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Estudo de caso Clínico 



Caso Clínico 2 

Dados pessoais:  

Homem, 38 anos 
Data nascimento: 12/03/1984 

Local de nascimento: Aveiro

Residência: Porto 
Profissão: Trabalha no porto de Leixões, há cerca de 1 ano e meio. 

Condições do local: Trabalha a partir das 5h da manhã, por vezes com muito frio e humidade


Queixa Principal: 

1. Dor na articulação do ombro direito, há 2 semanas, piora com frio, melhora com calor


2. Cansaço muito acentuado, há cerca de 4 meses, piora com o esforço 


História Presente: 

1. A dor na articulação teve início após trabalhar no porto, de madrugada, vários dias seguidos à chuva e 
ao frio, sem protecção adequada. Também se constipou, a semana passada, mas já está melhor. A dor 
tem vindo a agravar nas últimas semanas, com frio e humidade. Apresenta dor fixa, muito intensa, com 
sensação de peso, inchaço e dificuldade de mobilidade (abdução), mais acentuada região antero-
externa do ombro, manifesta na elevação, acima de 90º e na rotação. Já fez ecografia ao ombro, refere 
conflito subacromial. Tem recomendação para fazer fisioterapia, vai iniciar na próxima semana. Tem feito 
analgésicos e anti-inflamatórios (Ibuprofeno 400mg e Voltaren em comprimidos e gel). Aliviam as dores 



de forma ligeira. Antes desta dor se instalar, já sentia, há alguns meses, alguma perda ocasional de força 
e cansaço no braço, que associava aos dias de maior trabalho, a carregar pesos.


2. O cansaço tem vindo a ficar acentuado nos últimos 4 meses, mas já se sente cansado há mais de 1 ano. 
Refere momentos de exaustão física e mental. Dorme bem, mas descansa poucas horas e acorda 
cansado. Sente-se melhor quando descansa mais. Também não se alimenta bem, salta algumas 
refeições e tem perdido apetite. Não ganhou, ou perdeu peso, mas sente maior dilatação abdominal, nos 
últimos meses. Os intestinos também se apresentam irregulares, tem grande tendência para fezes pouco 
consistentes, por vezes diarreias líquidas. Sente-se muito friorento, nos últimos anos, e está pior desde 
os últimos 2 trabalhos. 


Outros sintomas: 

Não sente opressão torácica, não tem alterações de visão, não é irritável, ou impaciente.

Por vezes tem dores na região dorsal e lombar que associa sempre ao trabalho (carregar pesos).

Cefaleias ocasionais, não muito intensas, sensação de “cabeça cansada”, ao fim do dia, quando dorme 
menos e trabalha mais.

Por vezes, sente mucos na garganta e tem secreções nasais. Agravam com frio e humidade e alguns 
alimentos.

Não tem sede, bebe pouca água.

Tendência para cabelo oleoso.


História Pessoal: 

Mudou de trabalho há 1 ano e meio, trabalhou antes, durante 2 anos, como motorista de camiões 
frigoríficos, fazia entregas de cargas. Não gostava do que fazia, tinha que viajar muito e estar longe da 
família. Gosta mais do que faz agora, trabalha com mais pessoas à sua volta, mas o trabalho também, é 
muito pesado e não gosta de acordar tão cedo. Descansa pouco.




É casado, há 12 anos, tem 2 filhos, um rapaz com 10 e uma rapariga com 6. Relação equilibrada com a 
mulher (administrativa numa escola).

Sem restrições alimentares.

Não fuma e não bebe.

Não pratica exercício físico.

Não tira férias há 3 anos.


História passada: 

Foi operado às amígdalas com 8 anos. Operado a um joelho (menisco), aos 20 anos (lesão associada ao 
futebol).

Pai faleceu quando ele tinha 19 anos, num acidente de automóvel. A mãe tem 68 anos, vive sozinha, sofre 
de depressão há vários anos (medicada) e tem ácido úrico elevado (por vezes crises de gota).


Excreções: 

Fezes sem consistência, por vezes diarreias líquidas

Urina tem cor clara, sem cheiro, considera que urina mais do que os líquidos que bebe.


Língua: 
Língua pálida, inchada, marcada pelos dentes, húmida, com capa fina e branca, a raiz está um pouco 
afundada


Pulso geral é fino (mais do lado direito) e lento (56 p.p.m.), mas também tenso. A profundidade é média, 
mais profundo na posição proximal direita




Diagnóstico:  

Princípios terapêuticos:


Estratégia Terapêutica: 

Fitoterapia Oriental: 


Fitoterapia Ocidental: 


Dietética: 

Suplementos: 

Recomendações estilo de vida: 

Outras recomendações:


