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A complexidade
da comorbilidade
JUAN GERVAS*, ISABEL SANTOS**

RESUMO
É habitual termos doentes com vários problemas de saúde em simultâneo. Na prática clínica diária,
o Médico de Família adapta-se à coexistência de vários problemas num mesmo doente. No entanto, apesar de conhecer diversos tipos de associações de doenças e de reconhecer os diversos tipos
de implicações desta coexistência, não dispõe de instrumentos que quantifiquem o seu peso, que o
ajudem a ter uma abordagem clínica mais eficiente e que lhe facilitem a coordenação de diversos
tipos de cuidados. O doente, por seu lado, não dispõe de instrumentos ou meios que o direccionem
no caminho da autonomia e do empoderamento. Este artigo realça diversas implicações da comorbilidade: explicita diversos tipos de actuação na prática clínica, explica a insuficiência de meios para
a sua gestão eficiente, descreve diversas medidas de comorbilidade e sugere a necessidade dos
Cuidados de Saúde Primários e da Medicina Geral e Familiar se direccionarem para um modelo
organizativo de cuidados centrado no doente com várias doenças crónicas em simultâneo.
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o trabalho clínico diário,
é habitual confrontarmo-nos com situações complexas. O usual é estarmos face a doentes com vários problemas em simultâneo. Apesar do ensino
dos problemas de saúde ser feito um a
um, como se vê nos livros de texto que
se usam (e se estudam nos ensaios clínicos), o que o médico clínico vê são
doentes com vários problemas num
mesmo tempo. O que é o mesmo que dizer que o médico vê pessoas com situações complexas, com diversos problemas coexistentes, que precisam de uma
abordagem adequada à sua singularidade.1-3
Na prática diária, o profissional adapta-se à coexistência de problemas nos
doentes e, por exemplo, parece-lhe natural que a prevalência do abuso de álcool seja quase 13 vezes maior nos fumadores do que nos não fumadores,4
«os vícios unem-se», pensa o médico
sem que a isso dê grande importância.
Porém, esta convivência de problemas num mesmo doente, esta comorbilidade, tem importantes implicações
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práticas. É importante, por exemplo,
que o diagnóstico precoce do cancro da
orofaringe se centre nos doentes fumadores e com excesso de consumo de álcool, em quem aumenta a incidência
deste tipo de neoplasia.5
Lamentavelmente, em geral, apesar
da neoplasia maligna da orofaringe ser
mais «visível», dada a sua localização, o
seu diagnóstico precoce tem taxas semelhantes (cerca de 36 %) às do cancro
do cólon, obviamente muito menos «visível».6 Queremos dizer, com isto, que
perdemos, provavelmente, muitas oportunidades de diagnosticar precocemente o cancro da orofaringe por não explorarmos a cavidade oral e por não actuarmos, na prática, tendo em conta a
maior incidência deste tipo de problema nos doentes com hábitos de abuso
de consumo de tabaco e álcool, especialmente nos doentes que são grandes
consumidores.
Num trabalho sobre neoplasias malignas da cabeça e pescoço, demonstrou-se que o maior número de visitas
ao médico se associava a maior probabilidade de diagnóstico precoce destas
neoplasias. Esta associação só se encontrava para o cancro da laringe nos
fumadores e nos alcoólicos. Os outros
tipos de neoplasia da cabeça e do pescoço, como o cancro do lábio e da faringe, diagnosticavam-se com mais atraso
nos pacientes fumadores e com consumo excessivo de álcool relativamente
aos restantes, que não tinham esses
hábitos. De facto, quer dizer que os médicos trabalham contra a lógica de prestar mais atenção à orofaringe nos doentes com maior risco de contraírem uma
neoplasia maligna com esta localizaRev Port Clin Geral 2007;23:181-89
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ção.5 Nós, médicos, possuímos o conhecimento, mas quiçá não mudamos de
atitude; ou, talvez, os doentes que fumam ou bebam em excesso sejam
doentes a quem tratamos de forma
igual aos restantes. Com este exemplo,
demonstra-se que não basta o conhecimento «natural»- pois quase todos os
médicos sabem que o consumo excessivo de álcool se associa a um maior
consumo de tabaco, e que este tipo de
hábitos leva por sua vez a uma maior
incidência de cancro da cabeça e pescoço.
Necessitamos, pois, de um modelo
de organização de cuidados que atenue
estas dificuldades práticas, tão bem
ilustradas pelo exemplo do tabaco e do
álcool.1-4 Um modelo de atenção a estes
doentes crónicos capaz de responder
àqueles com vários problemas em simultâneo, e capaz de transformar esta
complexidade numa oportunidade para
melhorar os cuidados clínicos, na prática diária. É imprescindível diminuir a
diferença entre o que procuram os
doentes e o que oferecem os médicos. É
essencial reintegrar os conceitos científicos e sociais de doença e sofrimento,
que deveriam ser o centro da atenção
médica e da investigação.8,9 Por isso
deve-se abandonar um modelo centrado na doença que considera que esta
pode existir «isolada», tal como se descreve nos livros de texto médicos ou se
investiga nos ensaios clínicos,10 pois o
que existe são doentes na sua complexidade e, na sua maior parte, com vários problemas de saúde em simultâneo.
Necessitamos de novos modelos de
investigação. Nos ensaios clínicos raramente se estuda mais do que um problema de saúde e mais do que uma intervenção. Por exemplo, não é de esperar que se realizem ensaios clínicos,
com doentes esquizofrénicos, que tenham epilepsia e lesão hepática (por
hepatite C) e que vivam em habitações
degradadas.11 No entanto, estes doen182
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tes existem. Por isso, é muito difícil extrapolar os resultados simples, de problemas e intervenções únicas, para
doentes em que coexistem várias doenças num mesmo tempo, o tipo de doentes que encontramos diariamente na
consulta. Estes doentes não são a excepção na consulta do médico generalista/Médico de Família, antes pelo contrário. O que é frequente, nos Cuidados
de Saúde Primários, é o doente com vários problemas de saúde.3,4,7 Por exemplo, os doentes com hipertensão, diabetes, isquémia do miocárdio e asma têm
uma média de 6 problemas crónicos de
saúde em simultâneo, e 25% destes tem
mais do que 8 problemas.3

