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Cláudia Paulo, Médica de Família

Quando se pretende ser médico de família
tem de seguir um percurso formativo longo.
Após candidatura à faculdade de medicina
e conclusão do curso de medicina (6 anos),
inicia-se o percurso pós graduado. Antes
da candidatura e escolha da especialidade
os médicos recém-formados realizam um
ano de estágio – Internos do Ano Comum
(IAC). Após escolha da especialidade de
Medicina Geral e Familiar, os internos têm
ainda um percurso de 4 anos de formação
intensa, com autonomia progressiva. No
final realizam um exame da especialidade,
que inclui exame curricular, exame prático
e exame teórico, e se aprovados tornam-se
médicos de família (especialistas em
Medicina Geral e Familiar), sendo
posteriormente colocados em vagas
definidas pela Administração Regional de
Saúde do Centro (ARSC). Nenhum destes
colegas em formação irá substituir ou retirar
o lugar à sua Médica de Família.

A USF Buarcos tem capacidade formativa
pré e pós-graduada, ou seja, poderá
encontrar no gabinete da sua médica de
família alunos da Faculdade de Medicina,
Internos do Ano Comum e internos da
especialidade de Medicina Geral e Familiar.

Os alunos da Faculdade de Medicina
acompanharão o seu tutor em todas as suas
atividades. Os alunos do 5º e 6º ano da
Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra durante o seu estágio terão de
realizar uma monografia familiar. Assim, a
sua Médica de Família poderá solicitar-lhe
o favor de disponibilizar algum do seu tempo
para fornecer as informações necessárias
ao trabalho do aluno. Toda a informação
clínica é anónima e apenas para
apresentação ao professor da cadeira de
Medicina Geral e Familiar. O utente tem o
direito de recusar participar na formação
médica, sem prejuízo na sua saúde e na
relação com a sua médica de família.

R. Sim. Em qualquer momento poderá
solicitar para que a sua consulta
programada seja realizada pela sua
Médica de Família, sem prejuízo para a
sua saúde e relação médico-doente. Este
pedido pode ser feito a qualquer
profissional da USF Buarcos, que o
transmitirá à sua Médica de Família.

4. Numa consulta realizada pelo
médico interno, posso pedir para
chamar a minha Médica de Família?

R. Sim. A sua Médica de Família está
presente na USF Buarcos e logo que
possível dirigir-se-á ao local da sua
consulta. Excepcionalmente, na sua
ausência (férias, doença, licenças,
formações) poderá solicitar a presença
de uma outra especialista da USF Buarcos.

5. O que eu comunico ao médico
interno a minha Médica de Família vai
também saber?

R. Sim. A sua consulta é registada
informaticamente pelo interno, ficando
visível para a sua Médica de Família,
mesmo noutro computador. As consultas
são revistas em conjunto pelo interno e
orientadora.

6. Quando a minha consulta é
realizada pelo médico interno, vou ser
uma “cobaia”?

R. Não. A sua consulta é realizada por
um médico, sob supervisão da orientadora
de formação, que é a sua Médica de
Família. Qualquer dúvida que surja durante
ou após a consulta é esclarecida
oportunamente com a sua Médica de
Família e de seguida é-lhe comunicado.

O estágio dos internos do Ano Comum tem
uma duração de 3 meses, durante o qual os
internos acompanham o seu tutor em todas
as suas atividades na USF Buarcos, realizando
alguns atos médicos sob supervisão direta.

Os internos da especialidade de Medicina
Geral e Familiar permanecem em formação
na USF durante 4 anos. Estes internos vão
tendo autonomia progressiva, pelo que nos
últimos anos poderão e deverão realizar
consultas sem a presença física da
orientadora, a sua Médica de Família, em
toda a sua consulta. É importante salientar
que as consultas são posteriormente discutidas
com a orientadora de formação, a sua
Médica de Família. Se não concordar com
a presença destes colegas na sua consulta,
poderá solicitá-lo em qualquer altura (à
administrativa ou enfermeira que transmitirá
à sua Médica de Família, ou diretamente à
sua Médica de Família) sem prejuízo para a
sua saúde e relação médico-doente.

Dúvidas dos utentes:

1. A minha Médica de Família vai-se
embora? Vai ser substituída?

R. Não. A sua Médica de Família é sempre
a mesma, a não ser que peça a mudança de
Médico de Família. O seu cargo não é
substituído pelos médicos em formação na
USF Buarcos.

2. A minha Médica de Família já não faz
consultas?

R. A sua Médica de Família nunca deixará
de fazer consultas, pois essa é a sua atividade
profissional principal. No entanto, a sua
consulta pode ser realizada por um médico
interno da especialidade de MGF, cuja
orientadora de formação é a sua Médica de
Família.

3. Posso pedir para a consulta ser
realizada pela minha Médica de Família?

utentesusfbuarcos@gmail.com



(segundo o Decreto-Lei 138/2012 – Novo
Regulamento de Habilitação Legal para
conduzir)

A partir de 02/01/2013 a emissão de
a t e s t a d o s  p a r a  e f e i t o s  d e
obtenção/renovação da carta de
condução sofreram algumas alterações.
Tome conhecimento destas alterações
através das questões mais frequentes que
são feitas aos profissionais da USF
Buarcos.

1)  Para que veículos são passados
atestados médicos na USF Buarcos?

a) Serão emitidos atestados para
condutores do grupo 1, ou seja,
condutores de veículos de categorias A
(AM, A1, A2) e B (B1 e BE);

b) Serão também emitidos atestados para
condutores do grupo 2, ou seja,
condutores de veículos de categorias C
(C1, C1E, CE) e D (D1, D1E e DE) sendo
para estes obrigatória a avaliação
psicológica a realizar no exterior da USF
Buarcos.

2) Como programar o pedido de

emissão/renovação da sua carta de
condução?

a) Para o pedido de emissão de

atestados para carta de condução deverá
ser agendada uma consulta programada
não urgente com a sua Médica de
Família, estando impossibilitada a emissão
destes atestados no período de Consulta
Aberta e de Intersubstituição, períodos
de consulta exclusivos à abordagem de
si tuações de doença aguda ou
agudização de doença crónica.

3) Que documentos deve trazer para a
consulta?

a) BI ou Cartão do Cidadão;

b) Carta de condução anterior, se para
efeitos de renovação;

c) Para os condutores de veículos do
grupo 2 (pesados de mercadorias e
pesados de passageiros)

c.i) Avaliação psicológica obrigatória (a
realizar por psicólogo no exercício da
sua profissão, no exterior da USF
Buarcos):

d) Para os portadores de doença crónica:

d.i) Se usa óculos ou sofre de
alguma doença que lhe
cause diminuição da visão
(ex: glaucoma, catarata,
perda de globo ocular)
deve trazer relatório
médico actualizado
e datado (efectuado
nos últimos 6 meses
por Oftalmologista)
em que cons te
obrigatoriamente:

(d.i.2) Determinação
do campo visual e
visão periférica;

(d.i.3) Visão das cores;

(d.i.4) Determinação da visão
crepuscular, deslumbramento e
sentido luminoso.

d.ii) Deve trazer relatórios médicos emitidos
por médicos de especialidades hospitalares
que atestem a ausência de contra-
indicação para a condução por qualquer
das seguintes doenças:

4) Quanto tempo de validade tem o
atestado médico?

a) De acordo com o Decreto-Lei aprovado,
o atestado médico tem 6 meses de
validade a contar da data de emissão do
mesmo, pelo que, no seu interesse, deverá
solicitar o atestado 6 meses antes do
término previsível da

validade da carta de condução. Os
médicos da USF Buarcos não assumem
qua lque r  re sponsab i l i dade  ou
inconveniente que possa advir de pedidos
“urgentes” que possam não ser satisfeitos
atempadamente quer por necessidade de
pedido de exames complementares de
diagnóstico e/ou outros relatórios médicos
e/ou reapreciação por autoridade de
saúde no caso da primeira avaliação
considerar o requerente inapto para a
condução.

