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Os alunos deverão:

• Descrever o conceito de “Sintomas Médicos Inexplicados” (SMI)

• Conhecer as características e tipo de sintomas envolvidos

• Explicar as causas e epidemiologia dos SMI

• Saber como avaliar os SMI

• Saber como lidar com os SMI – entrevista/comunicação/ 

tratamento

OBJECTIVOS



M. A. F - 37 anos, casada, funcionária Administrativa, residente em 
Cantanhede

Caso Clínico

1ª Avaliação- SU – exame clínico + ECG + Rx Tórax – normal –
“está tudo bem”- vai para MF

2ª Avaliação- MF – pede novo ECG – normal – envia para 
cardiologia

As crises continuam – frequência de 2/3 mês

3º - Cardiologia - + exames – ECG; Holter; ecocardiogradia; prova 
de esforço – normal – “está tudo bem” – tem alta para o MF

As crises continuam – frequência variável

Queixas: dor/aperto torácico+ dificuldade respirat.+ sensação de 
desmaio –

Antecedentes médicos – sem alterações dignas de registo



O MF já não sabe o que há de fazer

A doente sente uma crescente insatisfação com os médicos; gera-se 

alguma tensão/hostilidade na relação com o MF

Caso Clínico 

Outros dados da história da doente:

• marido desempregado, com história pessoal de 
alcoolismo e de comportamento agressivo

• filho adolescente (16 anos) com história de insucesso 
escolar e suspeita de abuso de drogas
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Tanto os doentes como os médicos têm a 

expectatva de que a maior parte dos sintomas

podem ser explicados e tratados

No entanto, há longo tempo que os médicos 

contactam com doentes que apresentam diversas 

queixas físicas, para as quais não se encontra uma 

base orgânica subjacente (i.e. uma “explicação”)

Introdução
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várias hipóteses a considerar:

• o tratamento elimina os sintomas – a explicação pode 

não ser muito importante

• O tratamento não elimina os sintomas (ou só parcial/) 

mas há uma explicação - isso ajuda o doente a lidar 

melhor com o problema, planear a sua vida etc.

• O tratamento não elimina os sintomas , nem há uma 

explicação para eles – situação que gera incerteza e 

ansiedade, tanto no doente, como no médico
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Para designar esses sintomas “misteriosos” têm sido usadas 

várias designações cujo significado nem sempre é inteira/ 

sobreponível:

• Histeria

• Doença nervosa funcional 

• Doença psicossomática

• Outras designações são usadas no âmbito da psiquiatria e 

por isso, sugerem psicogénese dos sintomas (somatização; 

distúrbio somatoforme)

Definição
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Para evitar o pressuposto de psicogénese, são preferíveis 
definições mais neutras e descritivas:

Definição

Sintomas médicos inxeplicados -SMI

No entanto, a própria designação SMI é paradoxal:

• os sintomas não têm “explicação” num modelo biomédico

• mas passam a ter num modelo mais abrangente

•

Dada essa ambiguidade alguns autores preferem a designação 

CHRONIC MULTIPLE FUNCTIONAL SYMPTOMS – CMFS (Bass

e May, 2002)
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Tipos de sintomas

Em termos de gravidade, os SMI compreendem um largo 
espectro de situações desde um problema ligeiro e transitório 
até um quadro crónico e de elevada incapacidade
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SMI

Kirmayer et al., 1996
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Têm SMI + de:

• 4% da população geral, 

• 15 a 30% dos doentes de cuidados 
primários 

• 9% dos doentes dos cuidados 
terciários.

Epidemiologia dos SMI
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• A maior parte dos doentes são do sexo feminino

• Tipicamente,  têm problemas relacionais e emocionais 
de longa duração (depressão/ansiedade) e eventualmente 
abuso de substâncias. 



• Os riscos iatrogénicos devido a excesso de exames 
complementares e tratamentos são grandes.
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Muitos dos doentes não recebem um diagnóstico adequado e são 

sujeitos a múltiplas e inúteis exames, bem como a múltiplas 
tentativas de tratamento ( a maior parte sem sucesso). 



• Problema para o Sistema de saúde – pelos elevados custos 

(em boa parte desnecessários e susceptíveis de ser 

minimizados) – 20 a 30% dos doentes no contexto da 

medicina familiar têm SMI.

• Frustração para o médico – tem dificuldade em lidar com 

doentes que recorrem sistematica/ com queixas para as quais 

não consegue descortinar uma “causa”

• Insatisfação para o doente – o sistema de saúde não dá

resposta ao seu sofrimento/incapacidade

os SMI são:
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Evidência actual indica que para lidar com os 

SMI, os cuidados de saúde devem melhorar em 

3 aspectos (Rosendal et al., 2007) :  

(1) diagnóstico; 

(2) estratégias específicas de tratamento e 

(3) comunicação (i.e. na entrevista e relação 

médico-doente) + IMPORTANTE
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Quais são as causas do fenómeno?

Para se compreender o que se entende por “doença” é

necessário saber que modelo estamos a usar para a sua 

definição/compreensão.

Causa dos SMI

O modelo biomédico de doença não pode explicar 

cabalmente muitas formas de doenças.

SOBRETUDO porque não entra em linha de conta com a 

distinção entre ILLNESS e DISEASE

SOBRETUDO porque não entra em linha de conta com a 

distinção entre ILLNESS e DISEASE
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Doença
ILNESS

DISEASE
Percepção subjectiva de 
doença – não se sentir bem –

fenómeno de representação 

cognitivo-emocional

Anomalias objectivamente 
observáveis – fenómeno 

biológico

Indivíduos com Disease MAS SEM ILLNESS

Indivíduos com Illness MAS SEM DISEASE 

(i.e. sentem-se mal mas não há evidência objectiva de nenhuma 
alteração orgânica) –

é deste grupo de indivíduos que sai o maior contingente de SMI
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Modelo de doença e legitimidade do papel de doença:

•no modelo BM o indivíduo com illness mas sem 

disease tem uma não-doença – isto é, pode não lhe 

ser dado acesso ao papel de doença, por não existir 

uma doença “real” para legitimar.