A IMPORTÂNCIA CLÍNICA DA COMORBILIDADE
PARA O MÉDICO GENERALISTA
Quase tudo o que sabemos sobre o
impacto da comorbilidade procede do
campo hospitalar. Por isso, o índice de
Charlson, o mais utilizado para a medir, utiliza dados de internamento hospitalar.12-14 Assim, sabemos muito sobre
a importância da comorbilidade no
doente hospitalizado. Por exemplo, que
o tipo e gravidade da comorbilidade tem
impacto nos diferentes resultados dos
cuidados hospitalares, como a duração
do internamento, o desenvolvimento de
complicações, o estado funcional e a
qualidade de vida, os reeinternamentos
e até a mortalidade.13,15
Nos Cuidados de Saúde Primários temos menos documentada a importância da comorbilidade.7 Mas o que importa é o «peso» da mesma. Quer dizer, é a
forma como se modifica o processo de
ficar doente e a forma como médico e
doente enfrentam o desenvolvimento e
a evolução dos problemas de saúde.3,4,10
Deste modo, o que importa para o
médico de Medicina Geral e Familiar é
a forma como muda o seguimento do
doente quando coexistem vários problemas de saúde.4 Já referimos que, por
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exemplo, a presença de tabagismo e alcoolismo modifica o diagnóstico precoce do cancro da cabeça e pescoço.5
Como outro exemplo, podemos dizer
que um doente com diabetes e sem outros problemas de saúde não é igual a
um doente com diabetes mas também
com hipertensão e doença de Parkinson. Também referimos o caso do doente esquizofrénico, com hepatite C crónica e epilepsia que vive só numa habitação degradada.11 Num trabalho sobre
depressão demonstrou-se que a coexistência de doenças orgânicas prolongava e alargava o quadro depressivo, piorando o resultado em saúde ao fim de
algum tempo.16 As doenças mentais, a
diabetes e as doenças hematológicas
associam-se a um atraso no diagnóstico de cancro da mama, enquanto a
doença cardiovascular, gastrointestinal,
musculo-esquelética e a patologia benigna da mama se associam a um diagnóstico precoce do dito cancro.17 As incapacidades físicas e psíquicas associam-se a um atraso no diagnóstico do
cancro da mama.18 Um último exemplo:
a comorbilidade associa-se a mais internamentos hospitalares por doenças
e complicações evitáveis em Cuidados
de Saúde Primários (ambulatory care
sensitive conditions, ACSC); assim, os
doentes idosos com quatro e mais problemas em simultâneo têm quase cem
vezes mais probabilidades de serem internados por ACSC, comparativamente com doentes só com uma doença.19
Não sabemos bem de que forma se
modifica a actuação médica ante um
doente com problemas múltiplos de
saúde. Foram sugeridas várias hipóteses17:
1. Hipótese de maior contacto com o
sistema de saúde, pois a comorbilidade, geralmente, significa aumento de
acesso ao sistema de saúde, o que traz
vantagens e inconvenientes. Por exemplo, competição entre cuidados curativos e preventivos.
2. Hipótese de interacção fisiológica.

Distintos problemas de saúde têm fundamentos patológicos que influem entre si modificando a evolução e/ou a
apresentação do quadro habitual de
doença, quando isolada. Por exemplo,
a interacção entre hipertensão, diabetes e depressão.
3. Hipótese do impacto do prognóstico nas decisões médicas, para que tanto o médico como o doente tenham presentes as expectativas de qualidade e
esperança de vida na tomada de decisões relativamente ao conjunto das
múltiplas doenças que se podem esperar. Por exemplo, um doente com 75
anos, fumador, com insuficiência cardíaca, dificuldade em fazer a higiene
pessoal e incapaz de gerir a economia
doméstica, pode não ser candidato de
um programa de detecção precoce de
cancro do cólon, já que a sua expectativa de vida é menor do que quatro anos
e se precisa pelo menos de cinco anos
para que o dito programa «renda» benefícios suficientes relativamente aos riscos.20 Sucede o mesmo relativamente
aos medicamentos, cuja prescrição conta muito com a combinação da expectativa de vida do doente e do tempo necessário para obter os benefícios que se
esperam dos fármacos.21 Em todos estes exemplos são muito importantes os
desejos do doente, as suas crenças e as
suas atitudes,10 que se podem estudar
inclusive mediante métodos matemáticos e de economia da saúde.22
As questões que temos assinalado,
entre outras, podem influenciar na prática clínica não só o médico individual
como todos os outros profissionais de
saúde nos Cuidados de Saúde Primários. Especialmente numa época em
que se difundem e defendem guias de
actuação clínica, algoritmos e protocolos mediante os quais se tenta influenciar a actividade clínica diária. Estes
instrumentos baseiam-se em doenças
e problemas concretos, e muito raramente incluem alguma norma ou recomendação para os casos de comorbiliRev Port Clin Geral 2007;23:181-89
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dade; são normas e recomendações que
raramente provêm de ensaios clínicos.
Por isso, têm escassa utilidade em Medicina Geral e Familiar, pese embora as
expectativas que despertam a utilização
de normas de orientação clínica, algoritmos e protocolos quando aplicadas
aos doentes habituais, com múltiplos
problemas de saúde.10,23-25

A MEDIDA DA COMORBILIDADE
Ter um método que permita medir a comorbilidade é central se queremos valorizar a sua importância, se queremos
investigar, se pretendemos comparar
profissionais e sistemas, se procuramos
valorizar o seu impacto no prognóstico,
se queremos modificar a atitude e a actividade do médico face ao doente com
problemas múltiplos de saúde, em simultâneo.13,14 O índice mais conhecido
é o de Charlson que foi criado para clarificar o prognóstico de morte atribuível a comorbilidade.12-14 Para o seu desenvolvimento utilizaram-se dados de
hospitalização de doentes agudos, e empregou-se um método de risco proporcional para identificar problemas de
saúde crónicos que modificavam significativamente o risco relativo de morte
durante um ano. Apesar de ser empregue sobretudo em países anglo-saxónicos, existe uma adaptação espanhola
para aplicar o índice de Charlson a partir do Conjunto Mínimo de Dados Básicos de alta hospitalar, compatível com
a que consta no resto da Comunidade
Europeia.a
A partir do índice de Charlson obtiveram-se outros índices, com várias
modificações, que melhoraram a capacidade prognóstica, ou facilitam a sua
obtenção a partir de dados administrativos.13,14,26,27 É muito útil somar à informação sobre problemas de saúde a que
a. Os interessados podem contactar o Dr. Salvador
Peiró, da Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut,
Valencia, España (peiro_bor@gva.es).
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procede da utilização de medicamentos.26
Para a prática do médico generalista
desenvolveu-se o DUSOI (Duke Severity
of Illness), para ser utilizada em Cuidados de Saúde Primários, tanto a partir
da história clínica como directamente
durante a consulta com o doente.28,29
Com esta escala, identificam-se os diversos problemas de saúde do doente
que se pontuam de acordo com quatro
aspectos (sintomatologia, complicações,
prognóstico sem tratamento e resposta
que se espera obter com o mesmo). No
final obtém-se um índice que resume a
situação global do doente.
Existem outros métodos para clarificar o peso da comorbilidade.12-14,26-29
Destaca-se a escala CIRS (Cumulative
Iones Rating Sacle), que se baseia na
apreciação global da situação do doente, e não nos diagnósticos individuais,
e o ICED (Index of Coexisting Disease)
que se baseia na gravidade dos problemas de saúde e na incapacidade a que
estes conduzem.14
Os métodos de valorização da comorbilidade não resolveram os problemas
conceptuais que se geram em torno do
impacto da comorbilidade na prática
clínica. Sobretudo, não chegaram até ao
médico que, no dia a dia, dá uma resposta intuitiva à comorbilidade mas que
carece de meios analíticos para dar uma
resposta fundamentada na ciência.

A GESTÃO DA COMORBILIDADE
PELO MÉDICO DE FAMÍLIA
A Medicina Geral e Familiar é, como já
referido, uma prática singular. Esta singularidade deriva do contexto de exercício e de o seu método clínico ser holístico e centrado na pessoa. Biscaia et
al.,30 num trabalho recente para o Ministério da Saúde, mostram que em
Portugal tanto se pode exercer sozinho
sem outros profissionais de saúde por
perto, como em Centros de Saúde com
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40 ou mais profissionais; em zonas urbanas ou em zonas rurais; em zonas
mais ou menos carenciadas.
O modelo de Cuidados de Saúde Primários na Europa faz com que o Médico de Família, no dia a dia da clínica,
independentemente do pedido expresso pelo doente, aplique em simultâneo
diversos tipos de prevenção (primária,
secundária, terciária, quaternária). Por
exemplo, no decurso duma consulta de
seguimento a um homem de 65 anos,
hipertenso, diabético, com doença cardíaca isquémica, bronquite, osteoartrose generalizada, obeso, com alterações
do metabolismo lipídico e veias varicosas das pernas, o Médico de Família
poderá investigar o seu bem-estar funcional, a adesão à terapêutica, as iatrogenias possíveis, o controlo metabólico
e a presença ou a ausência de complicações. Não se esquecendo de vigiar o
peso, a PA, a sensibilidade fina, os pulsos periféricos, a pele, o sistema venoso, a presença ou ausência de edemas
periféricos. Oportunistamente, aconselhará o doente, se for o caso, a efectuar
o diagnóstico precoce do cancro do cólon. O doente será, ainda, aconselhado
a vacinar-se para a gripe e a fazer a vacina anti-pneumocócica, controlando-se a actualização da vacinação contra
o tétano/difteria. Depois, ou antes da
consulta, conforme os sítios e as circunstâncias, o doente será atendido por
uma enfermeira para o aconselhamento e ensino sobre alimentação e exercício correctos e ainda sobre o método de
controlo metabólico. Os problemas que
se colocam no seguimento destes doentes, com vários problemas em simultâneo, não carecem pois de um novo modelo clínico de abordagem mas sim de
uma adaptação do modelo de organização de cuidados de saúde primários,
por forma a que estes, como previsto,
integrem, em simultâneo, diversos componentes como preconiza o modelo de
Cuidados Crónicos (Figura 1).31
Como acabamos de referir, a comor-

