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of life.
 Future prospective studies on the efficacy and safety of 
treatments in adolescents, as well as standardized proto-
cols, are required.
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RESUMO
A ingestão de noz-moscada em doses elevadas provoca consequências médicas e psiquiátricas potencialmente graves e incapaci-
tantes. Nenhum componente isolado da noz-moscada foi identificado como responsável por todos os sintomas observados durante a 
intoxicação, contudo, acredita-se que a miristicina, que é um dos componentes dos óleos essenciais desta especiaria, é o responsável 
pela maioria dos efeitos psicoativos, embora o mecanismo exato não seja conhecido. Outros constituintes, como a elemicina, também 
podem estar envolvidos. Os sintomas da intoxicação iniciam-se três a seis horas após a sua ingestão, remitindo nas primeiras 24 a 
48 horas, e normalmente não deixam sequelas. Neste trabalho apresentamos o caso de um homem que após o consumo de 18 a 28 
g de noz-moscada desenvolveu um episódio psicótico grave, com discurso desorganizado, agitação psicomotora e ideação delirante 
mística/grandiosa. A sintomatologia remitiu rapidamente e após um ano de estabilidade clínica sem terapêutica, teve alta da consulta 
da especialidade.
Palavras-chave: Condimentos/intoxicação; Intoxicação; Myristica/intoxicação; Perturbações Psicóticas/etiologia 
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ABSTRACT
Ingestion of high doses of nutmeg causes potentially serious and disabling medical and psychiatric consequences. No isolated com-
ponent of nutmeg has been identified as responsible for all symptoms observed during intoxication, however myristicin, one of the es-
sential oil’s components of this spice, is believed to be responsible for most psychoactive effects, although the exact mechanism is not 
known. Other constituents, such as elemicin, may also be involved. Symptoms of intoxication begin three to six hours after ingestion, 
resolve within the first 48 hours, and usually leave no sequelae. In this paper we present the case of a patient who after consuming 
18 to 28 g of nutmeg developed a severe psychotic episode, with disorganized speech, psychomotor agitation and mystical/grandiose 
delusional ideation. The symptoms resolved quickly, and after one year of clinical stability without therapy, was discharged from the 
specialist consultation.
Keywords: Condiments/poisoning; Myristica/poisoning; Poisoning; Psychotic Disorders/etiology

INTRODUÇÃO
 A noz-moscada foi introduzida na Europa por comer-
ciantes árabes durante o século XII, tendo sido apenas no 
século XVI que os Portugueses descobriram na Indonésia a 
árvore de onde provém, a moscadeira: myristica fragrans.1

 Ao longo de séculos esta substância tem sido utilizada 
não só na culinária devido às suas propriedades aromáti-
cas, mas também na medicina, no tratamento da patologia 
reumática, cólera, cólicas gástricas, náuseas, flatulência, 
diarreia e para reduzir o fluxo menstrual.2

 As suas propriedades psicoativas foram descritas pela 
primeira vez na Idade média por Hildegard von Bingen, ten-
do sido utilizado como alucinogénio e agente euforizante 
durante as cruzadas.2 O primeiro caso conhecido de intoxi-
cação ocorreu em 1576 na Inglaterra, quando uma grávida 
ingeriu mais de 10 destas nozes.3 
 Entre 1960 e 1970 a cultura hippie divulgou esta subs-
tância como uma alternativa barata a outras drogas psi-
cadélicas, tendo sido rapidamente abandonada devido à 
cefaleia intensa que se segue à sua ingestão em doses 
elevadas.4,5 Um estudo desenvolvido na Califórnia consta-
tou que atualmente, os abusadores desta substância são 
em pequeno número e maioritariamente jovens do sexo 

masculino que consomem várias drogas.3,6 
 A autointoxicação acidental como a relatada neste tra-
balho é rara, uma vez que são necessárias doses conside-
ráveis para produzir efeitos alucinogénios, representando 
menos de 20% dos casos de intoxicação publicados.4

CASO CLÍNICO
 Doente do sexo masculino, 29 anos, leucodérmico, sem 
acompanhamento prévio em psiquiatria e sem anteceden-
tes médicos relevantes. Foi trazido ao serviço de urgência 
pela família por alterações de comportamento com 24 ho-
ras de evolução. No dia anterior, após o almoço, tinha ini-
ciado quadro de risos imotivados, discurso desorganizado 
e agitação psicomotora (exemplo: fazia corridas sem obje-
tivo aparente). Na admissão apresentava discurso ilógico 
e pensamento desorganizado com ideação delirante mís-
tica/grandiosa, referindo possuir poderes sobrenaturais. 
Encontrava-se normotenso, com discreta taquicardia sinu-
sal (107 bpm). Os exames efetuados (tomografia computo-
rizada crânio-encefálica - TC-CE, eletrocardiograma e aná-
lises ao sangue e urina com doseamentos de substâncias 
psicotrópicas) não revelaram alterações. Ficou internado 
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voluntariamente no serviço de psiquiatria (para esclareci-
mento do quadro clínico) com o diagnóstico de psicose não 
especificada, tendo iniciado terapêutica com olanzapina 10 
mg e lorazepam 1 mg. 
 No dia seguinte apresentava remissão da atividade de-
lirante, apresentando apenas uma ligeira elação de humor. 
Nessa altura informou que no pequeno-almoço que antece-
deu o início do quadro clínico tinha ingerido noz-moscada, 
aspeto que até essa altura não tinha referido por não valori-
zar. Informou que o consumo dessa especiaria era frequen-
te, contudo nesse dia foi em maior quantidade - ingeriu três 
a quatro nozes (18 a 28 g).1

 Colocou-se então como hipótese mais provável a in-
toxicação acidental por noz-moscada (myristica fragrans). 
Durante o internamento manteve a estabilidade hemodinâ-
mica, não voltando a apresentar alterações do comporta-
mento, pensamento ou do discurso. Teve alta 10 dias após 
a sua admissão, medicado com olanzapina 5 mg/dia.
 Na consulta efetuada dois meses após a alta, mantinha-
-se assintomático tendo já interrompido a medicação. Após 
um ano mantinha a estabilidade clínica sem terapêutica, 
tendo tido alta da consulta da especialidade.

DISCUSSÃO
 A noz-moscada é constituída por matéria sólida (5% 
a 60%) e óleos (30% a 55%) que são de dois tipos: óleo 
essencial (5% a 15%) e óleo fixo (24% a 40%).7 É o óleo 
essencial que contém miristicina, substância que se afigura 
como responsável pela maioria dos efeitos psicoativos, em-
bora o mecanismo exato não seja conhecido. Estudos la-
boratoriais com animais sugerem que a miristicina pode ser 
metabolizada em 3-metoxi-4, 5-metilenodioxi-anfetamina 
(MMDA), um composto psicoativo conhecido, contudo não 
é claro que isso ocorra da mesma forma em humanos.3,4 
 A miristicina está igualmente implicada na inibição da 
monoamina oxidase tendo a sua atividade antidepressiva 
sido comprovada em diversos estudos com roedores.8,9 
 A concentração na noz-moscada de miristicina é de 1% 
a 3%, pelo que outros compostos podem estar igualmente 
relacionados com o quadro clínico provocado pelo consu-
mo exagerado desta especiaria. A elemicina é um desses 
elementos, tendo demonstrado efeitos negativos na coor-
denação de roedores.3 
 Uma colher de sopa de noz-moscada contém aproxima-
damente 6 a 7 g, sendo utilizada para fins recreativos em 
doses entre 5 e 30 g, em função da quantidade de óleos 
essenciais do fruto.1 Os sintomas da intoxicação com noz-
-moscada iniciam-se três a seis horas após a sua ingestão, 
remitem nas primeiras 24 a 48 horas e não deixam seque-
las.1,6 Os seus efeitos são dose dependentes: os sintomas 
neuropsicológicos geralmente só se desenvolvem após o 
consumo de 10 g, surgindo a obnubilação após 18 g, e os 

efeitos anticolinérgicos após 25 a 28 g.1 Ocorre com maior 
frequência taquicardia, agitação e inquietação sendo que 
apenas alguns doentes desenvolvem delírios, episódios 
dissociativos e alucinações visuais, auditivas ou tácteis.3,5,10 
 A literatura não é consensual quanto à ocorrência de 
mortes provocadas por esta substância. Alguns estudos re-
ferem não existir relação direta entre a intoxicação e o óbi-
to, enquanto outros referem a ocorrência de dois casos.1,3

 O diagnóstico de intoxicação por noz-moscada é clíni-
co, não existindo até ao momento biomarcadores.2 De sa-
lientar que as análises de rotina ao sangue e a pesquisa de 
metabolitos na urina, geralmente permanecem sem altera-
ções e que o tratamento é de suporte.1 
 Neste caso o doente ingeriu entre 18 e 28 g de noz-
-moscada, mas não apresentou obnubilação, destacando-
-se principalmente a agitação e a sintomatologia psicótica, 
o que aliado à raridade da situação, dificultou o diagnóstico 
inicial e motivou a introdução de olanzapina. Desta forma, o 
diagnóstico só foi confirmado definitivamente com o acom-
panhamento da evolução do doente.
 De salientar que inúmeros outros alimentos podem-
-se tornar tóxicos se ingeridos em quantidades elevadas. 
Destaca-se a título de exemplo a baunilha, que possui he-
liotropina, uma substância com efeito antidepressivo, e a 
pimenta preta, que como contém piperina, aumenta a sero-
tonina e as endorfinas.11 Os doentes nem sempre fornecem 
informações voluntárias sobre a sua ingestão, podendo 
inclusivamente não estar despertos para os seus efeitos 
adversos. É essencial que os clínicos estejam atentos e 
perguntem especificamente sobre o consumo destes e 
doutros alimentos, especialmente aqueles que estão des-
critos como potencialmente causadores de sintomatologia 
médica/psiquiátrica.
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RESUMO
A hemorragia obstétrica continua a ser a principal causa de morbimortalidade materna, sendo que a abordagem de grávidas que recu-
sam alotransfusão, como é o caso das Testemunhas de Jeová, coloca importantes questões médicas, éticas e legais. Reporta-se um 
caso de uma doente Testemunha de Jeová, submetida a cesariana com fatores de risco para hemorragia major, incluindo existência de 
um mioma gigante, em que se evitou a transfusão e foi utilizado ácido tranexâmico profilático. A abordagem de Testemunhas de Jeová 
em contexto de cirurgia obstétrica com risco hemorrágico major implica a definição de estratégias anestésico-cirúrgicas para a mini-
mização de perdas hemorrágicas, a otimização da entrega e consumo de oxigénio, o aumento da síntese de hemoglobina, a correção 
de defeitos de coagulação e melhoria da hemostase. Revemos a importância do planeamento multidisciplinar, o recurso ao tromboe-
lastrograma e a administração precoce de fibrinogénio e ácido tranexâmico, de acordo com o consentimento informado das doentes.
Palavras-chave: Ácido Tranexâmico; Hemorragia Pós-Parto/prevenção e controlo; Testemunhas de Jeová

Cirurgia Obstétrica com Risco Hemorrágico Major em 
Testemunha de Jeová

Obstetric Surgery with High Risk of Postpartum 
Hemorrhage in a Jehovah’s Witness
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ABSTRACT
Postpartum Hemorrhage is still the leading cause of maternal mortality. The management of patients who refuse allogeneic blood trans-
fusion, like in the case of Jehovah’s Witnesses, is clinically and ethically challenging. We describe the case of a woman with several risk 
factors for major postpartum hemorrhage, specifically the presence of a giant uterine myoma. The multidisciplinary management of this 
patient included an elective c-section and the use of prophylactic tranexamic acid. The perioperative and peripartum care of Jehovah’s 
Witnesses requires specific strategies to minimize blood loss, optimize oxygen delivery and consumption, enhance hemoglobin produc-
tion, correct coagulation defects and promote hemostasis. We highlight the need for a multidisciplinary approach, point-of-care testing 
and the use of fibrinogen concentrate and tranexamic acid, according to the patients’ informed consent.
Keywords: Jehovah’s Witnesses; Postpartum Hemorrhage/prevention & control; Tranexamic Acid
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INTRODUÇÃO
 Do grupo de doentes que recusam produtos sanguí-
neos, as Testemunhas de Jeová fazem-no de acordo com 
a sua interpretação de passagens bíblicas, como caminho 
para a salvação eterna. A abordagem médica destes doen-
tes, especialmente quando o risco hemorrágico é signifi-
cativo, motiva questões médicas, éticas e legais, e requer 
uma avaliação e otimização pré-operatórias e um plano 
anestésico-cirúrgico que vise a minimização das perdas 
sanguíneas.
 A administração de componentes major do sangue (eri-
trócitos, leucócitos, plaquetas e plasma) não é aceite na 

generalidade por este grupo. No entanto, deverá ser de-
terminado, caso a caso, quais os produtos e estratégias 
que poderão ser adotados. Se, por um lado, produtos como 
crioprecipitado, concentrado de complexo protrombínico e 
fibrinogénio são derivados do plasma humano, por outro, a 
eritropoietina recombinante, a desmopressina, o fator VIIa 
recombinante e os anti-fibrinolíticos não o são.1

 Considerando que, em doentes que recusam trans-
fusão, níveis de hemoglobina (Hb) inferiores a 5 g/dL 
estão fortemente associados a maior risco de mortalida-
de2 e que a hemorragia obstétrica é a principal causa de 
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morbimortalidade materna,3 a comunicação dos riscos e 
opções à grávida, bem como a definição do plano de cuida-
dos devem ser devidamente documentados. Este processo 
inclui a obtenção do consentimento informado escrito da 
doente, livre de coerção, sendo fundamental a especifica-
ção dos produtos que aceita ou não receber.4

 Descrevemos, em seguida, um caso de cirurgia obsté-
trica com potencial hemorragia massiva em doente Teste-
munha de Jeová, numa maternidade universitária terciária.