SMI e modelos de doença

Os SMI são uma herança da prática biomédica e uma consequência do seu 

reducionismo orgânico simplista e de um inadequado dualismo 
mente/corpo 
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SMI e modelos de doença

Na 1ª guerra mundial os soldados que se 

queixavam de sintomas após sofrerem um 

stresse intenso eram por vezes fuzilados como 

“simuladores”. 

•Actualmente, os soldados que sofrem de 

stresse de guerra são consideradas vítimas 

elegíveis para tratamento médico e 

compensações sociais.



SMI

Por isso recebem rótulos nem 
sempre simpáticos.

• “heartsink patients,”

• “difficult patients,”

• “fat folder patients,”

• “chronic complainers.”

Os doentes com SMI podem evocar no médico várias 
emoções negativas (i.e. desespero, frustração, raiva…)
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Uma vez suspeitada a presença do problema deve ser feita uma 
cuidadosa avaliação:

Avaliação dos SMI
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Avaliação dos SMI

Macedo, A



1. Bair MJ, et al. Arch Intern Med. 2003;163:2433-2445.
2. Simon GE, et al. N Engl J Med. 1999;341:1329-1335.
3. Kirmayer LJ, et al. Am J Psychiatry.  1993;150:734-741.

4. Kessler D, et al. BMJ. 1999;318:436-439.

Depressão nos cuidados primários -
como exemplo de fonte de SMI

• 65% dos doentes deprimidos queixam-se de sintomas
físicos com dor1

• Mais de 2/3 dos doentes deprimidos nos cuidados primários
referem os sintomas somáticos como razão primária para a 
sua consulta2

• Em apenas ≈20% dos doentes deprimidos, que
apresentam sintomas somáticos, é feito o diagnóstico 3,4
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Kroenke K, et al. Arch Fam Med. 1994;3:774-779.
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Múltiplos sintomas somáticos poderão ser indicadores de 
uma depressão

Múltiplos sintomas somáticos poderão ser indicadores de 
uma depressão

*Sintomas físicos
incluem:

� Fadiga

� Perturbações do 
sono

� Problemas
menstruais

� Tonturas

� Queixas
gastrointestinais

� Cefaleias
� Dores articulares

� Lombalgias

� Dores abdominais
� Dor torácica

� Disfunção sexual e 
falta de interesse

� Outras

Nº de sintomas somáticos*
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Técnica de entrevista e Relação MD

Grande parte dos doentes não aceita ou têm mesmo reacções 
negativas perante um rótulo de “psicológico” – pensam que o 

médico está a sugerir que as suas queixas são ”imaginadas” ou não 

são “reais”

Grande parte dos doentes não aceita ou têm mesmo reacções 
negativas perante um rótulo de “psicológico” – pensam que o 

médico está a sugerir que as suas queixas são ”imaginadas” ou não 

são “reais”
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Técnica de entrevista e Relação MD

Embora a designação “medicamente inexplicado” seja 
cientificamente neutra, tem uma conotação negativa para 
muitos doentes e potencialmente ofensiva

Pelo contrário, muitos médicos pensam que o termo  
“funcional” é pejorativo. No entanto, a maior parte dos 
doentes não o vêm como tal.

Stone tal., 2002 – propõem uma reabilitação da designação 

“funcional” que segundo eles tem a vantagem de ser um 

diagnóstico, ao contrário de SMI que é um não-diagnóstico.
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Diagnóstico Diferencial dos SMI

• SME (sintomas medicamente explicáveis)

• Distúrbios factícios (DF) 

• Simulação

DF são caracterizados pela apresentação de sintomas 

físicos/psicológicos que são determinados pelo próprio, com o 

objectivo de obter cuidados médicos. 



27

Diagnóstico Diferencial dos SMI

Síndroma de Munchausen – sexo fem. 40 anos – introduziu agulha 

pela uretra c/perfuração da bexiga e intestino



Diagnóstico Diferencial dos SMI

Simulação – os sintomas são falsos e fingidos para:

• obter um ganho (e.g. financeiro)

• evitar aspectos negativos (e.g. cumprir pena por m crime) 



Como lidar com os SMI

Os médicos muitas vezes têm uma percepção subjectiva de 
que este tipo de doentes os pressionam para fazer qualquer 
intervenção somática

All but two patients in this sample received somatic
interventions. Most were prescribed drugs, a third were
referred for investigations, and four were referred to hospital 
doctors. Nevertheless, none had requested investigation or
specialist referral, and few asked for prescriptions.

Ring et al., 2004
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Como lidar com os SMI
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Como lidar com os SMI

• O que não deve fazer:
sugerir que o problema é “apenas psicológico”

• Continuar com exames invasivos, tratamentos ou intervenções
cirúrgicas, sem uma boa indicação

• Fazer referenciações excessivas para especialistas

• Focar a atenção excessivamente nos sintomas.

•O que deve fazer:
Marcar consultas frequentes, mas breves e não contingentes à
apresentação de novas queixas

•Permita o papel de doente mas coloque o enfoque na função e não nos
sintomas

•Explore as questões psicossociais

•Faça prescrições benignas

+

-
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M. A. F, 37 anos, casada, funcionária Administrativa, residente em 
Cantanhede

Caso Clínico

Queixas: dor/aperto torácico+ dificuldade respirat.+ sensação de 
desmaio

Outro desfecho possível?

Como devem ser avaliados/orientados estes casos?
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