bilidade pode ser um emaranhado de
problemas de diferente natureza que se
inter-relacionam de uma forma dinâmica e não linear, logo complexa,32 onde,
por vezes, uma pequena diferença, o
bater de asas da borboleta, pode ter
grandes consequências, desencadear
um tornado. O conceito de não-linearidade, propriedade dos sistemas complexos, aplica-se à comorbilidade porque existe um atraso entre a acção e a
consequência, entre o sedentarismo, a
obesidade e o acidente cardiovascular,
a hipertensão ou a diabetes, a exposição solar durante a vida laboral e o carcinoma espinocelular no idoso, entre os
hábitos de vida sedentários, o tabaco, a
alimentação desregrada e a ateroesclerose, entre a utilização de um fármaco
pelo seu efeito linear conhecido sobre
um determinado problema de saúde e
a sua consequência a longo prazo desconhecida, entre o analfabetismo e diversas desvantagens, entre a falta de
controlo sobre a vida e o trabalho e o
enfarte de miocárdio.
Os problemas, apesar de parecerem
que se deslocam «juntos», no mesmo
veículo (pessoa), não têm todos nem a
mesma velocidade de evolução, nem a
mesma duração de tempo. Podemos
olhar para esses conglomerados de problemas como o estado do tempo ou as
nuvens no céu. Por vezes parecem um
novelo, não os conseguimos separar.
Outras vezes, uma pequena alteração
bioquímica no quadro de uma doença
é o suficiente para fazer desencadear
uma tempestade. O efeito provocado
com o controlo de uma dislipidémia, de
uma hipertensão ou de uma diabetes
depende da sensibilidade da dependência das condições iniciais, sobretudo
nos doentes mais idosos. No entanto,
pequenas acções e pequenos acontecimentos, nestes doentes, podem ter efeitos impressionantes no seu bem-estar:
o fármaco mudado a tempo, a monitorização dos efeitos adversos de alguns
fármacos, a acessibilidade e a disponiRev Port Clin Geral 2007;23:181-89
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1. Comunidade

2. Sistemas de Saúde

Recursos e Politicas Organização dos Cuidados de Saúde
3. Apoio à
4. Desenho
autogestão dos sistemas
de prestação

Doente
Activo
Informado

5. Suporte
e Decisão

Interacção
Produtiva

6. Sistemas
de Informação
Clínica

Equipa
Preparada
Pró-activa

Melhoria de Resultados
Figura 1. Modelo de cuidados crónicos.
In: Wagner EH. Chronic disease management: what will take to improve care of chronic illness? Effective Clinical Practice 1998; I:2-4. A presente
reedição foi autorizada pelo ACP (American College of Physicians) em 26 de Janeiro de 2007.

bilidade demonstrada na resolução de
problemas, o suporte emocional proporcionado, em momentos de maior crise, pelos profissionais de saúde…
O problema das partes e do todo, nos
doentes com múltiplas doenças, resolve-se observando a evolução e a mudança das relações entre as partes e as
novas formas que estas criam ao longo
do tempo. Sabemos há muito que as
doenças são diferentes em cada doente e que a causa e o efeito de uma dada
doença, num doente, nem sempre é
proporcional à sua intensidade ou à sua
gravidade. Apesar de dislipidémia, obesidade, hipertensão arterial e diabetes
poderem estar ligadas entre si e actuarem por vezes de uma forma sinérgica,
a iliteracia, a pobreza, a solidão, a tristeza, uma infecção urinária, uma prostatite, uma pequena úlcera maleolar incipiente, um hipotiroidismo subclínico,
também podem bater asas e fazer desmoronar a duna até aí contida de pro186
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blemas. Daí a importância das consultas de vigilância e seguimento (followup) não serem unicamente dirigidas ao
controlo das doenças crónicas já detectadas, mas também a outros problemas que ainda possam estar ocultos.
Para estas consultas é necessário ter
tempo33 e dispor da colaboração de outros profissionais: terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais,
podólogos, etc.
O nível de complexidade na abordagem do doente com múltiplos problemas depende pois da natureza das interacções estabelecidas e do que faz com
que uma pessoa seja um ser único, a
natureza do seu sistema. Por isso a Clínica Geral foi chamada a «disciplina do
que é particular, do que é único». Para
o efeito é necessário, de acordo com o
que sugere o modelo de cuidados crónicos (Figura 1), mudar não só o paradigma como a organização dos cuidados, reforçando o método clínico centra-
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do no doente e promovendo a investigação nesta área. Se as necessidades de
saúde das populações evoluem, então
também o sistema de saúde e os paradigmas em que estes se fundamentam
devem mudar. As doenças crónicas não
têm cura. Por isso ao «paradigma da
cura» deve seguir-se o «paradigma do
cuidar»;34 aos cuidados centrados no
doente devem suceder-se os cuidados
centrados na pessoa doente permitindo-lhe maior empoderamento35 e exigindo-lhe maior responsabilidade. O
adiamento de complicações só pode ser
feito com a participação activa do doente; por isso devem direccionar-se os recursos comunitários às necessidades
destes pacientes, e mobilizar e concertar os recursos existentes nos serviços
de saúde para ensinar os doentes a terem um maior domínio e controlo sobre a sua saúde.
Deste modo, o papel mais importante do Médico de Família não é o de «cavalo de trabalho» que realiza de dia para
dia e de ano para ano cada vez mais
consultas, mas a do médico que utilizando a sua relação personalizada com
os doentes, famílias e comunidades, em
cooperação com outros profissionais,
actua como gestor de cuidados, providenciando diariamente, de forma continuada, transversal e global, em períodos críticos, cuidados directos a um
número limitado e razoável de doentes
com várias doenças crónicas,36 a quem
se oferecem técnicas e conhecimentos
polivalentes e adequados às suas necessidades.
O reconhecimento da extensão da
comorbilidade em número e qualidade
sugere, como acabamos de referir, novas respostas na forma como os serviços de saúde se organizam. Para o efeito precisamos de nos socorrer de um
modelo organizativo mais apoiado na
colaboração entre equipas funcionais
(cooperação com outros profissionais,
níveis e serviços), com uma forte rede
de apoio social, suportado em sistemas