CASO CLÍNICO
 Grávida, 39 anos, raça negra, classificação American 
Society of Anesthesiologists (ASA) II, G2P0, com mioma 
gigante, medicada com ferro oral e ácido fólico, proposta 
para cesariana eletiva e histerectomia às 36 semanas de 
gestação. Da avaliação pré-operatória, por referenciação 
quatro dias antes da intervenção cirúrgica, destaca-se: a 
ausência de estigmas de via aérea difícil além da gravidez, 
Hb 11,4 g/dL [valores de referência (ref.) 11 – 17 g/dL], e 
hematócrito 33,2 % (ref. 33% - 48%), plaquetas 286 000/μL 
(ref. 150 - 450/μL), estudo da coagulação normal e fibrino-
génio 438 mg/dL (ref. 200 - 400 mg/dL). Foram elucidados 

pela equipa anestésica os riscos acrescidos de hemorragia 
massiva e as consequências da não administração de he-
moderivados nesse caso, tendo sido assinado o consenti-
mento informado recusando a transfusão de eritrócitos e 
aceitando derivados do plasma como fibrinogénio. A doente 
foi sinalizada ao serviço de Imunohemoterapia.
 Realizou-se uma anestesia geral balanceada após pro-
filaxia antibiótica e de regurgitação-aspiração, colocação 
de dois acessos venosos de grande calibre, monitorização 
de acordo com os standards da ASA, monitorização inva-
siva de pressão arterial e débito urinário. Foi administrado 
um bólus inicial de 1 g de ácido tranexâmico, em 10 minu-
tos, seguido de perfusão de 1 g nas oito horas seguintes.
 O recém-nascido nasceu com 2675 g e índice de Apgar 
5/9/10. Foi, em seguida, realizada histerectomia com extra-
ção de mioma gigante, com peso estimado em 8 kg (Fig. 
1), que condicionou hemorragia massiva, com perdas esti-
madas em 2500 mL de sangue. A cirurgia teve duração de 
cerca de duas horas e 30 minutos.
 O controlo de hemostase foi orientado por tromboe-
lastograma, com administração de 2 g fibrinogénio, 2000 
mL de cristalóides e 1000 mL de colóides. O valor de 

 

Figura 1 – Mioma gigante
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hemoglobina intraoperatório variou entre 5,5 e 7,0 g/dL 
(hematócrito 22%) (Fig. 2). Utilizou-se noradrenalina para 
manutenção das pressões de perfusão de órgão (dose má-
xima: 0,03 mcg/kg/min) e foi administrada oxitocina endo-
venosa (cinco unidades em bólus lento e 10 unidades em 
500 mL de soro fisiológico em 60 minutos) para profilaxia 
da atonia uterina. Adicionalmente, após verificação de pa-
râmetros de coagulação normais, foi realizada analgesia 
pós-operatória endovenosa e com técnica sequencial, ao 
nível de L3 - L4 com ropivacaína 5 mg e sufentanil 5 μg 
intratecais.
 A extubação decorreu sem intercorrências, com poste-
rior transferência para a unidade de Cuidados Pós-Anesté-
sicos (Hb 7,7 g/dL no pós-operatório imediato) sem neces-
sidade de suporte vasopressor, onde a puérpera permane-
ceu em vigilância clínica e laboratorial até ao dia seguinte, 
quando foi para a enfermaria.

DISCUSSÃO
 Os doentes cirúrgicos que recusam transfusão de he-
moderivados carecem de uma abordagem multidisciplinar 
peri-operatória, com o objetivo de minimizar as perdas he-
morrágicas, otimizar a entrega e o consumo de oxigénio, 
aumentar a síntese de hemoglobina, corrigir defeitos de 
coagulação e promover a hemóstase,1 a par da gestão de 
comorbilidades e estado nutricional.
 A avaliação pré-operatória deverá incluir história clínica 
completa e exame objetivo, em ambiente privado. Da rela-
ção e comunicação médico-doente depende a transmissão 
de informação clara acerca do procedimento cirúrgico, do 
seu risco hemorrágico, e das opções disponíveis, assim 
como a possibilidade do doente expressar a sua vontade, 
livre de coerção. É conhecido o espectro variável de produ-
tos e estratégias aceites pelas Testemunhas de Jeová, sen-
do que as mulheres de raça negra tendem a restringir mais 
as suas opções.5 Deverão ser evitados quaisquer juízos de 
valor, ainda que a autonomia do doente possa entrar em 
conflito com os princípios de beneficência e não maleficên-
cia. O consentimento informado deverá ser pormenorizado 
e explícito quanto aos produtos que aceitam receber. Este 
deverá ser escrito e assinado por ambas as partes, ressal-
vando posteriores questões médico-legais. 
 O diagnóstico de anemia deverá ser precoce, com re-
ferenciação à Imunohemoterapia, de modo a ser corrigida 

de acordo com a etiologia, podendo utilizar-se ferro (pre-
ferencialmente endovenoso), vitamina B12, ácido fólico e 
eritropoietina recombinante. Neste caso, devido à referen-
ciação tardia e à impossibilidade de adiar a cirurgia, esta 
otimização prévia foi impossibilitada.
 Outcomes mais favoráveis podem ser conseguidos com 
o modelo perioperative surgical home, assegurado por uma 
equipa multidisciplinar experiente (Obstetra, Anestesiolo-
gista, Neonatologista e Imunohemoterapeuta), que reúne 
periodicamente e discute doentes de risco, antecipando po-
tenciais complicações e estabelecendo planos de atuação. 
As técnicas anestésica e cirúrgica deverão ser meticulosa-
mente formuladas, com vista à conservação de sangue e 
aumento da tolerância à anemia, sendo, por exemplo, o li-
miar para histerectomia mais baixo. Poderá ser igualmente 
considerada a colocação de balões intravasculares pela ra-
diologia, já realizada com sucesso neste centro hospitalar. 
Finalmente, o destino pós-operatório da mãe e do neonato 
deverão ser previamente equacionados, para uma adequa-
da monitorização pós-parto.
 Relativamente à técnica anestésica em cesariana com 
possibilidade de hemorragia massiva, considerou-se a 
anestesia geral a opção mais apropriada por permitir um 
melhor controlo hemodinâmico (comparativamente ao blo-
queio simpático da anestesia do neuroeixo) e pela exten-
são da intervenção cirúrgica.
 No período intraoperatório poderão ainda ser conside-
radas técnicas como cell salvage, existindo já evidência da 
sua utilização em contexto obstétrico,7 de forma segura, 
apesar dos riscos teóricos de embolia de líquido amniótico 
e aloimunização materna. No nosso centro não dispomos 
desta ferramenta. Ao anestesiologista cabe assegurar as 
melhores condições fisiológicas à minimização da hemor-
ragia e da perfusão de órgão, nomeadamente a normoter-
mia, a adequada fluidoterapia (evitando hemodiluição), o 
equilíbrio ácido-base e eletrolítico (evitando a acidémia e a 
hipocalcemia), e a administração de uterotónicos, com ní-
veis de monitorização adequados à grávida. A nossa atua-
ção, apesar das várias condicionantes prévias, foi pautada 
por estes objetivos que consideramos terem sido atingidos 
(Tabela 1). Poderia ter sido benéfica a monitorização de 
débito cardíaco e/ou variação volume sistólico para com-
pletar o manejo hemodinâmico da doente, mas também 
não dispomos dessa tecnologia. O tromboelastograma, 

 

Figura 2 – Valores de hemoglobina ao longo do tempo. Unidades em g/dL.

Pré-operatório

11,4 7,7 6,75,38,3 ► 5,5 ► 7,0

Intraoperatório Dia seguintePós-operatório
imediato

D2
pós-operatório
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sendo um teste viscoelástico dinâmico, apresenta resulta-
dos mais rápidos e fiáveis do que as análises laboratoriais, 
e a coordenação com a Imunohemoterapia permitem con-
trolo hemostático atendendo às necessidades do doente. 
Existe evidência crescente da utilização profilática e tera-
pêutica de ácido tranexâmico em contexto obstétrico,1,6,8 
com diminuição da mortalidade, sem aumento dos eventos 
trombóticos. Considerando os fatores de risco para hemor-
ragia obstétrica,3 optou-se pela administração profilática e 
terapêutica de ácido tranexâmico. Sabe-se também que os 
níveis de fibrinogénio têm valor preditivo para a gravidade 
da hemorragia obstétrica, estando indicada a sua suple-
mentação quando são inferiores a 290 mg/dL.3

CONCLUSÃO
 Estima-se que 1000 Testemunhas de Jeová morram 
anualmente por motivos relacionados com a recusa de 
transfusão.2 Cremos que este cenário possa ser evitado 
com uma abordagem centrada na conservação de sangue, 
como demonstra o caso aqui reportado. A implementação 
de um programa multidisciplinar de gestão da administra-
ção de sangue tem um impacto significativo na melhoria 
dos cuidados prestados a estas doentes, com diminuição 
da morbimortalidade. A aplicação destas estratégias a to-
dos os doentes, inclusive àqueles que consintam a trans-
fusão de sangue, será igualmente importante para diminuir 

as necessidades transfusionais e potenciais complicações 
associadas.
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Tabela 1 – Resumo dos pontos-chave do manejo anestésico

 Pré-operatório Intraoperatório Pós-operatório
 Ácido fólico Profilaxia aspiração regurgitação e antibiótica Unidade de cuidados pós-anestésicos

 Ferro oral Ventilação protetora Controlo laboratorial

 Referenciação para imunohemoterapia Gasimetrias seriadas + tromboelastograma Estabilidade hemodinâmica e hidroeletrolítica

 Consentimento informado Aquecimento Analgesia pós-operatória

Ácido tranexâmico 1 g em 10 min + 1 g em 8 h

Fibrinogénio 2 g

Vasopressor

Uterotónicos
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 Doente do sexo masculino de 36 anos sem antece-
dentes relevantes ou medicação habitual, observado por 
pápulas eritematosas de distribuição linear localizadas 
no tronco e membros superiores com prurido associado, 
sem outras queixas (Fig.s 1 e 2). Apurou-se a ingestão de 
cogumelos shiitake mal cozidos dois dias antes do início 
do quadro. Dada a história e lesões típicas e a ausência 
de sintomatologia sistémica não foram realizados exames 
complementares de diagnóstico. Foi instituída terapêutica 
com anti-histamínico oral e corticoterapia tópica.
 A dermite flagelada caracteriza-se por lesões eritemato-
sas de distribuição linear que simulam flagelação. Além da 
ingestão de cogumelos shiitake crus ou mal cozidos, pode 
estar associada entre outros à terapêutica com bleomicina 

ou à dermatomiosite.1 A associação com ingestão de cogu-
melos shiitake foi reportada pela primeira vez em 1977 por 
Nakamura.2 O lentinan é o polissacárido termolábil respon-
sável, que poderá atuar via secreção de interleucina-1 ou 
outras citocinas que levem a vasodilatação, a hemorragia 
e à erupção cutânea.3 Parece haver uma susceptibilidade 
individual à toxicidade cutânea.3 A dermatose surge dois a 
cinco dias após a ingestão, associa-se frequentemente a 
prurido e resolve espontaneamente em uma a três sema-
nas, sem hiperpigmentação residual.4 O lentinan é inativa-
do pelo calor pelo que indivíduos afetados podem re-ingerir 
cogumelos shiitake desde que adequadamente cozinha-
dos.5 

 

Figura 1 – Pápulas e placas eritematosas de distribuição linear na 
face anterior do tórax, abdómen e membros superiores

 

Figura 2 – Pápulas e placas eritematosas de distribuição linear no 
dorso e braço direito
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RESUMO
Este documento foi elaborado pelo Colégio de Ortopedia da Ordem dos Médicos com o objetivo de estabelecer as orientações sobre 
a retoma da atividade cirúrgica programada em Ortopedia durante a pandemia COVID-19. As presentes normas de orientação: a) 
definem  os critérios que permitem a priorização das cirurgias de acordo com a gravidade da situação clínica, com base em classifi-
cações existentes e publicadas; b) fornecem um modelo de organização para a preparação dos doentes, descrevendo os circuitos do 
doente nos períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório; c) realçam as regras de segurança para a realização de cirurgias 
e desenham um modelo de acompanhamento após a alta de acordo com a evidência científica. 
Palavras-chave: COVID-19; Pandemia; Procedimentos Cirúrgicos Eletivos; Procedimentos Ortópedicos
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ABSTRACT
This document was prepared by the College of Orthopedics of the Portuguese Medical Association with the aim of developing the 
guidelines on the resumption of elective surgical activity in Orthopedics during the COVID-19 pandemic. It sets the criteria that allow the 
prioritization of surgeries according to the severity of the clinical situation, based on existing and published classifications. Moreover, 
it provides an organizational model for patient preparation and describes the patient pathways in the preoperative, intraoperative and 
postoperative periods. It also describes safety rules for elective surgery and a model for monitoring patients after discharge according 
to scientific evidence.
Keywords: COVID-19; Elective Surgical Procedures; Orthopedic Procedures; Pandemics

INTRODUÇÃO
 A pandemia COVID-19 alterou profundamente a ati-
vidade dos serviços de Ortopedia. Desconhecendo-se o 
seu término, e perante a possibilidade de ocorrerem novas 
vagas epidémicas,1–3 é necessário programar a retoma da 
atividade cirúrgica eletiva dos serviços, situação que co-
loca algumas dúvidas e problemas e obriga a estabelecer 
regras.
 As medidas propostas têm como objetivo a retoma da 
atividade em segurança, em instituições hospitalares loca-

lizadas em zona de pandemia com um número significativo 
de novos casos diagnosticados. A pandemia de COVID-19 
tem evidenciado significativa variabilidade epidemiológica 
nas diversas zonas de Portugal, admitindo-se a necessi-
dade de efetuar adaptações institucionais locais de acordo 
com a situação pandémica em cada momento e região.
 As entidades de saúde regionais, locais e os grupos 
institucionais do Programa Nacional de Prevenção e Con-
trolo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos 



N
O

R
M

A
S O

R
IEN

TA
Ç

Ã
O

306Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                

Diogo N, et al. Cirurgia ortopédica eletiva e COVID-19, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):305-311

(PPCIRA) devem ser consultados periodicamente sobre 
a situação epidemiológica local e sobre quais as melho-
res orientações a adotar em cada momento, introduzindo 
adaptações às propostas apresentadas. A situação epide-
miológica local, assim como as condições específicas da 
instituição, podem permitir a adoção de medidas menos 
restritivas que as apresentadas neste documento. 
 Pretende-se deste modo apresentar um contributo para 
a retoma de atividade cirúrgica eletiva em Ortopedia (em-
bora possam ser alargadas a outros serviços cirúrgicos) 
tendo por base a informação científica atual disponível.

1. Requisitos necessários à retoma da atividade cirur-
gia eletiva de um serviço de Ortopedia 
 Primariamente, devem ser avaliados os seguintes re-
quisitos e ponderadas algumas condicionantes: a situação 
epidemiológica local, regional e nacional, espaços de tra-
balho disponíveis, pessoal associado, equipamento neces-
sário, as estruturas e processos a implementar.

• A instituição deve dispor dos recursos adequados 
para a criação de circuitos exclusivos COVID nega-
tivo no internamento, enfermaria, bloco operatório e 
pós-operatório.4

• Devem ser realizados testes de despiste para 
SARS-CoV-2 a todos os doentes programados para 
cirurgia eletiva, dois a três dias antes da sua admis-
são no internamento.

• Só serão operados de forma eletiva os doentes 
SARS-CoV-2 negativos.

• Deve ser implementado um plano de despiste clíni-
co aos profissionais envolvidos no percurso hospita-
lar dos doentes com indicação para cirurgia eletiva.1

• Todos os processos associados ao percurso do 
doente na instituição devem ser reavaliados perio-
dicamente. 

• Os requisitos descritos devem ser reavaliados perio-
dicamente para que se possam definir as caracte-
rísticas, componentes, amplitude do plano a aplicar 
(tipos de avaliação clínica e laboratorial) e continuar 
a desenvolver a retoma da atividade cirúrgica eleti-
va. 

 No caso de ocorrer alguma alteração, como por exem-
plo o agravamento da situação epidemiológica ou uma 
nova vaga, deverá ser ponderada a modificação do tipo 

e quantidade de atividade programada de forma gradual, 
suspendendo-se inicialmente as atividades cirúrgicas que 
consomem mais recursos hospitalares.1

2. Seleção e priorização dos doentes para os procedi-
mentos cirúrgicos
 Os doentes com comorbilidades significativas e/ou fato-
res de risco conhecidos devem aguardar os resultados da 
avaliação dos processos desenvolvidos no tratamento dos 
doentes mais saudáveis, e o aprimoramento dos processos 
implementados nas instituições hospitalares, para que o 
seu risco cirúrgico seja menor.4-5.

2.1. Priorização e agendamento dos casos
 Considera-se particularmente útil que os critérios insti-
tuídos sejam transparentes e conhecidos dos doentes que 
aguardam em lista de espera a realização dos procedimen-
tos cirúrgicos agendados.1

 Para a priorização dos casos foram estabelecidos dois 
critérios: um relacionado com as circunstâncias clínicas do 
doente e o seu risco anestésico/cirúrgico, e um segundo 
critério relacionado com a complexidade da cirurgia pro-
posta e o grau de recursos necessários para a sua exe-
cução. A conjugação dos dois critérios permite priorizar os 
doentes e os respetivos procedimentos cirúrgicos.

2.1.1. Os doentes devem ser priorizados para cirurgia 
eletiva ortopédica de acordo com o seu risco 
 Por não estarem estabelecidos os critérios de risco para 
cirurgia ortopédica eletiva associados de forma específica 
com a infeção SARS-CoV-2, consideramos vantajoso que 
sejam adotados os seguintes critérios (Tabelas 1 e 2) e pro-
cessos (Fig. 1).3-10

 A classificação ASA de estado físico (Tabela 1) da Ame-
rican Society of Anesthesiologists (Sociedade Americana 
de Anestesiologistas) é uma ferramenta importante para a 
avaliação pré-anestésica do doente, utilizada em diversos 
estudos por apresentar relação entre a morbidade e a mor-
talidade anestésica.11 
 Com recurso à classificação ASA devem ser criados 
dois grupos de doentes7: um grupo de doentes ASA I e II 
[risco de mortalidade peri operatória inferior a (0,5%)] e um 
grupo de doentes ASA III e IV (risco de mortalidade peri 
operatória superior a 0,5% até 24%).12.

Tabela 1 – Categorias de risco anestésico e estado físico de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA, 2014).9 
Índice de mortalidade adaptado dos trabalhos de Sakland, Vacanti e Marx.13-15

ASA Estado físico Mortalidade* peri operatória 
(%) 

ASA I Doente saudável 0,06% - 0,08%

ASA II Doente com doença sistémica de grau leve 0,27% - 0,47%

ASA III Doente com doença sistémica grave 1,80% - 4,40%

ASA IV Doente com doença sistémica grave que é uma ameaça constante à vida 7,80% - 23,50%

ASA V Doente moribundo, sem expectativa de sobrevivência sem cirurgia 9,40% - 51,00%

ASA VI Doente em morte cerebral cujos órgãos serão removidos para fins de doação

E Acrescentar a letra E a qualquer classe para cirurgias de emergência
* Mortalidade nas primeiras 48 horas de pós-operatório
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 Inicialmente, seriam operados doentes com classifica-
ção ASA I e II (menos patologia associada e menor risco) e 
após verificar a exequibilidade e adequação dos processos 
instituídos seriam também programados os doentes do gru-
po ASA III e IV.

2.1.2. Tipo e complexidade dos procedimentos e como 
devem ser priorizados 
 Prachand et al8 descrevem e justificam três categorias 
de fatores que determinam a priorização da cirurgia eletiva: 
tipo de procedimento (sete fatores), doença (seis fatores) e 
doente (oito fatores). Em seguida apresenta-se a Tabela 2, 
com os fatores relacionados com o tipo de procedimento ci-
rúrgico e de acordo com as suas características tipológicas. 
 Tendo por base as características mais frequentes das 
cirurgias ortopédicas modificámos a tabela proposta crian-
do apenas três tipos de procedimentos, recorrendo aos 
mesmos fatores caracterizadores.
 A complexidade dos procedimentos cirúrgicos é defi-
nida pelos seus fatores caracterizadores, em alternativa 
à utilização da habitual denominação técnica. Os valores 
representados permitem que instituições com tempos de 
cirurgia diferentes para um mesmo procedimento cirúrgico 

possam decidir sobre qual o momento da sua reintrodução 
na prática de cada serviço, de acordo com as suas circuns-
tâncias e hábitos. 

2.2. Plano de desenvolvimento da atividade cirúrgica 
eletiva 
 A retoma da atividade cirúrgica eletiva deve ser fasea-
da e gradual, sendo implementada a fase subsequente de 
acordo com os resultados obtidos na fase precedente.1

 Os valores da tabela permitem constatar o benefício as-
sociado ao reinício da atividade cirúrgica eletiva com cirur-
gia de ambulatório, devendo, no entanto, ser considerado o 
risco específico (ASA) de cada doente.
 Propõe-se a criação de duas etapas, cada uma consti-
tuída por três fases (Fig. 1). 

• Primeira etapa para doentes do grupo ASA I e II.
• Segunda etapa para doentes dos grupos ASA III e 

IV. 
• Cada etapa é dividida em três fases, de acordo com 

a complexidade do procedimento cirúrgico.
• Deverá, no entanto, ser instituída uma primei-

ra etapa para doentes com menor risco cirúrgico, 
para os quais serão gradualmente introduzidos 

Tabela 2 – Fatores relacionados com o procedimento. A atribuição de um valor de complexidade do procedimento cirúrgico maior para 
cada fator caracterizador do procedimento estaria associada a um resultado pior no pós-operatório, a maior risco de transmissão de 
infeção SARS-CoV-2 para os profissionais de saúde, e /ou a maior consumo de recursos hospitalares. Modificado de Prachand et al.8

Fatores caracterizadores dos procedimentos cirúrgicos Complexidade dos procedimentos cirúrgicos
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tempo da cirurgia, minutos < 60 ≤ 120 ≥ 121

Tempo de internamento estimado Ambulatório ≤ 48 h > 2 d

% Estimada de doentes que no pós-operatório necessitam de UCI Muito improvável ≤ 10 ≥ 11

Perda de sangue antecipada, mL < 100 ≤ 500 ≥ 501

Nº de elementos da equipa cirúrgica 1 a 2 2 a 3 ≥ 4

% Estimada de probabilidade de necessidade de entubação < 1 ≤ 10 ≥ 11

Local da cirurgia Bloco ambulatório Bloco central Bloco central
h: horas; d: dias

Figura 1 – Sequência temporal das duas etapas e das respetivas fases de acordo com avaliação da fase precedente

1ª Etapa - doentes ASA I e ASA II < 65 anos

1ª fase 
Cirurgia 

ambulatório

1ª fase 
Cirurgia 

ambulatório

2ª fase 
Cirurgia com 
internamento

 
Baixa e média 
complexidade

2ª fase 
Cirurgia com 
internamento

Baixa e média 
complexidade

3ª fase 
Cirurgia com 
internamento

Alta 
complexidade

3ª fase 
Cirurgia com 
internamento

Alta 
complexidade

Manter

Manter

2ª Etapa - doentes ASA III e ASA IV > 65 anos

Avaliar

Avaliar

Avaliar

Avaliar

Avaliar

Avaliar

Diogo N, et al. Cirurgia ortopédica eletiva e COVID-19, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):305-311
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procedimentos mais complexos em três fases su-
cessivas: 
◦ 1ª Fase (procedimentos cirúrgicos de Tipo 1): 

Realizar inicialmente cirurgias de ambulatório, 
devido á sua curta duração (inferior a 30 mi-
nutos), baixa probabilidade de internamento 
[menor consumo de recursos, nomeadamente 
unidades de Cuidados Intensivos (UCI)], baixa 
perda sanguínea de forma a não necessitar de 
reposição, diminuto número de profissionais en-
volvidos, baixa probabilidade de necessidade de 
entubação e menor risco para as equipas.

◦ 2ª Fase (procedimentos cirúrgicos de Tipo 2): Pro-
cedimentos realizados no bloco central com dura-
ção inferior a duas horas, tempo de internamento 
entre um e dois dias, baixa probabilidade de apoio 
em UCI (< 10%), perdas de sangue até 500 mL 
podendo necessitar de reposição, mas sem con-
tribuir para o desgaste das reservas disponíveis, e 
necessidade de entubação prevista até 10%.

◦ 3ª Fase (procedimentos cirúrgicos de Tipo 3): 
Iniciar todos os tipos de procedimentos, incluin-
do-se nesta fase cirurgias tais como correção de 
escoliose ou revisões artroplásticas complexas, 
entre outras.

2.2.1. Progressão nas fases
 A avaliação dos resultados associados à implemen-
tação de cada fase depende da disponibilidade de dados 
recolhidos relativos à qualidade do percurso, procedimen-
tos instituídos, número de complicações, doentes infetados 
operados, e identificação de processos que necessitam de 
correção. 
 A progressão nas fases depende igualmente da dispo-
nibilidade de condições locais necessárias para a imple-
mentação de cada fase, de acordo com os critérios que a 
instituição tiver estabelecido. 

2.2.2. Progressão nas etapas
 As etapas devem decorrer sequencialmente, permitindo 
que as eventuais dificuldades identificadas com os doentes 
de menor risco cirúrgico (ASA I e II), possam já estar cor-
rigidas, implementadas e otimizadas antes de se iniciar a 
mesma fase nos doentes de maior risco cirúrgico (ASA III e 
IV).
 Assim, a cirurgia de ambulatório deveria ser iniciada em 
doentes com menor risco cirúrgico e, após verificação da 
sua exequibilidade e segurança, iniciada também em doen-
tes com maior risco cirúrgico. 
 A metodologia proposta para a priorização dos doentes 
e dos procedimentos possui algumas vantagens: é simples, 
lógica, recorre a conceitos práticos conhecidos usados dia-
riamente nas instituições, é exequível e não carece de tec-
nologia complexa. 

3. Estratégia para abertura faseada do bloco operatório
 Devem ser avaliadas as condições associadas à aber-

tura e/ou aumento da atividade no bloco operatório, e/ou 
aumento do volume de procedimentos.1

1. Assegurar a disponibilidade dos elementos da equi-
pa de cuidados de saúde. 

2. Assegurar a disponibilidade dos restantes serviços 
de apoio.

3. Assegurar a disponibilidade de materiais e equipa-
mento por parte dos fornecedores. 

4. Assegurar a disponibilidade de camas hospitalares 
nas unidades COVID-19 negativas. 

5. Assegurar a disponibilidade de camas nas unidades 
de cuidados intensivos e ventiladores para os casos 
em que seja expectável a sua necessidade, ponde-
rando as reservas estratégicas para casos inespera-
dos ou complicações.

 Estes princípios permitem evitar a sobrecarga inicial na 
instituição, sem desvio de recursos na prestação de cuida-
dos aos doentes COVID-19 positivos.

4. Internamento hospitalar
 Deve-se incorporar de forma gradual, nas instituições 
onde ainda não estão implementados, os protocolos de re-
cuperação melhorada, de forma a otimizar a situação clíni-
ca pré-operatória dos doentes e melhorar a qualidade dos 
cuidados no pós-operatório com diminuição do tempo de 
internamento.14

4.1. Pré-operatório 
4.1.1. Seleção e convocatória
 Nesta etapa, há que avaliar a prioridade da lista de 
espera do serviço, selecionar doentes de acordo com os 
critérios clínicos (ASA), e o estado de atividade do serviço 
(etapas e fases).
 É ainda necessário avaliar o processo clínico e presen-
ça de comorbilidades, classificar o doente de acordo com o 
valor ASA, rever o procedimento cirúrgico proposto, adap-
tar os doentes convocados à etapa e fase de atividade do 
serviço, e avaliar os resultados dos exames complementa-
res de diagnósticos prévios.

4.1.2. Despiste e prevenção da infeção SARS-CoV-2 
 Convocação do doente, por contacto telefónico, pelo 
menos sete dias antes da data prevista da cirurgia, pelo 
médico responsável ou por quem ele ou o serviço delegar. 
Avaliação da situação clínica, disponibilidade do doen-
te para realizar a cirurgia programada, e condições para 
realização da recuperação funcional no pós-operatório, 
com revisão da informação sobre o consentimento infor-
mado. Recolha da informação clínica do utente, referente 
à presença dos sintomas mais frequentes na infeção por 
SARS-CoV-2.

4.1.3. Consentimento informado
 Elaboração de novo consentimento informado, adapta-
do à presente circunstância da pandemia COVID-19, que 
permita informar de forma clara sobre os riscos e o per-
curso do doente durante o internamento.1 O consentimento 
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informado pode ser enviado ao doente, para que o possa 
trazer já assinado no dia do internamento.

4.1.4. O doente e a sua família: pré-condições para o 
internamento
 O contacto pessoal presencial com os familiares do 
doente deve ser evitado, podendo ser realizados contactos 
telefónicos periódicos ou por vídeo chamada com a pessoa 
nomeada pelo doente, informando sobre a sua evolução 
clínica.
 Nesta etapa, há que ponderar a situação familiar do 
doente, o apoio que pode ser prestado pela família e a ne-
cessidade de tratamento em Medicina Física e Reabilitação 
no pós-operatório.

4.1.5. Agendamento de exames complementares de 
diagnóstico e do teste de despiste SARS-CoV-2
 Os exames complementares de diagnóstico, e em es-
pecial o teste para avaliar a presença de infeção SARS-
-CoV-2 (enquanto se justificar a sua realização, do ponto 
de vista epidemiológico), devem ser agendados dois a três 
dias antes da data prevista para a cirurgia, de forma a per-
mitir alterar os programas cirúrgicos de acordo com even-
tuais resultados positivos.
 Em simultâneo, deverá estabelecer-se circuitos especí-
ficos para os doentes em conjunto com os serviços médi-
cos de apoio (Patologia Clínica, Imunohemoterapia, Radio-
logia, Cardiologia etc.), enviar as requisições dos exames 
complementares necessários ao doente ou, preferencial-
mente, enviar as requisições para os serviços que realizam 
agendamento personalizado com o doente.
 Os resultados dos testes de despiste de SARS-CoV-2 
devem consultados assim que disponíveis.
 Se o teste de despiste de SARS-CoV-2 for positivo, o 
doente deve ser informado do resultado e a sua cirurgia 
suspensa, evitando-se o deslocamento para a unidade 
hospitalar.
 O médico que solicitou a realização do teste deve co-
locar o respetivo resultado no sistema SINAVE (Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica) e Trace COVID-19 
(ferramenta de acompanhamento à COVID-19 que monito-
riza contactos próximos e doentes em vigilância e autocui-
dados).15.

 O doente deve15 permanecer no domicílio, cumprindo 
todas as recomendações de isolamento, mantendo-se con-
tactável para que a equipa de cuidados de saúde possa 
realizar os respetivos acompanhamento telefónico, avalia-
ção clínica, investigação do caso e rastreio de contactos 
próximos. 
 O doente é aconselhado a contactar telefonicamente 
com o seu centro de saúde, caso não seja contactado por 
um profissional de saúde nos três dias subsequentes à re-
ceção do resultado do teste. 
 Se o resultado do teste de despiste de SARS-CoV-2 for 
negativo, o doente deve ser informado do resultado e a sua 
cirurgia confirmada. Se possível, o doente é aconselhado 
a permanecer em confinamento voluntário no domicílio, 

protegendo-se de eventual infeção.

4.2. Pré-operatório imediato 
 No dia do internamento, o doente pode estar acompa-
nhado por um familiar em caso de necessidade, devendo 
comparecer em local previamente designado e horário pré-
-definido, evitando-se a permanência desnecessária na 
sala de espera. O doente poderá ser avaliado em consulta 
de Anestesia no pré-operatório.

4.2.1. Admissão
 Deverá ser avaliada a temperatura corporal do doente 
e, se não tiver ocorrido antes, realizado novo inquérito sin-
tomatológico.
 Se a temperatura axilar ou oral for superior a 37,5ºC ou 
a timpânica for superior a 37,7ºC o doente não deve ser 
admitido na unidade16 e não será operado.8 Deve ser envia-
do para a área de isolamento de COVID-19 definida pela 
instituição, e ativado o plano de contingência da instituição 
hospitalar.

4.2.2. Enfermaria COVID negativo
 A enfermaria da unidade encontra-se separada de ou-
tras unidades do ponto de vista físico e só admite para 
internamento (para cirurgia eletiva) doentes com testes 
SARS-CoV-2 negativo recentes (< 48 - 72 horas). Os doen-
tes e os funcionários da enfermaria da unidade não devem 
partilhar áreas funcionais ou realizar atividades noutras uni-
dades, em especial aquelas onde possam existir doentes 
SARS-CoV-2 positivos, para evitar possível exposição e 
contágio. 
 Preferencialmente, os doentes devem ser alojados em 
quartos individuais ou, em alternativa, cada enfermaria 
deve permitir o distanciamento entre camas, superior a 2 
m. As cortinas entre as camas devem permitir separação 
dos espaços, sem impedir a vigilância do estado clínico e a 
prestação dos cuidados de saúde. 
 Na unidade de internamento deverão cumprir-se todos 
os cuidados associados à prevenção de disseminação da 
doença COVID-19. Os doentes e todos os profissionais de 
saúde devem usar de forma permanente a máscara cirúr-
gica, praticar higiene frequente das mãos e sempre que 
possível manter o distanciamento social. A enfermaria da 
unidade deve respeitar as normas de segurança, com mo-
nitorização diária de sintomas e parâmetros semiológicos 
nos utentes e em todos os elementos da unidade. Deve ser 
realizado despiste clínico de infeção em todos os profis-
sionais envolvidos no percurso hospitalar dos doentes com 
indicação para cirurgia eletiva.5,9,17

 Perante qualquer sintoma relacionado com infeção 
SARS-CoV-2, o elemento da equipa de cuidados de saúde 
abstém-se de se apresentar ao serviço, ficando sob vigilân-
cia a aguardar diagnóstico. De igual modo, qualquer doente 
com sintomas deve ser isolado, sendo iniciadas medidas 
de precaução no seu contacto, e podendo eventualmente 
ser transferido para outro serviço onde aguardará o resul-
tado dos estudos de despiste de SARS-CoV-2.

Diogo N, et al. Cirurgia ortopédica eletiva e COVID-19, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):305-311
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4.3. Intra operatório
4.3.1. Sala de operações
 O doente deve ser transportado para a sala de opera-
ções com máscara cirúrgica, evitando a sua permanência 
prolongada em áreas de espera comuns.
 O procedimento cirúrgico deverá ser realizado em sala 
de bloco dedicada exclusivamente a tratamento de doen-
tes COVID-19 negativo. Deve ser usada preferencialmente 
uma sala do bloco operatório com pressão positiva, com 
um mínimo de 20 renovações de ar por hora.1,18-20 Deve ser 
ponderada a possibilidade de converter as zonas imedia-
tamente envolventes da sala de operações em salas com 
pressão negativa, ou colocar filtros HEPA (high efficiency 
particulate arrestance) portáteis para evitar a dispersão do 
ar da sala de operações para os corredores.20 Na sala deve 
permanecer apenas o equipamento e mobiliário indispen-
sável para realização da cirurgia. Se disponíveis e aconse-
lhados pela equipa técnica da instituição, podem ser insta-
lados filtros HEPA com capacidade para remover aerossóis 
e gotículas no interior da sala de operações.5

 Tendo em conta as características de disseminação do 
vírus e o risco acrescido de contágio em resultado da mani-
pulação da via aérea,1,21,24,25 apenas as pessoas indispensá-
veis para a realização da entubação devem estar presentes 
na sala de bloco operatório. A anestesia loco-regional deve-
rá ser usada preferencialmente, sempre que considerada 
adequada do ponto de vista técnico.22-26 A anestesia loco-
-regional não é no entanto isenta de risco de contágio, uma 
vez que pode continuar a ocorrer a formação de aerossóis, 
por exemplo, com a utilização de cânula nasal de alto fluxo 
de oxigénio.26 Nessas circunstâncias, a equipa de aneste-
sia deve usar fato de proteção adequado durante todo o 
procedimento.
 Deve minimizar-se o número de pessoas dentro da sala 
de operações e evitar tanto quanto possível o tráfego com 
as áreas anexas.23,24,27,28 Caso se utilize eletrocoagulação 
durante o procedimento cirúrgico, dever-se-á aspirar os fu-
mos produzidos, evitando a sua inalação.2 Os dispositivos 
cirúrgicos mecânicos devem ser usados preferencialmente 
em regimes de baixa velocidade, devendo ser ponderadas 
alternativas que produzam menos gotículas, tais como ser-
ras de Gigli, osteótomos e fresas manuais sempre que pos-
sível.5

 O doente deverá ser preferencialmente extubado na 
sala de operações, devendo aí permanecer apenas os ele-
mentos indispensáveis para execução do procedimento, de 
forma a evitar eventual uma exposição associada à produ-
ção de aerossóis.