5) Em que idade necessito renovar a carta

grupo 1



ou licença de condução?

a) Todas as cartas de condução emitidas
até 02/01/2013 mantêm a sua validade;

b) As cartas e as licenças de condução
de condutores do grupo 1(categoria a e
B)emitidas a partir de 02/01/2013
devem ser renovadas nas datas em que
os seus titulares atinjam as seguintes
idades: 30, 40, 50, 60, 65, 70 anos e,
posteriormente, de 2 em 2 anos (caso
estes documentos tenham sido obtidos
com idade igual ou superior a 25 anos,
os condutores estão dispensados de
revalidar o título de condução aos 30
anos);

c) As cartas de condução do grupo 1
(categoria a e B) emit idas até
31/12/2012é apenas obrigatório o
atestado médico a partir dos 50 anos de
idade;

d) As cartas de condução do grupo 2
(categorias C e D) emitidas a partir de
02/01/2013 necessitam ser revalidadas
aos 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e
65 anos. AS cartas de condução da
categoria C, caso os utentes ainda
necessitem de as possuir, devem ainda
ser revalidadas aos 70 anos e daí em
diante de 2 em 2 anos.

Marta Pessoa, interna de Medicina Geral e Familiar

grupo 2



Atualmente deparamo-nos com um
crescente número de utentes a
comparecerem na consul ta de
hipocoagulados da USF Buarcos, a fim
de fazerem um controlo do tempo de
coagulação (INR).

Esta situação pode dever-se a vários
motivos relacionados com a coagulação
sanguínea, entre os quais podem estar
causas hereditárias ou adquiridas as
quais isoladamente ou em conjunto,
favorecem a coagulação do sangue
provocando a inflamação ou a obstrução
das veias – tromboflebite ou trombose
venosa profunda. Outras vezes, por mau
funcionamento do coração, o sangue
não é corretamente bombeado,
formando coágulos. Estes coágulos
podem soltar-se e circular através das
veias e artérias produzindo embolias,
podendo ser muito grave.

Como tal, as pessoas que sofrem de
doenças com elevado risco de formação
de coágulos, como fibrilhação auricular,
t r o m b o s e  v e n o s a  p r o f u n d a ,
tromboembolia pulmonar e utentes com
próteses valvulares biológicas ou
mecânicas, precisam de tomar medicação
anticoagulante. Assim, quando se diz
que uma pessoa está anticoagulada ou
h ipocoagulada,  quer  d izer - se ,
simplesmente, que está a tomar um
medicamento por via oral, que lentifica
a formação de coágulos, isto é torna o
sangue mais fluído.

Para controlo da dose de medicação a
tomar, a enfermeira de família faz-lhe um
teste, o INR (Razão Internacional
Normalizada) que lhe permitirá ter uma
perceção do tempo de coagulação
sanguínea, tendo em consideração os
valores padrão de INR, que variam de
utente para utente, de acordo com a sua
situação clínica.O medicamento
anticoagulante não tem uma dose fixa,
v a r i a con fo r me  o

valor de INR que apresentar na altura.
Es ta análise é efetuada com a
periodicidade que o médico ou o
enfermeiro lhe recomendar.

Além disso a pessoa que toma
anticoagulantes tem de estar ciente das
complicações mais frequentes que estão
subjacentes ao seu uso, sendo elas as
hemorragias (nariz, gengivas, urina, fezes,
hematomas sem causa aparente), no caso
de os valores de INR estarem mais
elevados, e a produção de coágulos
(trombose), se os valores de INR estiverem
baixos, em relação ao intervalo definido.

Para manter o INR dentro dos parâmetros
limitados, deve ter em conta a sua
al imentação,  as patologias,  os
medicamentos e o consumo de álcool.
Existem vários alimentos que interferem
com os anticoagulantes, sendo que
aqueles que potenciam o seu efeito, ou
seja, aumentam o INR, o gingko, a
camomila, o alho, a unha de gato e o
pau d’arco. Já o fígado, couve, brócolos,
feijão seco, pão de centeio, gema de ovo,
grão-de-bico, óleo de soja, ervilhas secas,
sementes de soja, espinafres, nabo, pão
de trigo, aloé vera, ruibarbo, café de
cevada, chá verde, soja, ginseng,
hipericão, coenzima Q10, ou outros
alimentos ricos em vitamina K, inibem o
efeito dos anticoagulantes, ou seja,
diminuem o INR. Aquilo que se pretende
é que consuma legumes verdes em
quantidades moderadas, regularmente,
estabelecendo um padrão semanal,
procurando não fazer mudanças bruscas
na sua dieta alimentar.