informáticos adequados, que contenham instrumentos de apoio à decisão
que permitam informação em tempo
útil sobre os cuidados clínicos que estão a ser prestados e medidas de avaliação de resultados que abranjam em
simultâneo os diferentes problemas de
saúde. Modelos simples mas robustos,
quer para o método clínico quer para a
organização da prática.37
A comorbilidade, como já referimos,
encontra-se ligada a determinados factores sócio-demográficos, dos quais
realçamos o nível económico medido indirectamente pela escolaridade e pela
situação profissional. Torna-se evidente
que medidas isoladas como a medição
da hemoglobina glicosilada na vigilância
da diabetes ou a aplicação do teste de
tolerância ao esforço num doente que
tem, em simultâneo, asma, osteoartrose, obesidade, diabetes e doença cardíaca isquémica, são formas pobres para
avaliar os modelos generalistas de cuidados.38-39 O resultado dos programas
de saúde dirigidos às doenças crónicas
depende de medidas e acções interiores
e exteriores às organizações de saúde,
em particular dos recursos e políticas
que na Comunidade visam a autosuficiência dos doentes com múltiplas
doenças crónicas, havendo pois que ter
em consideração este facto, quer no desenho de medidas destinadas ao seu
controlo, quer na análise dos resultados dos programas de saúde seguidos.
É ao Médico de Família, pela sua capacidade para lidar em simultâneo com
problemas simples, problemas complicados e problemas complexos que caberá, sem sombra de dúvida, esta parte de leão dos cuidados de saúde, nas
próximas décadas.

CONCLUSÃO
Os doentes apresentam na consulta um
vasto conjunto de problemas numa situação determinada. Responder a este
Rev Port Clin Geral 2007;23:181-89
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tipo de doentes exige ciência, consciência e ética. Não basta o que se aprende
nos livros ou com os resultados dos ensaios clínicos. Precisamos saber mais
sobre comorbilidade, sobre a evolução
e o processo de cuidados aos doentes
com múltiplos problemas em simultâneo. Os índices de comorbilidade facilitam a investigação da comorbilidade,
e em alguns casos permitem a sua aplicação directa na clínica. Já possuímos
um método de abordagem clínico apropriado, o método clínico centrado no
doente. No entanto, para melhor gerir
a comorbilidade precisamos quer de
instrumentos de apoio à decisão adequados, quer de um modelo organizativo de cuidados, centrado no doente, direccionado à gestão de problemas de
saúde, múltiplos, crónicos, que ocorrem
em simultâneo e cujo padrão de gravidade se altera no decurso do tempo.
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