
 

Awareness of degenerative cervical myelopathy in the primary care setting 

in Portugal: results of a survey 

 
Consentimento informado 

 

Caro(a) participante,  

Por favor, leia atentamente a informação que se segue e, caso concorde com o mencionado, prossiga para a realização 

do questionário.  

 

Este estudo insere-se no âmbito de uma Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina, no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, realizada sob orientação do Prof. Doutor Ricardo Rodrigues Pinto. 

O objetivo deste estudo é avaliar o grau de informação dos médicos internos e especialistas em Medicina Geral e 

Familiar, relativamente à mielopatia degenerativa cervical (MDC). 

As suas respostas serão estritamente confidenciais e serão apenas usadas no âmbito deste estudo. Numa das 

questões, terá a opção de fornecer o seu e-mail, não sendo, no entanto, obrigatório, pelo que se decidir não o fazer, 

a sua participação será totalmente anónima. Caso nos forneça o seu e-mail, o mesmo não será partilhado, nem usado 

para outros motivos alheios à continuação deste estudo.  

Este questionário demora cerca de 7 minutos a ser respondido. A sua participação é voluntária, pelo que poderá 

abandonar o questionário em qualquer altura, sem que qualquer consequência lhe suceda. Este estudo não é 

financiado, pelo que nenhuma compensação advirá da sua participação no mesmo. 

Quaisquer conclusões resultantes deste estudo poderão vir a ser publicadas nos devidos meios científicos. 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Em caso de dúvida, por favor contacte: catarinasmnogueira@outlook.com 
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QUESTIONÁRIO 

 

 
INFORMAÇÃO GERAL 

 

1- Com que género se identifica? 

● Feminino 

● Masculino 

● Não-binário 

● Prefiro não responder 

● Outro (Por favor especifique) 

 

2- Selecione a opção correspondente à sua 

situação atual.  

● Interno de Medicina Geral e Familiar   

● Médico especialista de Medicina Geral e 

Familiar 

 

3- Se anteriormente selecionou a opção “Interno 

de Medicina Geral e Familiar”, em que ano do 

internato se encontra?  

● 1º ano 

● 2º ano 

● 3º ano 

● 4º ano 

 

4- Se anteriormente selecionou a opção “Médico 

especialista de Medicina Geral e Familiar”, há 

quanto tempo pratica medicina como médico 

especialista? 

● Há 5 anos, ou menos 

● Entre 6 e 15 anos 

● Há mais de 15 anos 

 

5- Como classifica o seu atual horário de trabalho? 

● Tempo inteiro 

● Part-time 

 

 

6- Em que região se localiza o seu local de 

trabalho? 

● Norte 

● Centro 

● Lisboa e Vale do Tejo 

● Alentejo 

● Algarve 

● Açores 

● Madeira 

 

7- Em que setor de saúde exerce medicina? 

● Público 

● Privado 

● Ambos 

 

8- Tem alguma formação pós-graduada em 

patologias neurológicas/musculoesqueléticas 

(inclusive workshops, cursos, módulos de 

aprendizagem)? 

● Sim 

● Não 

 

9- Está ou esteve envolvido(a) na criação de 

projetos relacionados com patologia 

neurológica ou musculoesquelética 

(estudos/workshops/aulas)? 

● Sim 

● Não 

 

10- Já trabalhou ou trabalha numa unidade de saúde 

associada a um hospital universitário? 

● Sim 

● Não 

 

 

 



11- Em que faculdade tirou o curso de Medicina? 

● Universidade da Beira Interior  

● Universidade do Algarve - Faculdade de 

Medicina e Ciências Biomédicas 

● Universidade de Coimbra - Faculdade de 

Medicina  

● Universidade do Minho  

● Universidade de Lisboa - Faculdade de 

Medicina  

● Universidade Nova de Lisboa - Faculdade 

de Ciências Médicas  

● Universidade do Porto - Faculdade de 

Medicina  

● Universidade do Porto - Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar 

 

 

MIELOPATIA DEGENERATIVA 

CERVICAL – GRAU DE INFORMAÇÃO 

 

12- Já ouviu falar de mielopatia degenerativa 

cervical (MDC)? 

● Sim 

● Não 

 

13- Recorda-se de ter tido algum tipo de ensino 

relativamente a MDC?   

● Sim 

● Não 

 

14- Em que contexto ouviu falar de MDC? 

(Selecione todas as que se aplicam)  

● Não aplicável 

● Universidade - estudos pré-graduados 

● Eventos científicos 

● Jornais/revistas médicas 

● Outro (Por favor especifique) 

 

15- Como considera ser o seu conhecimento 

relativamente à apresentação clínica da MDC? 