Existem muitos medicamentos e “produtos
naturais”  que também

in t e r f e rem com a  med icação
anticoagulante. Assim, sempre que um
médico lhe receite um novo medicamento
deverá avisá-lo de que está a tomar um
anticoagulante, uma vez que esta
informação poderá ter influência na
escolha do fármaco ou implicar uma
maior vigilância clínica. Caso queira
suspender a toma de um medicamento
também deverá informar o seu médico
ou enfermeiro de família. É importante
que se lembre que, caso tenha dores,
apenas pode tomar, como analgésico, o
paracetamol. A ingestão de bebidas
alcoólicas deve ser feita conforme
indicação médica, uma vez que este
também potencia o efei to dos
anticoagulantes.

Além disso, deve evitar efetuar exercícios
físicos violentos, devido ao risco de
hemorragia e, caso suspeite que está
gravida ou se quer engravidar, deve
comunicar esse facto com urgência ao
seu médico, devido aos riscos que este
tipo de medicação pode trazer para o
feto. Por último, alertamos para a
importância de não se esquecer de tomar
os anticoagulantes orais, tal qual como
foi prescrito pelo seu médico.

Queremos que saiba que não é a única
pessoa nesta condição e que, caso tenha
alguma dúvida, se pode dirigir à USF
Buarcos e falar com um médico ou
enfermeiro de família. Além disso, existe
uma Associação Portuguesa de Doentes
Anticoagulados (APDA), sediada em
Lisboa. Para ter mais informações sobre
esta organização pode consultar o site:
www.apda.com.pt

Ana Filipa Abreu, Ana Teresa Quevedo, Dora Domingues – Alunas de
4º ano do Curso Superior em Enfermagem Geral da ESE Coimbra



Margarida Rosa e Eloísa Sobreira,
Médicas Internas de Medicina Geral e
Familiar

A contraceção hormonal oral -
vulgarmente conhecida como pílula -
funciona através da inibição da ovulação,
prevenindo assim uma gravidez não
desejada.

A pílula é um dos medicamentos mais
estudados e monitorizados desde a sua
comercialização há mais de 50 anos.
Trata-se do método contracetivo mais
utilizado, estimando-se que mais de 3
milhões de mulheres entre os 15 e 49
anos utilizem por ano a pílula em todo
o mundo.

De acordo com a sua composição, a
pílula pode ser classificada em dois tipos:

1.Pílula combinada / contraceção
hormonal combinada (CHC): combina
dois tipos de hormonas, componente
estrogénico e componente progestativo;

2.Pílula progestativa: contém apenas o
progestativo.

Um dos efeitos secundários da CHC,
muito raro mas bem conhecido, é o
aumento do risco de tromboembolismo
venoso (TEV), ou seja, a formação de
coágulos sanguíneos nas veias. Este risco
está relacionado com a dose de
estrogéneos e tem vindo a levantar mais
preocupações devido à sua gravidade,
pelo que a sua investigação tem sido
permanente. Segundo a evidência
científica a incidência de TEV nas mulheres
entre os 15 e 44 anos não utilizadoras
da pílula varia entre 5 a 10 casos por
100.000 mulheres/ano; nas utilizadoras
de pílulas de baixa dosagem (<50 mcg
de estrogénio) de 12 a 20 casos por
100.000 mulheres/ano (um risco 2 a 3
vezes superior); na gravidez de 60 a 70
casos / 100.000 mulheres/ano (um risco
7 a 10 vezes superior). Conforme a última
publicação do EURAS (The European
Active Surveillance Study on Oral
Contraceptives) os números referidos
anteriormente podem ser melhor
representados no gráfico seguinte.

“O tromboembolismo venoso (TEV) é um
efeito adverso grave, mas raro, dos
contracetivos hormonais combinados. O

risco de TEV nas utilizadoras de pílula é
inferior ao risco de TVE associado à
gravidez e é mais elevado no primeiro
ano de ut i l ização do método.”

in Consenso Português de Contraceção
(2011)

É importante referir que existem também
outros fatores associados ao aumento do
risco de complicações tromboembólicas
na mulher como a idade, a obesidade,
o tabagismo e a coexistência de outras
doenças (diabetes, hipertensão arterial,
trombofilias, etc). Salienta-se que a pílula
combinada está contra-indicada nas
mulheres fumadoras a partir dos 35 anos,
pois o risco tromboembólico supera o
benefício contracetivo.