4.3.2. Descontaminação da sala operatória 
 Após a saída de cada doente devem ser implementa-
das de forma escrupulosa as indicações da Direção Geral 
da Saúde (DGS) para a sua descontaminação. Para au-
mentar a produtividade do bloco operatório, e tendo em 
conta o tempo necessário para a descontaminação, poderá 
ser implementada a rotação entre salas disponíveis, previa-
mente descontaminadas.

4.3.3. Unidade de recobro 
 Na área de recobro de doentes COVID-19 negativo de-
vem ser respeitadas as regras de prevenção e de disse-
minação da infeção. A permanência do doente nessa área 
deve reduzir-se ao indispensável, mantendo, no entanto, 
os padrões de segurança para a recuperação.
 Nessa área devem permanecer apenas os elementos 
indispensáveis à prestação dos cuidados necessários. As 
superfícies em torno da cama do doente devem ser limpas 
após a sua transferência para o serviço, antes de uma nova 
admissão.
 Os exames de imagem de controlo pós-operatório, se 
necessários, devem ser realizados no bloco operatório, 
com eventual recurso a intensificador de imagem. Devem 
ser evitadas deslocações e o transporte do doente para ou-
tras áreas hospitalares, pelo risco de contacto com doentes 
ou profissionais potencialmente infetados.

4.4. Pós-operatório 
 Sempre que possível, devem ser implementados pro-
tocolos no serviço que permitam otimizar a recuperação, 
diminuir os tempos de internamento e a taxa de compli-
cações. Deve ainda evitar-se a circulação do doente por 
diferentes áreas da instituição.

4.5. Alta 
 O doente deve ser informado do tempo previsto para o 
internamento e, sempre que necessário, deverá ser solici-
tado apoio prévio e planeamento atempado da alta. 
 Deve ser avaliada a necessidade de internamento em 
outras unidades, tais como Medicina Física e Reabilita-
ção, e a sua disponibilidade de internamento para doentes 
COVID-19 negativos e positivos. 
 Sempre que possível, utilizar meios de sutura das fe-
ridas operatórias que permitam evitar o retorno à consulta 
para realizar pensos e retirar agrafos. O doente deverá ser 
encaminhado para os cuidados de saúde primários da sua 
área de residência, promovendo-se a consulta através da 
tele-saúde sempre que possível para evitar deslocações 
desnecessárias.

4.6. Contacto pós alta
 Dependendo das características dos serviços, existe 
benefício na contínua vigilância epidemiológica, devendo 
o doente informar o serviço de qualquer alteração do seu 
estado clínico, em especial se relacionado com a sua con-
dição COVID-19.

4.7. Consulta de pós-operatório
 A reavaliação em consulta externa deve ser agendada 
em tempo útil, de acordo com os hábitos institucionais de 
cada serviço. 

CONCLUSÃO
 As propostas apresentadas têm como objetivo a retoma 
gradual da atividade cirúrgica eletiva em Ortopedia, com 
priorização dos doentes em função da complexidade dos 
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atos operatórios, que devem ser praticados em segurança. 
 Nas presentes circunstâncias, é fundamental que os 
doentes convocados conheçam a realidade e os riscos as-
sociados, e que estes estejam incluídos no consentimento 
informado.
 Salientam-se os riscos envolvidos nesta opção de ges-
tão dos serviços hospitalares, e oferecem-se soluções que 
protegem os doentes, os profissionais e as instituições, 
permitindo a retoma gradual da atividade cirúrgica eletiva.
 Estas orientações permitem estabelecer um plano para 
a retoma da atividade cirúrgica eletiva em Ortopedia, com 
vista à recuperar dos atrasos ocorridos nas listas de espe-
ra. 
 Durante todo o processo é indispensável a continua 
monitorização da evolução da situação epidemiológica, 
adequando o nível de atividade às circunstâncias e salva-
guardando sempre a segurança dos doentes e dos profis-

sionais, no sentido de limitar os constrangimentos associa-
dos à situação pandémica COVID-19.
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 Caro Editor,
Em plena pandemia COVID-19, pretendemos com a 

presente carta demonstrar e alertar para a importância de 
se analisar a validade e efetividade da triagem realizada 
pelo SNS24, um serviço telefónico do Serviço Nacional de 
Saúde.

Em 2016 entrou em vigor o Despacho n.º 4835-A/2016, 
que determinou que utentes referenciados para os serviços 
de urgência (SU) pelo SNS24 e pelos cuidados de saúde 
primários (CSP) têm prioridade no atendimento. Esta medi-
da teve como objetivo diminuir a afluência ao SU de situa-
ções que deveriam ser avaliadas nos CSP.1

Entre 1 de janeiro e 24 de setembro de 2020, o SNS24 
atendeu 1 906 644 chamadas, traduzindo um aumento de 
79% das chamadas em comparação com o período homó-
logo do ano anterior.2 Durante a pandemia de COVID-19, 
o aumento de chamadas para o SNS24 traduziu-se no au-
mento da afluência ao SU.

Realizámos um estudo retrospetivo durante um mês 
da pandemia (15 de setembro – 15 de outubro de 2020). 
Incluímos crianças/adolescentes (0 – 17 anos) observa-
dos no SU Pediátrico (SUP) de um hospital nível II, após 
referenciação pelo SNS24. Visto tratar-se de um estudo 
observacional e retrospetivo, efetuado através da colheita 
de dados dos processos clínicos em base de dados ano-

nimizada, não foi solicitada aprovação pela comissão de 
ética. Contudo, foram sistematicamente assegurados os 
princípios de confidencialidade e não maleficência para os 
participantes, e salvaguardados os direitos ao anonimato 
e à proteção dos dados. Este estudo teve a validação da 
diretora de Serviço de Pediatria.

Para avaliar a adequação da referenciação, seguimos a 
norma n.º 004/2020 da Direção Geral de Saúde (DGS)3 nos 
doentes com sintomas suspeitos de COVID-19, e as reco-
mendações da Sociedade de Urgência e Emergência da 
Sociedade Portuguesa de Pediatria (SUESPP)4 nos doen-
tes sem sintomatologia suspeita.

Foram observadas 2275 crianças/adolescentes no SUP, 
das quais 517 (22,7%) foram referenciadas pelo SNS24, 
correspondendo ao triplo das referenciações no período 
homólogo do ano anterior (7,1%).

Os principais motivos de referenciação à área-COVID 
(AC) foram tosse e febre, sem relação com envio justifica-
do: por exemplo, 85% das crianças apresentava febre há 
menos de 3 dias, o que segundo a DGS não seria critério 
para observação médica. 

Um número relevante de crianças não apresentou pa-
tologia que justificasse a referenciação: 78,3% na AC e 
62,2% na área não-COVID (ANC). 

Os motivos referenciados de forma mais adequada 
foram dificuldade respiratória (18,2%) na AC e corpo es-
tranho (5,9%), traumatismo (5,9%) e disúria (5%) na ANC. 
Os grupos de diagnóstico adequadamente referenciados 
incluíram infeção respiratória baixa (18,7%) na AC e pato-
logia genito-urinária (6,7%) e musculo-esquelética (4,1%) 
na ANC.

O Despacho n.º 4835-A/2016 teve como intuito a me-
lhoria da articulação dos CSP com os serviços hospitalares 
bem como do processo de referenciação dos doentes ao 
SU.1 Assim, torna-se fundamental o cumprimento dos crité-
rios de referenciação propostos na norma n.º 004/2020 da 
DGS e nas recomendações da SUESPP, de forma a evitar 
a sobrecarga dos SUP.
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 On the 3rd of November 2020, eight confirmed cases of 
Legionaires’ disease were admitted to Hospital Pedro His-
pano, in Matosinhos. On the same day, the epidemiological 
investigation started, even though COVID-19 cases were 
spiking. 
 The case definition included both the criteria for con-
firmed case of Legionnaires’ disease1 and also the following 
epidemiological criteria: symptom onset after October 15th, 
and living, working or travelling frequently between Matos-
inhos and Vila do Conde since September 24th.
 The number of cases and the geographical distribution 
suggested a common outdoor airborne exposure,2 probably 
located between Matosinhos and Vila do Conde. Moreover, 
most cases rarely left their residence - not only because 
of the weather conditions and their decreased mobility, but 
also because of the fear of becoming infected with SARS-
CoV-2. Between November 6th and November 17th, over 
eight different sources were inspected, and water sam-
ples collected. The municipal water management company 
(INDAQUA) was asked to carry out testing in the streets 

with the highest number of cases, as well as in water de-
posits. Meteorological data was received from Instituto Por-
tuguês do Mar e Atmosfera (IPMA).
 Three companies had cooling towers that tested posi-
tive for Legionella spp., and one that tested positive for Le-
gionella pneumophila, using the polymerase chain reaction 
(PCR) test. Twenty culture samples from patients grew Le-
gionella pneumophila. The two sources that tested positive 
in the PCR test for Legionella spp. and Legionella pneu-
mophila were ordered to close by the local health authori-
ties (on November 12th). Summary statistics can be found in 
Table 1.
 The outbreak had its peak on November 7th and was 
considered controlled by November 20th. Considering the 
incubation period of the disease and the date of closure of 
the probable source, cases associated with the outbreak 
could surge until the 3rd of December.
 It took less than ten days from the detection of the out-
break to closure of the cooling tower that was likely to be 
responsible. The coordinated public health response helped 
preventing ongoing exposure and mitigated associated 
mortality and morbidity.
 This investigation is the first description of a Legion-
naires’ disease outbreak during the COVID-19 pandemic. 
There were many challenges: the healthcare system was 
overburdened, with scarce resources and healthcare pro-
fessionals strained, making the response slower. The clini-
cal presentation of Legionnaires’ disease overlaps with the 
clinical presentation of COVID-19, which can lead to a late 
diagnosis.
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Table 1 – Summary description of the key characteristics of the confirmed cases (n = 81)

Variable Absolute frequency (categorical) 
or median (continuous) 

Relative frequency (categorical) 
or interquartile range (continuous)

Sex (male) 54 66.7%

Age (years) 74 65 – 85

Case fatality rate 13 16.1%

Time between symptoms and confirmation (days) 4 3 – 6

COVID-19 coinfection 10 12.3%



314Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                

C
A

R
TA

S A
O

 ED
ITO

R

Cartas ao Editor, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):312-326

Super Difficult Patients with Mental Illness: 
Homelessness, Marontology and John Doe Syndrome

Doentes Super Difíceis com Doença Mental: 
Sem-abrigo, Marontologia e Síndrome do Zé Ninguém
 

Keywords: Community Psychiatry; Europe; Homeless
Palavras-chave: Europa; Pessoas em Situação de Rua; Psiquiatria 
Comunitária

 Dear Editor, we recently read in your journal a letter to 
editor1 commenting a previous article of ours, dedicated to 
difficult and super difficult patients with mental illness.2 Our 
colleagues described the success of their anecdotal experi-
ence abroad, when community psychiatry has not lived up 
to its expectations in the western world and is struggling, 
and continues to struggle worldwide.

It is not a secret, and we deal with it every day at our 
clinical practice at Hospital Júlio de Matos, Centro Hospi-
talar Psiquiátrico de Lisboa, in Portugal. How can a multi-
disciplinary team do a psychiatric home visits in the com-
munity when the patient has no home? The most severe 
mentally ill patients are living on the streets. They have no 
home! The patients with the greatest burden of mental ill-
ness are homeless. Many are, indeed, homeless, nameless 
and helpless, suffering from the John Doe syndrome,3 be-
ing completely vulnerable in the streets of our cities, and 
suffering not only from schizophrenia, but also other undis-

closed psychosis (organic, etc.). They often lack appropri-
ate health care from community psychiatry. They are, in-
stead, waiting to become object of marontology,4 an unborn 
medical specialty recently proposed in a previous issue of 
this journal. Of course, we are living dystopian times, with 
many doubts. But at least we should be certain of one thing: 
community mental health services are neither the panacea 
nor the magical solution to the problem of our super ‘diffi-
cult’ patients with severe mental illness. For further reading, 
please allow us to recommend all the books, written in the 
last decades, by Edwin Fuller Torrey. Maybe readers should 
start with American psychosis: how the federal government 
destroyed the mental illness treatment system.5 This book 
exposes, in a very elegant way, all the mistakes done in the 
United States of America, that we should be avoiding, here 
and now, in the European Union, whenever treating our pa-
tients with severe psychiatric disorders.
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 Caro Editor,
Foi com interesse que lemos o artigo ‘Abordagem do 

Doente Difícil: O Exemplo de Zamora,’1 publicado na edição 
de fevereiro de 2021 da Acta Médica Portuguesa. As auto-
ras destacam a relevância de estratégias de intervenção 
comunitária em psiquiatria, traduzindo-se em ganhos em 
saúde.1

Ao nível dos cuidados de saúde primários, uma das 
competências nucleares da Medicina Geral e Familiar é a 
orientação comunitária.2 É dever do médico de família va-
lorizar tanto os problemas de saúde dos utentes como as 
necessidades da comunidade onde se inserem, atendendo 
aos recursos disponíveis.2 

Neste sentido, torna-se relevante conhecer o conceito 
de ‘desenvolvimento comunitário’ (DC), podendo este ser 
útil para profissionais de saúde que desejem ampliar a in-
tervenção na comunidade onde atuam. 

Segundo Ander-Egg, DC define-se como a “técnica so-
cial de promoção do homem e de mobilização de recursos 
humanos e institucionais, mediante a participação ativa 
e democrática da população, no estudo, planeamento, e 
execução de programas ao nível de comunidades de base, 

destinados a melhorar o seu nível de vida”.3 
O DC deve seguir fases concretas.4 Inicia-se com in-

formação geral e dinamização da coletividade, seguindo-
-se a prospeção de necessidades e recursos potenciais, 
sendo fundamental a identificação dos líderes locais e o 
seu envolvimento no projeto. Só então se deverá proceder 
à planificação, conjuntamente com a comunidade e seus 
líderes, para que aquela se torne sua propriedade. A imple-
mentação deverá ser continuamente monitorizada, termi-
nando com a avaliação final.4

A intervenção comunitária tem um papel central no 
apoio a cidadãos em situação de fragilidade, quer em ter-
mos de apoio logístico, psicossocial, ou facilitando o aces-
so a cuidados de saúde.3 Em tempos de incerteza, e so-
bretudo com populações fragilizadas, o recurso à técnica 
de DC pode ter impactos positivos, apresentando-se como 
uma boa opção num futuro próximo. Uma possibilidade 
é promover a participação da comunidade em ações que 
contribuam para o controlo da pandemia.5 O envolvimento 
direto na resolução do problema favorece o empoderamen-
to da comunidade, constituindo uma estratégia que poderá 
ser considerada na orientação de políticas sociais e de saú-
de em prole da equidade e justiça social.5 Importa sublinhar 
que as estratégias de intervenção comunitária deverão so-
frer ajustes à nova realidade de vivência e convivência das 
comunidades. 

Promover o desenvolvimento das comunidades implica 
investir na melhoria das condições de vida e determinantes 
de saúde das populações, atuando diretamente nas desi-
gualdades. Deve, assim, constituir uma preocupação de 
todos os profissionais de saúde. 

REFERÊNCIAS
1. Pinto I, Moreno L. Abordagem do doente difícil: o exemplo de Zamora. 

Acta Med Port. 2021;34:168. 
2. Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyman J, Svab I, Ram P, et al. A definição 

europeia de Medicina Geral e Familiar (Clínica Geral/Medicina Familiar). 
Rev Port Med Geral Fam. 2005;21:511–6.

3. Carmo H. A actualidade do desenvolvimento comunitário como 
estratégia de intervenção social. Actas da 1a conferência sobre 

desenvolvimento comunitário e saúde. Lisboa: Instituto Universitário de 
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida; 2001.

4. da Silva MM. Fases de um processo de desenvolvimento comunitário. 
Análise Social. 1963;1:538–58.

5. Bispo Júnior J, Morais M. Participação comunitária no enfrentamento 
da COVID-19: entre o utilitarismo e a justiça social. Cad Saúde Pública. 
2020;36:e00151620. 

Mafalda CARVALHEIRO1,2, Cátia SÁ GUERREIRO2

1. Unidade de Saúde Familiar Ouriceira. Ericeira. Portugal.
2. Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Universidade NOVA de Lisboa. Lisboa. Portugal.
Autor correspondente: Mafalda Carvalheiro. mafalda.carvalheiro@gmail.com
Recebido: 03 de fevereiro de 2021 - Aceite: 04 de fevereiro de 2021 - Online issue published: 01 de abril de 2021
Copyright © Ordem dos Médicos 2021
https://doi.org/10.20344/amp.15878



316Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                

C
A

R
TA

S A
O

 ED
ITO

R

Cartas ao Editor, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):312-326

A Compreensão Emocional da Morte pela Criança: 
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 Caro Editor,
Lemos com interesse o artigo de Silva et al1 e compreen-

demos a necessidade de discussão e investigação sobre a 
‘dimensão esquecida’ da compreensão emocional da morte 
pela criança. Este é um tema relevante, que nos convida 
a uma dupla obrigação: a moral e a científica. A primeira, 
porque ‘vida, morte e perda, e ser criança’ pertence-nos 
a todos; a segunda, porque investigar é a forma honesta 
de aclarar opacidades sobre o que nos rodeia, permitindo 
abertura e progresso. Assim, consideramos importantes al-
gumas reflexões. 

Admitir entre nós o sentir da criança perante a morte 
abre uma oportunidade de desenvolvimento à nossa socie-
dade tanato-fóbica. O homo clausus de Norbert Elias2 (ca-
racterístico das sociedades contemporâneas ocidentais) é 
representado como incapaz de proporcionar uma sensação 
de proteção e pertença a um moribundo, eventualmente ar-
rastando também para o seu clausus a criança que sente 
a vida e o morrer. Será, porventura, neste quadro, que se 
sustentam os dados da investigação que mostram que os 
adultos interrompem e interferem quando a criança traz o 
tema da morte, por exemplo, para o seu jogo espontâneo?3

Necessitamos conhecer a criança face à morte: não só 
o que compreende e como representa, mas como pensa, 
como sente. E nós – pais, comunidade, educadores, inves-

tigadores – necessitamos de devolver à criança a tranquila 
permissão para que sinta e pense no seu tempo, numa mu-
dança radical de paradigma onde é aceite no seu todo e é 
presença confirmada também no seu olhar sobre a finitude. 

Assim, estudar a emoção da criança face à morte é 
construir de forma melhorada os seus cosmos: o micro, o 
meso e o macrocosmos. Fazê-lo é completar também o co-
nhecimento do cosmos de todos os adultos e não apenas 
por curiosidade científica – é um importante reflexo de ma-
turidade societal, que modifica o seu olhar sobre a morte, 
tomando o mundo da criança como lente essencial para o 
futuro. Quem sabe seja esta mais uma peça que permita 
recuperar a presença natural da morte ocupada outrora, 
por força de um olhar conjunto, partilhado e sem exclusões, 
onde velhos, crianças, adolescentes vejam investigado o 
que sentem sobre o ciclo vital que lhes pertence. Este não 
é um assunto exclusivo de nenhuma idade, senão de todas. 

O estudo de Silva et al1 traz-nos conclusões na voz da 
criança: fala-nos da dimensão cognitiva ‘os pais deveriam 
informá-la’ e também da emocional, sobre como ‘a criança 
se sentiria triste’, ambas integrando a natural e completa 
forma de pensar e sentir, viver. Estes primeiros dados na-
cionais, são – quem sabe? – um novo passo para ‘unir’ a 
história da investigação sobre este tema, abrindo alas para 
o muito que ainda há que explorar.4

Por isso, urge manter o esforço em investigar o que 
sente e o que pensa a criança quando perde ou vê perder, 
criando-lhe um lugar ‘honest[o], concret[o] e sem termos 
ambíguos’, enfrentando a estranheza e o medo. Este será 
um caminho essencial para que se conheça também o que 
sentem e pensam todas as idades sobre o fim das suas 
vidas e das vidas dos que amam, para benefício de todos, 
do presente e do futuro.
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 A pandemia de COVID-19 tem tido efeitos na sociedade 
a vários níveis, sendo as crianças e os adolescentes um 
grupo particularmente vulnerável. Embora em idade pediá-
trica a doença tenha uma apresentação clínica mais ligei-
ra e com melhor prognóstico relativamente aos adultos, o 
isolamento social e as alterações no quotidiano têm efeitos 
colaterais com elevado impacto.1-3

 Num estudo observacional e retrospetivo aprovado pela 
Comissão de Ética do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
foram avaliadas as repercussões biopsicossociais em ida-
de pediátrica resultantes do primeiro confinamento em Por-
tugal, com base num questionário disponível online entre 
julho e agosto de 2020, dirigido a pais ou cuidadores, com 
questões sobre alimentação, comportamento, sono, expo-
sição a écrans, entre outros. Foi feita uma análise descriti-
va e estatística das 555 respostas obtidas.
 Na maioria dos casos, as rotinas diárias e os hábitos 
alimentares foram mantidos. Segundo os pais ou cuida-
dores, 81,3% das crianças ou adolescentes apresentaram 
alterações de comportamento. As crianças em idade pré 
escolar e escolar foram as que estiveram mais ansiosas, 
irritadas, desafiadoras e fizeram mais birras. Sentiram mais 
falta de ir a parques, do ensino presencial, e demonstraram 

mais saudades dos familiares. Os adolescentes foram os 
que se sentiram mais tristes, com medo da situação atual e 
demonstraram mais saudades dos amigos. Por outro lado, 
21,4% das crianças estiveram mais felizes por passar mais 
tempo em casa, principalmente abaixo dos cinco anos. 
 Relativamente ao sono, 36,6% das crianças e adoles-
centes apresentaram alterações do horário de sono, com 
maior frequência nos adolescentes. A dificuldade em ador-
mecer foi mais observada dos seis aos 13 anos. As crian-
ças até aos nove anos foram as que apresentaram mais 
pesadelos e/ou despertares noturnos. 
 Verificámos também que 68,5% das crianças e adoles-
centes estiveram expostos a écrans mais de duas horas 
por dia, fora do período de aulas, com a maioria dos ado-
lescentes a estar mais de quatro horas diárias expostos a 
écrans, para além do período letivo. 
 Os pais ou cuidadores manifestaram-se preocupados 
com a falta de interação social, com o sedentarismo dos fi-
lhos e com o desinteresse pelas aulas não presenciais. Re-
velaram dificuldade em dar apoio quando se encontravam 
em teletrabalho (em cerca de 90% dos casos pelo menos 
um dos pais encontrava-se em teletrabalho). 
 Os efeitos resultantes do confinamento podem levar ao 
aparecimento ou agravamento de doenças psiquiátricas, 
obesidade ou outras situações de risco.3-5 Uma vez que a 
pandemia é uma situação global, que pode ser prolongada, 
é importante delinear estratégias para dar apoio às crian-
ças e adolescentes num futuro próximo. Será necessária 
uma abordagem multidisciplinar dos profissionais de saú-
de, professores, educadores e familiares, de forma a mini-
mizar o impacto negativo desta pandemia na sua saúde e 
bem estar.
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 Caro Editor,
Embora as manifestações respiratórias da infeção por 

SARS-CoV-2 sejam frequentes, têm sido reportadas apre-
sentações atípicas com propriedades neuroinvasivas e ma-
nifestações neuropsiquiátricas.1

O delirium deve ser identificado como uma característi-
ca potencial de infeção pelo SARS-CoV-2 e pode até ser o 
único sintoma manifestado.2 Embora a instalação do qua-
dro seja muitas vezes abrupta, a sua duração é variável e é 
mais prevalente nos idosos. A sua identificação precoce é 
fundamental, uma vez que a sua ocorrência é um preditor 
independente de maior mortalidade, maior duração de in-
ternamento e custos mais elevados de tratamento.2