● Muito fraco 

● Fraco 

● Moderado 

● Bom 

● Excelente 

 

16- Como considera ser o seu conhecimento 

relativamente à abordagem do doente com 

MDC? 

● Muito fraco 

● Fraco 

● Moderado 

● Bom 

● Excelente 

 

 

MIELOPATIA DEGENERATIVA 

CERVICAL – CONHECIMENTOS 

 

17- Qual pensa ser a prevalência de MDC na 

população adulta? 

● 1% 

● 2% 

● 10% 

● 20% 

● 30% 

 

18- Que sintomas podem estar presentes num 

doente com MDC? (Selecione todos os que se 

aplicam) 

● Rigidez na região cervical 

● Disfunção visual 

● Perda da coordenação motora das 

extremidades superiores 

● Perda da força de preensão da mão 

● Perda da destreza  

● Marcha instável  



● Fraqueza das extremidades inferiores 

● Incontinência urinária 

● Incontinência fecal 

 

19- Qual pensa ser o sintoma mais frequentemente 

associado a MDC? 

● Dor na região cervical  

● Marcha instável 

● Dor radicular no membro superior 

● Disfunção vesical 

 

20- Qual(s) dos seguintes achados pode(m) estar 

presente(s) durante o exame físico de um 

doente com MDC? (Selecione todos os que se 

aplicam) 

● Inversão do reflexo braquirradial  

● Hiporreflexia 

● Mioclónus 

● Teste de Babinski positivo 

● Teste de Hoffman positivo 

 

21- Qual(s) das seguintes patologias pode(m) 

mimetizar a MDC? (Selecione todas as que se 

aplicam) 

● Síndrome do túnel do carpo bilateral 

● Esclerose lateral amiotrófica  

● Esclerose múltipla 

● Deficiência em vitamina B 

 

22- Qual pensa ser, em média, o intervalo de tempo 

entre o início do quadro clínico e a avaliação do 

doente por um cirurgião da coluna? 

● 1 semana 

● 1 mês 

● 1 mês – 1 ano 

● 1-2 anos 

● 2-4 anos 

MIELOPATIA DEGENERATIVA CERVICAL – 

PRÁTICA CLÍNICA 

 

23- Quantos doentes com MDC vê, por ano, na sua 

prática clínica? 

● 0-2 

● 2-5 

● 5-10 

● >10 

 

24- Que exame imagiológico escolheria para 

estabelecer o diagnóstico de MDC? 

● Radiografia 

● TC  

● RMN 

● Mielografia 

● Eletromiografia 

 

25- Quando suspeita que um doente tem MDC, a 

que especialista normalmente o referencia?  

● Fisiatra/Fisioterapeuta 

● Neurologista 

● Cirurgião da coluna (ortopedista ou 

neurocirurgião) 

● Outro (Por favor, especifique) 

 

26- Com que frequência referencia doentes com 

MDC para tratamento conservador 

(Fisioterapia ou outros)? 

● É sempre a minha primeira opção 

● Apenas em doentes com sintomatologia 

ligeira 

● Apenas após aconselhamento por 

especialista da coluna/neurologista   

● Outro (Por favor, especifique) 

 



27- Na sua experiência profissional, qual a 

principal razão para atrasar a referenciação de 

um doente para um cirurgião da coluna? 

●  Elevado tempo de espera para as consultas  

●  Evitar complicações associadas à cirurgia  

●  Baixa confiança na eficácia da cirurgia  

● Outro (Por favor, especifique) 

 

28- Na sua opinião, qual o impacto que o 

tratamento conservador tem, na prevenção da 

progressão da MDC? 

● Nenhum  

● Baixo 

● Moderado 

● Alto 

● Extremo 

 

29- Qual costuma ser o seu próximo passo, perante 

um doente com MDC que melhora 

clinicamente, após um período de tratamento 

conservador? 

● Manter o tratamento conservador  

● Parar o tratamento conservador 

● Nunca altero o tratamento sem 

aconselhamento prévio por um especialista 

da coluna  

● Outro (Por favor, especifique) 

 

30- Qual costuma ser o seu próximo passo, perante 

um doente com MDC que piora clinicamente, 

após um período de tratamento conservador? 

● Alterar para uma técnica conservadora 

diferente 

● Referenciar o doente para um especialista 

da coluna 

● Nunca altero o tratamento sem 

aconselhamento prévio por um especialista 

da coluna  

● Outro (Por favor, especifique) 

 

31- Na sua opinião, qual o impacto que o 

tratamento cirúrgico tem, na prevenção da 

progressão da MDC? 