Se tem mais de 35 anos, fuma e toma a
pílula combinada, deixe de fumar ou fale
com o seu médico para escolher um
método contracetivo alternativo (sem
estrogénios).

De acordo com a Agência Nacional
Francesa de Segurança do Medicamento
(ANSM) terão sido reportados 129 casos
de trombose (incluindo 4 mortes) em
mulheres a tomar a Diane35® (pílula
combinada de etinilestradiol e acetato
de ciproterona) nos 25 anos de utilização
deste medicamento em França. A pedido
da ANSM, a Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) iniciou uma revisão
de segurança dos contracetivos orais
combinados em toda a Europa. Porém,
enquanto se aguarda o resultado desta
avaliação internacional, as mulheres a
tomar atualmente esta pílula são

aconselhadas a não interromper a toma
do medicamento; em situação de dúvida
devem consultar o médico assistente

Nota histórica:

O primeiro grande alarme sobre os riscos da pílula
surgiu em 1995, após a publicação de um artigo
científico no jornal médico Lancet sobre uma
determinada pílula. O fenómeno foi estudado na

Noruega e verificou-se que a venda de pílulas em
geral desceu 17% e da pílula em causa desceu
70%; mais de 25.000 mulheres pararam a pílula.
Assim, o não uso da pílula levou a um aumento
da taxa de aborto em 36% nas jovens com menos
de 24 anos. Os resultados foram semelhantes no
Reino Unido.

Dadas estas notícias recentes, a
Sociedade Portuguesa de Contraceção
e a Sociedade Por tuguesa de
Ginecologia emitiram um comunicado
conjunto esclarecendo sobre a relação
entre pílula e risco tromboembólico,
d i s p o n í v e l  e m
http://www.spdc.pt/index.php/noticias-
2/106-contracetivos-hormonais-e-risco-
tromboembolico. Os especialistas
consideram alarmis tas os r iscos
apontados à Diane35® e seus genéricos
e nesse comunicado sublinham que “não
veem qualquer motivo para uma
alteração na prescrição dos contracetivos
hormonais combinados, incluindo a
associação de etinil-estradiol e acetato
de ciproterona ( Diane35® e seus
genéricos), desde que continuem a ser
respeitados todos os critérios de
elegibilidade da Organização Mundial
de Saúde e do Consenso Nacional de
Contraceção, ou seja, desde que tomados
sob orientação médica”.

Lembre-se: a pílula é um medicamento
sujeito a receita médica. Como tal deve
ser tomada sob orientação médica, pois
tem indicações específicas, contra-
indicações (relativas e absolutas) e efeitos
secundários. Um contracetivo 100%
seguro e 100% eficaz não existe, sendo
sempre necessário ponderar os riscos e
os benefícios. Numa mulher saudável o
benefício do uso de contraceção,
incluindo a hormonal, é superior aos
riscos de uma gravidez não planeada.

Concluindo, a pílula contracetiva continua
a ser objeto de monitorização intensiva
e permanente pelos sistemas de
farmacovigilância, pelo que:

•Não existem razões para as mulheres
pararem de tomar o seu contracetivo;

•Em caso de dúvida deve consultar o
seu médico assistente.



A Febre

A febre é um dos sinais clínicos mais comuns
no ser humano. Ao longo dos anos a
abordagem da febre tem mudado
significativamente. Assim, não é de estranhar
que surjam dúvidas em relação ao que fazer
perante uma situação de febre, sobretudo nas
crianças e pessoas debilitadas.

O que é a febre

A febre caracteriza-se pelo aumento da
temperatura corporal acima da normal variação
diurna. Os valores ditos normais são difíceis de
determinar pois para além da variação
individual, a temperatura também varia com a
idade, a actividade física, a temperatura
ambiente, o vestuário, as refeições e os estados
emocionais ou o ritmo circadiano. O corpo
humano apresenta uma temperatura normal
inferior a 37ºC (temperatura axilar), que vai
alterando ao longo do dia, atingindo o seu
valor máximo no final da tarde.

Considera-se febre quando a temperatura
corporal medida na axila é superior a 38ºC.
Entre os 37ºC e os 38ºC considera-se subfebril.
Existem outros locais anatómicos onde se pode
também avaliar a temperatura corporal,
nomeadamente no recto e na boca. No entanto,
nestes locais, os valores devem ser interpretados
de forma um pouco diferente, já que ao nível
do recto a temperatura é 1ºC superior ao
medido na axila e na boca 0.5ºC.