Em doentes idosos, tida como a população etária de 
maior risco de complicações pela infeção por SARS-CoV-2 
e frequentemente portadora de múltiplas comorbilidades 
(como as síndromes demenciais), o delirium pode repre-
sentar uma fase prodrómica de COVID-19 que facilmente 
poderá passar despercebida. Num estudo de Poloni et al, 
o delirium ocorreu como apresentação inicial em cerca de 

38,7% dos indivíduos com demência, tendo sido mais pre-
valente o delirium do tipo hipoativo (52,4%).3

O delirium pode ser identificado rapidamente por vários 
testes simples de rastreio, sendo o 4AT um dos mais co-
mumente usados, validado para uso por parte de qualquer 
profissional de saúde.1 Uma vez detetado, deverão ser 
abordadas todas as causas etiológicas prováveis (estan-
do a utilização de equipamento de proteção individual e o 
isolamento também implicados no agravamento do qua-
dro), fornecidos os necessários cuidados de suporte (com 
especial ênfase para a hidratação), prevenidas quaisquer 
complicações e tratados os sintomas comportamentais, 
priorizando estratégias não farmacológicas.1

Embora o uso de fármacos sedativos e de benzodia-
zepinas possa ser útil na regularização do sono e dos sin-
tomas de ansiedade, estes devem ser evitados ou utiliza-
dos com precaução nas situações clinicamente indicadas 
(ex. delirium tremens ou nos doentes cuja terapêutica com 
benzodiazepinas é de longa duração), já que poderão exa-
cerbar os sintomas de delirium hipoativo e associar-se a 
aumento do risco de depressão respiratória. Por estes mo-
tivos, tem sido preconizado o uso de melatonina ou agonis-
tas do recetor de melatonina na regularização do padrão 
sono-vigília e controlo da ansiedade.4 Na abordagem da 
agitação psicomotora, a utilização de antipsicóticos deverá 
ter a sua dose ajustada nos idosos, tendo em conta po-
tenciais sintomas extrapiramidais e efeitos no intervalo QT, 
particularmente em combinação com antivirais ou azitromi-
cina, apresentando a olanzapina um perfil mais favorável. 
Já a Sociedade Italiana de Psiquiatria recomenda o uso de 
aripiprazol nos delirium hipocíneticos e da tiaprida (50 – 
300 mg) nos do tipo hipercinético.5
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Love the Liver and Live Longer in the Liverland

Cuidar do Fígado em Fim de Vida 
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 Dear Editor, 
We would like to highlight a concerning reality: the inad-

equacy of palliative care (PC) in patients with chronic liver 
disease (CLD). It is our opinion that these patients present 
complex clinical scenarios with particularities that can only 
be addressed with adequate training. Unfortunately, we feel 
that, in our country, the needs of this population are easily 
overlooked. We share some facts in order to underline the 
importance of the subject: 

• With proper statistical analysis, liver disease has 
been suggested as the 7th/8th cause of death in Por-
tugal and mortality from malignant hepato-billiary tu-
mours and CLD seems to be increasing1;

• Liver disease is a major cause of premature death 
and years of potential life lost, and therefore carries 
an overwhelming socioeconomic burden1;

• Alcoholic liver disease is responsible for most liver 
disease related admissions in Portugal; the con-
sumption of 12.3 L of alcohol per capita makes us 
the 11th heaviest consumers in Europe and the 2nd 

heaviest consumers of wine1,2;
• Half of the Portuguese population is overweight and 

25% has non-alcoholic liver disease, the prevalence 
of which is likely to increase3;

• CLD patients are unique in many ways. Complica-
tions such as hepatic encephalopathy or ascites 
require expert management as they signal the tran-
sition to a decompensated phase where liver trans-
plantation can be considered. However, only 10% 
of patients will have access to transplantation. The 
burden of this process on patients and caregivers is 
important to consider;

• The symptom burden and quality of life impairment 
are not assessed in the current prognostic scores. 
A national study showed that 84.2% of cirrhotic pa-
tients required palliative intervention but only 8% of 
patients were actually referred for PC consultation4;

• Portugal occupies the 41st world position in terms of 
capacity to deliver PC and 37th in terms of  PC hu-
man resources  in a 2015 global ranking, with major 
gaps identified by national entities5;

• Investment in specific training and focused scientific 
research in the field of PC are urgently required and 
currently not included in any specialty curricula.  

In conclusion, we would like to bring the field of hepato-
logy and PC closer together by increasing the awareness 
and education regarding the subject. 
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‘TB OR NOT TB?’: The Importance of Appropriate 
Screening

‘TB OR NOT TB?’: A Importância de um Rastreio 
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 A three-month-old male infant was admitted due to dis-
seminated tuberculosis (TB). His father and his cousin had 
been diagnosed with pulmonary TB two months earlier and 
isoniazid [H], rifampicin [R], pyrazinamide [Z] and etham-
butol [E] were prescribed. The household contacts were 
not screened. In the following month, the infant’s siblings 
became symptomatic and were diagnosed with TB. We 
referred the household contacts to the local TB screening 
center. Our infant initiated chemoprophylaxis, but interfer-
on-gamma release assay (IGRA) or imaging tests were not 
performed. As TB disease had not been excluded, we pro-
ceeded with the investigation, which led us to the diagnosis 
of pulmonary, ganglionic, and meningeal TB. By this time, 
the infant’s father was at home and his drug susceptibil-
ity test for Mycobacterium tuberculosis (DST-MT) showed 
resistance to H. His cousin’s condition worsened and he 
was re-admitted. The drug schemes of all patients were 
changed to RZE with levofloxacin. 
 TB disease continues to be a global public health prob-
lem.1 Even though nowadays it can be preventable and cur-
able, most cases are still misdiagnosed.
 According to the Portuguese recommendations for 
TB screening in paediatric contacts,2 the strategy for the 

elimination of this disease includes early identification of 
active TB and of TB infection. High risk contacts, such as 
this infant and his siblings under 5 years of age and house-
hold contacts with TB, should be screened very early based 
on immunological tests and chest radiography. Chemopro-
phylaxis is recommended when active TB is excluded and 
the chosen antibacillary drugs should acknowledge the re-
sistance pattern of the index case.
 In Portugal, the incidence of TB is below 20 cases per 
100 000 habitants.3 It mainly occurs by spatiotemporal clus-
ters and the screening of close contacts must be a priority 
and should be performed as early as possible and in an ap-
propriate manner. Otherwise, the disease will become a real 
public health problem in our country. In order to overcome 
missed opportunities to prevent active TB, strengthening 
of healthcare networks by involving physicians included in 
screening procedures, education for families, medical train-
ing, and development of shared and computerized tools to 
improve data completeness, communication, and follow-up 
of patients have been suggested.4 Communication between 
hospital departments and community services is also desir-
able.
 Our aim is to raise awareness of the importance of tu-
berculosis screening in preventing serious disease. The 
articulation between the different healthcare services is cru-
cial in the fight against this public health problem.

DISCLAIMER
 This study was delivered as a E-Poster presentation at 
the ESPID 2020 Virtual Meeting, 26th-29th October. 

INFORMED CONSENT
 Obtained.
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Prevalence of Tobacco Smoking in Patients with 
Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Portuguese 
Hospital

Prevalência de Tabagismo em Doentes com 
Esquizofrenia e Perturbação Bipolar num Hospital 
Português
 

Keywords: Bipolar Disorder; Tobacco Use; Schizophrenia
Palavras-chave: Consumo de Tabaco; Esquizofrenia; Perturbação 
Bipolar

 Life expectancy in patients with mental disorders is, 
on average, 10 to 25 years lower compared to the general 
population and tobacco smoking is one of the main causes 
of this premature mortality.

The estimated prevalence of tobacco smoking in Portu-
gal is 26.3%.1 There are no published studies on the preva-
lence of tobacco smoking in patients with mental disorders 
in Portugal. It is essential to quantify this problem in order to 
schedule interventions for smoking cessation.

We carried out a cross-sectional study during the first 
semester of 2020 in a sample of 326 consecutive ambula-
tory patients from Hospital de Vila Franca de Xira with a 
diagnosis of schizophrenia/schizotypal/delusional disorders 
(F20-F29 ICD-10) or bipolar affective disorders/manic epi-
sodes (F30-F31 ICD-10). The study was approved by the 
Ethics Committee of the Hospital.

In this sample, 45.7% of patients were smokers. In 
schizophrenia patients the prevalence of smoking was 
53.3% and in bipolar patients 37.7% (difference not statisti-
cally significant using logistic regression and controlling for 
age and gender – Wald = 0.321, df = 1, p = 0.571). Smokers 

were on average younger than non-smokers (statistically 
significant difference using logistic regression and control-
ling for gender and diagnosis – Wald = 7.753, df = 1, p < 
0.001). The age group comprising individuals 33 - 44 years 
old presented the highest prevalence of smoking (67.2%), 
while the group of patients above 65 years old had the low-
est prevalence of smoking (8.8%). The prevalence of smok-
ing in bipolar patients under 25 was extremely high – 100%. 
The prevalence of smokers was 33% in women and 63.7% 
in men (statistically significant difference using logistic re-
gression and controlling for age and diagnosis – Wald = 
15.615, df = 1, p < 0.001). On average, smoking started 15 
years before the diagnosis of mental disorder in 84.4% of 
patients. The frequency of ex-smokers was 18.6%.

In order to compare these data with the Portuguese 
general population we used the IV Inquérito de Consumo 
de Substâncias (SICAD 2017)1 (Fig 1). The prevalence of 
smoking in this sample of patients was 1.7 times the fre-
quency observed in the Portuguese population (45.7% 
vs 26.3%). The maximum difference was observed in the 
35 - 44 age group, where the prevalence of smoking was 
2.4 times higher than in the general population (67.2% vs 
28.7%). This difference decreased as age increased, and in 
patients aged over 65 the prevalence of smoking was lower 
than in the general population (8.8% vs 10.3%).

These figures are slightly lower than those obtained in 
studies carried out in other western countries, where the 
prevalence of tobacco smoking in patients with schizophre-
nia is two to three times higher compared to the general 
population.2-5 One reason for these lower estimates could 
be that Portugal is a country with a low prevalence of smok-
ing when compared with other European countries.6

Figure 1 – Prevalence of smoking according to age in the general population, schizophrenia and bipolar patients
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In this sample of patients, the frequency of former smok-
ers is slightly lower than the frequency obtained in the 5th 
National Health Survey7 of the Portuguese population 
(18.6% vs 21.7%).

We can conclude that these patients with mental health 
disorders have a higher prevalence of smoking compared 
to the Portuguese general population, particularly men and 

younger patients. We can also conclude that mental illness 
is no barrier to successful smoking cessation, as 18.6% of 
patients were former smokers and the prevalence of smok-
ing in people over 65 was lower compared to the general 
population.

Treatment for nicotine dependency should be a priority 
in mental health services.

Joana LOPES1, Inês SILVA1
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COVID-19 and Moral Distress in Healthcare 
Professionals: Can Ethics Committees Make a 
Difference?

COVID-19 e Sofrimento Moral nos Profissionais 
de Saúde: As Comissões de Ética Podem Fazer a 
Diferença?
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 To the Editor:
Moral distress represents psychological harm that aris-

es when people are forced to make, or witness, decisions 
or actions that contradict their core moral values.1 Although 
moral distress is not a mental illness, those who suffer from 
sustained moral distress may experience negative thoughts 
about themselves, as well as marked feelings of shame, an-
ger, guilt, powerlessness or disgust.1 This set of symptoms 
may lead to the development of mental health issues, such 
as depression or post-traumatic stress disorder.2 Situations 
associated with moral distress include rationing or triaging 
scarce resources, such as ventilatory support or intensive 
care beds, deprioritizing non-COVID-19 patients who may 
be harmed by delayed care, making stressful ethical deci-
sions without adequate support, or allocating professionals 
to unordinary responsibilities that may limit their adequate 
professional performance.1

During the months of January and February in 2021, 
Portugal faced the third wave of the pandemic. As new 
COVID-19 waves emerge, the country’s national health 

system becomes confronted with the possibility of collapse.3 
As such, frontline healthcare professionals are likely to face 
ethical dilemmas regarding the allocation of limited resourc-
es. These are not theoretical dilemmas, because they may, 
in the context of scarcity, ultimately result in choosing which 
patients live or die. Despite the public health dimension 
of the pandemic, the burden of complex ethical decisions 
is fundamentally left to the bedside clinicians and nurses, 
resulting in a powerful imbalance towards enormous and 
solitary decision-making responsibility. These conditions 
can heighten moral distress and cause additional harm. In 
scenarios likely to induce moral distress, it is necessary to 
adopt measures that reduce its impact on the health and 
well-being of healthcare professionals. Therefore, the bur-
den of decision-making should transition from a singular 
case-by-case basis to a broader public interest approach.4 
This purpose can only be achieved by the active partici-
pation of ethics committees – locally, nationally and inter-
nationally – in the decision-making process. Despite being 
thought of as ‘research gatekeepers’, ethics committees 
and councils should extend their expertise to everyday clini-
cal circumstances and join frontline healthcare profession-
als in formulating sound ethical and technical guidelines 
that will reduce the psychological burden of intricate deci-
sions which, if made alone, may violate the moral integrity 
of professional staff.

Although some Portuguese institutions have already 
paved the way,5 we argue that a wider intervention of eth-
ics committees to establish and promote ethical frame-
works and guidelines is not only desirable, but necessary, 
because it may help reduce the moral distress and harm 
associated with making complex ethical decisions in a sce-
nario of acute scarcity of healthcare resources.2 

Sérgio M. MARTINHO1,2, Ana Mafalda CARVALHEIRO2, Margarida SILVESTRE1,3
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Figure 1 – Approach to the diagnosis and treatment of headache in an adult patient with COVID-19

Characterization of the headache (location, associated symptoms, pain descriptors, onset, duration, intensity, alleviating and 
aggravating factors, impact...)

Exclusion of red-flags (SNOOP 4 mnemonic): systemic symptoms and secondary risk factors like cancer and HIV, neurological 
deficit, onset, old age (> 50), symptoms starting with P-papilledema, postural, precipitated by Valsava and progressive

Lifestyle changes (e.g. regular sleep patterns, regular exercise, regular meals and 
healthy diet, reduction of stress, avoidance of known triggers)

Acute treatment:
• mild to moderate: Paracetamol 

1000 mg, AAS 1000 mg, Ibuprofen 400 
mg - 600 mg, Naproxen 500 mg - 550 
mg, Diclofenac 50 mg - 100 mg.

• severe or refractory: triptans 
(zolmitriptan, sumatriptan, naratriptan, 
frovatriptan, almotriptan* and eletriptan*)

(* ritonavir increases its levels due to 
CYP3A4 metabolism)

Acute treatment:
• if necessary: Paracetamol 1000 mg, 

AAS 650 mg - 1000mg, Ibuprofen 400 
mg - 600 mg, Naproxen 500 mg - 550 mg, 
Diclofenac 50 mg - 100 mg

Headache attributed to systemic viral infection
(headache of any duration in a patient diagnosed with a systemic viral infection and no evi-

dence of meningitic or encephalitic involvement; and at least two of: headache has developed 
in temporal relation to onset of the systemic viral infection; and/ or headache has significantly 

worsened in parallel with worsening of the sytemic viral infection; and/ or headache has signifi-
cantly improved or resolved in parallel with improvement in or resolution of the systemic viral 

infection and/ or headache has either or both of the following characteristics; a) diffuse pain; b) 
moderate or severe intensity. Not better accounted for any other ICHD-3 diagnosis.)

Migraine-like
(often unilateral, pulsating, moderate to 

severe intensity, often nausea and/ or vomit-
ing, photo-and/ or phonophobia with avoid-
ance of physical activity and preference for 

dark and quiet)

Tension-type-like
(often generalized, described as pressure 

or tightness, intensity mild to moderate, mild 
photo or phonophobia may occur, usually 

maintains activity)

Other ICHD3 
diagnosis

(i.e., cough headache, 
probable external-

compression 
headache)

Treat according 
to current 
guidelines 

and/ or send 
to Headache 
consultation

Headache in an adult patient with COVID-19

New distinctive features

Headache consultation

Persistance of headache > 3 months, new or refractory symptoms

Similar to a previous diagnosed 
headache with no red-flags

Maintain usual acute and/ or 
prophylactic treatment and healthy 
lifestyle habits

Approach to Headache in Patients with COVID-19

Abordagem da Cefaleia no Doente com COVID-19 
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Secondary; Tension-Type Headache
Palavras-chave: Cefaleia; Cefaleia Tipo-tensão; COVID-19; Enxa-
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 Dear Editor, 
 Headache is one of the most common neurological 
symptoms of COVID-19. It has an estimated prevalence of 
6% to 71% with most studies reporting 6% to 21%.1 It often 
appears simultaneously with other COVID-19 symptoms, is 
diffuse, pressing or pulsating, and of moderate to severe 
intensity. Fever, physical activity, head movements and 
coughing are common triggers. Previous migraine history 
seems to correlate with earlier, longer, and more intense 
headaches.2 
 The etiology seems multifactorial: direct attack of the 
trigeminovascular system via transsynaptic or bloodstream 
dissemination, immune-mediated inflammatory responses 
secondary to cytokine storm, coagulopathy, and hypo-

xemia.1 Once hypothesized as a specific symptom of the 
infection, there is some consensus nowadays on the prob-
able absence of a COVID-19 specific headache. It has been 
described as a very common symptom of patients with oth-
er acute respiratory illnesses, as an adequate physiological 
response to an acute infection.3 
 Most headaches in a patient with COVID-19 fit the defi-
nition of a secondary headache in the category 9.2.2 ‘Head-
ache attributed to systemic viral infection’ (International 
Classification of Headache Disorders 3, ICHD3), caused by 
and occurring in association with other symptoms and/or 
clinical signs of a systemic viral infection, in the absence of 
meningitis or encephalitis. No further subcategorization ex-
ists in ICHD3. Nevertheless, some authors suggest to fur-
ther categorize the headache in the two most common phe-
notypes: migraine-like, affecting around 25% of the patients 
(even in the absence of a previous migraine diagnosis) and 
tension-type-like affecting most of the remaining patients.4 
This subcategorization might reflect different pathophysi-
ological mechanisms that may correlate with different treat-
ment responses.5 
 In Fig.1 we suggest a possible approach to the diagnosis 
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and treatment of headache in a patient with COVID-19. A 
detailed clinical evaluation with emphasis on the characteri-
zation of headache and the exclusion of red flags is vital. 
If a secondary etiology is suspected, brain magnetic reso-
nance imaging should be considered the imaging modality 
choice; there must also be a low threshold to perform a lum-
bar puncture. As described, after the diagnosis of headache 
attributed to systemic viral infection, the predominant head-
ache phenotype should be identified, and the appropriate 
treatment initiated. Paracetamol, nonsteroidal anti-inflam-
matory medicines (no robust evidence contraindicates its 
use), and triptans (if a migraine-like phenotype) should be 
considered, after evaluation for possible contraindications. 

Antiemetics may be prescribed when appropriate; the use 
of opioids must be cautious due to its addiction risk and the 
possible association with opioid-overuse headache. If the 
headache remains refractory or persistent, patients should 
be referred to a specialist headache clinic for reevaluation 
and to consider additional treatment options (e.g. intrave-
nous agents, peripheral nerve blocks).1 
 We conclude that headache is a frequent symptom 
of COVID-19 which may further impair our patients with 
respiratory symptoms. Its characteristics should be as-
sessed, and red flags not overlooked. The possibility of re-
fractory or chronic headache should be properly addressed.
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Perinatal Mental Health During the COVID-19 
Pandemic: Challenges for Psychiatry

Saúde Mental Perinatal Durante a Pandemia COVID-19: 
Desafios Para A Psiquiatria
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 Dear Editor, 
The current pandemic crisis has a substantial impact on 

the mental health of individuals, in a proportion that cannot 
yet be fully estimated. As discussed by Afonso in ‘The Im-
pact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health’,1 various 
aspects, such as social isolation, grief and economic dif-
ficulties, emerge as risk factors for the onset or worsening 
of mental disorders. 

As such, I would like to dedicate a few words to a vulner-
able group: pregnant women and new mothers. We must 
reflect on the short and long-term detrimental psychological 
effects of this pandemic on maternal health, the subsequent 
maternal psychiatric disorders during the perinatal period 
and the possible repercussions on the physical and mental 
health of the offspring. We should also evaluate the prepar-
edness of Psychiatry Departments to approach the needs 
of this specific population.

The COVID-19 pandemic represents an enormous 
source of stress for women and their babies during the 
perinatal period.2 In addition to the stress-inducing factors 

affecting the general population, these women are facing 
additional stressors, either directly or indirectly related with 
the virus.2 Pregnant women may be at risk of having more 
severe disease and preterm deliveries, with greater ma-
ternal and neonatal mortality.3 Risk of miscarriage associ-
ated with COVID-19 remains unclear.3 These uncertainties 
are expected to add to psychological stress and may even 
lead to elevated rates of pregnancy terminations.3 During 
the perinatal period, women are not only apprehensive re-
garding the wellbeing of the unborn child, but are also more 
likely to experience a decreased number of antenatal and 
postnatal appointments or even remote consultations.2,3 
Furthermore, they face restrictions regarding the partner’s 
involvement during birth and adjustments in breastfeeding 
recommendations.2,3

The COVID-19 pandemic represents a significant risk 
factor for mental distress, especially anxiety, among women 
during pregnancy or the perinatal period.4 Pregnant women 
living in areas with high incidence of COVID-19 and those 
worried about availability of food and conflict at home report 
greater anxiety scores.5 After an outbreak, pregnant women 
have higher prevalence of depressive symptoms and are 
more likely to have thoughts of self-harm.5

Finally, Psychiatry Departments must be prepared for a 
challenging wave of maternal psychiatric illness during the 
perinatal period, with multidisciplinary teams dedicated to 
perinatal Mental Health. Their creation will allow a directed 
and specialist clinical approach to a high-risk group of the 
population in this exceptional time.2
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Errata, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):327-327

Correction to the article “Clinical Trials in Portugal: How Can we Improve?”, Published on Acta Med Port 2021 
Feb;34(2):80-83.

Errata ao artigo “Ensaios Clínicos em Portugal: Como Podemos Melhorar?”, Publicado em Acta Med Port 2021 
Feb;34(2):80-83.
 

 On the footer of page 80, affiliations of the authors, where it reads:
“3. Departamento de Psicologia Clínica e da Saúde. Hospital da Luz. Lisboa. Portugal.”
 It should read:
“3. Centro de Investigação da Learning Health. Hospital da Luz Learning Health. Lisboa. Portugal.”

Article published with errors: https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/15155

 No rodapé da página 80, afiliação dos autores, onde se lê:
“3. Departamento de Psicologia Clínica e da Saúde. Hospital da Luz. Lisboa. Portugal.”
 Deverá ler-se:
“3. Centro de Investigação da Learning Health. Hospital da Luz Learning Health. Lisboa. Portugal.”

Artigo publicado com erros: https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/15155
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Errata, Acta Med Port 2021 Apr;34(4):328-328

Errata ao artigo “Crise Económica em Portugal: Evolução da Incidência de Depressão e Correlação com o 
Desemprego”, publicado em Acta Med Port 2021 Apr;34(4):278-282.

Correction to the article “Economic Crisis in Portugal: Trajectory of the Incidence of Depression and Correlation 
With UnemploymentPublished on Acta Med Port 2021 Apr;34(4):278-282.

 Na página 280, 
2ª linha da legenda da Figura 1, onde se lê “(...) depressão no sexo masculino em Portugal (...)”
Deverá ler-se: “(...) depressão no sexo feminino em Portugal (...)”

2ª linha da legenda da Figura 2, onde se lê “(...) depressão no sexo feminino em Portugal (...)”
Deverá ler-se: “(...) depressão no sexo masculino em Portugal (...)”

Artigo publicado com erros: https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/13574

 On page 280, 
2nd line of the caption from Figure 1, where it reads “(...) depressão no sexo masculino em Portugal (...)”
It should read: “(...) depressão no sexo feminino em Portugal (...)”

2nd line of the caption from Figure 2, where it reads “(...) depressão no sexo feminino em Portugal (...)”
It should read: “(...) depressão no sexo masculino em Portugal (...).”

Article published with errors: https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/13574

https://doi.org/10.20344/amp.16239

Figura 1 – Gráfico de dispersão entre desemprego e incidência de 
depressão no sexo feminino em Portugal nos anos de 1995, 1996, 
1997, 2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018 (únicos anos com no-
tificação de depressão na rede Médicos Sentinela)
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Figura 2 – Gráfico de dispersão entre desemprego e incidência 
de depressão no sexo masculino em Portugal nos anos de 1995, 
1996, 1997, 2004, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018 (únicos anos 
com notificação de depressão na rede Médicos Sentinela)
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