● Nenhum 

● Baixo 

● Moderado 

● Alto 

● Extremo 

 

32- Que doentes devem ser submetidos a 

tratamento cirúrgico imediato? (Selecione 

todos os que se aplicam) 

● Doentes com MDC ligeira  

● Doentes com MDC moderada 

● Doentes com MDC severa  

● Doentes com evidencia imagiológica de 

compressão medular, mas sem sinais ou 

sintomas de compressão medular 

(mielopatia) nem de radiculopatia  

● Doentes com evidência imagiológica de 

compressão medular, sem sinais ou 

sintomas de mielopatia, mas com evidência 

clínica ou eletrofisiológica de radiculopatia  

● Doentes com MDC progressiva 

 

33- Em que período, pensa ser atingida a 

recuperação máxima do doente, após cirurgia? 

● 2-6 meses 

● 6-12 meses 

● 12-18 meses 

● 18-24 meses 

 

34- Quais dos seguintes fatores acha que predizem 

um pior resultado após o tratamento cirúrgico? 

(Selecione todos os que se aplicam) 

● Sintomatologia de longa duração 

● Maior severidade da doença  



● Idade avançada 

● Sexo feminino 

 

 

MIELOPATIA DEGENERATIVA CERVICAL – 

OPINIÕES 

 

35- Quão importante considera ser o diagnóstico 

precoce de DCM? 

● Não é importante 

● Pouco importante 

● Moderadamente importante 

● Muito importante 

● Extremamente importante 

 

36- Qual(s) considera ser a(s) principal(s) razão 

para o atraso diagnóstico de MDC no seu local 

de trabalho? (Selecione todas as que se 

aplicam) 

● Reduzido conhecimento sobre a doença 

● Reduzido acesso a exames imagiológicos, 

por parte dos cuidados de saúde primários 

(ex: MRI) 

● Sobreposição de sintomas com outras 

patologias neurológicas   

● Excesso de confiança relativamente ao 

tratamento conservador, para além dos 

benefícios demonstrados  

● Exame físico incompleto dos doentes nos 

cuidados de saúde primários  

● Outro (Por favor, especifique) 

 

 

 

 

37- Na sua opinião, que medida teria o maior 

potencial na redução do tempo entre a primeira 

avaliação do doente nos cuidados de saúde 

primários e a avaliação por parte de um 

cirurgião da coluna?  

● Desenvolvimento de ferramentas 

diagnósticas para uma melhor triagem nos 

cuidados de saúde primários  

● Otimização dos avaliadores de sintomas 

(checklists de sintomas) relativamente à 

MDC 

● Facilitar o acesso a exames de imagem, por 

parte dos médicos de cuidados de saúde 

primários  

● Referenciação direta dos doentes com 

clínica neurológica à cirurgia da coluna  

● Elaboração de vias que, tendo em conta a 

clínica do doente, facilitem o acesso à 

avaliação por especialistas da coluna 

 

38- Qual pensa ser a principal razão para a falta de 

conhecimento sobre MDC?  

● Ensino insuficiente sobre MDC nas 

Faculdades de medicina 

● Prática insuficiente na abordagem a MDC 

durante o internato de Medicina Geral e 

Familiar  

● Presença de “Neurofobia” nos cuidados de 

saúde primários 

● Inexistência de um termo MeSH do Index 

Medicus para MDC, resultando em 

terminologia inconsistente   

● Falta de recomendações de elevada 

evidência relativamente à abordagem do 

doente com MDC  

 

 

 

 



39- Na sua opinião, qual das seguintes medidas 

seria a mais indicada para melhorar a 

consciencialização/abordagem dos doentes 

com MDC nos cuidados de saúde primários? 

● Investir na consciencialização da MDC na 

população geral  

● Desenvolver critérios de diagnóstico para 

MDC 

● Melhorar a comunicação entre médicos de 

cuidados de saúde primários e médicos de 

especialidades hospitalares  

● Facilitar o acesso a exames de imagem 

avançados, de modo a diminuir o erro 

diagnóstico  

● Explorar terapias adjuvantes que ajudem na 

recuperação dos doentes com MDC (ex: 

fármacos neuroprotetores) 

● Outros (Por favor, especifique) 

 

40- Acha necessário que os médicos de medicina 

geral e familiar estejam mais informados 

relativamente à MDC? 

● Sim 

● Não 

 

41- Caso esteja interessado(a) em participar num 

modulo de aprendizagem sobre MDC, por 

favor, insira o seu e-mail: ______________ 