Quais as causas mais frequentes de
febre?

A febre pode surgir como resposta a infecções
(bactérias, vírus, fungos ou outros agentes),
neoplasias, traumatismos, desidratação ou até
ter origem em causas psicológicas.

Como avaliar a temperatura?

O método mais utilizado actualmente é o da
avaliação axilar usando um termómetro digital.
Contudo, como referido anteriormente podem

ser utilizados outros métodos, devendo ser
cumpridos os seguintes passos:

-Temperatura axilar: Este é o método de eleição
para avaliar a temperatura em qualquer idade.
O termómetro deve ser colocado na axila,
mantendo o braço bem apertado junto ao tórax
e livre de roupa.

-Temperatura rectal: Introduzir o termómetro no
recto.

-Temperatura oral: Colocar o termómetro
debaixo da língua, com a boca fechada. É uma
técnica mais difícil nas crianças pequenas e
que acarreta alguns riscos.

-Temperatura timpânica: Este método tem a
vantagem do conforto e da rapidez, mas requer
um termómetro próprio e não é uma técnica
muito precisa pois exige alguma prática e
conhecimento para colocação do termómetro
na posição correcta.

Antes de usar o termómetro é importante ler
correctamente as instruções de funcionamento.

Após constatação da existência de febre
(>38ºC), é essencial estar atento a alguns
pormenores, nomeadamente:

• Como começou? A temperatura aumentou
bruscamente ou de forma gradual?

• Qual o valor máximo?

• Como responde à medicação?

• Como evolui ao longo do dia e nos dias
seguintes?

É importante fazer o diário da febre, ou seja,
registar os valores máximos da temperatura
corporal ao longo dos dias, de forma a verificar
se a situação está a resolver ou não.
Habitualmente, uma situação está a evoluir bem
se o tempo entre os picos febris for aumentando
e se os picos febris atingirem valores cada vez
menores. Por exemplo, se no primeiro dia de
febre a temperatura axilar máxima foi de 39.4ºC
e fez picos de 4 em 4 horas, e ao terceiro dia
a temperatura máxima é de 38.5ºC e faz picos
de 7 em 7 horas, a situação está a resolver.

Como tratar a febre?

A febre (temperatura axilar superior a 38ºC)
parece desempenhar um papel importante como
mecanismo de defesa. Assim, atualmente
defende-se que a febre deve ser controlada
através da utilização moderada de
medicamentos antipiréticos e controlo externo
da temperatura corporal prevenindo
complicações como a convulsão febril e a
desidratação, ao mesmo tempo que oferece
mais conforto ao doente.

Que medicamentos usar?

O medicamento mais utilizado para controlar
a febre e que deve ter na sua caixa de primeiros
socorros é o Paracetamol. Outros antipiréticos
como o Ibuprofeno também podem ser
administrados.

Devem ser respeitadas as indicações dadas
pelo seu médico nomeadamente em relação
as doses, tendo em conta o peso (no caso das
crianças e lactentes) e o intervalo mínimo entre
cada administração, ou as doenças existentes
(alergia ao medicamento, doença renal ou do
fígado, doenças cardiovasculares, entre outras).

A temperatura deve ser medida sempre antes
da toma do medicamento bem como 30 minutos
a 1 hora depois, para confirmar se o
medicamento surtiu efeito.

Que medidas gerais devem ser
tomadas?

Para além da medicação devem ser tomadas
outras medidas para ajudar a aliviar a febre e
o seu desconforto: hidratar, adaptar a roupa
do doente e dar banho.

Nesta área surgem frequentemente dúvidas que
procuramos clarificar.

Agasalhar ou despir?

Deve respeitar o que o próprio organismo
precisa. Assim, enquanto a temperatura sobe
(o doente sente calafrios e tem as extremidades
frias), deve agasalhar e aquecer. Quando a
temperatura começa a baixar há que permitir
a libertação de calor, logo, deve retirar roupa
isto é, desagasalhar.

III



desidratação (pele e mucosas secas)

• Dificuldade na flexão do pescoço

• Mãos e/ou lábios cianosados (arroxeados)
e pele fria

• Convulsões

Convulsão febril

As convulsões febris são crises convulsivas
desencadeadas pela febre, no momento em
que a temperatura aumenta.

São frequentes em crianças perfeitamente
saudáveis entre os 6 meses e os 5 anos de
idade. As convulsões febris estão associadas a
factores genéticos. Assim, se um dos pais tinha
convulsões febris em criança, há maior
probabilidade dos seus filhos também terem.

A maioria das crianças que tem convulsão febril
sofre apenas uma e dura menos de 15 minutos.

Todas as crianças que sofrem uma convulsão
febril devem ser vistas rapidamente no Serviço
de Urgência.

Nos casos em que um dos pais ou a própria
criança sofreu de convulsão febril, a abordagem
da febre pode ser mais energética,
administrando antipirético e realizando as
medidas gerais com temperaturas ainda
consideradas sub-febris (entre 37ºC e 38ºC).

O que fazer em caso de convulsão
febril?

•Mantenha a calma;

•Deite a vítima de lado, numa superfície

confortável;

•Não tente parar os movimentos, nem colocar
objectos na boca;

•Administre um antipirético por via rectal
(supositório);

•Dirija-se ao Serviço de Urgência mais próximo;

NÃO SE ESQUEÇA

• Em casa deve ter sempre um termómetro e
um medicamento antipirético;

• Em caso de febre faça um Diário da febre;

• Avalie e registe a temperatura antes e 1 hora
depois de tomar um antipirético;

• Confirme sempre a dose prescrita e a
frequência;

• Nos lactentes e nas crianças as doses de
antipirético são calculadas em função do peso;

• Reforce e vigie o estado de hidratação;

• Vigie os sinais de alarme acima descritos;
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Banho frio, quente ou morno?

O banho tem por finalidade ajudar a baixar
mais rapidamente a temperatura corporal alguns
graus. Desta forma, o banho deve fazer-se à
temperatura normal (37°C) e não deve ser
superior a 10 minutos, para impedir que a
evaporação faça baixar demasiado a
temperatura periférica.

Hidratação

Sempre que existe febre, o corpo perde mais
água que o habitual devido à transpiração e
também à falta de apetite. Desta forma é
importante que se ofereça líquidos ao doente,
constantemente e de acordo com a sua
preferência. Quando a situação melhorar, o
apetite voltará ao normal.

Sinais de alarme

A febre é o sinal de doença mais comum em
todas as idades. Neste artigo procurámos
descrever qual

a melhor abordagem da febre de forma a
prestar cuidados essenciais ao doente bem
como evitar idas desnecessárias a consultas
médicas. No entanto, algumas situações são
mais complicadas e devem ser avaliadas
rapidamente por um médico

• Lactente com menos de 3 meses de idade

• Febre com mais de 5 dias de evolução

• Febre que não cede aos antipiréticos

• Dificuldade respiratória, vómitos ou diarreia
incontroláveis, enfraquecimento exagerado,

“O meu filho parece que urina mais vezes durante a noite do que
durante o dia”
“O meu filho nunca controlou o chichi durante a noite”
“O meu filho não acorda mesmo que esteja todo molhado”
“O meu filho controlou o chichi durante a noite por um período de
alguns meses e depois voltou a molhar a cama”
O que é a Enurese?
Enurese é o termo médico que se aplica quando a criança não
consegue controlar o chichi durante o sono, ou seja, quando há
perda involuntária de urina durante a noite. É bastante comum e

normalmente representa apenas uma fase no desenvolvimento. É
mais frequente em meninos do que em meninas.

Num estudo realizado em Portugal, observou-se uma prevalência
de 15,6% de enurese numa população de crianças que frequentavam
o 1º ciclo: 21,1% no sexo masculino e 10,3% no sexo feminino. A
enurese não foi superior nos grupos etários mais jovens (6 a 9 anos)
e nas crianças com história familiar.



•Nunca culpe a criança! Não envergonhar ou castigar a criança; Ela não faz de propósito…
•Motive a criança! Dê-lhe os parabéns de manhã se permanecer seca.
•Lembre que é uma situação que acontece a muitas crianças da mesma idade e se for o caso diga-lhe que algum familiar também teve o
mesmo problema.
•Não falar com outras pessoas sobre este assunto quando a criança está presente;
•Dar banho de manhã à criança para evitar o cheiro a chichi;
•Ajudar a criança a responsabilizar-se pela sua enurese, deixando-o participar na discussão do problema, assim como na tomada de
decisões;
•Afastar sentimentos de culpa e mostrar à criança que a enurese é uma situação frequente que atinge também outras crianças;
•Existem também várias terapias alternativas ao dispor dos pais com crianças que molham a cama, como por exemplo, a hipnoterapia, a
acupuntura, a homeopatia e a quiropraxia.
Referências
•Practical Consensus Guidelines for the management of Enuresis 2012, European Journal of Pediatrics.
•Curso de Inverno de Nefrologia Pediátrica 2012 – Enurese. Sociedade Portuguesa de Pediatria.
•Management of bedwetting in children and young people: summary of NICE guidance; BJM 2010
•Nocturnal enuresis in children and young people: NICE clinical guideline 2011.
•www.chichimacama.net
•www.drynites.pt

O que causa a Enurese?
Várias são as causas de enurese, sendo as mais comuns:
• perturbação do despertar: dificuldade em acordar do sono perante
o estímulo de bexiga cheia;
•uma bexiga de capacidade reduzida;
•produção excessiva de urina durante o sono, por défice de
vasopressina (hormona antidiurética), responsável pela diminuição
da produção de urina durante a noite;
•hereditária: pai e/ou mãe com história de enurese;
•psicológica: situações que causam stress ou desconforto nas
crianças. (O nascimento de um irmão ou até o divórcio dos pais
pode levar ao aparecimento da chamada “enurese secundária”);
•orgânicas: infecção urinária, malformações urológicas, diabetes
mellitus, etc;
•atraso na maturação: desenvolvimento mais lento do Sistema
Nervoso Central, que é responsável pelo esvaziamento da bexiga.
A enurese não significa que estejamos perante um distúrbio mental
ou comportamental, nem tem como causa o fato da criança ser
demasiado preguiçosa para se levantar da cama e ir à casa de
banho.
Idade a partir da qual a criança adquire controlo completo da
bexiga?
Nem todas as crianças adquirem o controlo completo da bexiga
com a mesma idade. Entre os 5-6 anos a maioria já não urina na
cama. No entanto, enurese em crianças com mais de 6 anos não
é incomum, apesar dos pais muitas vezes se sentirem frustrados
quando tal situação ocorre. Em crianças com idade inferior a 6 anos
não está indicado qualquer tratamento.

Como pode a minha Médica de Família ajudar?
Quando uma criança apresenta enurese não significa que não seja
saudável, porém a sua médica de família pode ajudar a determinar
se exis te alguma causa médica para este problema.

Quais os tratamentos possíveis para a Enurese?
A enurese é usualmente superada sem que seja necessário intervenção

médica. Contudo, quando tal se torna inevitável existem várias
opções de tratamento:

•Terapia Motivacional
oIncentivar a criança através de brincadeiras, como por exemplo
um calendário de progressos no qual se anotam as noites secas e
molhadas. É uma maneira de motivar a criança enquanto continua
a molhar a cama, sendo também encorajada a assumir
responsabilidades.

•Medidas comportamentais simples
o Incentivar a ingestão de líquidos durante o dia e restringir à noite;
o Micções regulares durante o dia e antes de deitar;
o Evitar a utilização de fralda para dormir;
o Encorajar a criança a participar na muda da cama e do pijama.

•Treino da bexiga
o Ensinar a criança a fazer “exercícios” da bexiga, incentivando-a
a controlar o jato urinário, aprendendo a interrompê-lo, e a reter
progressivamente a urina o máximo tempo possível ao longo do
dia.

•Terapia com alarme
o O alarme para deixar de molhar a cama é um mecanismo que
dispara quando se liberta chichi. Isto acordará a criança para ir à
casa de banho. O objectivo é que algumas semanas depois a
criança se levante sozinha quando sentir vontade de ir à casa de
banho.

•Medicação
o Desmopressina
o Oxibutinina
o Imipramina.

Qual o papel dos pais?
Quando a criança é diagnosticada com enurese, os pais devem
começar por lhe explicar esta situação, sem se zangar ou perder
a paciência. Esclareça também que não é necessário fazer muito
chichi durante o dia, pois isso não evita que faça à noite acabando
por apenas desregular a bexiga. Deixamos mais algumas dicas que
podem ajudar os pais a lidar com esta situação:


