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PREFÁCIO 
O presente trabalho resulta de quatro anos de construção, revisão e atualização. Surgiu da necessi-

dade da montagem de protocolos práticos, que permitissem uma consulta rápida, em caso de dúvida,  du-
rante uma consulta médica além de servirem como base e normatização de condutas clínicas na Residência 
de Medicina e Família e Comunidade da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Ao iniciarmos a elaboração deste material, vimos a grande quantidade de informações dispersas em 
várias bases de dados, todas igualmente úteis e bem fundamentadas. Mas o grande número de informações 
gerava também difi cudades no momento que o profi ssional precisava de um rápido esclarecimento durante 
um atendimento. A partir daí iniciamos uma compilação de dados sobre cada grande ação programática 
buscando exatamente facilitar o esclarecimento de dúvidas.

A iniciativa foi muito bem recebida pelos residentes e, posteriormente, pelos acadêmicos em estágio 
curricular obrigatório na UAPS de Parque Guarani. Os colegas preceptores da Residência na mesma UAPS 
também se entusiasmaram e prestaram toda a assistência possível nesta construção, visando trazer para a 
realidade diuturna do atendimento dos residentes médicos a integração com a equipe e a ampliação do con-
ceito de uma atenção integral e centrada na pessoa. Alguns colegas médicos da Estratégia Saúde da Família 
acabaram por se interessar em conhecer os então protocolos de atendimento médico da Residência e, uma 
vez tendo acesso a eles, se entusiasmaram e sugeriram que eles pudessem ser partilhados com outros colegas.  
Foi este o início do que veio a culminar agora.

Mas foi o apoio do Pró-Saúde/Medicina/UFJF que permitiu que este momento de partilhar este 
trabalho chegasse.

 
Dayse Maria Morais e Souza

Organizadora





APRESENTAÇÃO
A Residência Multiprofi ssional em Saúde da Família integrada à Medicina de Família e Comunidade e 

o NATES/UFJF, com apoio do Pró-Saúde, passam a disponibilizar a todos os Médicos de Família de Juiz de 
Fora as rotinas clínicas que vem sendo elaboradas e aplicadas na Residência Multiprofi ssional em Saúde da 
Família, UAPS Parque Guarani.

Estas rotinas se baseiam nas Linhas-Guia do Estado de Minas Gerais, Cadernos de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde, Projeto Diretrizes, consensos de especialidades e ampla bibliografi a. Também se 
baseiam na prática clínica diária. São rotinas submetidas a revisões anuais e têm o propósito de oferecer uma 
base para o atendimento, permitindo uma rápida consulta no momento em que surge alguma dúvida. Pro-
curam ser práticas e de fácil acesso.

Honrando a parceria com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, através da Secretaria de Saúde, Sa-
neamento e Desenvolvimento Ambiental, e com o apoio do Pró-Saúde  trazemos aos médicos de Família e 
Comunidade o que, esperamos, possa contribuir com o atendimento diuturno nas UAPS da Estratégia em 
Saúde da Família. Cabe lembrar que este material é alvo de permanente revisão, para se manter atualizado e 
em conformidade com os avanços e orientações do Ministério da Saúde, Programa Saúde em Casa (Secretaria 
de Saúde do Estado de Minas Gerais) e sociedades de especialidades.

Este é um material em aberto e sugestões para melhorá-lo serão sempre bem-vindas. A idéia básica é que 
se tornem um projeto de construção conjunta entre a Residência e os médicos de Família da rede municipal.

Agradecemos particularmente ao Pró-Saúde/Medicina/UFJF que viabilizou esta publicação, permitin-
do dar forma e matéria a um sonho.

Esperamos que seja útil a todos e, desde já, agradecemos o interesse e a colaboração.

Dayse Maria Morais e Souza
Organizadora





1.1 - PUERICULTURA

1.1.1. CONSULTAS: 

Intervalos:
• mensal até 6 meses de idade
• trimestral entre 6 meses e 2 anos de idade
• semestral entre 2 e 5 anos de idade
• intercalando consulta médica/consulta de enfermagem

1.1.2. VISITA DOMICILIAR DO RECÉM-NATO:

Orientações:
• feita na 1ª semana de vida
• conduzida pela Enfermagem e o Serviço Social
• orientação da mãe quanto aos cuidados do recém-nato, cuidados com o coto 

umbilical, estímulo ao aleitamento materno e cuidados com a mama, verifi car as 
condições da mãe, avaliar condições familiares, ambientais e sociais

• marcação da 1ª consulta de puericultura para o médico

1.1.3. PARÂMETROS AVALIADOS EM CADA CONSULTA:

• crescimento e desenvolvimento
• alimentação e avaliação do estado nutricional
• calendário vacinal
• rastreamento, quando indicado
• orientações e esclarecimento de dúvidas dos pais e/ou cuidadores

CAPÍTULO 1 

Saúde da Criança
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1.1.4. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Lembrar:

Quadro 1: Determinantes do crescimento e desenvolvimento infantil:

Criança  

Genética  
Meio ambiente                                        
Relações familiares
Relações sociais
Qualidade e oportunidade de vida  

Desenvolvimento físico e emocional

Fonte: PROMEF, Ciclo 1, módulo 3: A puericultura na prática de Medicina de Família e Comunidade, p.70.

1.1.4.1. Crescimento:

◊ avaliado pelas medidas antropométricas: peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico. As medidas são lançadas 
nas curvas de crescimento (em anexo), constantes no cartão da criança. Sugere-se a anexação de folhas com as curvas de 
crescimento ao prontuário da criança, visando a melhoria do acompanhamento.

◊ atenção à desnutrição e ao sobrepeso. Avaliação e acompanhamento da desnutrição, ver protocolo do SAD.
◊ sobrepeso: considera-se como sobrepeso quando a criança estiver 20% acima do peso máximo para a idade, sendo a estatura 

a ideal. Outra forma de avaliação e acompanhamento do sobrepeso é o cálculo do IMC, a partir do 2º ano de idade, 
colocando-o no gráfi co de acompanhamento (em anexo).

◊ cálculos rápidos: 
 º crescimento ponderal:

 ■  ao nascer:
 - abaixo de 2.500g → baixo peso
 - acima de 4.000g → macrossomia

 ■ aquisição de peso:  ■ ■ ■ ■

    

 - no 1º ano:  1º trimestre: 700g/mês = total: 2.100g
2º trimestre: 600g/mês = total: 1.800g
3º trimestre: 500g/mês = total: 1.500g
4º trimestre: 400g/mês = total: 1.200g
→ total no 1° ano → 6.600g

 - no 2º ano:  1º semestre: 200g/mês = total: 1.200g
2º semestre: 180g/mês = total: 1.080g
→ total no 2º ano → 2.280g.

 - a partir do 2º ano: P= I X 2 + 9
Onde: P = peso
    I = idade em anos.

 º crescimento estatural: 
 ■ no 1º ano:                                                         

   1º trimestre: 3cm/mês = total: 9cm
2º trimestre: 2cm/mês = total: 6cm
3º trimestre: 5cm
4º trimestre: 5cm
→total no 1º ano: 25cm
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 ■ no 2º ano: 10cm
 ■ no 3º ano: 10cm
 ■ do 4º ano à puberdade: 5 – 7cm/ano.

 º perímetro cefálico: 
 ■ é medido usando-se uma fi ta métrica não extensível, na altura das arcadas supraorbitárias, anteriormente, e da maior 

proeminência  do osso occipital, posteriormente.
 ■ ao nascer: 33 a 37cm (média: 35cm)
 ■ no 1º ano: 

        
1º trimestre: 2cm/mês = total: 6cm
2º trimestre: 1cm/mês = total: 3cm
3º e 4º trimestres: 0,5cm/mês = total: 3cm
→ total no 1º ano: 12cm

 ■ relação perímetro cefálico/perímetro torácico (PC/PT):
 - do nascimento até 6 meses: PC>PT
 - acima de 6 meses: PC<PT

OBS:  
 ■ inversão da relação PC/PT: entre 0 e 3 meses:

 - com PT normal: microcefalia
 - com PC normal: macrossomia

 ■ inversão da relação PC/PT: acima de 6 meses:
 - com PT normal: hidrocefalia
 - com PC normal: desnutrição importante

 º erupção dentária: inicia-se entre 6 e 7 meses.

1.1.4.2. Desenvolvimento:

◊ a cronologia de aquisição de habilidades tem direção cefalocaudal e próximo-distal, baseando-se nas habilidades 
anteriormente adquiridas.

◊ o desenvolvimento normal apresenta alternância entre períodos de equilíbrio (assimilação e organização das aquisições) 
e desequilíbrio (expansão das aquisições). Nos períodos de equilíbrio, em geral, a criança se mostra tranquila; nos de 
expansão, ao contrário, se mostra inquieta.

◊ acompanhamento do desenvolvimento: pela observação e avaliação objetiva. Na idade escolar, o desempenho na escola 
também permite avaliar o desenvolvimento. A avaliação objetiva é feita através de teste de refl exos, estimulação visual, sonora 
e tátil, observação de habilidades motoras e resposta a estímulos comportamentais.

◊ em anexo segue a ficha de acompanhamento e desenvolvimento do Ministério da Saúde, que também consta do 
Cartão da Criança.

◊ avaliação de refl exos: devem ser avaliados os seguintes refl exos:
 º refl exo tônico cervical e de retifi cação postural – desaparecem até o 2º mês;
 º refl exo de Moro – desaparece até o 4º mês;
 º sinal de Babinski – presente até os 18 meses;
 º refl exos normais que desaparecem e reaparecem como atividade voluntária:

 - preensão – involuntário até o 6º mês;
 - sucção;
 - marcha.
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◊ sinais de alerta do desenvolvimento:

Tabela 1.1: Sinais de alerta do desenvolvimento:
Idade (meses) Observação clínica

2 Não vira em direção a ruídos ou algo que atraia a atenção
4 a 5 Ausência de sorriso social ou arrulhos
8 a 9 Não alcança objetos ou não retribui emoções/expressões

12 Ausência de sinais de expressão ou permuta de sons imitativos com os cuidadores

18 Não há sinais de interações complexas para solução de problemas (seguir instruções em duas etapas)

24 Não utiliza palavras para satisfazer necessidades

36 a 48 Não há sinais de uso de ideias lógicas com os cuidadores ou brincadeiras imaginativas com brinquedos

Fonte: Current de Medicina de Família e Comunidade, South-Paul, 2010.

1.1.5. ALIMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL:

• estimular o aleitamento materno, que deve ser exclusivo até os 6 meses de idade. Verificar e orientar a pega: a criança 
deve abocanhar boa parte da aréola mamária, com o lábio inferior voltado para fora, o queixo encostado na mama e 
a barriga encostada na barriga da mãe.

• nos casos de aleitamento materno exclusivo inicia-se a introdução de outros alimentos após os 6 meses de idade, começando 
com sucos e papas de frutas; depois de um mês, introduz-se a papa de legumes e carne no horário do almoço e, um mês depois, 
no horário equivalente ao jantar. A papa de frutas substitui a mamada das 14 horas. Deve-se procurar manter o aleitamento 
materno até os 2 anos, se possível.

• a avaliação nutricional é feita através dos parâmetros antropométricos, levando-se em consideração o biótipo da criança e dos pais.
• aleitamento artifi cial: volume e número de refeições lácteas, por faixa etária: 

Tabela 1.2: Refeições lácteas por faixa etária:
IDADE (dias)                         VOLUME (ml)                  Nº. DE REFEIÇÕES

7 a 30                                                                          60 a 120 6 a 8
30 a 60                                                                    120 a 150  6 a 8
60 a 90                                                                    150 a 180   5 a 6
80 a 180                                                                 180 a 200   4 a 5
180 a 365                                                               180 a 200  2 a 3

Fonte: Dez Passos para uma Alimentação Saudável, Ministério da Saúde, 2002.

1.1.6. CALENDÁRIO VACINAL:

Tabela 1.3: Calendário vacinal:
IDADE VACINA DOSE

Ao nascer BCG
Hepatite B*

Dose única
1ª dose

1 mês Hepatite B** 2ª dose

2 meses
VOP (Sabin)

Rotavírus
Tetravalente

Pneumocóccica

1ª dose
1ª dose
1ª dose
1ª dose

3 meses Meningocóccica C 1ª dose
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IDADE VACINA DOSE

4 meses
VOP (Sabin)

Rotavírus
Tetravalente

Pneumocóccica

2ª dose
2ª dose
2ª dose
2ª dose

5 meses Meningocóccica C 2ª dose

6 meses
VOP (Sabin)
Tetravalente

Pneumocóccica

3ª dose
3ª dose
3ª dose

7 meses Hepatite B 3ª dose

9 meses Febre Amarela*** Dose inicial

12 meses Triviral
Meningocóccica C

1ª dose
Reforço

15 meses
VOP (Sabin)

DPT
Pneumocóccica

1º reforço
1° reforço

Reforço único

5 anos Triviral
DPT ****

Reforço único
2º reforço

* o intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª doses da vacina contra Hepatite B é de 30 dias.

** o intervalo entre a 2ª e a 3ª doses é de 2 meses, desde que o intervalo de tempo decorrido da 1ª dose seja, no mínimo, de 4 meses e a criança 

já tenha completado 6 meses de idade.

*** Nas regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada 10 anos.

**** Reforço a cada 10 anos, por toda a vida. Em caso de gravidez e na profi laxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este 

intervalo para 5 anos.

BCG: vacina contra a tuberculose

DPT: vacina tríplice contra difteria, coqueluche e tétano

dT: vacina dupla, tipo adulto, contra difteria e tétano

TETRAVALENTE: DPT+Hib( Haemophilus infl uenzae b)

TRIVIRAL: vacina tríplice contra sarampo, caxumba e rubéola

• em toda consulta, verifi car se o calendário vacinal está em dia.
• encaminhar para tomar as vacinas em atraso, logo após a consulta.

1.1.7. RASTREAMENTO:

• em crianças assintomáticas, com o objetivo de promoção e prevenção de saúde. Os mais comuns são: teste do pezinho e teste auditivo.
• em mães com sorologia positiva para Hepatite B deve ser solicitado anti-Hbs e o HbsAg aos 9 meses de idade.

1.1.8. ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS:

• em todas as consultas;
• fazer a orientação de acordo com a faixa etária;
• esclarecer as dúvidas apresentadas pelos pais ou responsáveis (esclarecimento mediante solicitação);
• na suspeição de défi cit nutricional nas consultas de enfermagem, comunica-se ao médico que marca consulta mais rápida para avaliação.
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1.1.9. SEQUÊNCIA DA CONSULTA:

• anamnese: dieta, apetite, funções de eliminação, queixas específi cas, dúvidas.
• verifi cação do calendário vacinal no Cartão da Criança.
• aferição de: peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico.
• ausculta cardiopulmonar.
• exame físico dirigido a queixas específi cas.
• anotação dos dados no Cartão da Criança. Lembrar que, na curva de crescimento, não se escreve o peso e a altura. Coloca-se 

apenas a marca no local adequado da curva. Não deixar de anotar intercorrências.
• prescrição de suplementos vitamínicos e outros medicamentos que se fi zerem necessários.
• orientações aos pais ou responsáveis.
• agendamento da consulta subsequente.
• na 1ª consulta de puericultura é imperativo o exame completo e segmentar da criança, incluindo, além do anteriormente 

exposto: verifi cação de fontanelas, pesquisa de refl exo plantar e palmar, exame otológico, exame da nasofaringe, palpação 
cervical, inspeção e palpação abdominal, exame da genitália, exame da articulação coxo-femural.

• na consulta de 2 anos: refazer exame completo, prescrever vermífugo e solicitar hemograma completo, glicemia, EAS, MIF. 
Orientar retornos semestrais até os 5 anos de idade.

• ao fi nal da primeira consulta médica, a criança deve ser encaminhada ao Serviço Social.

1.1.10. MEDICAMENTOS MAIS USADOS EM PEDIATRIA:

1.1.10.1. Vitaminas:

◊ Sulfato Ferroso: (20% de ferro elementar) 1 mg/kg/dose 2 vezes ao dia na prevenção da anemia. Nas soluções orais com 125mg/ml, 
cada gota tem 1mg de ferro elementar; daí, 1gota/kg/dose. No tratamento da anemia pode-se levar a dose até 2 – 3 gotas/kg/dia, 2 vezes 
ao dia. No xarope, temos apresentações com 125mg/5ml (25mg de ferro elementar/ml) e 150mg/5ml (30mg de ferro elementar/5ml).

◊ Vitamina C: lactentes: 30 – 40mg/dia; crianças: 40 – 50mg/dia. Gotas com 10mg/gota.
◊ Protovit (multivitamínico): 1 gota/kg/dia, em 2 tomadas, meia hora antes das principais refeições. 

1.1.10.2. Hidratação:

◊ venosa:
 º etapa rápida: SG 5%/SF 0,9% 1:1 → 50ml/kg na 1ª hora;
 º etapa lenta: SG 5%/SF 0,9% 1:1 → 50ml/kg para correr em 4 horas;
 º lembrar que cada gota do equipo comum equivale a 3 microgotas.

◊ soro oral padrão OMS: 1 envelope para 1 litro de água fi ltrada ou fervida → oferta frequente de pequenos volumes.

1.1.10.3.  Antimicrobianos: 

◊ Ácido Nalidíxico: 50 – 55mg/kg/dia, de 6/6h, como terapêutico. 30mg/kg/dia, de 12/12h na quimioprofi laxia. Suspensão com 
250mg/5ml e comprimidos de 50mg.

◊ Amicacina: 15 – 22,5 mg/kg/dia de 8/8h. Pode ser dada em dose única diária em pacientes acima de 1 ano, estáveis, sem 
imunodepressão, sem insufi ciência renal e hepática. Temos ampolas com 100, 250 e 500mg.

◊ Amoxacilina: 50 – 100mg/kg/dia, de 8/8h. No recém-nato abaixo de 3 meses de idade: 20 – 30mg/kg/dia, de 12/12h. 
Comprimidos de 500 e 850mg. Suspensão de 125mg/5ml, 250mg/5ml e 500mg/5ml.
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◊ Azitromicina: 2 -12mg/kg/dia, dose única diária, por 3 a 5 dias. Dose máxima de 500mg/dia.  Suspensão com 200mg/5ml. 
Compr. com 250 ou 500mg. 

◊ Cefalexina: 25 – 50mg/kg/dia, de 6/6h, por 10 dias. Em otite média aguda ou infecções graves, usar dose dobrada: 50 – 
100mg/kg/dia, por 10 dias, de 6/6h. Suspensão oral com 250mg/5ml. Compr. de 250 e 500mg.

◊ Cefaclor: 20 – 40mg/kg/dia, de 8/8h, dose máxima de 2g/dia. Suspensão com 250mg/5ml e 375mg/5ml. Compr. com 250 
e 500mg.

◊ Eritromicina: 30 – 50mg/kg/dia, de 8/8h ou de 6/6h. Dose máxima diária de 500mg por dose (2g/dia). Na forma de 
estearato, a suspensão oral tem 125 e 250mg/5ml e os compr. ou drágeas, 250 e 500mg. Na forma de estolato, suspensão 
oral com 125 e 250mg/5ml, gotas com 100mg/ml (5mg/gota) e compr. ou drágeas de 250 e 500mg.

◊ Metronidazol: 20 – 30mg/kg/dia, de 12/12h ou de 8/8h. Dose máxima diária de 4g/dia. Suspensão com 40mg/ml 
(200mg/5ml) e compr. com 250 e 400mg. No tratamento da amebíase: 35 – 50mg/kg/dia, de 12/12 ou de 8/8h, por 5 a 10 
dias. No tratamento da giardíase: 15 – 20mg/kg/dia, de 12/12h ou de 8/8h, por 7 dias.

◊ Nitrofurantoína: 5 – 7 mg/kg/dia, de 6/6h (junto com as refeições). Dose máxima diária: 400mg/dia. Tratamento por 
10 dias. Na quimioprofi laxia de ITU: 1 – 2mg/kg/dia, uma vez ao dia. Suspensão com 25mg/5ml e compr. com 100mg.

◊ Penicilina G Procaína: 25.000 – 50.000UI/kg/dia.
◊ Penicilina G Benzatina:  25.000 – 50.000UI/kg/dia. Forma prática: crianças com menos de 20kg (até cerca de 5 anos) → 

300.000 a 600.000UI; com mais de 20kg (acima de 5 anos) → 1.200.000 a 2.400.000UI.
◊ Penicilina V: 40.000 – 80.000UI/kg/dia, de 8/8h, por 10 dias. Solução oral com 400.000UI/5ml e compr. com 500.000 e 

1.200.000UI.
◊ Sulfametoxazol com Trimetroprin: 40/8mg/kg/dia, de 12/12h, por 7 a 14 dias. Na quimioprofi laxia da ITU: 10/2mg/kg/

dia. Suspensão oral com 200/40mg/5ml e de 400/80mg/5ml. Compr. com 400/80mg e compr. F com 800/160mg.
◊ Tobramicina colírio e Ciprofloxacino colírio: preferenciais para o tratamento de conjuntivites bacterianas na 

infância. Dose de 1 – 2 gotas, em cada olho, 3 - 4 vezes ao dia, durante 10 dias. 

1.1.10.4. Antifúngicos:

◊ Cetoconazol: crianças com menos de 2 anos: 3 – 6mg/kg/dia, dose única ou crianças com menos de 20kg: 50mg/dia. 
Crianças entre 20 e 40 kg: 100mg/dia. Acima de 40 kg: 200mg/dia. Não usar por mais de 4 semanas.

◊ Nistatina: prematuros: 100.000U (1 ml), 4 vezes ao dia. Lactentes: 200.000U (2ml), 4 vezes ao dia. Crianças: 400.000U 
(4ml), 4 vezes ao dia. Aplicar a metade em cada lado da boca, por 10 a 14 dias, nos casos de Candidíase oral. Na Candidíase 
intestinal: dobrar ou triplicar a dose. Suspensão oral com 100.000U/ml.

1.1.10.5. Probióticos:

◊ Sacharomyces boulardil (Floratil): 100 – 200mg, duas vezes ao dia, por 3 dias. Sache com 200mg e cápsulas com 
100 e 200mg. Ingerir de manhã em jejum e à noite antes de deitar.

1.1.10.6. Antieméticos:

◊ Bromoprida: 0,5 – 1mg/kg/dia, de 8/8h, por via oral. Gotas com 4mg/ml (0,17mg/gota) e 8mg/ml (só o Plamet®); compr. 
com 10mg. Em geral, 1gota/kg/dose nas apresentações de 4mg/ml. Na solução oral temos 5mg/5ml, usando-se 1 ml para 
cada 5kg/dose, de 8/8h. Aplicação IM: 0,03mg/kg/dose. Ampolas com 4mg/ml.

◊ Metoclopramida: crianças menores de 6 anos: 0,1 – 0,2mg/kg/dose, de 8/8h, com dose máxima de 0,8mg/dia (VO, IM, 
EV). Gotas pediátricas: 4mg/ml. Gotas adulto: 10mg/ml. Compr. 10mg. Ampolas: 10mg em 2 ml (5mg/ml).

1.1.10.7. Anti-inflamatórios não-esteroides:

◊ Diclofenaco potássico: não usar abaixo de 1 ano. 2 – 3mg/kg/dia de 8/8h ou 6/6h ou 12/12h. Suspensão oral com 10mg/5ml e 
suspensão gotas com 35mg/ml.

◊ Nimesulida: não usar abaixo de 2 anos. 1 gota/kg/dose, de 12/12h.
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1.1.10.8. Anti-histamínicos:

◊ Dexclorferinamina: 0,15mg/kg/dia. Entre 2 e 5 anos: 0,5mg/dose, com dose máxima de 3mg/dia. Entre 6 e 10 anos: 1 mg/
dose, com dose máxima de 6mg/dia. Xarope com 2mg/5ml. Não usar abaixo de 2 anos.

◊ Prometazina: 0,1mg/kg/dose, aplicação IM. Ampolas com 50mg/2ml (25mg/ml).

1.1.10.9. Antiparasitários:

◊ Albendazol: acima de 2 anos: 400mg em dose única (na teníase, repetir por 3 dias; na giardíase, por 5 dias). Suspensão oral 
com 400mg/10ml. Compr. mastigáveis com 200 e 400mg.

◊ Ivermectina: dose oral única: 150 - 400μg/kg. Dose prática para uso: 
 º 15 – 25kg → meio cp.
 º 26 – 40kg → 1 cp.
 º 45 – 64kg → 1 e meio cp.

Compr. com 6mg. Não usar em crianças com menos de 15 kg de peso.
◊ Mebendazol: em menores de 2 anos é melhor evitar. Doses práticas: entre 2 e 5 anos: 2,5ml/dose, 2 vezes ao dia; entre 5 e 

7 anos: 5ml/dose, 2 vezes ao dia; entre 7 e 10anos: 7,5ml/dose, 2 vezes ao dia; acima de 10 anos: 10ml/dose, 2 vezes ao dia. 
Suspensão com 100mg/5ml e compr. com 500mg.

◊ Levamizol: menores de 2 anos: 20 – 40mg, dose única; de 2 a 8 anos: 40 – 80mg, dose única; acima de 8 anos: 80 – 150mg, 
dose única. Repetir após 21 dias. Suspensão com 80mg/30ml e compr. com 80mg e 150mg.

1.1.10.10. Mucolíticos:

◊ Carbocisteína: 1 a 5 anos: 5mg/kg/dose ou 2 gotas/kg/dose ou 1 ml do xarope pediátrico para cada 4 kg de peso, de 8/8h. 
Xarope pediátrico com 100mg/ml, gotas com 50mg/ml (2,5mg/gota). Xarope adulto com 250mg/5ml.

1.1.10.11. Broncodilatadores:

◊ Salbutamol: VO: abaixo de 6 anos: 0,1 – 0,2mg/kg/dose, (equivalente a 0,25 – 0,5 ml/kg/dose) de 8/8h; dose máxima de 
4mg/dose . De 6 a 12 anos: 2mg/dose, de 8/8h. Máximo de 24mg/dia. Xarope com 2mg/5ml. 

◊ Bromidrato de fenoterol (Berotec): na nebulização: crianças menores de 7 anos: 1 gota/3kg/dose, de 8/8h. Acima de 7 
anos: 8 – 10 gotas/dose, de 8/8h. Nas crises, a nebulização pode ser repetida após 30 minutos, se necessário. A apresentação 
gotas tem 5mg/ml (1 ml=20 gotas). VO: xarope pediátrico com  2,5mg/10ml – menores de 1 ano: 5ml/dose, de 12/12h; 
entre 1 e 6 anos: 5ml/dose, de 8/8h; entre 6 e 14 anos: 10ml/dose, de 8/8h.

◊ Aminofi lina: menores de 1 ano: iniciar com 4mg/kg/dose, de 6/6h e aumentar a cada 3 dias até a dose máxima de 0,3 X 
idade em semanas +8= total de mg por dose. Entre 1 e 12 anos: 6mg/kg/dose, de 6/6h. Apresentação gotas com 12mg/
gota. Ampolas de 10ml com 240mg. Compr. com 100 e 200mg.

◊ Brometo de ipratrópio: em geral, na nebulização, dobro do número de gotas do Berotec. Solução para inalação com 
0,250mg/ml. 

1.1.10.12. Corticosteroides sistêmicos:

◊ Betametasona: 0,5mg/kg/dia, de 12/12h, 8/8h ou 6/6h. Elixir com 0,5mg/5ml. Gotas com 0,5mg/ml (20 gotas).
◊ Hidrocortisona: dose de ataque: 4 – 8mg/kg/dia, dose única, máximo de 250mg/dia. Frascos com 100mg e 500mg. Diluir 

para 10 ml, o que facilita o cálculo da dose: 10mg/ml para os frascos com 100mg e 50mg/ml nos frascos com 500mg.
◊ Dexametasona: 0,4mg/kg/dia de 12/12h, 8/8h ou 6/6h.Elixir com 0,5mg/5ml.
◊ Prednisolona: 1mg/kg/dose, de 6/6h, nos primeiros 2 dias; depois: 1 – 2mg/kg/dia, de 12/12h, por até 5 dias. Solução oral: 

5mg/5ml (genérico) e 15mg/5ml ( Predsim® e Prelone®).

1.1.10.13. Analgésicos, antipiréticos:

◊ Ibuprofeno: 5 – 10mg/kg/dose, até de 6/6h. Apresentação gotas com 50mg/ml – 2,5mg/gota. Na prática, usa-se 1 gota/kg/dose.
◊ Dipirona: 10 – 25mg/kg/dose, até de 6/6h. Gotas com 25mg/gota. Na prática usa-se 1 gota/kg/dose. Xarope com 50mg/

ml. Compr. com 500mg.
◊ Paracetamol: 10 – 15mg/kg/dose, até de 6/6h. Gotas com 100mg/ml (dose prática: 2gotas/kg/dose) e 200mg/ml (dose 

prática: 1 gota/kg/dose). Compr. com 500mg e 750mg.
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ANEXOS

ANEXO 1: TABELAS DE CRESCIMENTO:

Tabela 1.4: Peso / Idade (Padrão NCHS) - SEXO FEMININO:

Estado Nutricional

Idade

p < 0,1
Peso muito
baixo para

idade

p 3
Peso baixo 
para idade

p 10
Risco nutricional

p 50
Eutrofi a
(média)

p 97
Risco de sobrepeso

0 meses 1,8 2,3 2,6 3,2 3,9
1 mês 2,2                                        2,9 3,2 4,0 5,0

2 meses 2,7                 3,4 3,8 4,7 6,0
3 meses 3,2                 4,0 4,4 5,4 6,9
4 meses 3,7                 4,6 5,0 6,0 7,6
5 meses 4,1                 5,1 5,6 6,7 8,3
6 meses 4,6                5,6 6,1 7,2 8,9
7 meses 5,0                6,0 6,5 7,7 9,5
8 meses 5,3                6,4 7,0 8,2 10,0
9 meses 5,7                6,7 7,3 8,6 10,4
10 meses 5,9                7,0 7,6 8,9 10,8
11 meses 6,2                7,3 7,9 9,2 11,2

1 ano 6,4                7,6 8,2 9,5 11,5
1,1 ano 6,6                7,8 8,4 9,8 11,8
1,2 ano 6,7                8,0 8,6 10,0 12,0
1,3 ano 6,9                8,1 8,8 10,2 12,3
1,4 ano 7,0                                 8,3 9,0 10,4 12,5
1,5 ano 7,2                          8,5 9,2 10,6 12,7
1,6 ano 7,3                8,6 9,3 10,8 13,0
1,7 ano 7,5                8,8 9,5 11,0 13,2
1,8 ano 7,6                8,9 9,7 11,2 13,4
1,9 ano 7,7                9,1 9,8 11,4 13,6
1,10 ano 7,9                9,3 10,0 11,5 13,9
1,11 ano 8,0 9,4 10,2 11,7 14,1
2 anos 8,3                9,6 10,3 11,8 14,4

2,1 anos 8,4                9,7 10,5 12,0 14,8
2,2 anos 8,5                                9,9 10,6 12,2 15,1
2,3 anos 8,6              10,1 10,8 12,4 15,4
2,4 anos 8,8              10,2 11,0 12,6 15,7
2,5 anos 8,9              10,4 11,1 12,8 16,0
2,6 anos 9,0              10,5 11,3 13,0 16,2
2,7 anos 9,1             10,6 11,5 13,2 16,5
2,8 anos 9,2             10,8 11,6 13,4 16,8
2,9 anos 9,4             10,9 11,8 13,6 17,0
2,10 anos 9,5             11,1 11,9 13,8 17,3
2,11 anos 9,6             11,2 12,1 13,9 17,5

3 anos 9,7              11,3 12,2 14,1 17,8
3,1 anos 9,8             11,5 12,4 14,3 18,0
3,2 anos 9,9             11,6 12,5 14,4 18,3
3,3 anos 10,0             11,7 12,6 14,6 18,5
3,4 anos 10,1             11,8 12,8 14,8 18,7



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família56

Estado Nutricional

Idade

p < 0,1
Peso muito
baixo para

idade

p 3
Peso baixo 
para idade

p 10
Risco nutricional

p 50
Eutrofi a
(média)

p 97
Risco de sobrepeso

3,5 anos 10,2             12,0 12,9 14,9 18,9
3,6 anos 10,3    12,1 13,0 15,1 19,1
3,7 anos 10,4  12,2 13,2 15,2 19,4
3,8 anos 10,5 12,3 13,3 15,4 19,6
3,9 anos 10,6 12,4 13,4 15,5 19,8
3,10 anos 10,7    12,5 13,5 15,7 20,0
3,11 anos 10,8  12,6 13,7 15,8 20,2

4 anos 10,9     12,8 13,8 16,0 20,4
4,1 anos 10,9     12,9 13,9 16,1 20,6
4,2 anos 11,0    13,0 14,0 16,2 20,8
4,3anos 11,1        13,1 14,1 16,4 21,0
4,4 anos 11,2       13,2 14,3 16,5 21,2
4,5 anos 11,3       13,3 14,4 16,7 21,4
4,6 anos 11,4        13,4 14,5 16,8 21,6
4,7 anos 11,5        13,5 14,6 17,0 21,8
4,8 anos 11,5       13,6 14,7 17,1 22,1
4,9 anos 11,6         13,7 14,8 17,2 22,3
4,10 anos 11,7        13,8 15,0 17,4 22,5
4,11 anos 11,8        13,9 15,1 17,5 22,7

5 anos 11,9         14,0 15,2 17,7 22,9
5,1 anos 11,9       14,1 15,3 17,8 23,1
5,2 anos 12,0      14,2 15,4 18,0 23,3
5,3 anos 12,1       14,3 15,5 18,1 23,6
5,4 anos 12,2        14,4 15,7 18,3 23,8
5,5 anos 12,2     14,5 15,8 18,4 24,0
5,6 anos 12,3        14,6 15,9 18,6 24,3
5,7 anos 12,4         14,7 16,0 18,7 24,5
5,8 anos 12,5       14,9 16,1 18,9 24,8
5,9 anos 12,5        15,0 16,3 19,0 25,0
5,10 anos 12,6      15,1 16,4 19,2 25,3
5,11 anos 12,7        15,2 16,5 19,4 25,5

6 anos 12,8        15,3 16,6 19,5 25,8
6,1 anos 12,8     15,4 16,8 19,7 26,1
6,2 anos 12,9        15,5 16,9 19,9 26,4
6,3 anos 13,0        15,6 17,0 20,0 26,7
6,4 anos 13,0      15,7 17,2 20,2 27,0
6,5 anos 13,1    15,8 17,3 20,4 27,3
6,6 anos 13,2      15,9 17,4 20,6 27,6
6,7 anos 13,2     16,1 17,6 20,8 27,9
6,8 anos 13,3       16,2 17,7 21,0 28,3
6,9 anos 13,4      16,3 17,9 21,2 28,6
6,10 anos 13,4       16,4 18,0 21,4 29,0
6,11 anos 13,5       16,5 18,2 21,6 29,3

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, 2004.
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Tabela 1.5: Peso / Idade (Padrão NCHS) - SEXO MASCULINO:

Estado Nutricional

Idade

p < 0,1
Peso muito
baixo para

idade

p 3
Peso baixo para 

idade

p 10
Risco nutricional

p 50
Eutrofi a
(média)

p 97
Risco de 

sobrepeso

0 meses 2,0        2,5 2,7 3,3 4,2
1 mês 2,2   3,0 3,4 4,3 5,6

2 meses 2,6       3,6 4,1 5,2 6,7
3 meses 3,1    4,2 4,8 6,0 7,6
4 meses 3,7   4,8 5,4 6,7 8,4
5 meses 4,3       5,4 6,0 7,3 9,1
6 meses 4,9      6,0 6,6 7,8 9,7
7 meses 5,4      6,5 7,1 8,3 10,2
8 meses 5,9         7,0 7,5 8,8 10,7
9 meses 6,3       7,4 7,9 9,2 11,1
10 meses 6,6         7,7 8,3 9,5 11,5
11 meses 6,9     8,0 8,6 9,9 11,9

1 ano 7,1         8,2 8,8 10,2 12,2
1,1 ano 7,3        8,5 9,1 10,4 12,5
1,2 ano 7,5         8,7 9,3 10,7 12,8
1,3 ano 7,6         8,8 9,5 10,9 13,1
1,4 ano 7,7         9,0 9,6 11,1 13,3
1,5 ano 7,8         9,1 9,8 11,3 13,6
1,6 ano 7,9        9,3 10,0 11,5 13,8
1,7 ano 8,0      9,4 10,1 11,7 14,0
1,8 ano 8,1        9,5 10,3 11,8 14,2
1,9 ano 8,3        9,7 10,4 12,0 14,4
1,10 ano 8,4       9,8 10,6 12,2 14,6
1,11 ano 8,5         9,9 10,7 12,4 14,8
2 anos 9,0       10,2 10,9 12,3 15,5

2,1 anos 9,0        10,3 11,0 12,5 15,7
2,2 anos 9,1       10,4 11,2 12,7 15,9
2,3 anos 9,1         10,6 11,3 12,9 16,1
2,4 anos 9,2         10,7 11,5 13,1 16,4
2,5 anos 9,3         10,8 11,6 13,3 16,6
2,6 anos 9,4        10,9 11,7 13,5 16,8
2,7 anos 9,4     11,0 11,9 13,7 17,0
2,8 anos 9,5         11,1 12,0 13,9 17,2
2,9 anos 9,6    11,3 12,2 14,1 17,4
2,10 anos 9,7      11,4 12,3 14,3 17,6
2,11 anos 9,7      11,5 12,4 14,4 17,8

3 anos 9,8        11,6 12,6 14,6 18,0
3,1 anos 9,9     11,7 12,7 14,8 18,2
3,2 anos 10,0     11,9 12,9 15,0 18,5
3,3 anos 10,1      12,0 13,0 15,2 18,7
3,4 anos 10,2       12,1 13,1 15,3 18,9
3,5 anos 10,3     12,2 13,3 15,5 19,1
3,6 anos 10,4       12,4 13,4 15,7 19,3
3,7 anos 10,5     12,5 13,6 15,8 19,5
3,8 anos 10,6        12,6 13,7 16,0 19,7
3,9 anos 10,7       12,7 13,8 16,2 19,9
3,10 anos 10,8      12,9 14,0 16,4 20,1
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Estado Nutricional

Idade

p < 0,1
Peso muito
baixo para

idade

p 3
Peso baixo para 

idade

p 10
Risco nutricional

p 50
Eutrofi a
(média)

p 97
Risco de 

sobrepeso

3,11 anos 10,9     13,0 14,1 16,5 20,3
4 anos 11,0     13,1 14,3 16,7 20,5

4,1 anos 11,1        13,2 14,4 16,9 20,8
4,2 anos 11,2       13,4 14,5 17,0 21,0
4,3anos 11,3       13,5 14,7 17,2 21,2
4,4 anos 11,4       13,6 14,8 17,4 21,4
4,5 anos 11,5        13,8 15,0 17,5 21,6
4,6 anos 11,6      13,9 15,1 17,7 21,8
4,7 anos 11,8      14,0 15,2 17,9 22,1
4,8 anos 11,9        14,2 15,4 18,0 22,3
4,9 anos 12,0    14,3 15,5 18,2 22,5
4,10 anos 12,1       14,4 15,7 18,3 22,7
4,11 anos 12,2      14,6 15,8 18,5 23,0

5 anos 12,3       14,7 16,0 18,7 23,2
5,1 anos 12,4      14,8 16,1 18,8 23,4
5,2 anos 12,6       15,0 16,2 19,0 23,7
5,3 anos 12,7   15,1 16,4 19,2 23,9
5,4 anos 12,8       15,2 16,5 19,3 24,2
5,5 anos 12,9     15,4 16,7 19,5 24,4
5,6 anos 13,0        15,5 16,8 19,7 24,7
5,7 anos 13,1      15,6 17,0 19,8 24,9
5,8 anos 13,2       15,8 17,1 20,0 25,2
5,9 anos 13,4     15,9 17,3 20,2 25,4
5,10 anos 13,5      16,0 17,4 20,3 25,7
5,11 anos 13,6     16,2 17,5 20,5 25,9

6 anos 13,7   16,3 17,7 20,7 26,2
6,1 anos 13,8       16,4 17,8 20,9 26,5
6,2 anos 13,9       16,6 18,0 21,0 26,8
6,3 anos 14,0        16,7 18,1 21,2 27,0
6,4 anos 14,1     16,8 18,3 21,4 27,3
6,5 anos 14,2       17,0 18,4 21,6 27,6
6,6 anos 14,3      17,1 18,6 21,7 27,9
6,7 anos 14,4       17,2 18,7 21,9 28,2
6,8 anos 14,6      17,4 18,9 22,1 28,5
6,9 anos 14,7     17,5 19,0 22,3 28,8
6,10 anos 14,8    17,6 19,2 22,5 29,1
6,11 anos 14,9   17,8 19,3 22,7 29,4

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, 2004.
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ANEXO 2: TABELAS DE DESENVOLVIMENTO:

Tabela 1.6: Acompanhamento do Desenvolvimento (1):

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família60

Tabela 1.7: Acompanhamento do Desenvolvimento(2):

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, 2002
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Tabela 1.8: Acompanhamento do Desenvolvimento (3):

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002
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ANEXO 3: DEZ PASSOS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS MENORES DE DOIS ANOS:

PASSO 1: 
◊ Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.

PASSO 2: 
◊ A partir de 6 meses oferecer, de forma lenta e gradual, outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais.

 º com a introdução da alimentação complementar, é importante que a criança beba água nos intervalos das refeições.

PASSO 3:
◊ A partir dos 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se  a criança 

receber leite materno e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.
 º se a criança está em aleitamento materno, 3 refeições por dia com alimentos adequados, são sufi cientes para garantir uma 

boa nutrição e crescimento, no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, devem ser acrescentados mais dois lanches, 
além das 3 refeições.

 º algumas crianças precisam ser estimuladas a comer (nunca forçadas).

PASSO 4:
◊ A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança.

 º crianças amamentadas ao seio em livre demanda desenvolvem muito cedo a capacidade de autocontrole sobre a ingestão de 
alimentos, aprendendo a distinguir as sensações de saciedade após as refeições e de fome após o jejum. Esquemas rígidos de 
alimentação interferem  nesse processo de autocontrole da criança.

 º sugere-se, para as crianças em aleitamento materno, que sejam oferecidas, sem esquema rígido de horário, 3 refeições 
complementares: uma no período da manhã, uma no horário do almoço e outra no fi nal da tarde ou início da noite.

 º para as crianças já desmamadas, devem ser oferecidas 3 refeições e 2 lanches, assim distribuídos: desjejum, meio da manhã 
(lanche), almoço, meio da tarde (segundo lanche) e jantar.

PASSO 5:
◊ A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, 

gradativamente, aumentar a sua consistência até chegar à alimentação  da família.
 º no início da alimentação complementar, os alimentos oferecidos à criança devem ser preparados especialmente para 

ela, sob a forma de papas/purês. São os chamados alimentos de transição.
 º a partir de 8 meses, podem ser oferecidos os mesmos alimentos preparados para a família, desde que amassados, desfi ados, 

picados ou cortados em pedaços pequenos.
 º recomenda-se o uso de copinhos para oferecer água ou outros líquidos e dar os alimentos sólidos ou semi-sólidos com a 

colher.

PASSO 6:
◊ Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida.

 º os alimentos devem ser oferecidos separadamente, para que a criança aprenda a identifi car as suas cores e sabores. Colocar 
cada porção de alimento no prato, sem misturá-las.

PASSO 7: 
◊ Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.

 º para temperar os alimentos, recomenda-se o uso de cebola, alho, óleo, pouco sal e ervas (salsinha, cebolinha, coentro).

PASSO 8: 
◊ Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal  

com moderação.
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 º o açúcar somente deve ser usado na alimentação da criança após um ano de idade.
 º deve-se evitar dar à criança alimentos muito condimentados (pimenta, mostarda, catchup, temperos industrializados).

PASSO 9: 
◊ Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos: garantir o seu  armazenamento e conservação adequados.

 º restos de refeições que a criança recusou não devem ser oferecidos novamente.

PASSO 10: 
◊ Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, 

respeitando a  sua aceitação.
 º oferecer os alimentos preferidos da criança sob a forma que ela melhor aceite e aumentar a ingesta líquida.
 º para a criança com pouco apetite, oferecer um volume menor de alimentos por refeição e aumentar a frequência de oferta 

de refeições ao dia.
 º no período de convalescência o apetite da criança encontra-se aumentado. Por isso, recomenda-se aumentar a oferta de 

alimentos  nesse período, acrescentando pelo menos mais uma refeição nas 24 horas.
 º enquanto a criança come com sua própria colher, a pessoa responsável pela sua alimentação deve ir oferecendo-lhe alimentos 

com o uso de outra.

ANEXO 4: PIRÂMIDE ALIMENTAR INFANTIL:  CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES

Figura 1: Pirâmide alimentar infantil:

Fonte: Guia Alimentar de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002

O LEITE MATERNO É O MELHOR ALIMENTO PARA O BEBÊ
DICAS SOBRE A PIRÂMIDE ALIMENTAR:

• Os alimentos selecionados devem ser do hábito alimentar da família.
• As refeições devem ser realizadas em ambiente calmo.
• Os alimentos de um mesmo grupo podem ser substituídos entre si.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família64

• Os alimentos de cada refeição foram quantifi cados em porções em função do seu valor energético (p.ex., 2 colheres de sopa de 
arroz equivalem a uma porção).

ANEXO 5: EQUIVALENTES CALÓRICOS:
Equivalentes Calóricos por Grupo de Alimentos na Pirâmide Infantil (equivalendo a 

uma porção):

Pães, cereais e tubérculos

2 colheres de sopa 
de arroz cozido ou ½ pão

francês ou
1½ colher de

sopa de mandioca 
cozida

ou 1 colher de sopa de 
maisena ou 4 biscoitos

tipo maisena

Frutas

½ banana nanica ou ½ maçã ou 1 laranja ou 1/3 de mamão 
papaia ou ½ fatia de

abacaxi
Verduras e legumes

4 fatias de cenoura 
cozida ou 1 colher de sopa de 

couve ou ½ colher de sopa de 
abobrinha cozida ou 2 colheres de sopa 

de brócolis cozido ou 1½ colher de 
sopa de chuchu

Feijões

1 colher de sopa 
de feijão cozido ou 1 colher de sopa de 

lentilha cozida ou ½ colher de sopa de 
grão de bico cozido ou ½ colher de sopa de 

feijão branco cozido ou 1 colher de sopa 
de soja cozida

Carnes e ovos

2 colheres de sopa 
de carne moída ou 1/3 de fi lé de fran-

go grelhado ou 1 ovo ou 1/3 de fi lé de peixe 
cozido ou ¼ de bife de 

fígado bovino
Leites, queijos e iogurtes

1 xícara de leite 
tipo C ou

2 colheres de sopa 
de leite em pó 

integral
ou 1½ colher de sopa 

de requeijão ou 1 pote de iogurte 
natural ou 1½ fatia de quei-

jo minas

Óleos e gorduras

½ colher de sopa 
de óleo de soja ou ½ colher de sopa 

de óleo de girassol ou ¼ colher de sopa de 
margarina ou ¼ colher de sopa de 

manteiga ou ¼ colher de sopa 
de azeite de oliva

Açúcares e doces

½ colher de sopa 
de açúcar refi nado ou

1 colher de sopa 
de açúcar mascavo 

grosso
ou 1½ colher de sobre-

mesa de geleia ou ¼ de fatia de goiabada ou 1 colher de sopa 
de doce de leite

ANEXO 6: INGESTA DE LEITE MATERNO:

Tabela 1.9: Número médio de mamadas e volume médio de leite materno ingerido em 24 horas, por faixa etária:

Faixa etária (dias) Número de mamadas (média) Quantidade/dia (gramas)

0 – 15 12,4 590
15 – 45 11,89 642
45 – 75 12,63 745
75 – 105 12,32 776
105 – 135 11,98 791
135 – 165 9,78 675
165 – 195 7,78 560
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Faixa etária (dias) Número de mamadas (média) Quantidade/dia (gramas)

195 – 225 7,28 524
225 – 255 6,78 488

> 255 6,28 452
 Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002

ANEXO 7: SUGESTÕES DE CARDÁPIOS:

Tabela 1.10: Cardápio 1:Dieta com leite materno para crianças de 6 a 11 meses (850 Kcal):
Alimentos/refeições peso (g) Medidas caseiras Nº. de porções Grupo
Leite materno                            452 ml/dia                                                     Livre demanda
Almoço
Macarrão cozido 60 2 colheres de sopa  1          Cereais
Molho de tomate 20 1 colher de sopa ½  Verduras e  legumes
Carne moída refogada 20 1 colher de sopa  1 Carnes
Cenoura refogada 20 4 fatias 1 Verduras e legumes                                                                                                                           
Chuchu refogado 35     1½ colher de sopa ½      Verduras e legumes             
Óleo de soja 4 1 colher de sobremesa  1       Óleos e gorduras                                 
Laranja pêra 75     1 unidade 1         Frutas
Lanche da tarde
Banana amassada 43  ½ unidade 1        Frutas
Aveia em fl ocos 12 1 colher de sopa          1 Cereais
Jantar
Arroz branco cozido                                            62      2 colheres de sopa 1  Cereais
Feijão cozido                                                             26 1 colher de sopa  1  Feijões
Frango desfi ado                                                  25  2 colheres de sopa 1  Carnes
Brócolis picado cozido                                            26   2 colheres de sopa 1   Verduras e legumes
Óleo de soja                                                     4 1 colher de sobremesa   1 Óleos e gorduras
Mamão                                                                              80  ½ fatia    1  Frutas

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002

Tabela 1.11: Cardápio 2: Dieta com leite de vaca para crianças de 6 a 11 meses (850 Kcal)
Alimentos/refeições Peso (g)   Medidas caseiras Nº. de porções Grupo
Café da manhã
Leite tipo C                                                        200   1 xícara de chá  1      Leite
Maisena                                                     16 1 colher de sobremesa      1   Cereais
Almoço
Macarrão cozido                                                    60 2 colheres de sopa   1 Cereais
Molho de tomate                                              20 1 colher de sopa       ½     Verduras e legumes
Carne moída refogada                                                   20 1 colher de sopa  1 Carnes
Cenoura refogada                       20  4 fatias                                                  1 Verduras e legumes
Chuchu refogado                                                 35   1½ colher de sopa   ½ Verduras e legumes
Óleo de soja                                  4  1 colher de sobremesa                        1   Óleos e gorduras
Laranja pêra                                                           75     1 unidade        1       Frutas
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Alimentos/refeições Peso (g)   Medidas caseiras Nº. de porções Grupo
Lanche da tarde
Banana amassada                                                    43   ½ unidade 1           Frutas
Aveia em fl ocos                                                  12   1 colher de sopa    1   Cereais
Jantar
Arroz branco cozido                             62    2 colheres de sopa       1     Cereais
Feijão cozido                                                   26    1 colher de sopa       1    Feijões
Frango desfi ado                                                25 2 colheres de sopa   1     Carnes
Brócolis picado cozido                                       26   2 colheres de sopa 1    Verduras e legumes
Óleo de soja                                             4    1 colher de sobremesa       1  Óleos e gorduras
Mamão                                                                          80          ½ fatia 1   Frutas
Lanche da noite
Leite tipo C                                                                   100 ½ xícara de chá 1  Leite

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da saúde, 2002.

Tabela 1.12: Cardápio 3:Dieta para crianças de 12 a 23 meses (1.300 Kcal):
Alimentos/refeições Peso (g) Medidas caseiras  Nº. de porções Grupo
Café da manhã
Leite tipo C  200  1 xícara de chá   1   Leite
Pão francês 25 ½ unidade 1 Cereais
Geleia 23  1½ colher de sobremesa  1 Açúcares
Almoço
Macarrão cozido 70 1 escumadeira 1   Cereais
Molho de tomate      60 3 colheres de sopa 1 Verduras e legumes
Carne moída refogada                                   40  2 colheres de sopa 1  Carnes
Brócolis picado cozido                             26 2 colheres de sopa        1 Verduras e legumes
Óleo de soja 4 1 colher de sobremesa 1   Óleos e gorduras
Salada de frutas
Banana 43 ½ unidade
Maçã 33   ¼ unidade
Laranja 69  ½ unidade
Mamão 50 1/3 de fatia
Lanche da tarde
Iogurte natural 120   1 pote 1 Leite
Jantar
Arroz branco 62   2 colheres de sopa  1  Cereais
Feijão 26 1 colher de sopa   1 Feijões
Fígado cozido picado          34 ¼ unidade 1  Carnes
Batata cozida 90    ¾ unidade  1 Cereais
Cenoura cozida                                                     22  2 colheres de sopa 1  Verduras e legumes
Óleo de soja 4  1 colher de sobremesa     1     Óleos e gorduras
Suco de laranja 85   ½ copo     1  Frutas
Lanche da noite
Leite tipo C 200  1 xícara de chá   1   Leite
Aveia em fl ocos 18 1 ½ colher de sopa   1 Cereais

Fonte: Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos, Ministério da Saúde, 2002.
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ANEXO 8: EXEMPLO DE PREPARO DE PAPA DE LEGUMES:

• Nas crianças desmamadas, o almoço deve ser introduzido no 4º mês e o jantar no 6º mês.

Receita da papa – componentes:
◊ Duas colheres das de sopa de carne moída.
◊ Uma colher das de sobremesa de óleo de cozinha.
◊ Uma colher das de chá de cebola ralada.
◊ Uma batata média (150 g) ou duas pequenas.
◊ Meia cenoura (média ou 60 g).
◊ Uma colher das de café, nivelada, de sal.

Modo de preparo:
1. Em uma panela pequena, aquecer o óleo e refogar rapidamente a cebola e a carne.
2. Acrescentar a batata e a cenoura picadas, o sal e mais dois copos (400 ml) de água. Colocar a tampa. Deixar cozinhar até 
que os ingredientes estejam macios e quase sem água.
3. Se necessário, acrescentar mais água para que os alimentos fi quem macios. Amassar com o garfo.

Observações:
◊ A gema de ovo, de preferência cozida, deve ser introduzida no 5º mês (crianças desmamadas), em quantidades crescentes: ¼ 

de gema amassada, duas vezes por semana, aumentando-se mais ¼ a cada semana até chegar a 1 gema inteira no dia, e sempre 
colocá-la na papa do almoço.

◊ O fígado pode ser dado a partir do 7º mês. Deve ser fresco e levado diretamente ao fogo em uma grelha ou um garfo, mal 
passado de um lado e de outro, raspa-se a superfície tostada e o raspado é acrescentado à papa já pronta. Pode também ser 
frito na frigideira untada de óleo ou manteiga.

◊ O peixe pode ser introduzido no 9º mês, de preferência a pescadinha. Além do cuidado na conservação, pois se deteriora 
facilmente no verão, devem-se retirar todas as espinhas. Pode ser refogado ou grelhado.

◊ O caldo de feijão costuma melhorar a aceitação da papa.
◊ Uma alternativa, de boa aceitação por parte das crianças, é o angu mole feito com o caldo da carne e acrescido de feijão.
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ANEXO 9: GRÁFICOS PESO/IDADE: 

Gráfi co 1: menino, peso, 1 a 6 anos: 
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Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.
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Gráfi co 2: menina, peso, 1 a 6 anos:
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Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.
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Gráfi co 3: menino, altura, 1 a 6 anos: 

Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.
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Gráfi o 4: menina, altura, 1 a 6 anos: 

Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família72

Gráfi co 5: menino, peso/altura:

Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.
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Gráfi co 6: menina, peso/altura:

Fonte: Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Ministério da Saúde, 2002.
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1.2 - SERVIÇO DE ATENÇÃO AO DESNUTRIDO ( SAD)

1.2.1. CONSULTAS:

• Frequência: 
◊ de 0 a 6 meses: como na puericultura  
◊ de 6 a 24 meses:

 º baixo peso: 3/3 meses
 º muito baixo peso: 2/2 meses

◊ de 2 a 6 anos incompletos:
 º baixo peso: 3/3 meses                                                                                                                
 º muito baixo peso: 2/2 meses

◊ mais de 6 anos: consultas na demanda, periodicidade a critério médico
• a frequência das consultas poderá ser modifi cada segundo as necessidades de cada caso e avaliação médica.
• até o momento, não existe protocolo de enfermagem para atendimento do SAD, fi cando as consultas a cargo dos médicos.
• a sequência da consulta segue o protocolo da puericultura, bem como os parâmetros a serem avaliados.
• toda vez que a criança passar pela consulta médica, deverá também passar pela consulta com a assistente social, sendo 

encaminhada para tal juntamente com o seu prontuário.

1.2.2. INSCRIÇÃO NO SAD:

• crianças com quadro de risco nutricional ou desnutrição instalada deverão ser inscritas no SAD desde a primeira consulta em 
que se verifi cou o problema.

• inclusão no grupo de controle: crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias.
• atenção: criança cuja evolução pôndero-estatural vinha se desenvolvendo normalmente e que apresentou uma queda do ganho 

de peso devido a uma intercorrência identifi cada (pneumonia, gastroenterite, outras infecções, etc.) não serão incluídas já na 
1ª consulta em que o fato foi constatado, pois, em geral, havendo recuperação do quadro patológico, há recuperação do estado 
nutricional. Nestes casos, deve-se aguardar a consulta subsequente para verifi car se está ocorrendo recuperação. 

• na consulta de inscrição no SAD, haverá encaminhamento ao Serviço Social para que se proceda à notificação do 
SISVAN ( em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias) com preenchimento da ficha de cadastro do SISVAN, quando 
é programada uma visita domiciliar conjunta do médico, enfermeiro e assistente social. A criança é incluída na 
dispensação do leite e no atendimento odontológico. No programa do leite são admitidas crianças até a idade de 5 
anos, 11 meses e 29 dias.

• anotar no prontuário a data do ingresso no SAD.
• ao ser inscrita no SISVAN, deverá ser fornecido um cartão de desnutrido (similar ao cartão de hiperdia) onde serão 

anotadas as consultas médicas, as avaliações pela assistente social, as datas de recebimento do leite, as datas de 
comparecimento aos grupos educativos do SAD.

1.2.3. DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL:

• na consulta inicial, o médico procederá à classifi cação do estado de desnutrição, de acordo com a tabela de percentis do 
SISVAN (em anexo).

• Pontos de corte estabelecidos para crianças menores de 7 anos:
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Tabela 1.13: diagnóstico nutricional:
Percentil                                        Diagnóstico Nutricional

≤ percentil 0,1                                  peso muito baixo para a idade
≥ percentil 0,1 e < percentil 3           peso baixo para a idade
≥ percentil 3 e < percentil 10           risco nutricional
≥ percentil 10 e < percentil 97         adequado ou eutrófi co
≥ percentil 97                                   risco de sobrepeso

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, Ministério da Saúde, 2004.

1.2.4. AVALIAÇÃO LABORATORIAL:

• rotina: hemograma completo, glicemia, EAS, PHQ, parasitológico (MIF).
• outros exames poderão ser solicitados de acordo com o quadro clínico e a avaliação médica.
• os exames deverão ser repetidos anualmente ou a critério médico.

1.2.5. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR:

• programa do leite.
• nas crianças acima de 2 anos, verifi car a possibilidade do uso da multimistura, na dose de 1 colher das de sopa, 2 a 3 vezes 

ao dia, batida no leite ou misturada no feijão. 
• suplementação vitamínica com Sulfato Ferroso e Protovit além dos 2 anos de idade (ver protocolo de puericultura).

1.2.6. GRUPO EDUCATIVO DO SAD:

• serão realizados nas datas de entrega do leite e contarão com a participação dos médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

1.2.7. CRITÉRIOS DE ALTA DO SAD:

• criança com 3 consultas subsequentes com peso recuperado receberá alta do SAD.
• após a segunda consulta de peso recuperado, o caso será levado à reunião de equipe para discussão e preparo para a saída do SAD.
• na consulta de alta deverá ser anotado no prontuário a data da alta, e se encaminhar ao Serviço Social, para que se proceda a 

baixa no SISVAN.
• na alta, a criança é excluída do programa do leite e o Serviço Social procederá a uma busca alternativa de alimentação para a 

criança e sua família.

1.3 - SUSPIRAR

1.3.1. INTRODUÇÃO:

• “Tudo que chia é asma, até prova em contrário. Até o que não chia.”
• o programa SUSPIRAR foi criado em Juiz de Fora em 2005, com o objetivo de fazer a prevenção de crises em pacientes 

asmáticos, melhorando sua qualidade de vida e trabalhando a vertente educativa popular, visando esclarecer, orientar 
e monitorar pacientes asmáticos;

• o público-alvo do programa são pessoas a partir de 6 meses de idade portadoras de asma persistente leve, moderada ou 
grave, segundo a classifi cação do IV Consenso  Brasileiro  no Manejo da Asma;

• serão excluídos do programa preventivo pacientes com asma intermitente, já que nestes casos preconiza-se apenas o tratamento das crises;
• os pacientes poderão ser atendidos pelos pediatras e pelos médicos de família e comunidade;
• pacientes atendidos nas unidades de emergência, internados e semi-internados que necessitarem de tratamento preventivo para a asma, 

serão encaminhados às UBS de referência ou, se moradores de áreas descobertas, aos pediatras do ICA (Instituto da Criança e do 
Adolecente) para receberem tratamento profi lático inalatório;
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• serão encaminhados para atendimento especializado com pneumologistas e alergistas os casos de asma grave ou moderada 
persistente, com sintomas semanais e de difícil controle, mesmo após iniciada a terapia inalatória preventiva;

• foram elaboradas fi chas de atendimento inicial e sequencial que deverão ser completamente preenchidas pelo médico assistente 
(vide anexos);

• medicamentos oferecidos pelo programa:
◊ beclometasona spray com 250 e 50 mcg (frascos com 200 doses);
◊ salbutamol spray com 100 mcg (para uso durante a agudização da asma);

• os pacientes também receberão o espaçador avalvulado artesanal, que deverá ser utilizado pela totalidade dos pacientes 
pediátricos;

• os medicamentos serão dispensados mediante receituário médico carbonado e apresentação do frasco anterior vazio. Se 
disponível, também deverá ser apresentado o cartão do Programa SUSPIRAR;

Na UBS Parque Guarani:
• os pacientes que se enquadrem nos critérios diagnósticos do programa deverão ser incluídos no grupo SUSPIRAR, na agenda 

própria do grupo;
• crianças entre 6 meses e dois anos de idade seguirão a frequência de consultas própria para a idade ou a do programa, segundo 

classifi cação do tipo de asma → o que for mais frequente e permitir melhor acompanhamento;
• nos dias do grupo, será feita uma sala de espera inicial, com participação interdisciplinar, que deverá versar sobre temas 

pertinentes, tais como:
 º informações conceituais sobre asma;
 º importância da prevenção de crises;
 º esclarecimento de dúvidas;
 º desmistifi cação de mitos;
 º orientação sobre alergenos ambientais e sugestões para seu controle;
 º reconhecimento das crises e providências imediatas;
 º sinais de agravamento;
 º uso correto da medicação e da técnica de uso do espaçador;
 º fi sioterapia respiratória domiciliar.

• estão previstas ainda visitas domiciliares interdisciplinares para identificação de alergenos ambientais específicos do 
domicílio de cada paciente com orientação sobre seu controle;

• a dispensação dos medicamentos fi cará sob o controle do médico assistente, respeitando-se as regras do programa;
• no dia 20 de cada mês deverão ser encaminhadas à subsecretaria de Saúde, aos cuidados da coordenação da Saúde da Família, 

as planilhas de atendimento e o controle de estoque da medicação (em formulários próprios mostrados nos anexos);
• lembrar que a reposição do estoque de medicamentos estará na dependência do controle enviado todo dia 20 de cada mês;
• fl uxograma do SUSPIRAR:
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1.3.2. ASMA:

1.3.2.1. Introdução:

• é uma doença infl amatória crônica, caracterizada pela hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável 
ao fl uxo aéreo, reversível, espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de 
sibilância, dispneia, sensação de aperto no peito e tosse, particularmente à noite e de manhã ao despertar;

• é multifatorial: fatores genéticos, exposição a alergenos e irritantes, além de fatores específi cos que levam ao desenvolvimento 
e manutenção dos sintomas;

• fatores desencadeantes: poeira doméstica, ácaros, fungos, pelo e saliva de animais, baratas e os mais importantes — 
tabagismo direto ou indireto, poluição atmosférica, exercício, frio, infecções respiratórias e exposição ocupacional;

• é um problema de Saúde Pública: anualmente ocorrem cerca de 350.000 internações por asma no Brasil (quarta causa de hospitalizações 
pelo SUS). Em 2000 a taxa de mortalidade por asma como causa básica ou associada foi de 2,29/100.000 habitantes e a taxa proporcional 
foi de 0,41%, predominando no adulto jovem e em ambiente hospitalar. Dados de 2005 mostram que as hospitalizações por asma 
corresponderam a 18,7% daquelas por causas respiratórias e a 2,6% de todas as internações do período.

1.3.2.2. Patologia e patogenia:

• a principal característica fi siopatológica da asma é a infl amação brônquica, resultante de um amplo e complexo espectro de 
interações entre células infl amatórias, mediadores e células estruturais das vias aéreas;

• a resposta infl amatória alérgica é iniciada pela interação de alergenos ambientais com algumas células que os apresentam ao 
sistema imunológico (especifi camente aos linfócitos Th 2);

• através dos mediadores liberados no processo as células causam lesões e alterações na integridade epitelial, anormalidades 
no controle neural autonômico, no tônus das vias aéreas, alterações de permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, 
mudanças na função mucociliar e aumento da reatividade do músculo liso das vias aéreas.         

1.3.2.3. Diagnóstico:

• anamnese cuidadosa para identifi car a exposição a alergenos relacionados com a asma;
• perguntar: tem tosse persistente, particularmente à noite ou ao acordar? Tem ou teve episódios recorrentes de falta de ar? 

Tem ou teve episódios recorrentes de chiado no peito? Acorda pela tosse? Os sintomas surgem associados a atividade física? 
Sintomas após rir ou após resfriados ou exposição a alergenos? Usa alguma medicação? Com que frequência?

• verifi car a variabilidade dos sintomas, inclusive para identifi cação de classifi cação;
• história de dispneia, sibilância e tosse;
• ao exame físico verifi car: sinais de esforço respiratório (tiragem e cornagem), a frequência respiratória e fazer ausculta cuidadosa 

(roncos e sibilos);
• diagnóstico diferencial: 

Quadro 2: diagnóstico diferencial da asma:
Anel vascular
Fístula traqueoesofágica
Apneia obstrutiva do sono
Não coordenação da deglutição
Aspergilose broncopulmonar alérgica
Infecções virais e bacterianas
Bronquiectasias
Insufi ciência cardíaca
Bronquiolites
Massas hipofaríngeas
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Carcinoma brônquico
Massas mediastinais
Discinesia da laringe
Obstrução alta das vias aéreas
Disfunção de cordas vocais
Obstrução mecânica das vias aéreas
Doença respiratória crônica da prematuridade
Refl uxo gastresofágico
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Síndrome de Löeffl  er
Embolia pulmonar
Síndrome de hiperventilação
Fibrose cística
Alveolite alérgica extrínseca ou pneumonite por hipersensibilidade

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

• atualmente, são indicativos de asma um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, dispneia, sibilância, desconforto torácico;
• sintomas episódicos → é um dado muito importante;
• história de melhora clínica com ou sem tratamento.

1.3.2.4. Diagnóstico simplificado:

• presença de:
 º tosse ou crise de asma;
 º uso de broncodilatador;
 º restrição de atividade física e absenteísmo escolar;
 º asma noturna.

Situações especiais:

• asma no lactente: existem várias controvérsias:
 º ação deletéria da asma antes dos dois anos de idade;
 º ocasionar função pulmonar reduzida na idade adulta;

• manejo do lactente:
 º diagnóstico diferencial é muito importante;
 º lactente “chiador” → será um asmático no futuro?
 º importância dos desencadeantes virais.

• critérios clínicos para diagnóstico de asma no lactente: 2 critérios maiores ou 1 critério maior + 2 critérios menores:
 º critérios maiores:

 ■ um dos pais com asma;
 ■ diagnóstico de dermatite atópica.

 º critérios menores:
 ■ diagnóstico médico de rinite alérgica;
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 ■ sibilância não-associada a resfriado;
 ■ eosinofi lia maior ou igual a 4%.

   

1.3.2.5. Classificação da asma:

• o principal objetivo do manejo da asma é o controle da doença;
• a classifi cação de gravidade tem por principal função determinar a dose dos medicamentos necessários para o controle no 

menor prazo possível e determinar a frequência das consultas;
• a gravidade da asma pode ser feita pela análise da frequência e intensidade dos sintomas, além da avaliação da função 

pulmonar;
• tolerância ao exercício, medicação necessária para estabilização dos sintomas, número de consultas na UBS e em unidades de 

emergência, necessidade de uso de corticosteroides sistêmicos, número de hospitalizações por asma e necessidade de ventilação 
mecânica são aspectos também utilizados para a classifi cação de gravidade de cada caso;

• lembrar que a gravidade não é uma característica fi xa e pode variar com o tratamento e ao longo dos anos, daí a necessidade 
de avaliações periódicas;

Tabela 1.14: classifi cação da gravidade da asma:

Intermitente Leve                                      Persistente Moderada Grave

Sintomas Raros Semanais                                      Diários Diários ou contínuos

Despertares noturnos Raros Mensais                                        Semanais Quase diários
Necessidade de β2 para alívio Rara Eventual                                           Diária  Diária

Limitação de atividades Nenhuma Presente nas 
exacerbações Presente nas exacerbações Contínua

Exacerbações Raras Afeta atividades 
e o sono       Afeta atividades e o sono Frequentes

VEF ou PFE ≥ 80% predito ≥ 80% predito                   60 – 80% predito ≤ 60% predito

Variação VEF ou PFE < 20% < 20 – 30%                                          > 30%   > 30%

Classifi car o paciente sempre pela manifestação de maior gravidade;

Pacientes com asma intermitente mas com exacerbações graves, devem ser classifi cados como asma persistente moderada;

VEF: volume expiratório forçado no primeiro minuto

PFE: pico de fl uxo expiratório.

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

1.3.2.6. Fatores de risco:

•  três ou mais visitas à emergência;
• ≥ duas hospitalizações;
• crise grave (internação em UTI);
• uso de corticoide sistêmico para tirar da crise;
• uso de broncodilatadores para sair das crises;
• doença cardiovascular e/ou psiquiátrica;
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• asma lábil;
• má percepção do grau de obstrução. 

1.3.2.7. Controle da asma:

• a principal meta da prevenção da asma é o controle das manifestações clínicas e funcionais;
• o controle pode ser indicado por três parâmetros clínicos e funcionais em três diferentes níveis: controlada, parcialmente 

controlada e não-controlada;
• o tratamento inicial da asma se baseia na classifi cação de gravidade, mas a manutenção deve se basear no estado de controle da doença:

Tabela 1.15: Estado de controle da asma:

Parâmetro Controlado Parcialmente controlado (pelo 
menos um em qualquer semana) Não-controlado

Sintomas diurnos Nenhum ou mínimo 2 ou mais por semana
Despertares noturnos Nenhum Pelo menos um

Necessidade de medicamen-
tos de resgate Nenhuma 2 ou mais por semana 3 ou mais parâmetros pre-

sentes em qualquer semana

Limitação de atividades Nenhuma Presente em qualquer momento

PFE ou VEF Normal ou próximo do normal <80% predito ou do melhor in-
dividual, se conhecido

Exacerbação Nenhuma 1 ou mais por ano I em qualquer semana
A ocorrência de uma exacerbação deve levar a uma revisão do tratamento de manutenção para assegurar que o mesmo é adequado.

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

• segundo o grau de controle, a conduta será:

Quadro 3: Grau de controle da asma brônquica:
Estado de Controle
Controlado
Parcialmente controlado
Não controlado
Exacerbação

Conduta
Manter o paciente na mais baixa etapa de controle
Considerar aumentar a etapa de controle
Aumentar a etapa até a obtenção do controle
Condutas apropriadas para a ocorrência

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

1.3.2.8. Princípios do tratamento de manutenção:

• o tratamento visa prevenir as crises, melhorar a função das vias aéreas e, eventualmente, prevenir ou atenuar o remodelamento 
das vias aéreas (pacientes com asma grave podem desenvolver obstrução irreversível após muitos anos de atividade da doença);

• todos os pacientes com asma e seus familiares devem receber orientações sobre a doença e noções de como eliminar ou 
controlar fatores desencadeantes, principalmente os domiciliares e ocupacionais;

• o paciente e seus familiares devem entender a doença e seu tratamento;
• havendo dúvida na classifi cação de gravidade, o tratamento inicial deve ser pela de maior gravidade;
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• uma vez obtido o controle sintomático por um período mínimo de três meses, deve-se reduzir as medicações e suas doses, 
mantendo-se o acompanhamento do paciente;

• se o controle esperado não for obtido, antes de qualquer mudança na terapêutica, verifi car:
 º se a técnica de uso do inalador está correta;
 º presença de fatores desencadeantes ou agravantes: rinite persistente, sinusite crônica, refl uxo gastroesofágico, exposição  a 

alergenos, tabagismo, transtornos psíquicos e/ou sociais.

1.3.2.9. Medicamentos:

1.3.2.9.1. Corticosteroide inalatório:

• principal medicamento usado no tratamento de manutenção, tanto em adultos quanto em crianças;
• o uso desta medicação  reduz a frequência e a gravidade das exacerbações, o número de hospitalizações e atendimentos de 

emergência, melhora a qualidade de vida, a função pulmonar e a hiper-responsividade brônquica, além de diminuir a 
broncoconstrição induzida pelo exercício;

• controle dos sintomas e melhora da função pulmonar podem ocorrer após uma a duas semanas de tratamento;
• a reversão da hiper-responsividade brônquica pode levar meses ou anos;
• efeitos colaterais: habitualmente são observados com doses altas por tempo prolongado — perda de massa óssea, inibição do 

eixo hipotálamo-hipófi se-adrenal e défi cit de crescimento (sem alteração da maturação da cartilagem de crescimento);
• candidíase oral, disfonia e tosse crônica podem ser observadas com qualquer dose e desaparecem se a orientação de higiene 

oral após o uso for seguida;
• medicamento do programa: beclometasona spray;
• na apresentação de 250 mcg, cada jato (ou dose) tem 250 mcg de beclometasona, em frascos com 200 doses, devendo ser 

usado pela manhã e à noite;
• na apresentação de 50 mcg, cada jato tem 50 mcg da beclometasona, sendo usada da mesma forma que a anterior;
• dosagem segundo a classifi cação:

Tabela 1.16:  Dosagem de corticoide inalatório segundo gravidade da asma:
Classifi cação Dosagem

Asma leve 500 mcg/dia, por 100 dias (dois jatos de 24/24 horas ou 1 jato 
de 12/12 horas)

Asma moderada ou grave 750 a 1.000 mcg/dia pelo tempo necessário (3 a 4 jatos de 24/24 
horas ou 2 jatos de 12/12 horas ou 2 jatos e 12 horas depois 1 jato)

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

• após 100 dias de uso ou ao término do primeiro frasco, se a evolução for favorável, avaliar a possibilidade de redução de dose:
 º 200 mcg/dia por 30 dias (2 jatos de 12/12 horas da beclometasona spray de 50 mcg);
 º 100 mcg/dia por 30 dias (1 jato de 12/12 horas da apresentação de 50 mcg);
 º 50 mcg/dia por 20 dias (1 jato de 24/24 horas da apresentação de 50 mcg).

• havendo evolução favorável, pode-se suspender o corticoide inalado após 180 dias de tratamento contínuo;
• o uso do corticoide inalatório deve ser mantido mesmo durante as exacerbações.

1.3.2.9.2. Beta-2 agonistas inalatórios de curta duração:

• são os medicamentos de escolha para alívio dos sintomas de broncoespasmo durante as exacerbações agudas de asma e como 
pré-tratamento do broncoespasmo induzido por exercícios;

• o aumento da necessidade desta medicação é sinal de descontrole da asma;
• medicamento do programa: salbutamol spray, de 100 mcg;
• na agudização, deverá ser usado nas seguintes doses:

 º 50 mcg/kg/dose (1 jato para cada 2 kg de peso – máximo de 10 jatos/dose);
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 º regra prática:
◊ crianças acima de 3 anos, adolescentes e adultos:200 a 400 mcg/dose (2 a 4 jatos de 4/4 ou 6/6 horas);
◊ crianças pequenas (até 3 anos): 1 jato até de hora/hora;      

• a difi culdade de obtenção de broncodilatação sustentada após seu uso  indica a necessidade de cursos de corticosteroides orais;
• o salbutamol também pode ser apresentado na forma pulvinal: girar a parte superior do frasco até aparecer no círculo a cor vermelha, 

voltando até aparecer a cor verde: uma dose é liberada e deve ser colocada na boca após expiração forçada. Inspira profundamente e retém 
a respiração o máximo de tempo que conseguir. Esta apresentação vem com 400 mcg/dose, e é específi ca para uso de adultos.

1.3.2.9.3. Nebulizações:

• na falta do salbutamol spray, podem ser usadas para controle das crises;
• serão associados: soro fi siológico, fenoterol e brometo de ipatrópio, nas doses preconizadas de acordo com peso e idade;
• nas crises mais graves, em ambulatório, fazer uma nebulização de 20/20 minutos, avaliando-se após cada nebulização a 

melhora do quadro (esforço respiratório e ausculta) → vide protocolos de urgência e emergência em crianças;
• no domicílio a nebulização poderá ser feita, inicialmente, de 4/4 horas, passando-se no segundo ou terceiro dia para de 

6/6 horas;
• a nebulização deverá ser mantida até o desaparecimento da tosse.

1.3.2.9.4.Glicocorticoides orais:

• estão indicados nas exacerbações graves da asma;
• devem ser administrados em domicílio nas exacerbações graves, no momento da alta de serviços de urgência e de hospitalizações;
• medicamento disponível: prednisona;
• administrada em cursos de 5 dias (máximo de 10 dias), de 12/12 horas, nas seguintes doses: 

 º crianças: 1 a 2 mg/kg/dia, dividido em duas tomadas (12/12 horas);
 º adultos: 20 mg/dia podendo ou não ser dividido em duas tomadas.

1.3.2.10. Frequência das consultas de controle:

• segundo a classifi cação inicial de gravidade:
 º asma leve: 100 dias (3 meses);
 º asma moderada e grave: 60 dias (2 meses);

• segundo o controle da asma:
 º controlada: de 4/4 meses;
 º parcialmente controlada: de 3/3 meses;
 º não-controlada:  no máximo de 2/2 meses (segundo o quadro clínico);

• na retirada do tratamento:
 º seguir os prazos já dados para a diminuição das doses de corticoide inalatório.

1.3.2.11. Uso correto do espaçador:

• utilizamos uma garrafa de água mineral  ou de soro fi siológico de 500 ml vazia;
• passos da técnica correta:
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 º agitar o spray;
 º acoplar ao espaçador;
 º expirar (crianças maiores e adolescentes);
 º acoplar o bocal do espaçador na boca, fechando bem os lábios em volta dele ou a máscara a ele adaptada na face da criança;
 º inspirar e expirar profundamente por 5 vezes (se usar o bocal) ou respirar livremente sob a máscara enquanto alguém conta 

lentamente até 30 (crianças menores);
 º crianças maiores e adolescentes devem fazer uma pausa pós-inspiratória pelo maior tempo possível, ao retirar o bocal:
 º fazer a higiene oral após uso do spray, lavando a boca e escovando os dentes;
 º o espaçador não deve ser lavado: lavar apenas o bocal e a máscara. Se estiver muito opaco, trocar de espaçador.

1.3.3. CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE:

Tabela 1. 17: Critérios diagnósticos da asma de difícil controle:
Critérios maiores

• altas doses de corticoide inalatório (em mcg/dia):
 º adultos: beclometasona >2.000;
 º crianças: beclometasona > 800.

• corticosteroides orais ≥ 50% dos dias do ano
Critérios menores

• necessidade de outro medicamento diário além dos corticoides inalatórios;
• necessidade diária ou quase diária de beta-2 agonistas de curta duração;

• obstrução persistente do fl uxo aéreo;
• uma ou mais exacerbações com necessidade de ida a emergência por ano;

• três ou mais cursos de corticoide oral por ano;
• piora rápida após redução de pelo menos 25% da dose de corticoide oral ou inalatório;

• história anterior de exacerbação de asma quase fatal.

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, 2006

1.3.4. EDUCAÇÃO EM ASMA:

• as medidas de controle de alergenos fazem parte de todos os protocolos de controle da asma, mas a aderência às mesmas ainda é precária;
• a poeira domiciliar é composta por uma mistura de substâncias inertes e matéria viva, como fi bra de tecidos, poluentes, restos alimentares, 

ácaros, bactérias, descamação de epitélio humano, insetos, fragmentos e excretas de animais domésticos, mofo e baratas;
• proteínas alergênicas estão presentes na excreta e epitélio de animais com pelo, ácaros e insetos;
• as partículas provenientes de excretas de ácaros constituem a principal fonte de alergenos domiciliares. Os ácaros se desenvolvem 

preferentemente em ambientes úmidos, alimentam-se de epitélio descamado, mofo e restos alimentares. Ambientes com 
carpetes e estofados são propícios à proliferação de ácaros;

• os alergenos de animais domésticos provêm do epitélio descamado, pelo e excretas;
• as baratas constituem importante fonte de alergenos nos centros urbanos, e a sensibilidade a elas está associada a risco de asma 

de maior gravidade;
• poluentes domiciliares (fumaça de cigarro) e extradomiciliares (partículas de diesel) atuam como potencializadores da alergia respiratória, 

além de precipitadores de sintomas. A inalação passiva da fumaça do tabaco, especialmente em ambientes fechados (domicílio), 
representa, principalmente para crianças, uma grande causa de desencadeamento ou piora de doença respiratória. A inalação de fumaça, 
poluição, gases, aerossóis, perfumes e odores podem, em alguns casos, provocar asma e rinite;

• as medidas de controle ambiental são fundamentais para a prevenção, controle dos sintomas e redução da dose das medicações;
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1.3.4.1. Principais medidas de controle ambiental:

• escolher o lugar mais arejado e quente para colocar a cama da criança, evitando deixá-la próxima da parede;
• abri as janelas da casa e do lugar de dormir pelo menos uma hora por dia;
• o dormitório deve ser simples, sem tapetes e carpetes (caso não seja possível, colocar um plástico por cima), evitando móveis 

e objetos desnecessários e que possam juntar pó;
• preferencialmente, não ter cortinas. Mas se elas existirem, devem ser leves e lavadas com frequência;
• sempre que possível conservar roupas, livros e objetos em armários fechados;
• evitar levantar muito pó durante a limpeza da casa. Fazer a limpeza diária do chão e dos móveis com pano úmido;
• travesseiros e colchões devem ser forrados com material impermeável e colocados no sol pelo menos uma vez por semana;
• evitar roupas e cobertores de lã. Lavar cobertores e colchas a cada duas semanas ou recobrir com tecido de fácil lavagem, e 

colocá-los ao sol sempre que possível;
• não andar em lugares empoeirados como porões e depósitos;
• eliminar brinquedos de tecido, principalmente os de pelúcia;
• evitar ter animais com pelos ou penas dentro de casa; e, caso tenha, mantê-los limpos e intensifi car a limpeza da casa;
• evitar odores fortes (perfumes, ceras, inseticidas);
• evitar contato com pó, talco e giz;
• não deixar plantas dentro de casa, principalmente as de vaso de xaxim;
• não permitir que fumem perto da criança e no seu quarto de dormir.

1.3.4.2. Produtos para limpeza ambiental:

• para controle de ácaros:
 º benzoato de benzila (1 vidro) + 100 ml de álcool → completar 1 litro com água (é acaricida);

• para controle do mofo: 
 º hipoclorito;

• para limpeza ambiental:
 º uma colher das de sopa de vinagre em 4 litros de água: molhar o pano, torcer bem e usar para limpeza do chão e móveis.

1.3.4.3. Fisioterapia respiratória domiciliar:

• andar, andar de bicicleta, correr, saltar, nadar, pular corda e dançar são atividades que benefi ciam crianças asmáticas;
• estímulo à vida ao ar livre e das brincadeiras infantis;
• exercícios respiratórios têm a fi nalidade de melhorar a expiração, favorecendo o desempenho respiratório durante as crises;
• podem ser feitos em casa, em locais arejados, com roupas leves, diariamente, quando a criança não estiver em crise;
• exercícios lúdicos (língua de sogra, encher balões) são ótimas opções, facilitando a participação da criança;

1.3.4.4. Na vigência de uma crise:

• manter a calma;
• permanecer sentado, com o tronco ligeiramente inclinado para frente, cotovelos e antebraços apoiados sobre as coxas. Pode-se 

colocar uma almofada sobre as coxas para facilitar o apoio dos antebraços e cotovelos;
• manter as mãos soltas e pendentes;
• evitar apoiar as mãos sobre os joelhos e elevar os ombros quando inspirar;
• tentar respirar da seguinte maneira: expulsar o ar devagar, regulando a força. Se não conseguir, procurar imediatamente 

ajuda médica.



2.1 - ASPECTOS ÉTICOS DO ATENDIMENTO AOS 
ADOLESCENTES

2.1.1. INTRODUÇÃO:

• a maior vulnerabilidade dos adolescentes aos agravos é determinada pelo processo de 
crescimento e desenvolvimento;

• torna-se mais susceptível a variadas situações de risco, tais como: gravidez precoce, 
DST/AIDS, acidentes, diversos tipos de violência, maus tratos, uso e abuso de drogas 
lícitas e/ou ilícitas, evasão escolar, etc; 

• na abordagem à sexualidade, ponto de capital importância na abordagem do adolescente, 
foram defi nidos os princípios éticos que devem nortear o atendimento a esta faixa etária.

2.1.2. ÉTICA NA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS 
ADOLESCENTES:

• os princípios éticos foram defi nidos no Fórum 2002: Adolescência, contracepção e ética;
• são eles:

1. O adolescente tem direito à privacidade, ou seja, de ser atendido sozinho, 
em espaço privado de consulta. Deve-se lembrar que a privacidade não está 
obrigatoriamente relacionada à confi dencialidade.
2. Confi dencialidade é defi nida como um acordo entre o profi ssional de saúde e o 
cliente, no qual as informações discutidas durante e depois da consulta ou entrevista 
não podem ser passadas aos seus pais e/ou responsáveis sem a permissão expressa do 
adolescente. A confi dencialidade apoia-se em regras da bioética médica, através de 
princípios morais de autonomia.

CAPÍTULO 2 

Saúde do Adolescente
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3. A garantia de confi dencialidade e privacidade, fundamental para ações de prevenção, favorece a abordagem de temas como 
sexualidade, uso de drogas e violência, entre outras situações.
4. Destaca-se a importância da postura do profi ssional de saúde durante o atendimento aos jovens, respeitando seus valores 
morais, socioculturais e religiosos.
5. O sigilo médico é um direito garantido e reconhecido pelo artigo 103 do Código de Ética Médica, segundo o qual “é 
vedado ao médico...”.
6. Em situações de exceção, como défi cit intelectual importante, distúrbios psiquiátricos, desejo do adolescente de não ser 
atendido sozinho, entre outros, faz-se necessária a presença de um acompanhante durante o atendimento.
7. Nos casos em que haja referência explícita ou suspeita de abuso sexual, o profi ssional está obrigado a notifi car o Conselho 
Tutelar, de acordo com a Lei Federal 8.069/90, ou a Vara da Infância e Juventude, como determina o ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), sendo relevante a presença de outro profi ssional durante a consulta. Recomenda-se a discussão de casos em 
equipe multidisciplinar, de forma a avaliar a conduta, bem como o momento mais adequado para a notifi cação.
8. O médico deve aproveitar as oportunidades de contato com adolescentes e suas famílias para promover a refl exão e a 
divulgação de informações sobre temas relacionados a sexualidade e saúde reprodutiva.
9. A orientação deve incidir sobre todos os métodos, com ênfase na dupla proteção (uso de preservativos), sem juízo de valor.
10. A prescrição de métodos anticoncepcionais deverá estar relacionada à solicitação dos adolescentes, respeitando-se os 
critérios médicos de elegibilidade, independente da idade.
11. A prescrição de métodos anticoncepcionais a adolescentes menores de 14 anos, desde que respeitados os critérios acima, 
não constitui ato ilícito por parte do médico.
12. Na atenção a uma menor de 14 anos sexualmente ativa, a presunção de estupro deixa de existir, frente à informação que 
o profi ssional possui de sua não-ocorrência, a partir da informação da adolescente e da avaliação criteriosa do caso, que deve 
estar devidamente registrada no prontuário médico.
13. O médico pode prescrever contracepção de emergência, com critérios e cuidados, por ser um recurso de exceção, às adolescentes 
expostas ao risco iminente de gravidez, nas seguintes situações:

a. não estar usando qualquer método contraceptivo;
b. falha do método contraceptivo utilizado;
c. violência sexual.

Observações:
 º a contracepção de emergência não é um método abortivo, conforme as evidências científi cas demonstram;
 º deixar de oferecer a contracepção de emergência nas situações em que está indicada pode ser considerada uma violação do 

direito do paciente, uma vez que este deve ser informado a respeito das precauções essenciais.
14. Nos casos de violência sexual, devem ser respeitadas as normas do Ministério da Saúde, que incluem a contracepção de 
emergência, devendo a mesma estar disponibilizada nos serviços que atendem essas adolescentes.
15. Os adolescentes de ambos os sexos têm direito à educação sexual, ao sigilo sobre sua atividade sexual, ao acesso e 
disponibilidade gratuita dos métodos. A consciência desse direito implica em reconhecer a individualidade do adolescente, 
estimulando a responsabilidade com sua própria saúde. O respeito à sua autonomia faz com que eles passem de objeto a 
sujeito de direito.

 2.2. - ABORDAGEM DO ADOLESCENTE

2.2.1. INTRODUÇÃO:

• se estende dos 10 aos 19 anos de idade;
• mais comumente apresenta sintomas psicossomáticos ou difi culdades psicossociais do que doenças propriamente orgânicas (exceto casos 

de doenças crônicas, atraso puberal ou distúrbios endócrinos);
• etapas da adolescência e suas características:
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Tabela 2.1: Etapas da adolescência:
ETAPA CARACTERÍSTICA

Adolescência precoce 
(10 – 14 anos)

• esforço para adaptar-se às modifi cações do próprio corpo;
• estabelecimento de progressiva independência;
• separação dos pais ou responsáveis adultos;
• livrar-se das amarras da infância.

Adolescência média 
(15 – 17 anos)

• melhora da imagem pela cultura física e vestuário;
• conduta tende a ser estereotipada (identifi cação plena com grupos de iguais);
• busca da identidade, satisfação sexual e de um lugar na sociedade.

Adolescência tardia 
(17 –20anos)

• emergem valores e comportamento adulto;
• predomina ou cristaliza uma identidade estável;
• relacionamento com o companheiro do sexo oposto torna-se mais estreito, íntimo e afetuoso;
• busca da viabilidade econômica e estabilidade social;
• desenvolvimento de um sistema de valores elaborado;
• expressão segundo suas próprias ideias.

Fonte: tabela montada pela organizadora a partir de Saúde do adolescente: competências e habilidades, Ministério da Saúde, 2008.

2.2.2. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O ATENDIMENTO:

• Difi culdades:
 º diferença de comportamento entre um e outro adolescente;
 º variabilidade de conduta de um mesmo jovem nas diferentes etapas de desenvolvimento.

• Princípios:
 º ambiente adequado: adequada privacidade e tempo de consulta sufi ciente;
 º boa relação médico-paciente: calor humano, interesse sincero e habilidade para fazer com que o adolescente se sinta compreendido;
 º entrevista individual: o início do atendimento pode ser feito na presença do responsável ou pais. Coletadas as informações 

iniciais, é aconselhável que se continue a entrevista sem a presença do responsável, desde que se leve em conta o contato com 
os pais, idade do adolescente, espontaneidade do paciente e tipo de orientações a serem dadas;

 º entrevista com pais ou familiares: consulta à família sobre informações, compreender a estrutura e a dinâmica familiares;
 º sigilo das informações: o conteúdo das informações do adolescente é sigiloso e recomendações aos pais devem ser genéricas 

(o sigilo só pode ser quebrado em situações de risco grave à saúde ou risco de vida);
 º consulta de retorno: agendadas pelo médico, segundo cada caso;
 º honestidade: não aceitar “desculpas” para verifi car problemas identifi cados pelos pais;
 º atenção: tratar com respeito e ouvir o que o adolescente tem a dizer (permite observar como ele se expressa e o conteúdo não-

manifestado pelo relato, deixando-o também mais à vontade);
 º estímulo ao diálogo: atitude afetiva, de tranquilidade e compreensão, em geral resulta em um estímulo não-verbal para a comunicação. 

Perguntar sobre o dia-a-dia, hábitos, gostos, tarefas, etc.

2.2.3. ANAMNESE:

Atenção aos seguintes aspectos:
• relacionamento social (amigos, vizinhos, namorados (as), colegas, professores e chefi a de trabalho);
• cuidados com a saúde (alimentação, atividade física, esportes, uso de drogas lícitas ou ilícitas);
• capacidade intelectual (escolaridade, repetências);
• projetos para o futuro (trabalho, profi ssão);
• comportamento (atitudes, relacionamento na escola ou no trabalho, suspensões, expulsões);
• estrutura, organização e funcionamento familiar;
• sexualidade.
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A anamnese pode ser realizada em várias consultas, aprofundando-se gradativamente cada um dos pontos importantes 
(relacionados ou não à queixa clínica).
Itens que devem ser obrigatoriamente lembrados:
• família;
• educação;
• trabalho;
• alimentação;
• sexualidade;
• afeto;
• lazer;
• ambições;
• uso ou abuso de drogas;
• ideação ou tentativa de suicídio.

2.2.4. EXAME FÍSICO:

• o exame físico completo pode demandar mais de uma consulta;
• na primeira consulta deve-se conversar com o adolescente, esclarecer dúvidas, informar sobre como será o exame físico e seus 

objetivos, obtendo a autorização do adolescente para o exame, que deve ser realizado em uma consulta posterior;
• durante o exame, deve ser determinado o estágio de desenvolvimento puberal;
• lembrar que o tratamento (se e quando necessário) depende da aceitação dos pais e do jovem;
• diante de um adolescente em fase precoce, age-se mais como na clínica pediátrica, dependendo mais do envolvimento dos 

pais. Já na fase tardia, age-se mais como na clínica de adultos;
• o exame físico não difere muito das demais faixas etárias, exceto pela atenção dada ao desenvolvimento puberal.

2.2.5. MOTIVOS DE CONSULTA DO ADOLESCENTE:

São:
• queixas clínicas;
• difi culdades de ajustamento social, transtornos de conduta ou mau rendimento escolar (em geral, são os pais que trazem este 

tipo de queixa);
• difi culdades ou dúvidas na esfera da sexualidade.

Frequentemente uma queixa clínica real pode ser um veículo utilizado pelo jovem para esclarecer dúvidas ou difi culdades 
(“queixa mascarada”).

2.2.6. ABORDAGEM DE PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS:

2.2.6.1. Levantamento de dados:

• mesmo possuindo bons modelos de identifi cação, os adolescentes podem ter atitudes que parecem estranhas e fora do contexto 
dos adultos;

• atitudes de rebeldia e agressividade são esperadas e naturais, dentro de certa intensidade e duração;
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• a quebra de uma importante relação afetiva, insucesso nos objetivos de carreira e perda do apoio e encorajamento por parte 
dos pais podem levar o adolescente ao desespero. Situações “fora de controle” (vandalismo, roubo, agressão física excessiva, 
mentira sistemática, fuga de casa, abuso de drogas, promiscuidade sexual e gravidez) podem estar mascarando um grave quadro 
depressivo. Condutas  autodestrutivas merecem particular atenção. Também são situações de alerta: descuido pessoal persistente, 
contato indefi nido com o grupo, rejeição pelos próprios companheiros, mau rendimento escolar, interrupção de atividades físicas 
e esportivas, furto contumaz. São casos que merecem atendimento especializado e envolvimento total da família.

2.2.7. TRATAMENTO:

Nas manifestações psicossomáticas, difi culdades de origem sócio-familiar e problemas de conduta, é necessário o 
acompanhamento por certo tempo (um a dois meses), com entrevistas semanais, para exame apropriado dos aspectos em confl ito.

Casos mais simples são resolvidos através de esclarecimentos e redução da ansiedade.
Casos mais complexos exigem a conscientização do paciente sobre seus confl itos, mostrando como se trabalha com difi culdades 

e a possibilidade de solução. Há necessidade de tratamento psicoterápico. Este tipo de tratamento depende de que o jovem o aceite e 
os pais sejam esclarecidos, demonstrando também sua concordância. É importante solidifi car o vínculo com o adolescente antes de 
referi-lo ao especialista, para melhorar a adesão ao tratamento, mantendo-se um acompanhamento paralelo ao do especialista.

Transtornos depressivos também são problemas importantes nesta faixa etária. Em casos leves, a terapia cognitivo-
comportamental tem se demonstrado eficaz (duração média de 12 semanas). O uso de depressivos tricíclicos tem benefício 
incerto nesta faixa etária.

Outras situações são vistas no protocolo de Saúde Mental da criança e do adolescente.

2.2.8. ABORDAGEM DA SEXUALIDADE:

Objetivo fundamental: aliviar tensões através do esclarecimento de dúvidas.
Atividades educativas são relativamente simples, mas abrangentes e esclarecedoras. Grupos de adolescentes, onde eles 

possam colocar suas dúvidas e receber esclarecimentos, costumam oferecer bons resultados; além do que, os próprios adolescentes 
se tornam multiplicadores das informações recebidas.

Na abordagem individual, além de prestar esclarecimentos, deve-se ajudar o jovem a perceber e verbalizar suas difi culdades, 
visando encontrar mais facilidade para ajudá-lo a superá-las.

Problemas predominantes: falta de experiência, de diálogo entre parceiros, de ajustamento, de proteção 
anticoncepcional, ausência de orgasmo, impotência, uso inadequado de métodos anticoncepcionais (falta de conhecimento, 
uso incorreto), relações sexuais em ambiente impróprio com consequentes inibições, sentimentos de culpa, relações 
precoces (necessidade de imitar o grupo), ausência de afeto nas relações, uso de drogas para manter relações, etc.

A sexualidade deve ser considerada em um contexto global, onde se inclui o relacionamento com os companheiros, vida 
familiar, trabalho ou atividade escolar. 

Mais comumente o adolescente procura o médico com queixas somáticas, através das quais se escondem frustrações 
e conflitos originários da esfera sexual. É necessário percebê-las e procurar o momento propício para abordá-las. Se o 
relato é claro e livre, deve-se procurar obter o máximo de informações. Se o jovem é mais reservado, pede-se que responda 
às perguntas na medida do possível. Deve-se procurar determinar se as dúvidas e dificuldades são reais ou fantasiosas, 
provenientes de falta de conhecimento (ou informação errônea), ou se são parte de um conflito adquirido durante o 
desenvolvimento do paciente. Há necessidade de se perceber até onde o caso depende apenas da intervenção do médico 
de família e comunidade ou se há necessidade de atendimento especializado.

Mais detalhes são dados no protocolo de adolescência e sexualidade.
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2.3 - ADOLESCÊNCIA: PROBLEMAS MAIS COMUNS

2.3.1. INTRODUÇÃO:

Uma das principais metas do atendimento ao adolescente é o estímulo ao autocuidado e ênfase na partilha de responsabilidades 
deles próprios e da família junto ao profi ssional que os atende, visando obter os melhores resultados possíveis do atendimento.

2.3.2. ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO PUBERAL:

A puberdade é conhecida como a última etapa do crescimento físico e evolui de forma distinta nos dois sexos, em relação 
ao início dos eventos, tempo de duração e progressão dos mesmos.
Eventos da puberdade:

    
                     

 - maturidade do eixo hipotálamo-hipófi se-gônadas;
 - maturidade física e reprodutiva.

Sequência:

1º - amadurecimento das características sexuais primárias (ovários, útero, vagina, testículos, próstata e glândulas seminíferas);
2º - amadurecimento das características secundárias (mamas, testículos, pênis, pelos pubianos e axilares, mudança de voz). Ocorre também 
o desenvolvimento de músculos, ossos e tecido adiposo, aumento de peso e altura, de vísceras, das glândulas sebáceas e sudoríparas. 

2.3.2.1. Puberdade masculina:

• a ejaculação representa a maturidade reprodutiva;
• estirão do crescimento estatural: mais tardio e mais duradouro, permanecendo após a maturidade dos órgãos sexuais primários 

e secundários;
• pelos axilares e faciais surgem mais tardiamente.

2.3.2.2. Puberdade feminina:
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• cerca de 12 a 24 meses após a telarca, inicia-se a desaceleração do crescimento. Neste período desenvolvem-se, também, todos 
os órgãos que compõem as características sexuais primárias.

2.3.2.3. Estágios de desenvolvimento sexual de Marshall e Tanner:

Tabela 2.2: Estágios do desenvolvimento sexual  masculino:
Estágios

de 
Tanner

Genitais Pelos Pubianos

Estágio 1:
Pênis, testículos e escroto de tamanho e proporções 
infantis.

Ausência de pelos pubianos. Pode haver uma leve penugem 
semelhante à observada na parede abdominal.

Estágio 2:
Aumento inicial do volume testicular (> 3 ml). Pele 
escrotal muda de textura e torna-se avermelhada. 
Aumento do pênis é minimo ou ausente. 

Aparecimento de pelos longos e fi nos, levemente pigmenta-
dos, lisos ou pouco encaracolados, principalmente na base 
do pênis.

Estágio 3: Crescimento peniano, principalmente em compri-
mento. Maior crescimento dos testículos e escroto.

Maior quantidade de pelos, agora mais grossos, escuros e enca-
racolados, espalhando-se esparsamente pela sínfi se púbica.

Estágio 4:
Continua o crescimento peniano, principalmente 
em diâmetro e com maior desenvolvimento da glan-
de. Maior crescimento dos testículos e escroto, cuja 
pele se torna pigmentada.

Pelos do tipo do adulto, cobrindo densamente a região pu-
biana, mas ainda sem atingir a face interna das coxas.

Estágio 5: Desenvolvimento completo da genitália, que assume 
tamanho e forma adulta.

Pilosidade pubiana igual à do adulto, em quantidade e dis-
tribuição, invadindo a face interna das coxas.

Fonte: Medicina Ambuatorial:condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncam, capítulo Adolescência: problemas mais comuns, 2004.

 
Tabela 2.3: Estágios do desenvovimento sexual feminino:

Estágios
de

Tanner
Mamas Pelos Pubianos

Estágio 1: Elevação somente da papila (mama pré-púbere). Pelos velares idênticos àqueles da parede abdominal.

Estágio 2: Elevação discreta da mama e da papila, com aumen-
to do diâmetro areolar (broto mamário).

Pelos terminais grossos, pigmentados, discretamente curvilí-
neos nos grandes lábios e monte de Vênus.

Estágio 3: Maior elevação da mama e da papila, sem separação 
dos contornos da aréola e da mama.

Pelos qualitativamente adultos, mas a área coberta concentra-se 
na linha média.

Estágio 4: Separação dos contornos da aréola e da mama. Este 
estágio é facultativo.

Pelos adultos em quantidade e qualidade. No monte de Vênus, 
a distribuição obedece à confi guração em triângulo invertido.

Estágio 5: Nivelamento da aréola ao contorno geral da mama, com 
projeção exclusiva da papila.

Pelos podem estender-se para a raiz dos membros inferiores 
e coxas.

Fonte: Medicina Ambuatorial:condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, capítulo Adolescência: problemas mais comuns, 2004.
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2.3.2.4. Atraso puberal: 

2.3.2.4.1. Características:

• no sexo masculino: ausência de sinal de puberdade após os 14 anos (desvio padrão ± 2) e/ou ausência de pubarca e aumento 
de volume testicular de 3 ml ou menos;

• no sexo feminino: ausência de caracteres sexuais secundários até os 13 anos de idade ou ausência de menarca até os 16 anos.

2.3.2.4.2. Atraso puberal constitucional:

• ausência da puberdade após os 14 anos, sendo uma variante do desenvolvimento puberal normal: são adolescentes normais do 
ponto de vista clínico, mas frequentemente acham-se “pequenos” para a idade cronológica;

• geralmente apresentam peso e altura adequados ao nascimento e desenvolvem-se normalmente até os dois anos de idade, 
quando passam a apresentar um padrão de crescimento desacelerado e permanecem abaixo da estatura-alvo da família;

• têm velocidade de crescimento e estatura compatíveis com a idade óssea e histórico familiar, apresentando crescimento e 
maturação física mais lentos. Consequentemente, a maturação do eixo hipotálamo-hipofi sário também é mais lenta para a 
idade cronológica, coincidindo com a idade óssea;

• a velocidade de crescimento que antecede a puberdade é lenta e a secreção do hormônio de crescimento (GH) é baixa, 
respondendo adequadamente à administração de estrogênio ou androgênio;

• ao iniciarem o processo de desenvolvimento puberal e maturação sexual, retomam o ritmo normal de crescimento, com 
recuperação da estatura, alcançando a estatura-alvo familiar;

• a idade óssea encontra-se atrasada, porém próxima à idade e estatura: quando atinge 10/11 anos no sexo feminino, e 11/12 
anos no masculino, ocorre resposta aos hormônios hipotalâmicos e a maturação sexual;

• enfermidades crônicas sistêmicas, distúrbios nutricionais e endocrinopatias (hipotireoidismo, defi ciência de GH) também 
podem apresentar atraso puberal.

2.3.2.4.3. Alteração da Função Hipotálamo-Hipofisária: 

• a maior queixa é o atraso puberal;
• quadro clínico: de sintomas leves até quadros de infantilismo sexual (estatura normal e atraso no desenvolvimento puberal);
• causas:

 º produção insufi ciente de hormônio hipotalâmico liberador das gonadotrofi nas;
 º hipogonadismo hipogonadotrófi co: 

 ■ doenças do SNC (tumores, traumas, doenças infecciosas e infl amatórias);
 ■ defi ciência de gonadotrofi nas (hipoplasia adrenal congênita, síndrome de Kallmann);
 ■ outras (síndrome de Prader-Willi, hipotireoidismo, diabetes, síndrome de Cushing, desnutrição crônica e anorexia).

 º hipogonadismo hipergonadotrófi co (disgenesia gonadal):
 ■ sexo feminino: disgenesia gonadal e variantes (síndrome de Turner,      síndrome do ovário policístico), quimio e 

radioterapia;
 ■ sexo masculino: síndrome de Klinefelter, outras formas de disgenesias de túbulos seminíferos, insufi ciência testicular, 

quimio e radioterapia.
• conduta:

 º exames laboratoriais: raios-X de idade óssea, raios-X de crânio, dosagens de LH, FSH, testosterona e/ou estradiol;
 º encaminhar para atendimento especializado.
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2.3.2.5. Aceleração constitucional do crescimento e da puberdade:

• consenso: desenvolvimento de eventos puberais abaixo de oito anos no sexo feminino e de nove anos no masculino;
• sinais puberais isolados podem estar presentes (telarca ou pubarca) sem que ocorra aceleração da idade óssea e da velocidade 

de crescimento. Adrenarca (aparecimento de pelos sexuais) prematura isolada não compromete a altura fi nal. Mas atenção: 
alerta para a associação de adrenarca com hiperplasia adrenal congênita e associação futura com síndrome plurimetabólica 
(hirsutismo, obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus do tipo 2);

• grande parte das crianças que iniciam prematuramente a puberdade evidencia perda da estatura fi nal prevista, apresentando 
idade variável de início dos sintomas clínicos. Importante: avaliar, além dos sinais precoces, a velocidade de progressão destes 
sinais, o potencial de comprometimento da estatura e outras enfermidades (genéticas e do SNC);

• o ritmo de evolução dos estágios puberais deve ser controlado (entre dois estágios, o intervalo é de aproximadamente um ano), 
devendo-se investigar o paciente se o período for menor ou igual a seis meses.

2.3.2.5.1. Aceleração constitucional:

• a velocidade de crescimento é superior à média e anterior ao início puberal;
• ocorre avanço da idade óssea e da estatura proporcional ao padrão familiar;
• previsão de estatura fi nal normal;
• é diferente da puberdade precoce patológica, na qual o avanço da idade óssea é desproporcionalmente maior que a velocidade 

de crescimento, ocorrendo fechamento prematuro das cartilagens e perda da estatura fi nal.

2.3.2.5.2. Consequências da Puberdade Precoce:

• baixa estatura;
• transtornos psicossociais;
• o bloqueio da liberação de gonadotrofi nas e esteroides gonadais é capaz de prevenir a baixa estatura e as mudanças de 

comportamento decorrentes.

2.3.2.5.3. Tratamento:

• telarca e/ou pubarca precoce sem alteração da maturação óssea e da velocidade de crescimento → não tratar;
• demais casos: encaminhar para avaliação especializada.

2.3.2.5.4. Exames complementares:

• relação LH/FSH (LH e FSH determinam se a puberdade precoce é central ou periférica), teste de estímulo com GnRH, 
dosagem de esteroides sexuais, TSH, ACTH, HCG, α-fetoproteína, idade óssea, raios-X de crânio e pelve.

2.3.3. ACNE:

• doença infl amatória crônica da unidade pilossebácea (glândula sebácea desenvolvida + pelo rudimentar);
• comedões (cravos) precedem a acne infl amatória;
• ocorre principalmente na face e no tórax.
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2.3.3.1. Patogênese:

Fatores:
• produção do sebo;
• hiperqueratinização folicular;
• colonização bacteriana do folículo pelo Proprionebacterium acnes; 
• liberação de mediadores de infl amação no folículo e na derme adjacente.

2.3.3.2. Etiopatogenia:

• fatores genéticos;
• fatores endócrinos;
• resposta infl amatória do hospedeiro;
• colonização da unidade pilossebácea por bactérias e fungos;
• stress;
• fatores ambientais (como cosméticos, etc.).

2.3.3.3. Acne vulgaris ou juvenil:

• uma das dermatoses mais comuns na adolescência;
• maior incidência: 

 º sexo feminino: 14 a 17 anos;
 º sexo masculino: 16 a 19 anos.

• pode estar presente em 80% dos indivíduos entre 11 e 30 anos;
• importância pelas repercussões psicossociais para o indivíduo.
• classifi cação clínica:

 º grau I: acne comedoniana: comedões com poucas pápulas e raras pústulas. Três tipos de comedões: microcomedão, comedão 
fechado (cravo branco) e comedão aberto (cravo preto).

 º grau II: acne papulopustulosa: comedões, papulas eritematosas e pústulas.
 º grau III: acne nodulocística: comedões, pápulas e pústulas que levam à ruptura da parede folicular e reação infl amatória da 

parte profunda do folículo até o pelo, formando nódulos e furúnculos, com formação de cistos e pustulização.
 º grau IV: acne conglobrata (forma grave): nódulos purulentos com abscessos, fístulas e drenagem de secreção purulenta 

acometendo face, pescoço e tórax (pode atingir a região glútea).
 º grau V: acne fulminans (rara em nosso meio): associada às formas de acne nodulocística ou conglobrata, acometendo 

articulações, com poliartralgia, leucocitose e febre.

2.3.3.4. Tratamento:

• Graus I e II: produtos tópicos:
 º ácido retinoico: 

 ■ creme a 0,05 e 0,025%
 ■ gel de 0,01 a 0,1%
 ■ aplicação à noite, remover após uma ou duas horas (evita o efeito irritante)
 ■ evitar exposição solar.
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 º antibióticos tópicos:
 ■ eritromicina a 2% e 4% e clindamicina a 1% e 2% → solução alcoólica
 ■ podem ser associados ao ácido retinoico ou ao peróxido de benzoíla.

• Grau II que não responde ao tratamento tópico e acne infl amatória:
 º antibióticos sistêmicos: 

 ■ tetraciclina: 500 a 1.000 mg, duas vezes ao dia, por três a quatro semanas. Redução gradual após alguns meses. Na 
recrudescência, repetir o esquema. Tomar uma a duas hora após as refeições. Não usar em gestantes e crianças com 
menos de 10 anos.

 ■ mulheres em uso de anticoncepcionais: diminui a efi cácia da tetraciclina. Usar eritromicina: 500 a 1.000 mg, duas 
a quatro vezes ao dia, por três a quatro semanas.  

 º tratamento hormonal: só em adolescentes do sexo feminino, que não respondem a outra forma de tratamento: anticoncepcionais 
orais ou orais combinados (etinilestradiol de 0,05 mg e ciproterona de 2 mg) por 21 dias com pausa de 7 dias.

• Grau III grave e Grau IV: uso sistêmico de isotretinoína (retinoide) está indicado. Dose recomendada: 0,5 a 1 mg/kg/dia, dividido 
em duas tomadas, durante 15 a 20 semanas ou até a diminuição de 70% dos cistos. Efeitos colaterais são frequentes (queilite, 
ressecamento da pele, mucosa oral e nasal, epistaxe, conjuntivite, ressecamento ocular, dermatite facial, descamação de pés e mãos, 
artralgias, mialgias, cefaleia, leucopenia, hematúria e sintomas gastrointestinais). Pode aumentar os lipídios séricos e enzimas hepáticas. 
Recomendado: a cada três semanas dosar colesterol total, triglicérides, enzimas hepáticas e hemograma. Suspender o tratamento se 
houver hiperlipidemia ou aumento persistente das enzimas hepáticas. Uso contraindicado na gestação.

2.3.3.5. Condutas complementares:

• extração de comedões abertos, evitando a manipulação excessiva ou inadequada;
• não drenar pápulas, pústulas profundas e nódulos/cistos, devido ao risco de cicatrizes;
• higiene das áreas acometidas com água e sabonete à base de enxofre e ácido salicílico, duas a três vezes ao dia;
• exposição à luz solar (evitar excessos);
• tratamento da dermatite seborreica, quando presente. 

2.3.4. DOR ESCROTAL:

2.3.4.1. Criptorquia:

• é a descida incompleta do testículo até a bolsa escrotal, podendo ser uni ou bilateral;
• prevalência: 1% a 4% na infância;
• diagnóstico diferencial: testículo retrátil (vai até a bolsa escrotal) e testículo ectópico(está fora do trajeto normal de descida do testículo);
• se bilateral e associada à hipospádia, deve-se investigar patologias associadas através de ultrassom, avaliação genética e urológica; 
• principais complicações: infertilidade e malignização;
• tratamento: cirúrgico.

2.3.4.2. Torção testicular:

• é urgência cirúrgica;
• maior prevalência: 12 a 18 anos;
• clínica:

 º dor escrotal aguda;
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 º edema do lado afetado no escroto;
 º a dor pode irradiar para o abdome;
 º manifestações gerais: mal-estar, náuseas e vômitos;
 º não há rubor nem hiperemia (diferenciando-se da orquite e da epididimite).

• ao exame físico:
 º testículo afetado com consistência macia e edemaciado;
 º a gônada afetada encontra-se mais alta na bolsa escrotal que a contralateral;
 º o testículo atingido encontra-se horizontalizado em relação ao seu maior eixo.

• o tempo decorrido desde o início do quadro é determinante para a preservação da função testicular e do próprio órgão.

2.3.4.3. Epididimite:

• é rara em pré-púberes ainda sem atividade sexual;
• clínica:

 º as manifestações, em geral, são mais subjetivas;
 º dor escrotal, edema do epidídimo (de consistência endurecida);
 º disúria (ausente na orquite);
 º corrimento uretral (também ausente na orquite);
 º febre;
 º piúria.

• no exame físico:
 º testículo afetado mais baixo que o contralateral;

• tratamento: 
 º suspensório escrotal;
 º repouso no leito durante a fase aguda;
 º antibioticoterapia sistêmica (etiologia mais frequente: Chlamydia e Neisseria gonorrhoeae). 

2.3.4.4. Tumores testiculares:

• a maioria das neoplasias testiculares é maligna;
• nos pré-púberes são mais frequentes os teratomas;
• na puberdade são mais frequentes os seminomas;
• outros: carcinoma de células embrionárias, coriocarcinomas, tumores de célula de Sertoli e tumores de célula de Leydig;
• maior risco em adolescentes com história de criptorquia;
• clínica: 

 º presença de tumoração testicular indolor;
 º 15% a 20% dos casos associa-se a hidrocele;

• encaminhar para a urologia.

2.3.4.5. Varicocele:

• ocorre por aumento de pressão e incompetência das válvulas venosas nas veias espermáticas;
• prevalência: 5% a 15% na adolescência, sendo 85% à esquerda e 15% bilaterais;
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• clínica:
 º dor e desconforto escrotal;
 º à palpação: “cordões” acima do testículo, que diminuem com o decúbito dorsal;

• avaliação urológica.

2.3.5. GINECOMASTIA PUBERAL:

• na maioria dos casos é transitória, ocorrendo entre 14 e 16 anos de idade;
• é a mais frequente ginecomastia fi siológica;
• é patológica quando persiste além da adolescência e pode estar associada a: distúrbios endócrinos, neoplasias, hermafroditismo 

verdadeiro, cirrose, uso de determinados medicamentos, álcool e algumas drogas, entre outros;
• classifi cação:

 º grau I: nódulo fi rme, que não ultrapassa os limites da aréola, com até 1cm de diâmetro, móvel à palpação;    
 º grau II: nódulo entre 1cm e 4cm de diâmetro, ultrapassando os limites da aréola, evidente com o paciente de perfi l;
 º grau III: tamanho acima de 4cm de diâmetro.

• as transitórias ocorrem mais frequentemente entre G2/G4 da classifi cação de Tanner para o sexo masculino, podendo ser uni 
ou bilaterais, simétricas ou não, dolorosas ou não. As ginecomastias grau I e II persistem durante meses até um ano. As de grau 
III podem persistir por mais de dois anos;

• tratamento:
 º na maioria dos casos: apenas orientação sobre a transitoriedade da ginecomastia;
 º tratamento cirúrgico: nas de grau III que não regridem após 2 a 3 anos e trazem graves repercussões psicossociais.   

2.3.6. DORSALGIAS E DORES NOS MEMBROS INFERIORES:

• as principais queixas ortopédicas não relacionadas a trauma nesta faixa etária são: escoliose, lombalgia e artralgia de membros 
inferiores.

2.3.6.1. Escoliose:

• presença de uma curvatura lateral da coluna vertebral associada à rotação das vértebras em relação ao seu eixo vertical, com 
consequente desvio dos arcos costais;

• escoliose idiopática: 
 º etiologia multifatorial, sendo a infl uência familiar o mais importante em 80% a 90% dos casos.

• prevalência: varia entre 4% e 5% (da infância à adolescência), sendo mais frequente na adolescência (5% a 10%), na qual 
apresenta uma evolução mais lenta;

• exame físico:
 º assimetria de ombros;
 º escápula proeminente;
 º diferença de espaço entre braços e tronco;
 º curvatura lateral palpável na coluna;
 º prova de Adams: inclinação toracoabdominal no sentido anterior, mantendo os braços relaxados e em direção aos pés: 

observar assimetrias de parede torácica;
• lembrar que a escoliose familiar geralmente é indolor;
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• tratamento: depende do ângulo da curvatura (medido ao raios-X)
 º curvas com ângulo entre 10° e 20° : acompanhamento clínico regular;
 º entre 20° e 30°: acompanhamento e avaliação ortopédica para uso de colete;
 º acima de 30°: avaliação para correção cirúrgica.

2.3.6.2. Lombalgia:

• quando existente, não se deve deixar de investigar, pois pode representar: discite, hérnia discal, tuberculose ou neoplasias, 
entre outros;

• na ausência de alterações anatômicas ou estruturais é que se pode considerar etiologia psicossomática;
• casos suspeitos devem ser encaminhados para avaliação ortopédica.

2.3.6.3. Artralgia de joelhos:

• uma das causas mais frequentes é a osteocondrose de tuberosidade tibial (doença de Osgood-Schlather) que está associada a 
traumatismos repetidos nos joelhos, levando a alterações infl amatórias locais (edema, dor e hiperemia);

• é mais frequente em meninos, entre 12 e 15 anos e desportistas;
• em geral, o médico é procurado quando já existe alguma limitação da atividade física;
• a dor geralmente é unilateral (apenas 30% dos casos se apresenta bilateral);
• exame físico: alterações de partes moles nas faces anterior e inferior do joelho afetado, podendo ser palpada uma proeminência 

logo abaixo do joelho. Pode ser referido aumento da dor à palpação da região pré-tibial ou durante movimentos de fl exão e 
extensão da perna;

• diagnóstico diferencial com: doença coxofemoral, traumatismos e, em meninas, doença femoropatelar (condromalácia da rótula);
• tratamento: no episódio agudo; suspensão da atividade física, compressas frias no local e AINE (antinfl amatórios não-

esteróides). Orientar exercícios de fortalecimento do quadríceps, desde que não ocorra dor. Liberar atividade física quando 
não houver mais dor;

• esclarecer sobre a benignidade do caso.

2.3.7. OBESIDADE:

• a permanência da obesidade na idade adulta está relacionada à idade de início e à gravidade do quadro. Segundo a OMS, 60% 
dos obesos aos 7 anos permanecem obesos na idade adulta;

• o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes encontra-se diretamente relacionado ao estilo de vida atual (maior consumo 
de açúcar, alimentos refi nados, gordura saturada e proteína animal; menor consumo de fi bras, hortaliças e carboidratos complexos; 
hábitos sedentários);

• distribuição de gordura corporal:
 º é diferente entre os sexos;
 º as maiores taxas estão entre as mulheres, em todas as faixas etárias;
 º início da adolescência:

 ■ meninos: acumulam gordura que é perdida no fi nal da puberdade;
 ■ meninas: acúmulo gradativo na pré-puberdade e aumento na puberdade → no fi nal desta etapa, têm duas vezes 

mais gordura acumulada que os rapazes.
• períodos críticos para a evolução da obesidade:

 º gestação
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 º primeiro ano de vida
 º entre 5 e 7 anos
 º adolescência.

• excesso de ingestão calórica com balanço positivo pré-puberal e puberal, pode desencadear a obesidade;
• adolescência: devido ao estirão puberal há aumento das necessidades calóricas, com consequente aumento do apetite e ganho 

de peso;
• a presença de hiperlipidemia é um agravante do quadro;

Tabela 2.4: valores de referência para lípides séricos: 

Lipídeos Idade Desejável                           Valor (mg/dl)
Limítrofe  Aumentado

Colesterol total - <170                    170 – 199                ≥200
Fração LDL - <110                                    110 – 129 ≥130

Fração HDL < 10 anos
10 – 19 anos

≥ 40                                                       
≥ 35                                                     

-
-

-
-

Triglicérides < 10 anos
10 – 19 anos

< 100                                                  
≤ 130                                               

- 
-

> 100
> 130

Fonte: Medicina Ambulatorial:condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, capítulo Adolescência: problemas mais comuns, 2004.

• diagnóstico: antropometria:
 º índice peso/altura (P/A)
 º índice de massa corporal (IMC) → recomendado.

2.3.7.1. Manejo:

• aspectos a serem considerados:
 º etapa do desenvolvimento puberal;
 º mudança de hábitos alimentares;
 º balanço nutricional da dieta;
 º atividade física e gasto calórico;
 º presença de distúrbios metabólicos (hiperlipidemias);
 º necessidade de perda de peso.

• segundo a etapa puberal:
 º até 14 anos no sexo feminino e 16 anos no masculino: ainda no estirão puberal → manutenção do peso atual com dieta 

normocalórica e aumento da atividade física;
 º após 17 anos (principalmente no sexo feminino): restrição calórica com dieta balanceada e aumento da atividade física → 

objetivo: perda gradual do peso ao longo de 12 a 24 meses (mudança do estilo de vida).
• mudança de hábitos alimentares: 

 º demanda tempo;
 º a família deve participar;
 º em geral:

 ■ três refeições diárias, com um lanche a cada turno;
 ■ estímulo ao consumo de frutas e alimentos menos calóricos;
 ■ orientação de mastigação adequada;
 ■ estabelecimento de quantidades, dias e horários para o consumo de alimentos mais calóricos.
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• balanço nutricional: 
 º primeiro passo: diário alimentar → anotar os alimentos consumidos ao longo de todo o dia, por um período de sete dias;
 º percentuais do total calórico de cada refeição:

 ■ gorduras totais: 25% – 30% → controlar o uso de alimentos muito ricos em gorduras, principalmente as saturadas 
(frituras e embutidos);

 ■ carboidratos: 50% – 55% → estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. Controlar o consumo de açúcar, 
doces e refrigerantes (glicídeos simples);

 ■ proteínas: 10% – 15% → carnes magras, leite desnatado com acréscimo de vitaminas A, D e E. 
 º na obesidade com hiperlipidemia: controlar o consumo de gorduras de origem animal e saturadas (manteiga, vísceras, carne 

vermelha e gorda, embutidos, queijos amarelos, maionese, cremes, molhos, gema de ovo, recheios, feijoada, amanteigados e 
leite integral). 

• atividade física: 
 º recomenda-se redução do tempo de atividades sedentárias;
 º escolher algo que seja apreciado pelo adolescente e, de preferência, que possa ser feito com outros colegas;
 º preferir atividade aeróbica e recreativa;
 º desestimular exercícios competitivos;
 º indispensável: apoio, incentivo e participação da família.

• adesão ao plano terapêutico: 
 º fatores facilitadores:

 ■ apoio e incentivo da família;
 ■ decisão própria do adolescente;
 ■ bom relacionamento com o profi ssional de saúde;
 ■ mudança de hábitos alimentares pela família;
 ■ participação em atividades físicas junto com outros adolescentes;
 ■ retornos periódicos para reavaliação.

2.4 - GINECOLOGIA DA ADOLESCENTE

2.4.1. O EXAME GINECOLÓGICO:

• objetivo: verifi car a normalidade da genitália, classifi car as etapas puberais e buscar sinais de alterações no ritmo puberal;
• na adolescência há predomínio de uma atitude de desconfi ança, temores e fantasias relacionadas ao corpo e dúvidas quanto à 

normalidade (gerando medo e ansiedade);
• para uma abordagem adequada: compreender esta fase de transição, demonstrando interesse e simpatia genuínos;
• posição para o exame: a ginecológica clássica. A privacidade deve ser resguardada, só permanecendo a mãe ou responsável no 

momento do exame se a adolescente assim o solicitar.

2.4.2. ACHADOS GINECOLÓGICOS CLÁSSICOS:

• dos 10 aos 13 anos:
 º vagina com comprimento de 10 a 12cm, com mucosa úmida e pregueada;
 º óstio himenal alcança até 1cm de diâmetro;
 º secreção vaginal rica em lactobacilos acidófi los (bacilos de Döederlein);
 º relação de tamanho cérvice/fundo uterino é de 1:2;
 º ovários na cavidade pélvica.
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• após 13 anos:
 º na maioria das vezes é semelhante ao da mulher adulta.

2.4.3. MOTIVOS DA CONSULTA:

• na infância:
 º predominam as vulvovaginites, principalmente associadas a condições inadequadas de higiene local;
 º outras: coalescência de pequenos lábios, líquen escleroso, desenvolvimento sexual precoce, sangramento genital e abuso sexual.

• na adolescência:
 º fase inicial: 

 ■ leucorreia fi siológica (mais comum);
 ■ hipertrofi a ou assimetria de pequenos lábios;
 ■ assimetrias evolutivas das mamas;
 ■ alterações menstruais;
 ■ dismenorreia, etc.

 º fases média e tardia:
 ■ anticoncepção (mais frequente);
 ■ dismenorreia;
 ■ gestação;
 ■ DST.

• OBS:
 º nos primeiros meses após a menarca são frequentes as irregularidades menstruais;
 º a dismenorreia atinge mais da metade das adolescentes e, em 10% delas, caracteriza-se como incapacitante.

2.4.4. DISMENORREIA:

• é a dor durante o período menstrual e uma das queixas mais comuns na adolescência;
• pode ser: 

 º primária: 
 ■ dor não associada a patologias pélvicas;  
 ■ em geral, inicia-se entre 6 e 18 meses após a menarca, quando começam a ocorrer os ciclos menstruais ovulatórios.

 º secundária:
 ■ devido a problemas pélvicos: anormalidades anatômicas, endometriose, cistos ovarianos e doença infl amatória pélvica;

• tratamento:
 º primária:  

◊ em jovens sexualmente não-ativas:
 ■ AINE ou inibidores da prostaglandinas;
 ■ mais indicados: naproxeno, ácido mefenâmico, ibuprofeno e etoprofeno;

◊ jovens sexualmente ativas ou que não responderam ao tratamento anterior:
 ■ anticoncepcional oral de baixa dosagem.

2.4.5. VULVOVAGINITES NA ADOLESCÊNCIA:

• mais frequentemente se devem à candidíase.
• tratamento:

 º Cetoconazol (200mg): dois comp., VO, tomada única diária, durante cinco dias, longe da refeições;
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 º Fluconazol (150mg): um comp., VO, à noite, dose única;
 º cremes ou pomadas tópicas: miconazol, clotrimazol, nistatina: duas vezes ao dia, durante 10 a 14 dias.

2.4.6. CICLOS MENSTRUAIS NA ADOLESCÊNCIA:

• após a menarca, os primeiros ciclos costumam ser irregulares devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófi se-ovário, o que 
determina ciclos anovulatórios;

• a maturidade deste eixo é o último evento que ocorre na puberdade;
• estimativa:

 º nos primeiros dois anos: 55% a 82% dos ciclos são anovulatórios;
 º após três anos: 50% das meninas permanecem com ciclos anovulatórios;
 º após 5 anos: somente 20% das adolescentes ainda apresentam ciclos anovulatórios.

• as manifestações dos ciclos anovulatórios são variadas:
 º ciclos irregulares, longos ou curtos;
 º sangramentos profusos, prolongados ou diminuídos.

• defi nição de ciclo regular:
 º ciclos em torno de um mês com variação de até 5 dias;
 º fl uxo menstrual entre 2 e 7 dias;
 º quantidade de sangue sufi ciente para encher de 2 a 7 absorventes higiênicos por dia.

• regra prática para defi nição de ciclo regular:
 º regra dos 7:

 ■ até sete dias de sangramento;
 ■ até sete absorventes/dia;
 ■ até sete dias de variação (para mais ou para menos) entre os 1ºs dias de menstruação.

• ciclo menstrual anormal:
 º ciclos inferiores a 21 dias → polimenorreicos;
 º ciclos superiores a 31 dias → oligomenorreicos;
 º amenorreia secundária: intervalo menstrual acima de 90 dias.

• causas de oligomenorreia e de amenorreia secundária:
 º hipotalâmicas reversíveis:

 ■ imaturidade;
 ■ obesidade;
 ■ restrição dietética;
 ■ grande atividade física;
 ■ stress emocional;
 ■ doenças sistêmicas (diabetes não-controlado, TCE [Traumatismo Cranio-encefálico], neoplasias);
 ■ drogas e toxinas;
 ■ alterações hormonais (disfunções tireoidianas, ovários policísticos);
 ■ etc.

 º hipotalâmicas irreversíveis:
 ■ destruição infi ltrativa (leucemia, metástases, tuberculose);
 ■ radiação;
 ■ cirurgia ou trauma;
 ■ isquemia ou hemorragia;
 ■ etc.

 º hipofi sárias (geralmente irreversíveis):
 ■ infarto de pituitária;
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 ■ síndrome da sela vazia;
 ■ tumor;
 ■ radiação;
 ■ etc.

 º falência ovariana (irreversível):
 ■ auto imune;
 ■ disgenesia gonadal;
 ■ menopausa precoce;
 ■ irradiação;
 ■ torção ou infarto ovariano bilateral;
 ■ quimioterapia;
 ■ etc.

 º anormalidades uterinas;
 º obstrução vaginal.

• dados a serem investigados na anamnese e exame físico:
 º anamnese: início dos sintomas, característica do ciclo menstrual, idade do início da puberdade, idade da menarca, idade 

ginecológica (tempo após a menarca), sintomas associados, mudanças de peso, uso de drogas, atividade física, método 
anticoncepcional, doenças sistêmicas ou debilitantes, saúde mental, stress, história familiar.

 º exame físico: peso, altura, PA, IMC, desenvolvimento puberal (estágio de Tanner), sinais de hiperaldosteronismo (acne, hirsutismo, 
obesidade, alopecia, seborreia, clitoromegalia), palpação de: tireoide, mamas (verifi car galactorréia) e abdome. Exame ginecológico.

• avaliação laboratorial:
 º dosagens de: LH, FSH, estradiol, TSH, testosterona e prolactina;
 º ultrassonografi a pélvica (observar que, nessa faixa etária, a simples presença de microcistos ovarianos não confi gura 

síndrome de ovários policísticos, pois eles são frequentes no período da menarca, diminuindo com o passar do tempo. 
Mas, se há aumento do estroma ou do volume ovariano - ≥ 10cm3 – bilateralmente junto com os microcistos, pode-se 
sugerir a síndrome).

• indicação de avaliação laboratorial:
 º achados clínicos anormais;
 º persistência da irregularidade menstrual após dois anos da menarca.

• tratamento:
 º depende da causa básica;
 º há necessidade de avaliação especializada.

2.5 - ADOLESCÊNCIA – SEXUALIDADE E CONTRACEPÇÃO

2.5.1. INTRODUÇÃO:

• conceitos pré-estabelecidos sobre como e o que são os adolescentes criam uma barreira à comunicação e à educação. Constituem 
uma visão estereotipada e preconceituosa, um vínculo afetivo negativo, difi cultando a comunicação entre jovens e adultos, 
gerando desconfi ança e distanciamento, não deixando espaço para a refl exão e a discussão sobre importantes questões nesta fase 
da vida;

• consequência: o adolescente busca apoio e orientação com seus iguais (outros adolescentes);
• necessidade: estabelecer vínculos afetivos positivos, abolir o “pensamento mágico do vai passar”, que paralisa tanto jovens 

quanto adultos, criando uma situação de insegurança e impotência;
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• rede de relações do adolescente:

   
 º lembrar que, nesta rede, a maioria é de adultos (pais, professores, pessoas da comunidade); daí a necessidade de se trabalhar 

também com eles;
• a adolescência representa o momento da “primeira vez” para muitas coisas → momentos de dúvidas que permitem o 

surgimento de infl uências negativas;
• daí a necessidade de “educação que é mais do que informação” → é a criação de espaços para refl exão e discussão;
• quando não existem tais espaços, os adolescentes só contam consigo mesmos e seus pares, tomam decisões infl uenciadas, sem 

prever as consequências, tanto no presente quanto no futuro, e sobre seus projetos de vida;
• algumas consequências:

 º início precoce da vida sexual;
 º gravidez não-planejada;
 º aborto inseguro (quinta causa de óbito entre as adolescentes);
 º aumento da incidência de DST/AIDS;
 º aumento da vulnerabilidade no sentido mais amplo (inclusive social);
 º drogas;
 º abandono escolar.

• quando mudamos o olhar, passamos a perceber os adolescentes como:
 º pessoas de direitos, responsabilidades e compromissos sociais;
 º são cidadãos e cidadãs → compromisso com a sociedade, fazendo parte da solução e não do problema;
 º homens e mulheres com desejos, sonhos, difi culdades e que estão construindo seus projetos de vida;
 º homens e mulheres que constroem sua maneira própria de viver a sexualidade;
 º pessoas construindo sua autonomia e solidariedade.

• conclusão: ao se desmistifi car o conceito do “adolescente rebelde e sem jeito”, propicia-se que tenham uma vida sexual mais 
saudável (já que a vêm iniciando mais cedo), com maior chance de fi car mais tempo na escola, adiando sua entrada no 
mercado de trabalho e a chegada dos fi lhos;

• fatos: 
 º aumentou de 14% para 16% o percentual de mulheres entre 15 e 19 anos que são mães;
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 º baixou a idade média para o nascimento do primeiro fi lho: de 22,4 para 21 anos;
 º aumentou a taxa de fecundidade na adolescência.

• recomendações:
 º combate à pobreza (utópico por enquanto);
 º melhoria da vida sexual e reprodutiva;
 º maior informação.

2.5.2. DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DO ADOLESCENTE:

• têm direito de acesso não apenas à informação e educação, mas também a meios e métodos, respeitando-se a liberdade 
de escolha;

• têm direito ao atendimento sem discriminação de qualquer tipo, respeitando-se a privacidade e o sigilo;
• adolescentes em situação de reclusão também têm direito a ações básicas de saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva;
• vítimas de exploração sexual não podem ser consideradas como profi ssionais do sexo, tendo direito ao serviço de saúde, aporte 

de promoção, prevenção, recuperação e tratamento.

2.5.3. PRIORIDADES E AÇÕES NA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA:

• ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis no SUS;
• elaboração de manuais técnicos voltados para esta faixa etária;
• capacitação dos profi ssionais da Atenção Básica para o acolhimento a adolescentes;
• ampliação da saúde e prevenção na escola;
• implantação de serviços para vítimas de violência e construção de redes sociais de proteção;
• humanização da atenção em situações de abortamento;
• pacto para diminuição da mortalidade materno-neonatal.

2.5.4. LEGISLAÇÃO:

• Estatuto da Criança e do Adolescente: artigo 13:
 º direito ao respeito;
 º inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral;
 º preservação de valores, integridade, autonomia, espaços, ideias e objetos pessoais.

• Estatuto da Criança e do Adolescente: artigo 12:
 º acesso universal e igualitário aos serviços;
 º estabelecimentos de saúde: condições para permanência em tempo integral dos pais (um deles) ou familiares durante internações;
 º notifi cação diante da suspeita ou constatação de maus-tratos (inclusive abuso sexual).

• Estatuto da criança e do Adolescente (ECA): artigo 245:
 º se o profi ssional não comunica casos de maus-tratos, está sujeito a pena (multa);
 º a notifi cação deve ser feita ao Conselho Tutelar do município.

• Conferência de 1994, no Cairo:
 º 150 países assinaram o acordo defi nindo os direitos reprodutivos, incluindo o Brasil;
 º direito a decidir o número de fi lhos, espaçamento e dispor de meios para isto → independente da idade;
 º acrescentou: informação, acesso a serviços, conduta pessoal responsável e prevenção de abuso.
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• Constituição brasileira, artigo 226:
 º É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

• Código Penal Brasileiro: artigo 145:
 º quebra do sigilo da consulta, sem justa causa → pena: detenção de 3 meses a 1 ano;

• Código de Ética Médica: artigo 103:
 º é vedada a quebra de sigilo profi ssional referente a menor de idade, inclusive para pais e responsáveis, desde que o adolescente 

tenha discernimento para tomar decisões, salvo em casos de urgência (risco grave à saúde para si ou terceiros e risco de morte 
para si ou para terceiros).

• Conselho Federal de Medicina (1998):
 º testagem para HIV:

 ■ de zero a 12 anos: só com a presença dos pais;
 ■ de 12 a 18 anos: respeita-se a vontade do adolescente (desde que o mesmo tenha discernimento) → não só a 

realização, mas também a entrega de resultados.
• Norma Técnica do Ministério da Saúde (1999):

 º aborto em casos de violência sexual em adolescentes: deve haver autorização de representante legal, mas se houver divergência 
com a vontade da adolescente, prevalece a da jovem.

• Fórum Adolescência, Contracepção e Ética (São Paulo, novembro/2002):
 º relação sexual com menor de 14 anos para ser violência presumida depende de queixa (se não disser que foi vítima de 

violência, não é violência presumida);
 º em casos onde não há violência presumida ou real, o médico pode orientar e prescrever o uso de anticoncepcionais.

2.5.5. ASPECTOS ÉTICOS:

• normas éticas do Conselho Federal de Medicina (2006);
• anticoncepção de urgência:

 º é método alternativo para prevenção da gravidez, por não causar danos e interrupção de gestação (não é abortivo);
 º a prescrição é responsabilidade do médico;
 º pode ser usada em todas as etapas da vida reprodutiva.

• sempre considerar os aspectos legais: nos casos de violência presumida → investigar:
 º o registro da consulta deve ser absolutamente completo (anotar tudo mesmo!).

• aspectos éticos no atendimento ao adolescente:
 º direito à informação;
 º direito ao sigilo;
 º respeito à vontade do adolescente;

• exemplos de conduta:
 º adolescente grávida com 13 anos de idade: deve ser informada, atendida, medicada e cabe a ela comunicar à família;
 º atendimento pós-aborto: atender normalmente e não denunciar. O sigilo deve ser preservado, mesmo em caso de aborto 

provocado (anotar todos os detalhes e as informações prestadas pela paciente);
 º vítima de abuso sexual: 

 ■ atendimento médico com testemunha;
 ■ exame físico completo;
 ■ documentação das lesões: o registro detalhado é fundamental!
 ■ a notifi cação ao Conselho Tutelar é compulsória;
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 ■ em caso de vítima de estupro, é interessante ter um kit de coleta de esperma composto de tirinhas compridas 
cortadas de fi ltros de papel (para coar café) que possam ser usadas para coletar fl uidos do fundo de saco vaginal, 
deixadas para secar e lacradas em envelopes identifi cados (nome da vítima, endereço, unidade de saúde, data e 
horário da coleta) que possam ser disponibilizados mediante solicitação do Conselho Tutelar ou via judicial no 
futuro. Tal coleta, para ser produtiva, deve ser realizada nas duas primeiras horas após o ato.

 º adolescente que informa que quer abortar: deve ser atendida, ouvida e sua situação discutida. O sigilo não pode ser quebrado, 
a não ser que se perceba que ela não tem qualquer condição de tomar uma decisão mais pensada e com os cuidados 
adequados. Neste caso, buscar algum tipo de suporte. A informação é o mais importante;

 º remoção de urgência: no caso de risco de morte ou agravo à saúde, o sigilo pode e deve ser quebrado. O SAMU pode e deve 
exigir um responsável adulto presente durante a remoção;

 º testagem de HIV: não pode ser compulsória e deve ser sempre associada ao aconselhamento pré e pós-teste;
 º uma criança que seja obrigada a presenciar um ato sexual: é considerado caso de abuso (violência sexual), mas atenção e 

cuidado com contingências sociais.

2.5.6. SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA:

• foco nas pessoas e seus direitos;
• papel do profi ssional de saúde: informar e orientar;
• a escolha deve ser livre e informada;
• a qualidade da saúde mental e reprodutiva depende de:

 º disponibilidade de todos os métodos aprovados pelo Ministério da Saúde;
 º indicações devem se basear em evidências científi cas (p.ex.: existem evidências científi cas de que a adolescente pode usar DIU);
 º uso do conhecimento adequado para cada método anticoncepcional e nas habilidades de comunicação;
 º relação horizontal entre usuário e provedor;
 º continuidade e acompanhamento;
 º ofertas de outros serviços: aconselhamento sobre riscos de DST/AIDS, avaliação de desenvolvimento puberal, etc.

2.5.7. ANTICONCEPÇÃO NA ADOLESCÊNCIA:

• a anticoncepção na adolescência deve ser encarada de modo peculiar, levando-se em conta algumas características deste grupo, tais como:
 º imaturidade psicossocial;
 º desinformação sobre reprodução e suas consequências;
 º relações sexuais esporádicas e imprevisíveis;
 º na maioria das vezes, o parceiro sexual é, também, adolescente;
 º fragilidade no uso de metodologia anticonceptiva

• premissa fundamental é a informação sobre:
 º anatomia e fi siologia do aparelho reprodutor (masculino e feminino);
 º ciclos menstruais, ovulação e fecundação;
 º práticas sexuais seguras;
 º DST/AIDS;
 º métodos anticoncepcionais.

2.5.7.1. Métodos contraceptivos:

• na contracepção durante a adolescência, tão importantes quanto a qualidade do método anticoncepcional são a aceitabilidade 
e a adesão, principalmente pela tendência de descuido do adolescente em geral e o “pensamento mágico” de que a gravidez 
não ocorrerá com eles, mas com outras pessoas;
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• a abordagem deve ser redobrada em cuidados, pois nesta faixa etária existem índices maiores de falha por mau uso e altas taxas 
de descontinuidade;

• a escolha do método contraceptivo deve se basear no perfi l de cada adolescente no seu contexto sociocultural;
• recomenda-se sempre a dupla proteção, com a associação de métodos contraceptivos e de proteção para DST/AIDS. A 

associação mais recomendada é do anticoncepcional hormonal oral e o preservativo;
• de escolha: contraceptivo hormonal oral combinado de baixa dosagem (0,35 mg ou menos de progestágeno);
• preservativo masculino (acesso e modo de uso mais fáceis) ou feminino em todas as relações sexuais, independente do uso de 

qualquer outro método, como prevenção de DST/AIDS;
• o adesivo transdérmico é também opção, apresentando similaridade de efi cácia e segurança com os anticoncepcionais 

hormonais orais combinados. Dependem da aceitabilidade e do custo, uma vez que não está disponível no SUS; 
• o DIU com cobre também pode ser usado nesta faixa etária, mas apenas em casos selecionados, na dependência de avaliação 

especializada (ginecologia do adolescente). Sua indicação mais precisa é em adolescentes que já gestaram e não apresentem 
contraindicações específi cas;

• anticoncepção de emergência nesta faixa etária desde que se ressalte que deve ser evitada sua habitualidade.
OBS: detalhes e orientações gerais sobre os métodos contraceptivos → vide protocolo de contracepção (Saúde da Mulher).

2.6 - SAÚDE MENTAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.6.1. INTRODUÇÃO:

• Princípios: resgate e construção da cidadania;
• Indicadores de prioridades clínicas:     

 - neuroses graves;
 - psicoses;
 - autismo;
 - tentativas de autoextermínio;
 - envolvimento em situações graves (violência doméstica, abuso sexual, abandono, maus tratos, etc.).  

 º dependência química: é prevalente o abuso de substâncias psicoativas em crianças e adolescentes, mas, ao contrário 
dos adultos, difi cilmente apresentam sintomas físicos de dependência (tolerância e abstinência). No entanto, 89% dos 
adolescentes que apresentam problemas devido ao uso de substâncias têm ao menos uma comorbidade associada, sendo os 
transtornos de humor e de conduta os mais frequentes, exigindo o tratamento da patologia primária para obter melhores 
resultados no tratamento.

 º vários transtornos mentais ocorrem nesta faixa etária e necessitam tratamento adequado.

2.6.2. CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO NA UBS:

Alguns quadros leves que respondem bem ao tratamento inicial podem ser acompanhados na UBS. Quando houver um 
impasse sobre o manejo do problema, deverá ser feito o encaminhamento para o serviço especializado.

2.6.3. AVALIAÇÃO CLÍNICA:

2.6.3.1. Pediátrica:

Deve ser focalizado o desenvolvimento, avaliando a adaptação nas áreas relativas ao que é esperado para a idade e fase do 
desenvolvimento.
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Observar:
• constituição familiar e história;
• histórico da gestação, nascimento e amamentação;
• aspectos que possam ter ocasionado atraso de desenvolvimento;
• difi culdades no desempenho escolar;
• difi culdades no relacionamento;
• difi culdades no sono;
• difi culdades alimentares;
• alterações de humor (irritabilidade, medo, insegurança, tristeza excessiva);
• alterações do comportamento habitual (isolamento, hiperatividade, agressividade, timidez);
• atraso no desenvolvimento psicomotor;
• difi culdades familiares;
• história familiar de transtorno mental;
• difi culdade de controle esfi ncteriano.
Frente à presença de algum dos sintomas acima, investigar:
• início/duração;
• frequência;
• intensidade;
• circunstâncias em que ocorrem;
• manejo familiar do problema:
• fatores agravantes e atenuantes;
• tratamentos anteriores;
• intercorrências orgânicas;
• doenças crônicas;
• doenças próprias da infância;
• desnutrição;
• verminoses;
• problemas de saúde bucal.
Não esquecer:
• identifi car aspectos relacionados à sociabilização;
• fatores que propiciam a exposição a riscos;
• vulnerabilidade social;
• constituição familiar e história de vida (compreender a dinâmica familiar).

2.6.3.2. Do adolescente:

Além do anterior:
• considerar especialmente os relacionamentos familiares, escolares, grupos de pares, afetivos e comunitário;
• além de avaliar o crescimento e desenvolvimento, usar a escala de Tanner para avaliar a maturação sexual;
• verifi car a necessidade de métodos contraceptivos e de proteção contra DST/AIDS;
• investigar sinais e sintomas principalmente de: depressão, distúrbios de conduta, uso abusivo de substâncias químicas e psicoses.

2.6.4. ORIENTAÇÕES PARA AUXILIAR NA SUSPEITA DIAGNÓSTICA:

Alguns dados podem auxiliar na construção de uma suspeita diagnóstica. Lembrar que devem ser considerados apenas 
como uma orientação.
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2.6.4.1. Relação entre o diagnóstico e a forma de início do quadro:

Tabela 2.5: Relação diagnóstico e forma de início do quadro:
Início Agudo Crônico Insidioso

Diagnóstico provável

Abuso de substância
Ansiedade

Crise familiar
Depressão

Stress pó-traumático
Mania 
Psicose

Ambiente familiar caótico
Défi cit de atenção e hiperatividade

Depressão
Distúrbios de aprendizagem

Distúrbios de conduta
Distúrbio esquizotípico (boderline)

Esquizofrenia

 Obs.: crônico → mais de 6 meses de duração

          Insidioso → instalação gradativa e persistente por mais de 6 meses.

Fonte: Protocolo Integrado: saúde mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002

2.6.4.2. Relação entre o diagnóstico e o contexto familiar:

Tabela2.6: Relação entre diagnóstico e contexto familiar:

Diagnóstico Sintomas História/contexto familiar

Ansiedade
Ataques de raiva, cefaleia, difi culdade para falar, difi cul-
dade para separar-se dos pais, dispnéia, distúrbios do 
sono, hiperatividade, irritabilidade, medo, tensão, vômi-
tos e outras queixas somáticas.

História de ansiedade e depressão.

Défi cit de atenção e hipera-
tividade

Difi culdade de aprendizado, para focalizar a atenção, para 
completar tarefas, para selecionar estímulos, impulsivida-
de. Não consegue esperar, pensamento e fala rápidos.

História de ansiedade e depressão

Depressão (transtornos de 
humor)

Anorexia (com perda de peso ou ganho de peso inferior ao es-
perado ou ausente) ou aumento do apetite, auto-estima bai-
xa, baixo rendimento escolar, choro frequente, difi culdades 
de concentração, humor deprimido ou irritabilidade, insônia 
ou hipersonia, pensamentos, gestos ou atos suicidas.

Desagregação;
Separações;

História de depressão.

Esquizofrenia Alucinações, delírios, comportamento bizarro, pensa-
mento desorganizado. História de esquizofrenia.

Mania (transtorno bipolar)
Delírios e alucinações podem estar ou não presentes, eu-
foria, hiperatividade, insônia, irritabilidade, pensamento 
acelerado – fala rápido.

História de distúrbio bipolar.

Negligência
Atraso no desenvolvimento psicomotor, condutas agres-
sivas e inadequadas, desnutrição, precariedade nos hábi-
tos alimentares e de higiene, retraimento excessivo.

Perfi l dos pais: abuso de substâncias, 
depressão, psicose ou outro transtor-
no mental incapacitante, incapazes 
de oferecer alimentação, abrigo, su-
pervisão e educação. Jovens.
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Diagnóstico Sintomas História/contexto familiar

Transtorno de conduta
Atuação sexual, comportamento incendiário, fugas de 
casa com frequência, mentiras e gazetas, pensamentos, 
gestos ou atos suicidas, perversidade (crueldade), uso re-
gular de tabaco, álcool ou drogas.

Alcoolismo, desagregação familiar, ne-
cessidades básicas (como afeto e educa-
ção) frequentemente não-preenchidas, 
padrão não consistente de disciplina, 
transtorno de personalidade dos pais.

Violência contra a criança e 
o adolescente (ver também 
negligência)

Psicológicos: ansiedade, culpa, depressão.

Abuso de substâncias, estressados por 
dívida, desemprego ou doenças, ex-
pectativas irrealistas sobre os fi lhos, 
história de terem sofrido violência.

Física: ferimentos e cicatrizes suspeitos, fraturas múl-
tiplas, hematomas em vários estágios de evolução e/ou 
simétricos, principalmente em coxas, região glútea e dor-
so, queimaduras com cigarro ou por imersão em água 
fervente, tipo luvas ou meias (sem respingos!)

Sexual: ambivalência, comportamento sádico ou agres-
sivo, comportamento sexual precoce com seus compa-
nheiros, culpa. No exame físico: alteração de prega anal, 
irritação genital e urinária, gonorréia e/ou outras DST.

Fonte: Protocolo Integrado: saúde mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002.

2.6.5. CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO À SAÚDE MENTAL:

• portadores de defi ciência com questão ou sintomas bem defi nidos em relação à Saúde Mental;
• vítimas de violência e em sofrimento psíquico;
• tentativa de autoextermínio;
• pacientes em crise;
• casos graves, complexos ou que causam muita ansiedade àqueles próximos ao paciente (família, escola, profi ssionais de saúde, 

justiça juvenil, etc.).

OBS: crianças com problemas na escola (difi culdade de aprendizagem, comportamento e atenção) só deverão ser encaminhadas se 
isto representar realmente um distúrbio psíquico.

2.6.6. CONDUTAS GERAIS:

• oferecer orientação sobre o desenvolvimento normal da criança e do adolescente;
• tratar intercorrências clínicas;
• orientar responsáveis e familiares quanto à conduta indicada mediante os sintomas presentes;
• observar a evolução, semanalmente, nas primeiras 4 semanas, considerando a gravidade dos sintomas;
• na ausência de resposta, encaminhar para atenção especializada;
• em adolescentes, considerar:

 º promoção de saúde a partir do desenvolvimento de um projeto de vida e de comportamentos de auto cuidado; 
 º prevenção da gravidez precoce, DST/AIDS e uso de substâncias psicoativas. 

2.6.7. DIFICULDADES ESCOLARES:

Difi culdades de aprendizagem não são incomuns, geralmente refl etindo difi culdades de amadurecimento e infl uenciando 
profundamente as habilidades da criança, no âmbito da assimilação de suas experiências e sentimentos. O foco principal do 
tratamento é a prevenção de futuras difi culdades. Itens a considerar: 
• acompanhamento da criança junto à escola;



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família112

• solicitar avaliação de acuidade visual e auditiva;
• procurar trocar informações com a escola visando um diagnóstico interdisciplinar;
• quando houver suspeita de depressão, ansiedade, défi cit de atenção/hiperatividade, problemas neurológicos, abuso físico, 

emocional e/ou sexual, encaminhar para o CAPS infanto-juvenil;
• seguir cuidadosamente as orientações para a avaliação clínica.

2.6.8. TRANSTORNOS MENTAIS E SUAS CONDUTAS:

2.6.8.1. Distúrbios de conduta:

• frequente e difícil de tratar;
• exige o envolvimento de todos que lidam com a criança ou adolescente (escola, UBS, família, etc.);
• o tratamento é importante como prevenção de abuso e dependência química;
• Condutas na UBS:

 º encaminhamento para atendimento especializado;
 º promover o acompanhamento junto à escola;
 º orientar os pais visando adesão ao tratamento;
 º incentivar a inserção em atividades extra escolares disponíveis na comunidade;
 º procurar estabelecer e fortalecer o vínculo com a UBS;
 º estimular a cooperação entre os diversos setores sociais e entre os profi ssionais do atendimento de modo a facilitar a 

reintegração da criança ou adolescente;
 º tomar medidas de prevenção do perigo (orientar família e educadores).

2.6.8.2. Depressão:

• diagnóstico feito com duas semanas de duração de humor deprimido ou irritável;
• os critérios diagnósticos são os mesmos dos adultos, mas as crianças os apresentam com mais frequência:

 º humor irritável;
 º sintomas de ansiedade (fobias e ansiedade de separação);
 º difi culdade no dormir  e no acordar;
 º falta de interesse generalizada, incluindo difi culdades nos cuidados pessoais e de higiene;
 º queixas somáticas; 
 º alucinações.

• o episódio dura de 7 a 9 meses;
• recorrência é de alta incidência;
• pode aparecer episódio de mania (transtorno bipolar) em 20% – 40% dos casos após 5 anos;
• distúrbio de conduta é uma complicação frequente; 
• condutas na UBS:

 º encaminhar para tratamento especializado;
 º investigar e tratar condições clínicas: abuso de substâncias, AIDS, anemia, diabetes mellitus, doenças neurológicas, 

hipoglicemia, hipotireoidismo, lupus eritematoso sistêmico e outras doenças crônicas, reação a medicações;
 º respeitar e estimular a expressão de seus sentimentos;
 º valorizar os aspectos positivos da criança ou adolescente.



113A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

2.6.8.3. Evento agudo: comportamento suicida:

• é uma das principais causas de emergência psiquiátrica em crianças e adolescentes;

Tabela 2.7: Principais indicadores de risco de suicídio:
História familiar Fatores de risco Fatores precipitantes

Abuso físico e/ou sexual
Discórdia
Negligência
Perda interpessoal
Presença de suicídio
Presença de doença mental em um ou ambos os pais

Acesso a armas
Comportamento agressivo
Sexo masculino
Tentativas anteriores
Transtorno depressivo grave
Uso de álcool e/ou outras drogas
Nas meninas:
• fuga de casa
• gravidez

Confl ito interpessoal
Fracasso ou abandono escolar
Isolamento social
Problemas legais

Fonte: Protocolo Integrado: saúde mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002

• condutas na UBS:
 º avaliação do paciente e de sua família;
 º investigar uso de substância psicoativa;
 º obter informação a respeito de ideação suicida;
 º orientar quanto aos cuidados com a criança ou adolescente.

2.6.9. VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE:

• investigar sinais e sintomas sugestivos de negligência ou abuso (como visto anteriormente);
• avaliar o perfi l dos pais;
• sempre entrar em contato com o Conselho Tutelar;
• em casos comprovados, procurar iniciar o atendimento familiar, encaminhando-os para tratamento especializado;
• tratamento das lesões encontradas.
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ANEXOS
Figura 2: Escala de Marshall e Tanner: sexo feminino: Figura 3: Escala de Marshall e Tanner: sexo masculino: 

  

 





3.1 - HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)

3.1.1. CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL:

Tabela 3.1: Classifi cação da pressão arterial em indivíduos acima de 18 anos:

Classifi cação Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg)

Ótima < 120 <80
Normal <130 <85

Limítrofe 130 - 139 85 – 89
Estágio 1 (leve) 140 - 159 90 – 99

Estágio 2 (moderada) 160 - 179 100 – 109
Estágio 3 (grave) ≥180 ≥110
Sistólica isolada ≥140 <90

OBS: o valor mais alto de sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando 

as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 

classifi cação do estágio.

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

3.1.2. CRITÉRIO DE INCLUSÃO EM GRUPO DE 
ACOMPANHAMENTO:

→ duas mensurações anormais em dias diferentes com Pressão Sistólica (PS) 
≥ 140 mmHg e/ou Pressão Diastólica (PD) ≥ 90 mmHg. Avaliar a classificação de 
risco cardiovascular.

→ Na prevenção de doença cardiovascular, indivíduos com PS entre 120 
e 139 mmHg ou PD entre 80 e 89 mmHg devem ser considerados como pré-
hipertensos e estimulados a iniciar modificações nos hábitos de vida com o objetivo 
de promover saúde.

CAPÍTULO 3

SAÚDE DO ADULTO
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Tabela 3.2:  Recomendações para seguimento (prazos mínimos de reavaliação):

Pressão sistólica inicial
(mmHg)

Pressão diastólica inicial
(mmHg) Seguimento

<130 <85 Reavaliar em um ano.
Estimular mudanças no estilo de vida.

130 – 139 85 - 89 Reavaliar em 6 meses.
Insistir em mudanças no estilo de vida.

140 – 159 90 - 99 Confi rmar em dois meses.
Solicitar mapa de PA.

160 – 179 100 - 109 Confi rmar em um mês.
Solicitar mapa de PA.

≥ 180 ≥ 110 Intervenção medicamentosa imediata ou reavaliar em uma se-
mana. Pedir mapa de PA.

OBS: Modifi car o esquema de seguimento de acordo com a condição clínica do paciente. Se as pressões sistólica e diastólica forem diferentes, o 
seguimento deve ser defi nido pelo maior nível de pressão. Considerar intervenção de acordo com a condição clínica do paciente (fatores de risco 
maiores, comorbidades e lesão em órgãos-alvo). 
Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

• Fluxograma de detecção de Hipertensão arterial: 

(baseado em Atenção à Saúde do Adulto: Hipertensão Arterial e Diabetes – Saúde em Casa).
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3.1.3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO:

Tabela 3.3: Estratifi cação de risco:

Outros fatores de risco ou 
doença Normal Limítrofe

Hipertensão 
leve

(grau 1)

Hipertensão 
moderada 
(grau 2)

Hipertensão 
grave

(grau 3)

Sem outros fatores de risco Sem risco adi-
cional.

Sem risco adi-
cional. Risco baixo Risco médio Risco alto

1-2 fatores de risco Risco baixo Risco baixo. Risco médio Risco médio Risco muito 
alto

3 ou + fatores de risco ou 
lesões nos órgãos-alvo ou 

diabetes
Risco médio. Risco alto. Risco alto Risco alto Risco muito 

alto

Condições clínicas 
associadas (incluindo doença 

cardiovascular ou renal)
Risco alto. Risco muito alto. Risco muito alto Risco muito 

alto
Risco muito 

alto

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

3.1.4. FATORES DE RISCO:

Sedentarismo, ingesta excessiva de sal, uso frequente de bebidas alcoólicas, obesidade, stress, etnia (raça negra), fatores socioeconômicos, 
tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus, homens com mais de 60 anos, mulheres acima de 50 anos, história familiar de doença cardiovascular 
em homens com menos de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Outros fatores: relação cintura/quadril aumentada, microalbuminúria, 
tolerância à glicose diminuída/glicemia de jejum alterada, hiperuricemia e PCR ultra sensível aumentada.  

3.1.5. LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO/DOENÇA CARDIOVASCULAR CLÍNICA: 

Doenças cardíacas (hipertrofi a ventricular esquerda, angina, infarto do miocárdio, história de revascularização, insufi ciência 
cardíaca congestiva ou não), acidente vascular cerebral ou isquemia cerebral transitória, nefropatia, doença arterial periférica, 
retinopatia, alterações cognitivas ou demência cardiovascular.

3.1.6. MARCADORES MAIS PRECOCES DE LESÕES DE ÓRGÃOS-ALVO EM 
PACIENTES COM TRÊS OU MAIS FATORES DE RISCO:

Microalbuminúria (índice albumina/creatinina em amostra isolada de urina), parâmetros ecocardiográfi cos (remodelação ventricular, 
função sistólica e diastólica), espessura do complexo íntima - média da carótida (ultrassom vascular), rigidez arterial, função endotelial.

3.1.7. FREQUÊNCIA DE CONSULTAS:

• Risco baixo: 
1 consulta/ano com o médico
2 consultas/ano com a enfermagem

• Risco médio:
3 consultas/ano com o médico
2 consultas/ano com a enfermagem
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• Risco alto e muito alto:
4 consultas/ano com o médico
2 consultas/ano com a enfermagem

• nos casos associados a Diabetes Mellitus, deve ser seguida a maior frequência defi nida.

3.1.8. EXAMES COMPLEMENTARES:

• no início do acompanhamento: hemograma completo, glicemia, colesterol total e fração HDL, triglicérides, ureia, creatinina, 
ácido úrico, potássio, EAS, relação albumina/creatinina em urina isolada, ECG e raios-X de tórax.

• repetir os exames anualmente nos pacientes de risco baixo e médio (exceto raios-X de tórax, que depende de avaliação clínica). 
Nos de risco alto e muito alto: colesterol total e fração HDL, glicemia e triglicérides → semestralmente; creatinina, potássio e 
rotina de urina → anualmente (raios-X de tórax segundo necessidade clínica).

• na avaliação laboratorial, podemos dividir os exames em três categorias:
 º Avaliação básica: exame de rotina da urina, creatinina, potássio, glicemia, colesterol total e fração HDL, triglicérides, ácido 

úrico, hemograma completo e ECG de repouso.
 º Avaliação complementar cardiovascular: monitorização ambulatorial de PA (MAPA), ecocardiograma, raios-X de tórax, teste 

ergométrico.
 º Avaliação bioquímica complementar: HDL-C (sempre que houver elevação do colesterol total e da glicemia), triglicérides, 

ácido úrico, proteinúria de 24 horas, hematócrito e hemoglobina, cálcio, TSH.
OBS: em pacientes com suspeita de doença renal crônica, observar o fl uxograma do exame de urina: 

3.1.9. PREVENÇÃO PRIMÁRIA:

• Adoção de hábitos de vida saudáveis: manter peso adequado, reduzir o consumo de sal, moderar consumo de álcool, controlar 
ingesta de gorduras, incluir alimentos ricos em potássio na dieta diária, estimular a prática diária de exercícios físicos, combater 
o tabagismo, reduzir o stress. 

3.1.10. TRATAMENTO:

• Objetivos principais:
◊ controle dos níveis pressóricos;
◊ melhora da qualidade de vida;
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◊ prevenção de complicações agudas e crônicas relacionadas direta ou indiretamente com a HAS;
◊ tratamento de doenças concomitantes;
◊ redução da mortalidade.

• Metas de valores da pressão arterial a serem obtidas com o tratamento:

Tabela 3.4: Metas de pressão arterial:
Categorias Meta (no mínimo)

Hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular médio e baixo <140/90
Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular alto <130/85
Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular muito alto <130/80
Hipertensos nefropatas com proteinúria >1,0 g/l <120/75

Se o paciente tolerar, recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial menores que os indicados como metas mínimas, 

alcançando, se possível, os níveis da pressão arterial considerada ótima (≤ 120/80 mmHg) 

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial e Diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

• Fluxograma: tratamento da Hipertensão Arterial: 

Fonte: Saúde em Casa: Saúde do Adulto: Hipertensão Arterial e Diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

3.1.11. TRATAMENTO NÃO-MEDICAMENTOSO:

• dieta hipossódica, baixa ingesta de gorduras, aumento da ingesta de verduras, legumes e frutas.
• controle de peso: pesar o paciente em todas as consultas.
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• estímulo ao exercício físico, preferencialmente caminhada, no plano, diária, por 10 a 40 minutos, de acordo com a resistência 
física. Cansou, parou!

• redução do stress físico e emocional.
• estímulo à adesão ao tratamento.
• dar a conhecer ao paciente os sinais e sintomas de descompensação.
• estímulo ao abandono do tabagismo e controle de fatores de risco passíveis de o serem.
• estímulo ao comparecimento em grupos educativos e à consulta da enfermagem.

OBS: não esquecer que todo paciente admitido no grupo deverá preencher o cadastro do Hiperdia. Na consulta em que se defi ne a 
inclusão no grupo de controle, o paciente deverá ser encaminhado ao Serviço Social para entrevista e marcação do dia de cadastro 
no Hiperdia. O cadastro será feito uma vez por mês, em datas previamente agendadas. Neste dia será feito o cadastro, o cartão 
de Hiperdia e orientações gerais – é denominado “Grupo do Hiperdia”, contando com a participação de todos os profi ssionais 
disponíveis na UAPS. Pacientes que recebem diagnóstico fora da UAPS, deverão marcar, na demanda, uma consulta, passarão 
por avaliação médica, serão solicitados os exames de rotina e inclusão nos grupos de controle, sendo então encaminhados ao 
atendimento do Serviço Social para marcação do Hiperdia.

Tabela 3.5:  Modifi cações do estilo de vida no controle da pressão arterial:
Modifi cação Recomendação Redução aproximada na PAS

Controle de peso Manter o peso corporal na faixa normal (IMC entre 
18,5 e 24,9)

5 a 20 mmHg para cada 10 Kg de 
peso reduzido.

Padrão alimentar
Consumir dieta rica em frutas e vegetais, alimentos 
com baixa densidade calórica e baixo teor de gorduras 
saturadas e totais.

8 a 14 mmHg

Redução do consumo de sal
Reduzir a ingestão de sódio para não mais de 100 
mmol/dia = 2,4 g de sódio (6g de sal/dia = 4 colheres de 
café rasas de sal = 4g + 2g de sal próprio dos alimentos)

2 a 8 mmHg

Moderação no consumo de 
álcool

Limitar o consumo a 30 g/dia de etanol para os ho-
mens e 15 g/dia para mulheres 2 a 4 mmHg

Exercício físico
Habituar-se à prática regular de atividade física aeró-
bica como caminhadas por, pelo menos, 30 minutos 
por dia, 3 a 5 vezes/semana

4 a 9 mmHg

Associar abandono do tabagismo. Pode haver efeito aditivo para algumas das medidas adotadas.

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

Tabela 3.6: Consumo máximo diário tolerado das bebidas alcoólicas mais comuns:
Bebida Consumo máximo tolerado

Cerveja ~ 2 latas (350 x 2 = 700 ml) ou 1 garrafa (650 ml)
Vinho ~ 2 taças de 150 ml ou 1 taça de 300 ml
Uísque, vodca, aguardente ~ 2 doses de 50 ml ou 3 doses de 30 ml

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006..

Tabela 3.7:  Recomendação de atividade física:

Recomendação populacional:
Todo adulto deve realizar pelo menos 30 minutos de atividades físicas moderadas de forma contínua ou acumulada em pelo 
menos 5 dias da semana.  
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Recomendação individual:
Fazer exercícios aeróbicos (caminhada, corrida, ciclismo, dança, natação).
Exercitar-se de 3 a 5 vezes por semana.
Exercitar-se por pelo menos 30 minutos (para emagrecer, fazer 60 minutos).
Realizar exercício físico com intensidade moderada, estabelecida:

a) Pela respiração: sem fi car ofegante (conseguir falar frases compridas sem interrupção).
b) Pelo cansaço subjetivo: sentir-se moderadamente cansado no exercício.
c) Pela frequência cardíaca medida durante o exercício (forma mais precisa).

Realizar também exercícios resistidos (musculação). No caso de hipertensos, estes devem ser feitos com sobrecarga de até 50% 
a 60% de uma repetição máxima. O exercício deve ser interrompido quando a velocidade de movimento diminuir (antes da 
fadiga concêntrica, momento que o indivíduo não consegue mais realizar o movimento).

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasieira de Cardiologia, 2006.

3.1.12. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO:

3.1.12.1. Características importantes na escolha do anti-hipertensivo:

Tabela 3. 8: Características para escolha de anti-hipertensivo:

Ser efi caz por via oral.

Ser bem tolerado.

Permitir a administração em menor número possível de tomadas, com preferência para dose única diária.

Ser iniciado com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação clínica, podendo ser aumentadas gradativamente, 
pois quanto maior a dose, maiores serão as probabilidades de efeitos adversos.

Não ser obtido por meio de manipulação, pela inexistência de informações adequadas de controle de qualidade, bioequivalência 
e/ou de interação química dos compostos.

Ser considerado em associação para os pacientes com hipertensão em estágios 2 e 3 que, na maioria das vezes, não respondem 
à monoterapia.

Ser utilizado por um período mínimo de 4 semanas, salvo em situações especiais, para aumento de dose, substituição da mono-
terapia ou mudança das associações em uso.

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade brasileira de Cardiologia, 2006.

3.1.12.2. Classes de anti-hipertensivos:

◊ Diuréticos (tiazídicos, de alça, poupadores de potássio);
◊ Inibidores adrenérgicos (ação central, betabloqueadores, alfabloqueadores);
◊ Bloqueadores dos canais de cálcio (fenilalquilaminas, benzotiazepinas, diidropiridinas);
◊ Inibidores da ECA;
◊ Antagonistas do receptor ATI e II:
◊ Vasodilatadores diretos.
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3.1.12.3. Anti-hipertensivos e doses terapêuticas:

Tabela 3.9: Doses terapêuticas de anti-hipertensivos:

Medicamentos
Posologia (mg)

Número de Tomadas/dia
Mínima      Máxima                     

Diuréticos

Tiazídicos
Clortalidona 12,5 25 1

Hidroclorotiazida 12,5 25 1

Indapamida 2,5 5 1
Indapamida SR*** 1,5 5 1

De alça:
Bumetamida 0,5 ** 1-2

Furosemida 20 ** 1-2

Piretanida 6 12 1
Poupadores de potássio

Amilorida* 2,5 5 1
 Espironolactona 50 200 1-2

Triantereno* 50 100 1
Inibidores adrenérgicos

Ação central
Alfametildopa 500 1.500 2-3

Clonidina 0,2 0,6 2-3
Guanabenzo 4 12 2-3
Moxonidina 0,2 0,6 1
Rilmenidina 1 2 1
Reserpina* 0,1 0,25 1-2

Betabloqueadores
Atenolol 25 100 1-2

Bisoprolol 2,5 10 1-2
Metoprolol/Metoprolol 

(ZOK)*** 50 200 1-2

Nadolol 40 120 1
Propranolol**/Propranolol  

  (LA)*** 40/80 240/160 2-3/1-2

Pindolol 10 40 2
Alfabloqueadores

Doxazosina 1 16 1
Prazosina 1 20 2-3

Prazosina XL *** 4 8 1

Terazosina 1 20 1-2
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Medicamentos
Posologia (mg)

Número de Tomadas/dia
Mínima      Máxima                     

Alfabloqueadores e 
betabloqueadores

Carvedilol 12,5 50 1-2
Bloqueadores dos canais 

de cálcio

Fenilalquilaminas
  Verapamil Retard *** 120 480 1-2

Benzotiazepinas
180 480 1-2Diltiazem AP, SR ou   

  CD***
Diidropiridinas

Anlodipino 2,5 10 1
Felodipino 5 20 1-2
Isradipino 2,5 20 2
Lacidipino 2 8 1

Nifedipino Oros*** 20 60 1
Nifedipino Retard*** 20 40 2

Nisoldipino 5 40 1-2
Nitrendipino 10 40 2-3

Lercarnidipino 10 30 1
Manidipino 10 20 1

Inibidores da ECA

Benazepril 5 20 1
Captopril 25 150 2-3
Cilazapril 2,5 5 1
Delapril 15 30 1-2
Enalapril 5 40 1-2
Fosinopril 10 20 1
Lisinopril 5 20 1

Perindopril 4 8 1
Quinapril 10 20 1
Ramipril 2,5 10 1

Trandolapril 2 4 1
Bloqueadores do 

receptor AT1

Candesartana 8 16 1
Irbersartana 150 300 1
Losartana 25 100 1

Olmesartana 20 40 1
Telmisartana 40 80 1
Valsartana 80 160 1
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Medicamentos
Posologia (mg)

Número de Tomadas/dia
Mínima      Máxima                     

Vasodilatadores de ação 
direta

Hidralazina 50 200 2-3
Minoxidil 2,5 80 2-3

*Medicamentos comercializados apenas em associações a outros anti-hipertensivos. ** Dose máxima variável de acordo com a indicação médica. *** 

Retard, SR, ZOK, Oros, XL, LA, AP, SR e CD: formas farmacêuticas de liberação prolongada ou controlada.

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

3.1.12.4. Relação estadual de medicamentos cardiovasculares essenciais para a Atenção 

Básica:

Quadro 4: Relação estadual de medicamentos cardiovasculares essenciais para a Atenção Básica:
Captopril 25 mg (comprimidos)
Digoxina 0,25 mg (comprimidos)
Dinitrato de Isossorbida 10mg (comprimidos)
Furosemida 40 mg (comprimidos)
Hidralazina 25 mg (comprimidos)
Hidroclorotiazida 25 mg (comprimidos)
Metildopa 500 mg (comprimidos)
Nifedipina 20 mg (comprimidos)
Propranolol 40 mg (comprimidos)
Verapamil 80 mg (comprimidos)

Fonte:Saúde em Casa: Atenção à Saúde do adulto: hipertensão arterial e diabetes, 2006.

3.1.12.5. Associações de anti-hipertensivos:

Figura 4: Associações e interações de anti-hipertensivos:

Fonte: Terapia Combinada – José Luiz Santello, 2005.
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3.1.12.6. Racional farmacológico para o uso de associações de anti-hipertensivos:

◊ Maximizar efi cácia:
 ■ adição de diferentes mecanismos anti-hipertensivos
 ■ bloqueio de efeitos que antagonizam a diminuição da pressão arterial

◊ Minimizar efeitos colaterais:
 ■ bloqueio de efeitos farmacologicamente previsíveis
 ■ permitir o uso de menores doses – menos efeitos colaterais.

3.1.12.7. Principais reações adversas dos anti-hipertensivos:

Tabela 3. 10: Reações adversas de anti-hipertensivos:
Medicamento Efeitos adversos

Diuréticos:

Hipopotassemia, por vezes acompanhada de hipomagnesemia, que pode 
induzir arritmias ventriculares, e hiperuricemia. O emprego de baixas doses 
diminui o risco de efeitos adversos, sem prejuízo da efi cácia anti-hiperten-
siva. Podem provocar intolerância à glicose, além de promoverem aumento 
de triglicérides, em geral dependente da dose (efeito transitório e de impor-
tância clínica não comprovada – seu uso é efi caz e seguro em diabéticos)

De ação central:

Sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural e disfunção se-
xual. Alfametildopa pode provocar ainda, embora com pequena frequên-
cia, galactorréia, anemia hemolítica e lesão hepática. Clonidina: destaca-se 
hipertensão rebote quando da suspensão do medicamento e ocorrência 
mais acentuada de boca seca.

Alfabloqueadores:
Hipotensão postural (mais evidente na primeira dose, se muito alta), pal-
pitações e, eventualmente, astenia. Não são fármacos de primeira escolha 
no tratamento da hipertensão arterial.

Betabloqueadores: Broncoespasmo, bradicardia excessiva (inferior a 50 bpm), distúrbios da condução 
atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, 
astenia e disfunção sexual. Podem acarretar também intolerância à glicose, hiper-
trigliceridemia com elevação do LDL-c e redução da fração HDL-c (relacionado 
à dose e seletividade). Suspensão brusca pode provocar hiperatividade simpática, 
com hipertensão rebote e/ou manifestações de isquemia miocárdica, sobretudo 
em casos com pressão arterial prévia muito elevada. São formalmente contraindi-
cados em asma brônquica, DPOC e bloqueio átrio-ventricular de 2º e 3º graus.

Bloqueadores dos canais de cálcio:
Cefaleia, tontura, rubor facial e edema de extremidades (em geral dosedepen-
dentes). Mais raramente podem induzir hipertrofi a gengival. Verapamil e diltia-
zem podem provocar depressão miocárdica e bloqueio átrio-ventricular. Obsti-
pação intestinal é mais observada com verapamil.

Inibidores da ECA:

Tosse seca, alteração do paladar e, mais raramente, hipersensibilidade com 
erupção cutânea e edema angioneurótico. Na insufi ciência renal crônica po-
dem, eventualmente, agravar a hiperpotassemia. Em casos de hipertensão re-
novascular uni ou bilateral associada a rim único podem promover redução 
da fi ltração glomerular com aumento dos níveis séricos de uréia e creatinina. 
Em pacientes com função renal reduzida podem provocar aumento de até 
30% dos níveis séricos de creatinina, mas a longo prazo prepondera seu efeito 
nefroprotetor. Em associação com diuréticos sua ação anti-hipertensiva é mag-
nifi cada, podendo ocorrer hipotensão postural. Contraindicados na gravidez 
pelo risco de complicações fetais. Por isso, seu uso em adolescentes e mulheres 
em idade fértil deve ser frequentemente monitorado.

Bloqueadores do receptor AT: Tontura e, raramente, hipersensibilidade cutânea (rash). Precauções de 
uso são semelhantes às dos inibidores da ECA.

Vasodilatadores diretos: Retenção hídrica e taquicardia refl exa contra-indicam seu uso como mo-
noterapia. São usados em associação a diuréticos e/ou betabloqueadores.

Fonte: V Diretrizes de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.
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3.1.12.8. Interações medicamentosas dos anti-hipertensivos:

Tabela 3. 11: Interações medicamentosas de anti-hipertensivos:
Anti-hipertensivo Medicamentos Efeitos

Diuréticos
Digitálicos

Antinfl amatórios esteróides e não-Esteróides, Hipo-
glicemiantes orais, Lítio

Intoxicação digitálica  por hipopotassemia
Antagonizam o efeito diurético

Efeito diminuído pelos tiazídicos
Aumento dos níveis séricos do lítio

Tiazídicos e de alça

Poupadores de potássio Suplementos de potássio e inibidores da ECA Hiperpotassemia

Inibidores adrenérgicos
Ação central Antidepressivos tricíclicos Redução do efeito anti-hipertensivo

Betabloqueadores

Insulina e hipoglicemiantes orais Redução dos sinais de hipoglicemia e 
bloqueio da mobilização de glicose

Amiodarona, quinidina Bradicardia

Cimetidina Reduz a depuração hepática de
propranolol e metoprolol

Cocaína Potencializam o efeito da cocaína

Vasoconstritores nasais    Facilitam o aumento da pressão pelos
vasoconstritores nasais

Diltiazem, verapamil Bradicardia, depressão sinusal e
Atrioventricular

Dipiridamol Bradicardia

Antiinfl amatórios esteróides e não-esteróides        Antagonizam o efeito hipotensor

   Diltiazem, verapamil, betabloqueadores e medica-
mentos de ação central      Hipotensão

Inibidores da ECA

Suplementos e diuréticos poupadores de potássio Hiperpotassemia

Ciclosporina Aumento dos níveis de ciclosporina

Antiinfl amatórios esteróides e não-esteróides Antagonizam o efeito hipotensor

Lítio, Antiácidos
Diminuição da depuração do lítio 
Reduzem a biodisponibilidade do                  

captopril

Bloqueadores dos canais 
de cálcio

Digoxina

Bloqueadores de H2

Ciclosporina

 Teofi lina, prazosina, Moxonidina

Verapamil e diltiazem aumentam os 
níveis de digoxina

Aumentam os níveis dos bloqueadores 
dos canais de cálcio

Aumento do nível de ciclosporina, a 
exceção de anlodipino e felodipino
Níveis aumentados com verapamil

Hipotensão

Bloqueadores do recep-
tor AT1 Moxonidina Hipotensão com losartana

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.
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• Hipertensão leve: a monoterapia é efi caz em 40% – 50% dos casos. Os fármacos preferenciais são: diuréticos, betabloqueadores, 
bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA e antagonistas do receptor de angiotensina II. Iniciar com doses mais 
baixas do medicamento, aumentando as doses até a dose máxima recomendada. Se não houver controle, ainda em monoterapia, 
pode ser trocado o fármaco. Em caso de não-controle, associar com outra droga.

• Hipertensão moderada e grave: iniciar já com associação de fármacos. Associações recomendadas como efi cazes são: diuréticos 
+ betabloqueadores, diuréticos + inibidores adrenérgicos centrais, diuréticos + inibidores da ECA, diuréticos + antagonistas 
da angiotensina II, betabloqueadores + bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA + bloqueadores dos canais de 
cálcio. Nos casos de uso de 3 ou mais fármacos, o diurético é fundamental. Em casos mais resistentes a adição de Atensina 
0,150 (vasodilatador de ação direta) tem se mostrado útil.

3.1.13. HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA:

3.1.13.1. Causas de Hipertensão Arterial Secundária:

Quadro 5: Causas de hipertensão arterial sistêmica secundária:
Doença parenquimatosa renal (glomerulopatia, pielonefrite crônica, rins policísticos, nefropatia de refl uxo);
Renovascular (aterosclerose, hiperplasia fi bromuscular, poliarterite nodosa); 

Endócrina (acromegalia, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperaldosteronismo primário, síndrome de 
Cushing, hiperplasia adrenal, feocromocitoma, uso de hormônios exógenos);

Coarctação da aorta;

Hipertensão gestacional;
Neurológicas (aumento de pressão intracraniana, apnéia do sono, quadriplegia, porfi ria aguda, disautonomia familiar);  

Stress agudo (cirurgia, hipoglicemia, queimadura, abstinência alcoólica, pós-parada cardíaca, perioperatório); 
Exógenas (abuso de álcool, nicotina, drogas imunossupressoras, intoxicação por metais pesados);
Insufi ciência aórtica, fístula arteriovenosa, tireotoxicose, doença de Paget e beribéri (hipertensão sistólica). 

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Hipertensão Arterial Sistêmica , 2006.

3.1.13.2. Achados que sugerem hipertensão arterial secundária:

Tabela 3.12: Achados sugestivos de hipertensão arterial sistêmica secundária:
Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Ronco, sonolência diurna, obesidade Apnéia obstrutiva do sono Polissonografi a

Hipertensão resistente ao tratamento ou com 
hipopotassemia ou com tumor abdominal Hiperaldosteronismo primário Relação aldosterona/renina

Sódio plasmático normal alto, hipopotas-
semia Aldosteronismo Relação aldosterona/renina, tomografi a  de 

adrenais

Insufi ciência renal, doença cardiovascular 
aterosclerótica, edema, uréia elevada, crea-
tinina elevada, proteinúria/hematúria

Doença renal parenquimatosa Taxa de fi ltração glomerular, ultrassonografi a renal

Sopro sistólico/diastólico abdominal, ede-
ma pulmonar súbito, alterações de função 
renal por medicamentos

Doença renovascular
Angiografi a por ressonância magnética ou to-
mografi a computadorizada, ultrassom com 
Doppler, renograma, arteriografi a renal

Uso de simpaticomiméticos, perioperató-
rio, stress agudo, taquicardia Catecolaminas em excesso Confi rmar normotensão em ausência de cate-

colaminas



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família130

Achados Suspeita diagnóstica Estudos diagnósticos adicionais

Pulsos femorais reduzidos ou retardados Coarctação da aorta Doppler ou tomografi a computadorizada de aorta

Ganho de peso, fadiga, fraqueza, hirsutis-
mo, amenorréia, fácies em lua cheia, “cor-
cova” dorsal, estrias purpúricas, obesidade 
central, hipopotassemia

Síndrome de Cushing Cortisol basal e após teste de supressão com 
dexametasona

Uso de medicamentos/substâncias pró-
-hipertensivas

Efeito adverso de medicamento/
substância Eliminar uso do medicamento, se possível

Ingestão elevada de sal,  abuso de álcool, 
obesidade Efeitos de estilo de vida Tentar modifi cação dietética

Hipertensão paroxística, cefaleias, sudore-
se, palpitações, taquicardia Feocromocitoma Catecolaminas e metabólitos de catecolaminas 

no sangue e urina

Fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, 
hipertensão diastólica, fraqueza muscular Hipotireoidismo Dosagem de TSH

Intolerância ao calor, perda de peso, pal-
pitações, hipertensão sistólica, exoftalmia, 
tremores, taquicardia

Hipertireoidismo Dosagem de TSH

Litíase urinária, osteoporose, depressão, 
letargia, fraqueza muscular Hiperparatireoidismo Dosagem do cálcio sérico e níveis de PTH

Cefaleias, fadiga, problemas visuais, au-
mento de mãos, pés e língua Acromegalia Dosagem do hormônio do crescimento

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.

3.1.14. ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL:

3.1.14.1. Participação do médico:

• consulta médica;
• estabelecimento da conduta terapêutica;
• avaliação laboratorial;
• apoio aos demais membros da equipe.

3.1.14.2. Participação do enfermeiro:

• consulta de enfermagem;
• orientações sobre a doença e o uso correto dos medicamentos;
• orientações sobre mudanças de hábitos de vida (dieta, exercícios físicos);
• administração do serviço (controle de retornos, busca ativa, controle de consultas agendadas);
• delegação das atividades do técnico de enfermagem.

3.1.14.3. Participação do Assistente Social:

• entrevista social para identifi cação sócio-econômica e familiar:
• atualização do cadastro de recursos sociais;
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• interação equipe – paciente – comunidade;
• busca ativa de faltosos;
• desenvolvimento de atividades visando a organização dos pacientes em associações.

3.1.14.4. Participação de todos:

• atividades educativas (sala de espera, grupos educativos);
• prevenção e promoção de saúde;
• reuniões para discussão de casos.

3.1.15. QUANDO ENCAMINHAR AO ESPECIALISTA:

• hipertensão grave;
• falha de tratamento;
• suspeita de hipertensão secundária;
• alterações súbitas no quadro clínico ou laboratorial;
• presença de comorbidades graves;
• pacientes classifi cados como risco alto ou risco muito alto;
• outros casos segundo avaliação médica.

3.1.16. CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE CONTROLE DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES E OBESIDADE:

• Hipertensão arterial estágio 3 (PAS > 180 e ou PAD > 110 mmHg) e risco alto ou muito alto( presença de lesão em órgão 
alvo: infarto agudo prévio do miocárdio complicado, insufi ciência cardíaca de difícil controle, diabetes mellitus, cardiopatia, 
nefropatia, retinopatia, neuropatia periférica, doença cerebrovascular e doença vascular periférica  ou doença cardiovascular 
clinicamente identifi cável), de difícil controle.

• Hipertensas grávidas.
• Hipertensos jovens (< 30 anos ), em uso de medicação, com níveis tensionais sem controle.
• Obesidade grau III (IMC > 40).

OBS:
• Encaminhar o paciente com o histórico da doença, esquema terapêutico atual, exames laboratoriais possíveis de se pedir pela 

UBS (sangue, urina, ECG, RX de tórax). 
• No encaminhamento, anotar peso, altura e IMC.

3.2 - DIABETES MELLITUS (DM) 

3.2.1. ATENDIMENTO PROGRAMADO: 

3.2.1.1. Frequência das consultas:

◊ médicas: 
 ■ paciente sem tratamento medicamentoso:

 - uma consulta/ano;
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 ■ paciente em tratamento medicamentoso:
 - 3 consultas/ano (4/4 meses).

◊ enfermagem:
 ■ paciente sem tratamento medicamentoso:

 - duas consultas/ano (6/6 meses): intercaladas com as consultas médicas;
 ■ paciente em tratamento medicamentoso:

 - duas consultas/ano (6/6 meses).

3.2.1.2. Exames:

• Pacientes sem tratamento medicamentoso:
 º glicemia plasmática, hemoglobina glicada, creatinina, colesterol total e fração HDL, triglicérides e EAS de 6/6 meses. 

Microalbuminúria na urina de 24 horas, fundo de olho e ECG uma vez ao ano.
• Pacientes em tratamento medicamentoso:

 º glicemia plasmática, hemoglobina glicada, creatinina, colesterol total e fração HDL, triglicérides e EAS de 4/4 meses (3 vezes 
ao ano). Microalbuminúria na urina de 24 horas, fundo de olho e ECG uma vez ao ano.

3.2.2. IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO: 

Tem dois focos distintos: prevenir o início do diabetes (prevenção primária) ou suas complicações agudas ou crônicas 
(prevenção secundária). 

Atualmente a prevenção primária para o DM1 não tem base racional que possa ser aplicada a toda a população, sendo proposições 
mais aceitáveis o estímulo ao aleitamento materno e evitar-se a introdução do leite de vaca nos primeiros três meses de vida.

Quanto ao DM2, no qual a maioria dos indivíduos também apresenta obesidade, hipertensão arterial ou 
dislipidemia (hiperinsulinemia sendo o elo de ligação entre estes distúrbios), a prevenção primária se baseia na mudança 
de estilo de vida: alimentação saudável, atividade física e controle do tabagismo. A prevenção secundária é feita através de 
um bom controle metabólico, além do tratamento da HAS, cuidados com os pés, rastreamento da retinopatia diabética, 
microalbuminúria e controle do tabagismo também.

3.2.3. DEFINIÇÃO:

Não é uma doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia. Essa 
hiperglicemia é resultado de defeitos na ação da insulina, na sua secreção ou em ambos.

A prevalência do DM, no Brasil, é semelhante aos países desenvolvidos fi cando, entre 30 e 70 anos, em 7,6% (varia de 2,6% 
no grupo etário de 30 a 49 anos a 17,4% para o grupo de 60 a 69 anos).

Segundo a classifi cação etiológica, 90% dos casos são do tipo 2; de 5% a 10%, do tipo 1; e 2% de outros tipos específi cos. 
A tolerância diminuída à glicose tem prevalência de 7,8%. O diabetes gestacional ocorre em 2% a 3% das gestações.

3.2.4. CLASSIFICAÇÃO:

Baseia-se, hoje, em critérios etiológicos. As categorias colocadas como pré-diabetes não são entidades clínicas, mas fatores 
de risco para o desenvolvimento do DM e de doenças cardiovasculares.
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Tabela 3.13: Classifi cação do diabetes mellitus:

Pré-diabetes Glicemia de jejum alterada (*);
Tolerância à glicose diminuída (**).

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) Auto-imune (maioria dos casos);
Idiopático.

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

Outros tipos específi cos de DM

Defeitos genéticos na função das células beta;
Defeitos genéticos na ação da insulina;
Doenças do pâncreas exócrino;
Endocrinopatias;
Induzido por medicamentos ou agentes químicos;
Infecções;
Formas incomuns de DM auto-imune;
Outras síndromes genéticas por vezes associadas a DM.

Diabetes mellitus gestacional

(*) Concentrações de glicemia de jejum abaixo do critério diagnóstico para DM, mas acima do valor de referência normal.

(**) Alteração na regulação da glicose no estado de pós-carga (identifi cada ao TOTG).

Fonte: Diagnóstico e classifi cação do Diabetes Mellitus e Tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2, Sociedade Brasileira de Diabetes, 2000.

3.2.4.1. Diabetes tipo 1:

• consequente à destruição das células beta do pâncreas, levando à defi ciência absoluta de insulina e tendência à cetoacidose.
• taxa de incidência varia de 7 a 12 por 100.000 habitantes, entre zero e 14 anos de idade.

3.2.4.2. Diabetes tipo 2:

• pode variar de predominância da resistência à insulina com relativa defi ciência de insulina à predominância de um defeito 
secretório das células beta associado à resistência insulínica.

• prevalência de 7,8% na população entre 30 e 69 anos. Ocorre mais depois dos 40 anos, associado à obesidade, inatividade 
física, hipertensão arterial e dislipidemias.

3.2.4.3. Diabetes gestacional:

• diagnosticado durante a gestação, podendo ou não persistir durante o parto.
• fatores de risco: idade superior a 25 anos, obesidade ou ganho de peso excessivo durante a gravidez, baixa estatura (≤ 1,51m), 

crescimento fetal excessivo, hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia, antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal, de 
macrossomia ou de diabetes gestacional.  

Outros tipos de diabetes:
• menos frequentes, em que geralmente pode ser encontrada uma causa subjacente.
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3.2.5. CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO:

Tabela 3.14: Quando suspeitar:
SINAIS / SINTOMAS CONDIÇÕES DE RISCO

• Poliúria – Nictúria – Polidipsia – Boca Seca.
• Polifagia – Emagrecimento rápido.
• Fraqueza – Astenia – Letargia.
• Prurido vulvar – Balanopostite.
• Redução rápida da acuidade visual.
• Encontro casual de hiperglicemia ou glicosúria em exames 

de rotina.
• Paralisia oculomotora, infecções urinárias ou cutâneas de 

repetição, etc.

• Idade > 40 anos – História familiar.
• Obesidade – doença vascular aterosclerótica antes dos 

50 anos 
• Presença de fatores de risco (hipertensão, dislipidemia, 

etc.)
• História prévia de diabetes, hiperglicemia, glicosúria ou 

intolerância à glicose. 
• Mães de recém-nascidos com mais de 4 kg.
• Mulheres com antecedentes de abortos frequentes, 

abortos prematuros, mortalidade perinatal, 
polidrâmnio.

• Uso de medicamentos diabetogênicos (corticóides, 
anticoncepcionais, etc.).

Diabetes tipo 1: crianças e adolescentes não compartilham destes fatores de risco. A sintomatologia não inclui manifestações de complicações 

crônicas e frequentemente apresenta-se em cetoacidose.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Atualmente são três os critérios para o diagnóstico de DM:
• presença de sintomas clínicos (poliúria, polidipsia e perda ponderal) e glicemia casual igual ou acima de 200 mg/dL;
• glicemia de jejum ≥ 126mg/dL, em duas ocasiões, mesmo na ausência de sintomas;
• glicemia de duas horas após sobrecarga com 75g de dextrosol ≥ 200mg/dL.

OBS: o jejum para realização da dosagem de glicemia deve ser de 8 horas para glicemia de jejum e de 10 a 16 horas para o teste 
oral de tolerância à glicose.

Tabela 3.15: Valores de glicemia plasmática para o diagnóstico de DM:

Categoria Jejum * 2 h após 75g de glicose Casual **

Glicemia normal <100 <140

Tolerância diminuída à glicose >100 e <126 ≥140 e <200

Diabetes mellitus ≥126 ≥200 ≥200 com sintomas clássicos

* pelo menos por oito horas.

** realizada a qualquer hora do dia sem preocupação com o intervalo desde a última refeição.

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007.
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3.2.6. FLUXOGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE DM:

3.2.7. LABORATÓRIO NO DM:

• na inclusão no grupo: hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, triglicérides, ureia, creatinina, ácido úrico, 
sódio, potássio, EAS, PHQ, ECG e exame oftalmológico;

• glicemia capilar casual em todas as consultas e/ou glicemias de jejum solicitadas em todas as consultas;
• repetir os exames segundo os parâmetros anteriormente descritos;
• de acordo com cada caso, os exames serão pedidos segundo avaliação, bem como outros;
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• Hemoglobina glicada (termo bioquimicamente correto): dependendo do método empregado, varia de 3% a 6%. Indica a 
glicemia média dos últimos dois a três meses antes da realização do teste, sendo útil para avaliar o controle glicêmico e a 
efi cácia da terapêutica vigente.

Tabela 3.16: Correlação entre os níveis de hemoglobina glicada e os níveis médios de glicemia dos últimos dois a três meses:
Nível de hemoglobina 

glicada (%)
Glicemia média 

correspondente (mg/dl)
Nível de hemoglobina 

glicada (%)
Glicemia média 

correspondente (mg/dl)

5 100 9 240
6 135 10 275
7 170 11 310
8 205 12 345

OBS: níveis acima de 7% estão associados a um risco progressivamente maior de complicações crônicas.

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007.

Tabela 3.17: Interferentes analíticos que podem alterar os resultados reais do teste de hemoglobina glicada:

Situação clínica interferente Impacto sobre o nível de hemoglobina glicada

Anemia hemolítica ou estados hemorrágicos ↓

Anemia por carência de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico ↑

Presença de grandes quantidades de vitamina C e E no sangue ↓

Aumento de triglicérides, bilirrubinas e uréia ↑

Presença de hemoglobinas anormais ou variantes (hemoglo-
bina C, S, etc.) ↓ ou ↑

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007.

3.2.8. ANÁLISE DOS MARCADORES DE RESISTÊNCIA À INSULINA NA PRÁTICA 
CLÍNICA DIÁRIA:

A resistência à insulina é defi nida como uma resposta biológica subnormal a uma determinada concentração desse 
hormônio, condição fi siopatológica de grande repercussão clínica (maior probabilidade de desenvolver DM2, alguns tipos de 
dislipidemia, HAS, esteato-hepatite não alcoólica, doenças neurodegenerativas, algumas neoplasias – mama, pâncreas e colo – e 
risco cardiovascular duas a quatro vezes aumentado). 

A resistência à insulina pode ser defi nida clinicamente através de 3 modelos, dos quais veremos dois (acessíveis na prática 
da ESF – úteis tanto para classifi cação quanto risco de comorbidades):

1 – Só critérios clínicos:
a – IMC > 28,7 kg/m3 ou
b – IMC > 27 kg/m3 e história familiar de DM.

(sensibilidade de 78,7% e especifi cidade de 79,6%).
2 – Variáveis clínicas e determinação de lípides:

a – IMC > 28,7 kg/m3 ou
b – IMC > 27 kg/m3 e história familiar de DM ou
c – história de DM familiar negativa, mas TG > 2,44 mmol/dl.

(sensibilidade de 81,3% e especifi cidade de 76,3%).
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3.2.9. FATORES DE RISCO PARA DM:

• idade ≥ 45 anos;
• história familiar de DM (pais, irmãos, fi lhos);
• excesso de peso (IMC > 25);
• sedentarismo;
• HDL baixo ou aumento dos triglicérides;
• HAS;
• doença coronariana;
• diabetes gestacional prévio;
• macrossomia ou história de abortos de repetição ou mortalidade perinatal;
• uso de medicação hiperglicemiante — p.ex: corticóides, tiazídicos, betabloqueadores;
• distribuição da gordura corporal:

Tabela 3.18: Circunferência abdominal:
Circunferência de Cintura

  Risco moderado    Alto risco
Homens 94cm - 101,9cm  ≥ 102cm
Mulheres  80cm - 87,9cm      ≥ 88cm

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, 2006.

◊ coefi ciente entre as medidas de circunferência de cintura e quadril (razão cintura-quadril – RCQ). Mede-se a circunferência 
da cintura e divide-se pela circunferência do quadril no ponto de maior dimensão:

 ■ Homens: RCQ > 0,95
 Maior risco de DM, DCV e certos tipos de câncer.

 ■ Mulheres: RCQ > 0,85                        

3.2.10. RASTREAMENTO PARA DM:

• glicemia de jejum < 100mg/dL → não fazer.
• glicemia de jejum ≥ 100mg/dL → pedir TOTG e hemoglobina glicada.

3.2.11. RASTREAMENTO SELETIVO PARA DM:

• pacientes com 45 anos ou mais de idade: glicemia de jejum a cada 3 – 5 anos;
• presença de dois ou mais sinais de Síndrome Metabólica: excesso de peso, HDL baixo, elevação de triglicérides, HAS, doença 

cardiovascular.
• idade ≥ 45 anos e associação de 2 ou mais fatores de risco;
• diabetes gestacional prévio;
• glicemia de jejum ou casual alterada;
• presença de complicações compatíveis com DM;
• HAS;
• doença coronariana.
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Tabela 3.19: Rastreamento seletivo de diabetes mellitus:
INDICAÇÃO DE RASTREAMENTO SELETIVO

PERÍODO SITUAÇÃO

A cada três a cinco anos Indivíduos com idade ≥ 45 anos.

A cada um a três anos
História de diabetes gestacional; evidências de dois ou mais dos seguintes 
componentes (sobrepeso/obesidade, HDL-c baixo, TGC, hipertensão e do-
ença cardiovascular); presença de dois ou mais fatores de risco

Uma vez por ano ou mais frequentemente
Glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída (mais frequente-
mente quando a suspeita é de diabetes tipo 1);
Presença de complicações relacionadas ao diabetes.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, 2006.

3.2.12. TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE 75:

• conduta de acordo com os resultados: 
 º Glicemia de jejum < 126mg/dL e glicemia 2 horas após 75g de dextrosol entre 140 e 199mg/dL → intolerância à glicose → 

instituir dieta. 
 º Se glicemia de jejum ≥ 126 e glicemia 2 horas após 75g de dextrosol ≥ 200mg/dL → Diabetes Mellitus → instituir dieta e 

tratamento medicamentoso.

3.2.13. CONTROLE GLICÊMICO:

Considera-se como bom controle glicêmico o fato de 80% a 90% das avaliações mostrarem glicemia:
• Ao jejum, entre 80 e 120 mg/dl;
• Uma e meia a duas horas pós–prandiais, entre 80 e 160 mg/dl;
• Entre duas e três horas da madrugada, superior a 60 mg/dl;
• Quanto às glicemias de jejum com valores entre 121 e 140 mg/dl e as pós-prandiais entre 161 e 180 mg/dl, considera-se o 

controle como aceitável e ruim quando as glicemias estão superiores a esses níveis.
O melhor controle é aquele em que os níveis glicêmicos estão dentro da faixa de normalidade (para pacientes não diabéticos).

3.2.14. PROPOSTA DE MANEJO TERAPÊUTICO DO DM2:

Diagnóstico de diabetes tipo 2
Avaliar fatores de risco: dieta, exercício, tabagismo, pressão arterial, IMC, circunferência abdominal, microalbuminúria, lipopro-

teínas, creatinina.

Passo 1: Mudança de estilo de vida 
(glicemia de jejum inicial < 250 mg/dl)

Objetivos* não foram alcançados em 3 meses de seguimento.

Passo 2: Iniciar monoterapia
( glicemia de jejum inicial entre 250 e 400 mg/dl)

Aspirina: oferecer a todos os pacientes, salvo contraindicações: alergia, sangramento gastrintestinal recente, uso de anticoagulantes, 
insufi ciência hepática, etc.
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Antidiabéticos: glibenclamida ou metformina
Se magro: glibenclamida ou metformina
Se obeso ou com dislipidemia: metformina 
Se idoso com hiperglicemia pós-prandial: metformina
Se resistência à insulina: metformina
Se hipertenso: acrescentar inibidor ECA, beta-bloqueador ou alfa1-bloqueador 
Se hiperlipidêmico: acrescentar estatina e/ou fi brato.

Objetivos* não foram alcançados em 3 meses de seguimento.

Passo 3: Polifarmácia 
Glibenclamida + metformina

Glibenclamida + metformina + acarbose
Objetivos* não foram alcançados em 3 meses de seguimento.

Passo 4: Insulinoterapia: Implica em auto monitoramento da glicemia
( glicemia de jejum inicial > 400 mg/dl)

Iniciar com terapia combinada: metformina + glibenclamida + insulina à noite 
Terapia com insulina NPH 2 – 3 vezes ao dia + insulina regular

* Objetivos: glicemia <126 mg/dl ou Hb glicada <8%, triglicérides <150 mg/dl, LDLC<100mg/dl.

3.2.15. TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO:

3.2.15.1. Terapia nutricional:

• a dieta deve ser hipocalórica, com uma redução de 500 a 1.000 kcal do gasto energético total (GET) diário previsto, com o 
objetivo de promover perdas ponderais de 0,5 a 1 kg por semana; 

• cálculo prático da GET: 20 – 25 kcal/kg do peso atual / dia;
• não utilizar dietas com menos de 800 kcal/dia, pois não são efetivas para redução de peso;
• Composição da dieta:

◊ carboidratos: é recomendado o uso de hortaliças, leguminosas, grãos integrais e frutas, que devem ser consumidos dentro do 
contexto de uma dieta saudável. O açúcar de mesa ou produtos contendo açúcar (fonte de frutose) podem eventualmente 
ser ingeridos no contexto de um plano alimentar saudável. Como a sacarose não aumenta a glicemia mais que quantidades 
isocalóricas de amido, sacarose e alimentos contendo sacarose não necessitam ser restringidos por pessoas com DM; entretanto, 
deve ser substituída por outra fonte de carboidrato ou, se adicionada, deve ser compensada com doses adicionais de insulina 
ou outro medicamento hipoglicemiante. Adoçantes não-nutritivos são seguros quando consumidos até o nível diário aceitável 
de ingestão. Em relação ao efeito do índice glicêmico dos carboidratos, podemos afi rmar que a quantidade do carboidrato 
na refeição ou lanche é mais importante que a fonte ou tipo de carboidrato. Carboidrato e gordura monoinsaturada juntos 
devem perfazer 60%-70% da ingestão energética.

◊ fi bras: no mínimo 20 gramas ao dia sob a forma de hortaliças, leguminosas, grãos integrais e frutas, que fornecem minerais, 
vitaminas e outros nutrientes essenciais para uma dieta saudável.

◊ gorduras: A ingestão de gordura é inversamente associada a grande sensibilidade insulínica, não somente pela relação positiva 
com o peso corporal, mas também pela qualidade da oferta de ácidos graxos. Devem ser evitados alimentos gordurosos 
em geral, como carnes gordas, embutidos, laticínios integrais, frituras, gordura de coco, molhos, cremes e doces ricos em 
gordura e alimentos refogados e temperados com excesso de óleo ou gordura. Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 
podem ser benéfi cos em especial no tratamento da hipertrigliceridemia grave em pessoas com DM2. Duas ou três porções de 
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peixe/semana devem ser recomendadas. Dietas com quantidades reduzidas de lipídios, quando mantidas por longo tempo, 
contribuem com modesta perda de peso e melhora do perfi l lipídico.

◊ proteínas: Recomenda-se uma ingestão diária de proteínas de 15%-20% do volume calórico total (VCT). Em indivíduos 
com DM2 controlado, a ingestão proteica não aumenta a concentração de glicose plasmática, embora a proteína seja um 
potente estimulador da secreção de insulina tanto quanto o carboidrato. Para pessoas com DM, especialmente aquelas que 
não têm um controle ótimo da glicose, a necessidade proteica pode ser maior.

◊ vitaminas e sais minerais: o plano alimentar deve prover a recomendação para o consumo diário de duas a quatro porções 
de frutas, sendo pelo menos uma rica em vitamina C (frutas cítricas), e de três a cinco porções de hortaliças cruas e cozidas. 
Recomenda-se, sempre que possível, dar preferência aos alimentos integrais. Não há evidência clara do benefício do uso de 
suplementação de minerais e vitaminas em pessoas com DM que não apresentem defi ciências. Exceções são feitas ao folato, 
para prevenção de defeitos do nascimento, e ao cálcio, para prevenir doença óssea.

◊ sal de cozinha: Deve ser limitado a 6g/dia. Devem ser evitados os alimentos processados, como embutidos, conservas, 
enlatados, defumados e salgados de pacotes do tipo snacks. Ao contrário, temperos naturais como salsa, cebolinha e ervas 
aromáticas são recomendados em vez de condimentos industrializados.

◊ Álcool: Se o indivíduo opta por ingerir bebidas alcoólicas, deve fazê-lo no limite de uma dose para mulheres e duas para 
homens. Uma dose é defi nida como 360 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 45ml de bebida destilada. Para reduzir o risco 
de hipoglicemia, bebidas alcoólicas devem ser consumidas com alimentos.

◊ recomendações alimentares complementares: Recomenda-se que o plano alimentar seja fracionado em seis refeições, 
sendo três principais e três lanches. Quanto à forma de preparo dos alimentos, preferir os grelhados, assados, cozidos 
no vapor ou até mesmo crus. Os alimentos diet e light podem ser indicados no contexto do plano alimentar, e não 
utilizados de forma exclusiva. Devem-se respeitar as preferências individuais e o poder aquisitivo do paciente e da 
família. Esclarecer a diferença entre produtos diet e ligth.  

• alertar o paciente para adquirir o hábito de ler nos rótulos de produtos alimentícios os ingredientes usados.

3.2.15.2. Recomendações quanto à atividade física:

• a atividade física regular melhora o controle glicêmico (independente da redução do peso corporal), reduz o risco cardiovascular, 
contribui para a redução de peso e melhora a auto estima.

• a prescrição da atividade física deve considerar que:
◊ Para a maioria das pessoas, caminhar 30 minutos, diariamente ou na maioria dos dias da semana, tem efeito benéfi co e não 

oferece riscos.
◊ Atividades físicas moderadas são aquelas que aumentam o ritmo dos batimentos cardíacos, fazendo com que a pessoa 

mantenha-se aquecida e respire um pouco mais rápido que o normal, mas sem difi culdade.
◊ O tempo de 30 minutos pode ser fracionado, por exemplo, em sessões de dez minutos, três vezes ao dia, ou quinze minutos, 

duas vezes ao dia.
◊ É importante observar que a atividade física deve ser introduzida de forma gradativa na rotina de vida das pessoas, respeitando 

os limites do corpo. Sua prática deve ser regular e continuada para que seus benefícios se tornem evidentes.
◊ Não é necessário nenhum equipamento, habilidade ou conhecimento específi co para ser mais ativo caminhando, dançando, 

pedalando, passeando com os fi lhos, amigos ou o cachorro, cuidando das plantas, da casa ou lavando o carro.
◊ Evitar caminhar nos horários mais quentes do dia, como ao meio-dia, e ingerir líquidos em quantidade sufi ciente, antes, 

durante e depois do exercício, para evitar a desidratação;
◊ O paciente com diabetes deve trazer consigo uma identifi cação e ser orientado para ter acesso imediato a uma fonte de 

carboidratos rapidamente absorvíveis (tabletes de glicose, sucos com açúcar, etc.) para uso no caso de uma hipoglicemia.
• estimular a adesão ao tratamento, principalmente à dieta.
• orientar cuidados na prevenção do pé diabético: tipo de calçado, higiene e secagem dos pés, cuidados no corte das unhas, 

evitar andar descalço, cuidados nos casos de lesões (ferimentos, calosidades, etc.).
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Figura 5: Pontos dos pés onde se deve testar a sensibilidade: 

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Figura 6: Orientações sobre calçados:    
              

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Figura 7: Corte das unhas: 

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, 2006.
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Figura 8: Áreas de risco de ulcerações no pé diabético:

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, 2006.

• estímulo à participação em grupos educativos e de convivência.

3.2.16. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO:

• a meta terapêutica no DM é manter a glicemia o mais próxima possível dos níveis normais (100 mg/dl em jejum e 140 mg/dl 
pós-75 g de dextrosol), colesterol total abaixo de 200 mg/dl, com HDL acima de 45 mg/dl e LDL inferior a 100 mg/dl, além 
de hemoglobina glicada abaixo de 6,5%.

• os antidiabéticos orais, segundo seu mecanismo de ação principal, podem ser divididos em: os que aumentam a secreção 
pancreática de insulina (sulfonilureias e glinidas), os que reduzem a velocidade de absorção dos glicídios (inibidores das 
alfaglicosidases), os que diminuem a produção hepática de glicose (biguanidas) e/ou os que aumentam a utilização periférica 
de glicose (glitazonas). Neste protocolo serão listados os antidiabéticos orais disponíveis no SUS ou que sejam mais usados na 
prática de Atenção Primária à Saúde. 

• A escolha do medicamento deve levar em conta:
◊ os valores das glicemias de jejum, pós-prandial e da hemoglobina glicada;
◊ o peso e a idade do paciente;
◊ a presença de complicações, outros transtornos metabólicos e doenças associadas;



143A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

Tabela 3.20: Possíveis interações com outros medicamentos, reações adversas e contraindicações.

Medicamento 
(posologia em mg)

Mecanis-mo 
de ação

Redução da 
glicemia de 

jejum (mg/dl)

Redução da 
hemoglobina 
glicada (%)

Contra 
indicação

Efeitos
colaterais

Outros efeitos 
benéfi cos

Sulfonil-uréias

Clorpropamida 
(125 a 500)

Glibenclamida
(2,5 a 20)

Glimepirida
( 1 – 8)

Uma a duas tomadas/dia

Aumento da 
secreção de 

insulina
60 - 70 1,5 – 2,0

Gravidez, 
insufi ciência 

renal ou 
hepática

Hipoglicemia e 
ganho ponderal 

(favorece o 
aumento da PA 
e não protege 
contra retino-

patia.

Biguanidas

Metformina
(1.000 – 2.550)

Duas tomadas/dia

Reduz a 
produção 

hepática de 
glicose com 
menor ação 
sensibiliza-

dora da ação 
insulínica

60 - 70 1,5 – 2,0

Gravidez, 
insufi ciên-
cias renal, 
hepática, 
cardíaca, 
pulmonar 
e acidose 

grave

Desconforto 
abdominal, 

diarreia

Diminuição 
de eventos 

cardiovascula-
-res; prevenção 

do DM2, 
melhora do 

perfi l lipídico, 
diminuição do 

peso

Fonte: Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade, ciclo1, módulo 2: abordagem da síndrome metabólica, 2006.

• iniciar com monoterapia: recomenda-se a associação da terapia não-medicamentosa com a metformina, em quaisquer níveis 
glicêmicos. Mas na presença de hiperglicemia com perda de peso, deve-se suspeitar de falência insulínica e iniciar o uso dos 
medicamentos secretagogos (sulfonilureias).

• resposta inadequada: adição precoce de segundo fármaco. A associação mais usada é sulfonilureia + metformina. As doses serão 
ajustadas de acordo com a evolução de cada caso até as doses máximas diárias preconizadas.

• resposta inadequada: iniciar insulinoterapia, à noite, com Insulina NPH na dose de 10 U. Cuidado com hipoglicemias!
• na associação com HAS, fármacos mais usados: diuréticos (preferencialmente os tiazídicos), betabloqueadores, inibidores da 

ECA, antagonistas do receptor de angiotensina II, bloqueadores dos canais de cálcio → nesta ordem.
• controle das dislipidemias: estatinas (sinvastatina) para os aumentos de colesterol isolados e derivados do ácido fíbrico (ciprofi brato, 

genfi brozila), nos aumentos isolados de triglicérides. Nos aumentos de colesterol e triglicérides, iniciar com as estatinas.
• fármacos disponíveis no SUS: glibenclamida, metformina, insulina regular (ação rápida) e insulina NPH (ação lenta).

3.2.16.1. Sulfonilureias:

• Estimulam a secreção de insulina, diminuindo a glicose plasmática em pacientes com níveis de glicose plasmática acima de 
200 mg/dl.

• São indicadas em pacientes com diabetes de início recente e valores de glicose entre 220 a 240 mg/dl. 
• A falta de aderência ao esquema terapêutico e o ganho contínuo de peso podem resultar na falha ao tratamento com sulfonilureias.
• Além disso, pode ocorrer diminuição do efeito terapêutico na evolução da doença (falência secundária).
• Compreendem diversos compostos, que apresentam efeito clínico semelhante: clorpropamida, glibenclamida, glipizida, 

gliclazida e glimepirida.
• As sulfonilureias de ação prolongada (clorpropamida) não são indicadas para indivíduos com mais de 60 anos de idade, devido 

ao maior risco de hipoglicemia.
• A única sulfonilureia possível de ser utilizada na insufi ciência renal é a gliclazida.
• Contraindicações:

 ■ diabetes tipo 1; 
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 ■ gravidez; grandes cirurgias, infecções graves, estresse, trauma;
 ■ história de reações adversas graves às sulfonilureias ou similares (sulfonamidas);
 ■ predisposição a hipoglicemias graves (hepatopatias, nefropatias);
 ■ acidose ou estado pré-acidótico, pacientes com diminuição de função hepática ou renal.

• Falência das sulfonilureias:
◊ Primária:

 ■ Diagnosticada quando, após um período de uso de dois a três meses, em dose máxima, não se consegue um bom 
controle metabólico.

 ■ Incide em torno de 5% dos pacientes com diabetes recém-diagnosticados.
◊ Secundária:

 ■ Caracterizada pelo reaparecimento dos sinais e dos sintomas em pacientes que vinham sendo bem controlados com 
os antidiabéticos orais por períodos de meses ou anos.

3.2.16.2. Biguanidas:
 

• Primeira opção para pacientes obesos, com hiperglicemia não controlada com dieta e exercício, em que geralmente há 
predomínio de resistência à insulina. 

• Aumenta a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos (muscular e adiposo), principalmente no fígado.
• A redução da glicemia provocada pela metformina deve-se especialmente à diminuição da produção hepática de glicose.
• Única medicação que determinou signifi cativa diminuição da incidência de complicações cardiovasculares em pacientes 

obesos, inclusive do infarto do miocárdio. 
• Não está associada a aumento de peso, podendo inclusive determinar uma diminuição de dois a três quilos durante os seis 

primeiros meses de tratamento.
• Não causa hipoglicemia quando usada isoladamente.
• Pode ser associada às sulfonilureias, quando há falha secundária a estes fármacos, com efeito hipoglicemiante aditivo.
• Contra indicada em Diabetes Mellitus tipo 1, gravidez, situações clínicas que possam elevar o ácido lático no sangue: creatinina > 

1,5 mg/dl em homens e > 1,4 mg/dl em mulheres, transaminases três vezes maiores que o valor de referência, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), doença arterial periférica, insufi ciência cardíaca e abuso de álcool; história prévia de acidose lática.

• Efeitos colaterais: podem surgir anorexia, náuseas, epigastralgia, vômitos e diarreia:
 ■ estes efeitos tendem a diminuir com o tempo de uso do medicamento e sua administração após as refeições.
 ■ inicia-se com dose fracionada (meio comprimido 02 x ao dia por 01 semana, com aumento progressivo).
 ■ a acidose lática é muito rara.

3.2.16.3. Insulinoterapia: 

• No DM2 ocorre uma redução progressiva da função insulínica, independente da terapêutica utilizada, estando associada à 
deterioração glicêmica. A necessidade de insulinização é reconhecida como resultado natural desse processo temporal.

• Recomenda-se o início da terapêutica com insulina quando a hemoglobina glicada se mantiver em níveis acima de 7%, a 
despeito do uso, por alguns meses de duas drogas orais em doses máximas.

• A insulina NPH é considerada como insulina basal e seu esquema de introdução é:
 ■ a dose inicial recomendada para iniciar insulina basal em DM2 é de 10 a 15U ou 0,1U/kg/dia a 0,2U/kg/dia (nos 

pacientes mais obesos);
 ■ o ajuste da dose de insulina pode ser feito, de preferência pelo próprio paciente, em aumentos de 2, 4 ou 6U (dependendo do 

valor das glicemias capilares do jejum, se consistentemente maiores do que 120, 140 ou 160mg/dl, respectivamente) a cada 
três dias até atingir o alvo de glicemia de jejum menor do que 110-120mg/dl, desde que não ocorra hipoglicemia noturna.

• Nos pacientes com DM2 em tratamento combinando drogas orais e insulina basal cujos controles estão inadequados deve-se partir 
para a insulinização plena, na qual vários esquemas podem ser utilizados, desde o convencional até o intensivo ou de múltiplas doses.

• Nessa estratégia, é habitual descontinuar o uso de secretagogos por via oral. Entretanto, poderá ser benéfi co manter os agentes 
sensibilizadores da insulina em combinação com a insulinoterapia. A terapia combinada de insulina e metformina ou insulina 
e glitazonas tem permitido controle glicêmico efetivo com doses menores de insulina. 
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• Na insulinização plena existe a necessidade de fornecer insulina basal para cobrir as necessidades de insulina entre as refeições 
e bloquear a gliconeogênese hepática. Ao mesmo tempo, é essencial oferecer insulina prandial rápida (regular) durante o dia 
para cobrir as necessidades de  insulina nas refeições.

• Quando se utiliza seringa para a aplicação de insulina, elas podem ser misturadas na mesma seringa, permitindo melhor ajuste 
de dose e melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandial.

• Para o DM2, a dose total de insulina varia em torno de 0,5 a 1,5U/kg por dia, dependendo do grau de resistência à insulina e 
particularmente do grau de obesidade, sendo tanto maior quanto mais alto for o índice de massa corporal (IMC), e sendo menor 
quando da associação ao esquema de tratamento com drogas que diminuem a resistência à insulina, como a metformina.

• No grupo de pacientes em esquemas mais intensivos de tratamento, pode-se usar, para simular a secreção fi siológica de insulina, 
múltiplas aplicações diárias (≥ 3 aplicações/dia) de insulina de ação ultra rápida antes das refeições e de ação intermediária (NPH) 
para a suplementação basal, assim obtendo-se melhor controle glicêmico. Nesses casos a proporção de insulina por período (café-
da-manhã, almoço e jantar) é semelhante. Pode-se também, quando existe hipoglicemia no início da madrugada ou hiperglicemia 
de manhã, desdobrar a terceira aplicação, mantendo a insulina rápida ou ultra rápida no jantar e passando a NPH para o horário de 
deitar, adicionando, então, uma quarta aplicação. Como resultado do aumento do número de injeções, poderá haver diminuição da 
incidência de hipoglicemias, além de melhora do controle glicêmico, pelo fornecimento de um perfi l mais fi siológico de insulina. 

• Nos casos de DM2 em que já houver exaustão pancreática, o tratamento com insulina pode chegar à insulinização intensiva, 
ou seja, ao esquema basal/bolo, com NPH associada à regular nas refeições com carboidratos. Nesses casos as doses são 
calculadas somando-se todas as doses de insulina usadas previamente no dia.

• A insulina pode levar a ganho de peso e apresenta maior risco de hipoglicemias.

OBS: estudos mostram que a associação de insulina com a metformina leva a um melhor controle do peso e menor risco de hipoglicemia.

3.2.17. FASES DA SECREÇÃO DE INSULINA NA EVOLUÇÃO DO DM2:

Figura 9: Evolução do DM2 e seus refl exos no tratamento:

Algoritmo terapêutico para o manejo do DM2, segundo a fase de evolução da doença.  

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007.

3.2.18. ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL:

3.2.18.1. Participação do médico:

• consulta médica;
• estabelecimento da conduta terapêutica;
• avaliação laboratorial;
• apoio aos demais membros da equipe.

3.2.18.2. Participação do enfermeiro:

• consulta de enfermagem;
• orientações sobre a doença e o uso correto dos medicamentos;



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família146

• orientações sobre mudanças de hábitos de vida (dieta, exercícios físicos);
• administração do serviço (controle de retornos, busca ativa, controle de consultas agendadas);
• delegação das atividades do técnico de enfermagem.

3.2.18.3. Participação do Assistente Social:

• entrevista social para identifi cação sócio-econômica e familiar;
• atualização do cadastro de recursos sociais;
• interação equipe – paciente – comunidade;
• busca ativa de faltosos;
• desenvolvimento de atividades visando a organização dos pacientes em associações.

3.2.18.4. Participação de todos:

• atividades educativas (sala de espera, grupos educativos);
• prevenção e promoção de saúde;
• reuniões para discussão de casos.

3.2.19. COMPLICAÇÕES NO DM:

• Complicações agudas: as principais são:
◊ hipoglicemia;
◊ cetoacidose diabética: 
◊ coma hiperosmolar. 

3.2.19.1. Hipoglicemia:

Tabela 3.21: Diagnóstico de hipoglicemia:
HIPOGLICEMIA – QUANDO SUSPEITAR E COMO CONFIRMAR

CONDIÇÕES DE RISCO SINAIS / SINTOMAS EXAMES LABORATORIAIS

• Pacientes em uso de insulina
• Pacientes idosos em uso de sulfoniluréias
• Insufi ciência renal
• Omissão alimentar
• Realização de exercício não usual
• Educação em diabetes defi ciente
• Baixa idade
• Insulinoterapia recentemente iniciada
• Glicemia normal-baixa à noite
• Troca de insulina
• Neuropatia autonômica.

Descarga adrenérgica*
• Tremores
• Sudorese intensa
• Palidez
• Palpitações
• Fome intensa.
Neuroglicopenia
• Visão borrada
• Diplopia
• Tonturas
• Cefaleia
• Ataxia
• Distúrbios do comportamento
• Convulsão
• Perda da consciência
• Coma

* Pode ser assintomática; suspeitar quando 
glicosúrias constantemente negativas.

• A medida da glicemia é 
necessária para confi rmação – 
(níveis de glicemia abaixo de 
60 mg/dl)

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.
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3.2.19.2. Cetoacidose: 

Tabela 3.22: Diagnóstico de cetoacidose:

CONDIÇÕES DE RISCO SINAIS/ SINTOMAS ACHADOS LABORATORIAIS

• Doença febril aguda (IVAS, GECA, Dermatoses 
infl amatórias, BCP, ITU, etc.) ou uso concomitante 
de drogas hiperglicemiantes

• Diabetes previamente mal controlado
• Diabetes de controle instável
• Diabetes + distúrbios psicológicos
• Educação em diabetes defi ciente
• Pode ser manifestação inicial em diabetes tipo 1
• Suspensão da insulinoterapia

• Poliúria – polidipsia
• Desidratação
• Dor abdominal
• Rubor facial
• Hálito cetônico
• Hiperventilação
• Náuseas
• Sonolência 
• Vômitos

• Glicosúria intensa
• Hiperglicemia (>300 mg/dl)
• Cetonúria
• Acidose
• Leucocitose
• Alterações eletrolíticas

IVAS – Infecções de vias aéreas superiores GECA – Gastroenterocolite aguda. 
BCP – Broncopneumonia ITU – Infecção do trato urinário. 

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

3.2.19.3. Coma hiperosmolar:

É raro ocorrer, mas quando acontece, acomete com mais frequência no diabético tipo 2.

Tabela 3.23: Diagnóstico do coma hiperosmolar:
CONDIÇÕES DE RISCO SINAIS/ SINTOMAS ACHADOS LABORATORIAIS

• Diabetes tipo 2 com doença intercorren-
te (infecção grave, infarto cerebral ou do 
miocárdio, estresse intenso,etc.) ou uso de 
drogas hiperglicemiantes

• Pode ser forma de apresentação em 
diabetes tipo 2 

• Má adesão ao tratamento

• Poliúria intensa, evoluindo para oligúria
• Polidipsia
• Desidratação intensa
• Hipertermia
• Sonolência
• Obnubilação mental
• Coma

• Glicosúria intensa
• Hiperglicemia extrema (ge-

ralmente > 700mg/dl)
• Azotemia.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde do Adulto: hipertensão e diabetes, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

3.2.19.4. Complicações crônicas:

• Complicações crônicas podem ser decorrentes de alterações:
 º microangiopatia na microcirculação: retinopatias e nefropatias.
 º macroangiopatia na macrocirculação: cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular e doença vascular periférica.
 º Neuropáticas.

Fatores de Risco:
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas complicações são:
• Longa duração da doença, mau controle metabólico;
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• Presença de hipertensão arterial, tabagismo e alcoolismo;
• Complicações pré-existentes; gestação.

Rastreamento das complicações:
• Diabetes tipo 1: anual, a partir do 5° ano de diagnóstico (particularmente importante na puberdade);
• Diabetes tipo 2: anual, a partir do diagnóstico.

As complicações são: retinopatia, nefropatia, cardiopatia isquêmica, doença coronariana de pequenos vasos, doença 
cerebrovascular, doença vascular periférica, neuropatia e pé diabético.

3.2.20. QUANDO ENCAMINHAR AO ESPECIALISTA:

• Diabetes Mellitus tipo 1; 
• falha no tratamento;
• presença de comorbidades graves;
• presença de complicações;
• a critério médico, na dependência de avaliação. 
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ANEXOS
Tabela 3.24: IMC – ADULTO:

Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg)
                                                                              

    Altura2 (m)

IMC DIAGNÓSTICO  NUTRICIONAL

< Percentil 18,5 Baixo Peso
≥ Percentil18,5 e < Percentil 25 Adequado ou Eutrófi co
≥ Percentil 25 e < Percentil 30 Sobrepeso
≥ Percentil 30 Obesidade

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, Ministério da Saúde, 2004.

    
Tabela 3.25: RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL - ADULTO

Relação Cintura/Quadril Risco para doenças cardiovasculares

RCQ > 0,95 para homens
RCQ > 0,85 para mulheres

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, Ministério da Saúde, 2004.

 
Tabela 3.26: IMC - IDOSO

Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg)
                                                                          

                Altura2 (m)

IMC DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

≤ Percentil 22 Baixo Peso
> Percentil 22 e < Percentil 27                                   Adequado ou Eutrófi co
≥ Percentil 27 Sobrepeso

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, Ministério da Saúde, 2004.

Tabela 3.27: Doses de insulina regular segundo glicemia no preparo pré-operatório de cirurgias eletivas:
Glicemia Insulina regular

< 120 Nao aplicar
120 a 160 2 unidades
161 a 200 4 unidades
201 a 250 6 unidades
251 a 300 8 unidades

> 300 Rever necessidade de insulinizacao venosa
OBS: monitorar glicemia a cada 3 – 4 horas.

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007.





4.1 - PRÉ-NATAL

4.1.1. CONSULTAS:

• frequência das consultas: 
◊ até 34 semanas: mensal
◊ de 34 a 36 semanas: quinzenal
◊ acima de 36 semanas: semanal
◊ puerpério: entre 40 – 42 dias de pós-parto

O PHPN do MS estabelece que o número mínimo de consultas de pré-natal é de 6 
consultas, preferencialmente  1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre  e 3 no último 
trimestre. Também estabelece que deve ser feita pelo menos uma consulta de puerpério.

4.1.2. CALENDÁRIO VACINAL:

Vacinação antitetânica:
• 1ª dose da dT a partir de 17 semanas;
• 2ª dose da dT: 60 dias após a 1ª (mínimo de 30 dias);
• 3ª dose da dT: 60 dias após a 2ª (mínimo de 30 dias).

OBS: segundo o Manual de Pré-Natal do Ministério da Saúde, de 2006, deve-se iniciar a 
vacinação contra o tétano o mais precoce possível.
• orientações para vacinação: 

◊ não vacinada ou não sabe informar: aplicar 3 doses de TT ou DT com intervalos 
de 8 semanas;

◊ vacinação completa em gestação anterior com menos de 5 anos: não precisa vacinar;
◊ vacinação anterior incompleta com menos de 5 anos: completar vacinação com as 

doses que fi caram faltando;
◊ vacinação anterior incompleta com mais de 5 anos: aplicar as 3 doses;
◊ vacinação em gestação anterior com 5 ou mais anos: uma dose de reforço.

CAPÍTULO 4

SAÚDE DA MULHER
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Vacinação contra Hepatite B:
• 1ª dose: a partir de 14 semanas;
• 2ª dose: 30 dias após a 1ª;
• 3ª dose: 6 meses após a 1ª.
• orientações para a vacinação:

◊ gestante anti-HbsAg negativa;
◊ informa que nunca tomou a vacina;
◊ não tem cartão vacinal ou não tem as 3 doses registradas no cartão;
◊ se tiver apenas a 1ª dose e há muito tempo, é feita a 2ª; 60 dias depois, a 3ª.

4.1.3. EXAMES SOLICITADOS DURANTE O PRÉ-NATAL:

4.1.3.1. 1ª consulta: 

Hemograma completo, glicemia, VDRL, grupo sanguíneo ABO e fator Rh,  anti-HIV 1 e 2, HBsAg, Toxoplasmose 
(IgG, IgM), Rubéola (IgG, IgM), Citomegalovírus (IgG, IgM), EAS, PHQ (repetir no 2° e 3° trimestres) , ultrassom obstétrico, 
Preventivo do Câncer Cérvico-uterino (segundo o Programa Viva-Vida, o exame de citologia oncótica deve ser colhido em todas as 
mulheres, na sua primeira consulta de pré-natal, independente da faixa etária e do período em que o último exame foi realizado).

4.1.3.2. Entre 28 e 32 semanas:

Hemograma completo, glicemia, VDRL, grupo sanguíneo ABO e fator Rh, anti-HIV 1 e 2, HBsAg, EAS, PHQ, 
ultrassom obstétrico.

Tabela 4.1: Frequência dos exames complementares (segundo as novas orientações do Serviço de Pré-natal de Juiz de Fora):

pregnosticon 1 por gestação

VDRL 3 por gestação

Hemograma completo 2 por gestação

Glicemia 2 por gestação

Teste de tolerância à glicose 1 por gestação quando necessário

HIV 2 por gestação

EAS Mínimo 3 por gestação

COOMBS indireto Máximo de 4 por gestação

Urocultura Somente quando necessário

Hemoglobina Máximo de 3 por gestação

HBsAg Máximo de 2 por gestação

Rubéola – IgG/IgM 1 por gestação

Toxoplasmose – IgG/IgM Máximo de 2 por gestação

Ultrassonografi a obstétrica 2 por gestação

4.1.4. QUANDO ENCAMINHAR PARA O SERVIÇO DE GESTAÇÃO DE ALTO-RISCO:

• hipertensão arterial sistêmica crônica
• DHEG/ pré-eclâmpsia / eclâmpsia
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• cardiopatia
• nefropatia
• doenças autoimunes (lupus, artrite reumatoide, etc.)
• diabetes mellitus prévia ou gestacional
• endocrinopatias
• pneumopatias (incluindo asma prévia)
• anemias graves ou hemoglobinopatias
• epilepsia não-controlada
• doenças infecciosas
• ginecopatias
• hepatopatias
• esterilidade ou infertilidade prévias
• abortamento habitual
• morte perinatal anterior
• trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada
• amniorrexe prematura
• hemorragias da gestação
• óbito fetal
• câncer
• Incompetência istmocervical
• Isoimunização  para resultado de Coombs indireto positivo
• Gestante HIV positivo com complicações ou manifestações da AIDS
• Alcoolismo crônico 
• Drogadição
• situações detectadas ao USO:

◊ gestação múltipla
◊ poli-hidramnia
◊ oligo-hidramnia
◊ crescimento intrauterino retardado
◊ anomalias uterinas
◊ placenta prévia total
◊ malformação fetal
◊ infecções (junto com exame positivo)

• gestante acima de 35 anos e abaixo de 16 anos
• Obesidade
• Multiparidade: da sexta gestação em diante
• Intervalo intergestacional inferior a um ano

OBS: em alguns casos será feita a avaliação no Alto Risco e determinado que poderá haver acompanhamento na UBS.

4.1.5. RASTREAMENTO DE DIABETES GESTACIONAL: 

Solicitar glicemia de jejum na 1ª consulta e Teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e 28ª semanas de gestação.
• glicemia de jejum na 1ª consulta:

◊ se < 90 → rastreamento negativo. Repetir glicemia de jejum após 20 semanas.
◊ se entre 90 e 110 → pedir TOTG75 após 20 semanas de gestação. 

→ se ≥ 140, é diabetes gestacional
(encaminhar ao pré-natal de alto risco).
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◊ se 110 a 140 → pedir TOTG75 imediato:
 ■ se ≤ 140, repetir após 20 semanas;
 ■ se > 140, considerar diabetes 

(encaminhar ao pré-natal de alto risco).       
◊ se > 140 → considerar diabetes (encaminhar ao pré-natal de alto risco).

4.1.6. RASTREAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) OU 
DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO (DHEG):

• se PS ≥ 140 mmHg e/ou PD ≥ 90 mmHg.

4.1.7. GESTANTE Rh NEGATIVO:

• pedir Coombs indireto na 1ª consulta e mensalmente após 24 semanas;
• pedir fator Rh do pai;
• se positivo o Coombs indireto e/ou pai Rh positivo → gestação de alto risco.

4.1.8. PROCEDIMENTOS NO 1º TRIMESTRE:

• avaliação de risco, história obstétrica, solicitação de exames (o USO é usado para ajudar na determinação de idade gestacional), 
orientações quanto à dieta, exercícios físicos, uso de medicamentos, uso de cosméticos, tinturas ou outros procedimentos 
estéticos, esclarecimento sobre o acompanhamento pré-natal, importância da consulta de puerpério, amamentação, calendário 
vacinal, fornecimento de cartão da gestante, cadastro no SISPRENATAL, agendar próxima consulta.

• sequência da consulta:
◊ anamnese: esclarecimento de dúvidas, verifi cação de intercorrências e patologias prévias, história gestacional (na 1ª consulta).
◊ determinação da DUM e DPP.
◊ aferição de peso, altura, PA.
◊ ausculta cardiopulmonar.
◊ exame das mamas (na 1ª consulta).
◊ verifi cação de altura uterina.
◊ ausculta de BCF (audíveis com sonar acima de 12 semanas).
◊ suplementação vitamínica: sulfato ferroso e ácido fólico.

• avaliar fatores de risco gestacional.
• Primeira consulta: passar por entrevista com o Serviço Social.

4.1.9. PROCEDIMENTOS NO 2º TRIMESTRE:
 

• avaliação de surgimento de complicações, acompanhamento do calendário vacinal, preparo para amamentação, agendar 
próxima consulta.

• sequência da consulta:
◊ idem primeiro trimestre;
◊ acrescentar verifi cação de edema: + → pé; ++ → pé e tornozelo; +++ → pé, tornozelo e terço distal da perna; ++++ → acima 

do terço inferior da perna;
◊ suplementação vitamínica: sulfato ferroso.
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4.1.10. PROCEDIMENTOS NO 3º TRIMESTRE:

• avaliação do surgimento de complicações, acompanhamento e conclusão de calendário vacinal, orientação e verifi cação de 
sinais de parto, entre 28 e 32 semanas solicitar exames ( o USO é para verifi car vitalidade, morfologia, líquido amniótico, 
implantação placentária, posição do feto), conversar sobre a decisão da gestante quanto ao local do parto, reforçar importância 
da consulta puerperal, avisar da visita domiciliar à mãe e recém-nato na 1ª semana de pós-parto, atenção especial para ganho 
excessivo de peso, edemas e pressão arterial, agendar próxima consulta.

• sequência da consulta:
◊ idem 2º trimestre;
◊ verifi car posição fetal;
◊ suplementação vitamínica: sulfato ferroso.

4.1.11. GANHO DE PESO ESPERADO:

Tabela 4.2: Ganho de peso esperado por tempo gestacional:

Estado Nutricional Inicial Total no 1°trimestre Semanal no 2° 
trimestre

Semanal no 3º 
trimestre Total na gestação

Baixo peso (BP) 2,3 0,5 0,4 12,5-18,0
Adequado (A) 1,6 0,4 0,3 11,5-16
Sobrepeso (S) 0,9 0,3 0,2 7,0-11,5
Obesidade (O) - 0,3 0,2 7,0

- A variação do peso durante a gestação é muito grande e oscila entre 06 e 16 kg ao fi nal da gravidez.
- O aumento máximo ocorre entre a 12ª e 24ª semanas da amenorreia;
- Gestantes que iniciam o pré-natal dentro do 1º trimestre e apresentam peso acima da curva que se inicia no percentil 90 do Padrão Peso/Idade 
Gestacional não necessitam ganhar mais de 8 kg em toda a gestação;
- Gestantes adolescentes, menores de 19 anos, devem ganhar, aproximadamente, 1 kg a mais do que o
estabelecido pela norma;
- Gestantes com altura inferior a 140 cm devem ao fi nal ganhar cerca de 10 a 11 kg;
- O ganho súbito de peso, com aumento superior a 500 g/semana: considerar como sinal precoce de edema patológico, devendo ser investigado.

Fonte: Vigilância Alimentar e Nutricional, Ministério da Saúde,2004.                       

4.1.12. SITUAÇÕES ESPECIAIS:

• sangramento: repouso, avaliação de vitalidade fetal, avaliação de dilatação do colo uterino, solicitação de USO de 
urgência → encaminhar para avaliação obstétrica de urgência.

• quedas: avaliação de vitalidade fetal, presença de sangramento ou perda de líquido amniótico, repouso, solicitação de USO de 
urgência → avaliação obstétrica de urgência.

• movimentos fetais não perceptíveis por mais de 12 horas: avaliação de vitalidade fetal, solicitação de USO de urgência → 
avaliação obstétrica de urgência.

• infecção urinária: na presença de sinais e sintomas e/ou constatada ao exame de urina, instituir tratamento, orientar repouso, 
se necessário, repetir o exame de urina 10 a 15 dias após o término do tratamento, incluindo urocultura.

• aumento de PA: repetir aferição em 24 horas, instituir tratamento → encaminhar à gestação de alto risco (caso confi rmado).
• aumento da glicemia: rastreamento para diabetes → gestação de alto risco (caso confi rmado).
• ameaça de abortamento: repouso, instituir tratamento → avaliação obstétrica de urgência → à gestação de alto risco.
• ameaça de parto prematuro: avaliação de vitalidade fetal, pesquisar infecção urinária, instituir repouso e tratamento, verifi car 

dilatação do colo uterino → avaliação obstétrica de urgência → se necessário, encaminhar à gestação de alto risco.
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4.1.13. MEDICAMENTOS NA GESTAÇÃO:

• Vitaminas:
◊ Ácido Fólico: no 1º trimestre (até 20 semanas), dose: 5mg/dia, tomada única no dia.
◊ Sulfato Ferroso: (de rotina , a partir da 20ª semana) 01 cp meia hora antes do almoço e do jantar, aumentando 

para 02 cp meia hora antes do almoço e do jantar na vigência de anemia (1 cp=200 mg, corresponde a 40 mg  de 
ferro elementar).

◊ Materna®: 01 cp meia hora antes do almoço; em caso de anemia, aumentar até 01 cp meia hora antes do almoço 
e do jantar.

◊ Pó de Folha de Mandioca: alternativa de baixo custo nos casos de intolerância ao sulfato ferroso – 01 pitada no almoço e 
no jantar, misturada à comida.

• Infecção Urinária:
◊ Macrodantina: (Nitrofurantoína 100mg/cp) – 01 cp de 6/6 horas, durante 10  dias – não usar no 1º trimestre 

da gestação. CATEGORIA B (Estudos controlados em animais  não demonstraram efeitos sobre o feto, embora 
inexistam  estudos em mulheres ou estudos em animais que demonstraram efeitos danosos sobre  o feto, não 
confirmados por estudos em mulheres. Prescrição liberada.)

◊ Cefalexina: 500mg/cp – 01 cp de 6/6 horas, durante 10 dias.
◊ Eritromicina: 250 mg/cp – 01 cp de 6/6 horas, durante 10 dias – apenas em casos de intolerância ou alergia à 

cefalexina. CATEGORIA B (Estudos controladados em animais  nào demonstraram efeitos sobre o feto, embora 
inexistam  estudos em mulheres ou estudos em animais que demonstraram efeitos danosos sobre  o feto, não 
confirmados por estudos em mulheres. Prescrição liberada.)

◊ Ampicilina: 500mg/cp – 01 cp de 6/6 horas, durante 10 dias (fazer cuidadosa avaliação de risco benefício, pois a segurança 
do uso na gestação ainda não foi completamente estabelecida).

• Hipertensão Arterial:
◊ Metildopa: a partir de 250 mg/dia.

• Diabetes Mellitus:
◊ Insulina.

• Ameaça de Parto Prematuro:
◊ Salbutamol: 01 cp de 12/12 horas. 

• Verminoses: 
◊ Mebendazol: 01 cp, 2 vezes ao dia, durante 3 dias. Repetir após intervalo de 10 dias. CATEGORIA C (Estudos em 

animais demonstram efeitos danosos sobre o feto, e não há estudos controlados em mulheres ou não há estudos controlados. 
Prescrição restrita. Avaliar riscos e benefícios).

• Vulvovaginites: 
◊ Candidíase: Nistatina creme vaginal – somente tratamento local.
◊ Tricomoníase ou Gardnerella: Gino Pletil® creme vaginal – o tratamento só pode ser instituído a partir do 4º mês 

de gestação.
• Analgésicos, antipiréticos:

◊ Paracetamol: 500mg/cp – 01 cp até de 6/6 horas.
◊ Buscopan®: 01 cp até de 6/6 horas – dores em cólicas. Cuidado: não usar o Buscopan-Composto®.

• Infecções de VAS:
◊ Amoxacilina, Cefalexina, Ampicilina ou Eritromicina: mesma dosagem e mesmas indicações.
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4.1.14. ALTURA DO FUNDO UTERINO E IDADE GESTACIONAL:

• é um parâmetro clínico aproximado:

Figura 10: Parâmetro clínico para idade gestacional:

Fonte: Obstetrícia Fundamental, Rezende, 1980.
• se a altura uterina não variar em duas consultas subsequentes → verifi car vitalidade fetal, pedir USO de urgência, verifi car condições 

nutricionais da mãe, investigar presença de infecções, questionar tabagismo → se necessário, gestação de alto risco.

OBS: gestante desnutrida, encaminhar ao Serviço Social.

4.1.15. CARTÃO DA GESTANTE:

• preenchimento obrigatório;
• nome completo da gestante;
• endereço completo;
• anotar todos os campos existentes;
• anotar DUM e DPP, especifi cando se existem dúvidas ou não;
• anotar peso fora de gestação e altura;
• anotar a evolução da curva de IMC;
• anotar todos os exames, com as datas de realização;
• anotar todos os dados da consulta;
• anotar intercorrências – onde der!
• anotar todos os dados da consulta puerperal. Se os dados referentes ao parto (que deveriam vir preenchidos do hospital) não estiverem 

anotados, procurar preenchê-los com as informações da mãe, dados do sumário de alta e dados do registro hospitalar do recém-nato.
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• não esquecer de anotar todos os dados do cartão na fi cha da gestante que fi ca na UBS. Em caso de perda ou extravio do cartão 
da gestante, o mesmo pode ser reconstituído a partir da fi cha que fi ca na UBS.

• Carimbar, no cartão da gestante, as vacinas realizadas, além de fazer o mesmo no cartão de vacinas.

4.1.16. PLANILHAS DO SISPRENATAL:

• na 1ª consulta é obrigatória a inscrição da gestante no SISPRENATAL;
• o nº. do SISPRENATAL deverá, obrigatoriamente, constar no cartão da gestante e na fi cha de atendimento ambulatorial;
• toda gestante que for ter o parto em hospital do SUS ou conveniado tem que ter o SISPRENATAL, mesmo não fazendo o 

acompanhamento na UBS;
• na planilha, indicar o código do profi ssional responsável pelo atendimento;
• no recebimento dos resultados dos exames, marcar com um X os exames cujos resultados foram recebidos;
• anotar as doses aplicadas das vacinas, os casos de gestantes imunes (que não precisarão receber vacinas na gestação em curso) 

e aquelas que só receberão dose de reforço (após a aplicação da dose).
• na consulta puerperal, anotar o código do profi ssional responsável pelo atendimento no campo próprio → este procedimento 

é que dá baixa no SISPRENATAL!

4.1.17. ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO SOCIAL: 

• todas as gestantes serão acompanhadas pelo Serviço Social, sendo que os atendimentos serão marcados nos mesmos dias das 
consultas de enfermagem, até a 7ª consulta. A partir daí, fi carão a critério dos profi ssionais.

• avaliação de risco social será feita na primeira consulta médica.

OBS: PROGRAMA DE LAQUEADURA DO SUS:
• Critérios para encaminhamento: vide protocolo de anticoncepção. 
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ANEXOS: 
Tabela 4.3: IMC POR SEMANA GESTACIONAL (1):

Fonte: Atenção ao pré-Natal, Parto e Puerpério, Programa Viva Vida, 2006.
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Tabela 4.4: IMC POR SEMANA GESTACIONAL:

Fonte: Atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério, Viva Vida,  2006.
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4.2 - PUERPÉRIO

4.2.1. CONSULTA:

• marcação de consulta: as consultas deverão ser agendadas para o mesmo dia da semana de atendimento ao pré-natal;
• as consultas serão marcadas com a puérpera no momento da visita domiciliar do recém-nato e confi rmadas na primeira 

consulta de puericultura do mesmo;
• durante o pré-natal, deve-se alertar a gestante para o fato de que o mesmo só terminará com a consulta de puerpério;
• as consultas puerperais devem ser realizadas: a primeira, entre 7 e 10 dias durante a VD de recém-nascido; e a segunda, em 

torno 40 dias (até 42 dias).

4.2.2. COMPETE À UAPS:

• Monitorar todas as puérperas e captá-las para a consulta puerperal;
• Realizar a consulta puerperal até o 42° dia após o parto;
• Detectar as complicações puerperais precocemente e encaminhar para o hospital; 
• Verifi car o fator RhD materno; e, quando negativo, verifi car a aplicação da imunoglobulina anti-RhD;
• Monitorar as puérperas com complicações no parto e/ou puerpério e avaliar o tratamento instituído (uso adequado de 

medicação), retornos agendados;
• Avaliar o risco reprodutivo e captar essas mulheres para o programa de planejamento familiar precocemente, indicando 

métodos adequados para cada caso, até mesmos os defi nitivos;
• Fazer visita domiciliar precoce ao RN de risco;
• Captar os RN para consulta de Puericultura;
• Encaminhar os RN de mães com toxoplasmose, HIV, hepatite, sífi lis e tuberculose para avaliação em serviço de referência.

4.2.3. SEQUÊNCIA DA CONSULTA:

Objetivos: 
• avaliar as condições maternas e detectar as possíveis complicações puerperais;
• fazer o controle das patologias manifestadas durante a gestação (síndrome hipertensiva, anemia, etc);
• avaliar a amamentação e incentivar a sua continuidade, fornecendo orientações; 

 º Anamnese: queixas específi cas – amamentação – sangramento pós-parto – medicação em uso – evolução do pós-parto ou pós-cesárea.
 º Verifi cação do cartão da gestante: se os dados do parto não tiverem sido preenchidos no hospital, procurar preenchê-los a 

partir das informações da puérpera, sumário de alta e registro de identifi cação do recém-nato.
 º Exame físico: 

◊ mucosas: hidratação, se coradas ou não, icterícia;
◊ palpação tireoideana;
◊ aferição de temperatura axilar, peso e pressão arterial;
◊ ausculta cardiopulmonar;
◊ exame específi co voltado para alguma queixa apresentada pela puérpera;
◊ exame das mamas;
◊ abdome: palpação e verifi cação da involução uterina;
◊ presença de edemas de MMII;
◊ exame vulvoperineal;



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família162

◊ marcar o exame preventivo completo, caso não tenha sido realizado durante o pré-natal, para daí a 20 dias.
 º anotar os achados no cartão da gestante, na parte reservada para o puerpério.
 º orientação sobre anticoncepção durante a amamentação: uso de norestinona durante o período de aleitamento materno exclusivo.
 º prescrições específi cas, se necessário. Observar as restrições ao uso de medicamentos na lactação. Devido aos problemas socioeconômicos 

das populações em geral atendidas pela ESF, sugerimos que a prescrição de polivitamínicos possa ser uma rotina no puerpério.
 º vacinar a puérpera contra rubéola, se ela for susceptível. 
 º atenção à cefaleia que surge no puerpério, devido ao maior risco de rompimento de malformações vasculares intracerebrais (aneurismas).

4.2.4. EXAMES COMPLEMENTARES:

• como rotina, também pelos problemas socioeconômicos das populações atendidas, sugerimos que se peça hemograma 
completo, EAS, PHQ e parasitológico (MIF).

4.2.5. BAIXA DO SISPRENATAL:

• ao preencher a folha de produção do SISPRENATAL, basta lançar o código do profi ssional responsável pelo atendimento na 
coluna de puerpério. Esta anotação é que dá baixa no SISPRENATAL.

4.3 - PREVENÇÃO DO CÂNCER (CA) DE COLO UTERINO E DE MAMA

4.3.1. A CONSULTA GINECOLÓGICA:

• anamnese com preenchimento da fi cha ginecológica;
• aferição de peso e pressão arterial;
• exame das mamas:

◊ estático: com a paciente sentada – é feita inspeção;
◊ dinâmico: paciente sentada, erguer os braços lentamente até posicionar as mãos atrás da nuca;
◊ palpação do oco axilar – paciente ainda sentada;
◊ palpação das mamas e cadeia ganglionar sob os peitorais – paciente deitada, com as mãos sob a nuca;
◊ expressão das mamas para pesquisa de descarga mamilar;

• palpação abdominal;
• realização do exame preventivo:

◊ inspeção vulvoperineal: verifi car implantação de pelos, inspecionar clitóris, verifi car posição do meato uretral, observar introito 
vaginal e hímen, pedir para a paciente fazer uma força para baixo para verifi car cistocele e perda involuntária de urina;

◊ inspeção perineal: verifi car presença de plicomas, doença hemorroidária,etc;
◊ exame especular: inspeção da vagina e colo uterino, presença de secreções;
◊ coleta de material: espátula (ectocérvix) e escovinha (endocérvix). A lâmina deverá fi car imersa no fi xador por 10 segundos 

e, em seguida, deixada secar em posição inclinada;
◊ realização do teste com ácido acético; 
◊ realização do teste de Schiller;
◊ retirada do espéculo e toque bimanual;
◊ anotar achados na fi cha ginecológica e de pedido de exame citopatológico. Identifi car corretamente a lâmina, através da 

identifi cação do envelope. Anexar imediatamente o envelope ao pedido de exame, para evitar erros de identifi cação;
• prescrição, se indicada;
• orientações fi nais.
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OBS: 
 º de acordo com as necessidades de serviço, novas datas serão abertas pela enfermagem, de modo a atendê-las.
 º adolescentes, menores de 18 anos, sem gestação prévia, serão encaminhadas para o exame no Instituto do Adolescente.

4.3.2. NOMENCLATURA DOS LAUDOS CITOPATOLÓGICOS:

• avaliação pré-analítica: 
◊ amostra rejeitada ( ausência ou erro de identifi cação da lâmina, identifi cação da lâmina não coincide com o formulário, 

lâmina danifi cada ou ausente, causas alheias ao laboratório, outras causas).
• epitélios apresentados na amostra:

◊ escamoso/glandular/metaplásico.
• adequabilidade da amostra:

◊ satisfatória;
◊ insatisfatória (material hipo ou acelular, presença de sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos, 

intensa superposição celular, outros).
• diagnóstico descritivo:

◊ dentro dos limites da normalidade;
◊ alterações celulares benignas (infl amação, reparação, metaplasia escamosa imatura, atrofi a com infl amação, radiação, outras);
◊ atipias celulares: 

 ■ células atípicas de signifi cado indeterminado: escamosas (provavelmente não-neoplásicas, não se pode afastar lesão 
de alto grau), glandulares (provavelmente não-neoplásicas, não se pode afastar lesão de alto grau) e de origem 
indefi nida (provavelmente não-neoplásicas, não se pode afastar lesão de alto grau);

 ■ em células escamosas: lesão intraepitelial de baixo grau (inclui efeito citopático viral pelo HPV e neoplasia intraepitelial 
cervical grau I [NIC I]), lesão intraepitelial de alto grau ( neoplasias intraepiteliais cervicais II e III [NIC II e III], lesão 
intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão, carcinoma epidermoide invasor);

 ■ em células glandulares: adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor (cervical, endometrial, sem outras 
especifi cações), outras neoplasias malignas, presença de células endometriais (na pós-menopausa ou acima de 40 
anos e fora do período menstrual).

• microbiologia:
◊ Lactobacillus sp, bacilos supracitoplasmáticos ( sugestivos de Gardnerella/Mobiluncus), outros bacilos, Candida sp, 

Trichomonas vaginalis, sugestivo de Chlamydia sp, Actinomyces sp, efeito citopático compatível com vírus do grupo 
Herpes, outros.

4.3.3. ENCAMINHAMENTO À COLPOSCOPIA:

• preencher impresso de referência/contrarreferência;
• indicar, em destaque, a data da última menstruação;
• achados à ectoscopia que geram encaminhamento:

◊ suspeita de câncer: lesão vegetante de colo uterino, sangramento fácil à introdução do espéculo ou ao se colher a citologia, 
paciente com lesão associada a fator de risco (promiscuidade sexual, tabagismo, baixas condições de higiene e alimentação, 
evidente desinformação). Nestas condições o encaminhamento ao Instituto da Mulher é imediato, sem esperar pelo resultado 
da citologia, discriminando “caráter de prioridade”;

◊ qualquer lesão suspeita ao exame especular (áreas esbranquiçadas com ou sem ácido acético; colo com vascularização 
acentuada; colo com ulcerações; áreas Schiller negativas; alterações vulvares, como tumorações, áreas acetobrancas e 
ulcerações; alterações vaginais, como epitélios brancos, tumorações e superfícies ásperas ou espiculares) e mácula rubra 
(lembrar que, em mulheres jovens e em uso de anticoncepcional oral, estas lesões são bastante comuns). Aguardar o resultado 
do citopatológico para encaminhar, mesmo com resultado de citopatológico negativo;
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• fl uxograma de encaminhamento, mediante resultado do citopatológico: 

OBS: NIC I → lesão de baixo grau (LSIL)

NIC II, NIC III e  ca in situ → lesão de  alto grau (HSIL)

ASCUS → atipias escamosas de signifi cado indeterminado

ASGUS → atipias glandulares de signifi cado indeterminado

4.3.4. TRATAMENTO DAS VULVOVAGINITES E CERVICITES MAIS COMUNS:

• Candidíase e outros fungos:
◊ Fluconazol 150mg: 01 cp/noite, dose única. Nas recidivas: 01 cp/noite, por 3 noites seguidas ou 01 cp/noite no 1º dia da 

menstruação, por 6 meses.
◊ Miconazol creme vaginal: aplicar à noite, até o tubo acabar.

• Tricomoníase, Gardnerella:
◊ Metronidazol 250mg: 8 cp/noite, dose única.
◊ Metronidazol creme vaginal: aplicar à noite, até o tubo acabar.

• Infl amação inespecífi ca:
◊ Anfotericina B + Tetraciclina creme vaginal: aplicar à noite, até o tubo acabar.

• Clamídia:
◊ Doxiciclina 100mg: 01 cp, de 12/12h, durante 10 dias. Tratar o parceiro.
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4.3.5. FREQUÊNCIA DO PREVENTIVO:

• Segundo orientação do Ministério da Saúde, após dois exames sem alterações ou com alterações infl amatórias apenas, o 
intervalo é de 3/3 anos. Casos nos quais isto não ocorra, a critério médico.  

4.3.6. MAMAS:

• palpação de nódulo mamário: solicitar mamografi a;
• pacientes com 35 anos: solicitar mamografi a;
• pacientes com idade ≥ 40 anos:

◊ com histórico de ca de mama ou de ovário na família ou lesão mamária proliferativa com atipia comprovada em biópsia: anual;
◊ sem histórico de ca de mama na família: 2/2 anos;

• resultado da mamografi a:
◊ Bi-rads 0 → pedir ultrassonografi a de mamas;
◊ Bi-rads 1 e 2 → orientação segundo histórico familiar;
◊ Bi-rads 3 → encaminhar à Mastologia;

• deve ser solicitada no formulário do SISMAMA, pois faz parte de um sistema de informações a ser alimentado a cada 
solicitação de mamografi a.

4.3.7. MARCAÇÃO PARA O ESPECIALISTA:

• nos encaminhamentos para colposcopia, obrigatoriamente, deve constar a data da última menstruação e a paciente deverá 
levar o preventivo;

• nos demais casos, a paciente deverá estar de posse de exames de sangue (conforme o caso), EAS, PHQ, ultrassom pélvico, 
resultado de preventivo inferior a 3 meses, mamografi a (quando for o caso);

• no verso da folha deverá ser anotado: endereço completo, telefone de contato e ACS da microárea.
• marcação para o Serviço de Patologia Cervical: vide encaminhamentos segundo os resultados do exame preventivo;
• para o Serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis: lesões vulvares, leucorreias recorrentes, sintomas indicativos de 

doenças sexualmente transmissíveis;
• para o Serviço de Ginecologia Geral: metrorragias disfuncionais, dor pélvica, aumento de volume uterino, pólipos endometriais 

(ao USG) e patologias ovarianas;
• para o Serviço de Mastologia: alterações confi rmadas pela mamografi a, mastites, nódulos palpáveis, descargas papilares, 

abscessos mamários, pacientes previamente mastectomizadas, mastalgias não-cíclicas;
• Serviço de Infertilidade Conjugal: deve passar pelo ginecologista para ser referenciado.

4.4 - CLIMATÉRIO

4.4.1. O CLIMATÉRIO:

• o climatério ocorre, aproximadamente, entre os 40 e os 65 anos de idade na mulher. Neste período ocorre a menopausa, em 
geral, entre os 35 e os 55 anos. É considerada precoce quando ocorre antes dos 40 anos e tardia quando ocorre após os 55 anos.

• a menopausa é um diagnóstico em retrospectiva: é a ausência de menstruação por 12 ou mais meses, seguidos.
• pesquisar climatério em mulheres acima de 40 anos e/ou com sintomatologia de suspeição.
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• especial atenção deve ser dada à pesquisa de hipertensão arterial, diabetes, síndrome metabólica, patologias tireoidianas, 
osteoporose e  quadros de depressão. Tratam-se de alterações que podem surgir ou se agravar durante o climatério.

4.4.2. ALTERAÇÕES DO CLIMATÉRIO:

• decorrem de modifi cações hormonais e metabólicas. Podem ser divididas em:
► Precoces:  

◊ fogachos ◊ depressão

◊ sudorese ◊ insônia
◊ calafrios  ◊ fadiga
◊ cefaleias ◊ perda de memória
◊ tonturas ◊ alterações menstruais
◊ parestesias e palpitações

 ► Médio Prazo:

◊ secura vaginal

◊ dispareunia

◊ síndrome uretral

◊ pele seca e pouco elástica

◊ fragilidade e queda dos cabelos

► Longo Prazo ou Tardias:
◊ doenças cardiovasculares

◊ osteoporose

4.4.3. SEQUÊNCIA DA CONSULTA:

• anamnese;
• exame físico: aferição de peso, altura, pressão arterial, inspeção das mucosas, ausculta cardiopulmonar, palpação tireoidiana, 

palpação abdominal, edemas e varizes de MMII;
• orientação e esclarecimento sobre os eventos hormonais e físicos do climatério;
• solicitação de exames complementares;
• orientação dietética e de exercícios físicos;
• prescrição, quando e se necessária.

OBS: o exame das mamas, pesagem e aferição de PA deverão ser realizados pelo menos duas vezes ao ano.

4.4.4. EXAMES COMPLEMENTARES:

• patologia clínica: hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, triglicérides, ureia, creatinina, ácido úrico, sódio, 
potássio, cálcio, TSH ultra-sensível, T3 livre, T4 livre, FSH, LH, estradiol. EAS, PHQ;

• ultrassom ginecológico ou transvaginal (aumento do volume uterino, hemorragia, dor pélvica crônica ou em obesas nas quais 
houver difi culdade de realização do ginecológico);

• mamografi a;
• preventivo.
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4.4.5. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA (NAS UAPS):

• Fitormônio:
◊ Sálvia: usa-se o extrato seco, 50mg/comprimido ou cápsula, na dose inicial de 50mg de manhã e à noite, podendo aumentar 

até 100mg de manhã e à noite, por 3 meses, seguido de uma pausa terapêutica de 15 dias, reiniciando por 3 meses, e assim 
sucessivamente. Tem indicação nos casos em que a sintomatologia precoce já se iniciou.

• Ovestrion® creme vaginal ou Premarin® creme vaginal: aplicação tópica, para alívio da dispareunia, pois melhora a lubrifi cação vaginal.

4.4.6. GRUPOS EDUCATIVOS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA:

• os grupos educativos são fundamentais para informação das mulheres no climatério. Devem abordar os seguintes temas: 
anatomia, fi siologia do climatério, controle de patologias, orientação dietética, exercícios físicos e necessidade de manter 
interesses e atividades prazerosas.

• os grupos de convivência são muito importantes, na medida em que criam um espaço de troca de experiências, propiciam 
laços de amizade e permitem o despertar de habilidades manuais e de lazer.

4.4.7. QUANDO ENCAMINHAR:

• nos casos de sintomatologia profusa e resistente à terapia com fi tormônio, indicando a necessidade de reposição hormonal;
• pacientes consideradas de risco: doença cardíaca coronariana defi nida, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença vascular 

cerebral, doença vascular periférica exclusiva, fumantes de mais de 10 cigarros por dia, obesidade, níveis elevados de colesterol;
• pacientes com alterações ao ultrassom ginecológico, mamografi a, citopatologia ou ao exame laboratorial;
• os encaminhamentos são feitos para o Serviço de Climatério, no Instituto da Mulher, e a paciente deverá estar com todos os 

exames prontos;
• nos casos suspeitos de osteoporose (baixos níveis séricos de cálcio, história familiar, insufi ciência renal crônica, gastrectomizadas, 

alterações tireoideanas, hiperparatireoidismo, uso de anticonvulsivantes, antiácidos com alumínio), a paciente deve ser 
encaminhada para solicitação de densitometria óssea.

4.4.8. ORIENTAÇÕES DO SERVIÇO DE CLIMATÉRIO:

• procedimentos previstos:
 º consulta médica: 2 por ano;
 º grupo educativo: composto por 3 reuniões.

• exames clínicos:
 º mamas: 2/ano;
 º ginecológico: 1/ano;
 º aferição de PA: 2/ano;
 º aferição de peso: 2/ano.

• exames complementares:
 º colpocitológico: 1/ano;
 º TSH, FSH, estradiol: quando necessário, segundo a clínica;
 º hemograma: 1/ano;
 º creatinina: 1/ano;
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 º lipidograma: 1/ano;
 º ácido úrico: 1/ano;
 º glicemia de jejum: 1/ano;
 º mamografi a: idem orientações anteriores;
 º ultrassom transvaginal: nos casos de aumento de volume uterino, hemorragia, dor pélvica. 

4.5 - ANTICONCEPÇÃO

4.5.1. INTRODUÇÃO:

• a orientação é a base para a qualidade de um atendimento em anticoncepção;
• marco referencial: 1998: 

• pré-requisitos necessários:
 º disponibilidade de todos os métodos no SUS;
 º indicação baseada em evidências (nada de achismo!);
 º uso dos conhecimentos técnicos adequados para cada método anticoncepcional e nas habilidades de comunicação (linguagem 

compreensível);
 º relações interpessoais usuários provedores: relação horizontal entre eles;
 º continuidade e acompanhamento: disponibilidade para consulta de seguimento e atendimento de urgências;
 º oferta de outros serviços: atender a outras necessidades, mesmo as não-declaradas — aconselhamento sobre riscos de DST/

AIDS, etc;
 º escolha informada: é um processo dinâmico de tomada de decisão. É a liberdade além das condições necessárias para exercer o direito 

de fazer uma escolha que atenda às necessidades da pessoa (tanto de saúde quanto pessoais) para alcançar suas intenções reprodutivas;
• Conclusão: os conceitos de orientação e de educação em planejamento familiar diferenciam-se na medida em que a ação 

educativa, realizada em pequenos grupos e usando metodologia participativa, tem como objetivo preparar e dar elementos 
para que as pessoas tenham uma opinião formada sobre seus direitos sexuais e reprodutivos e, principalmente, sobre as 
diferentes opções anticoncepcionais, de maneira que sejam capazes de realizar uma escolha livre e informada;
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• Estudos demonstram que uma boa orientação resulta em:
 º escolha adequada do método;
 º satisfação com o uso;
 º uso correto do método;
 º melhor aceitação dos efeitos colaterais;
 º continuação do uso do método;
 º continuidade no serviço de saúde.

4.5.2. DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS:

• direito de desfrutar das relações sexuais, sem temor de gravidez e/ou contrair uma doença transmitida pela relação 
sexual;

• direito de decidir quantos fi lhos quer ter e quando tê-los;
• direito de ter gestação e parto nas melhores condições;
• direito de conhecer, gostar e cuidar do corpo e dos órgãos sexuais;
• direito de ter uma relação sexual sem violência ou maltrato;
• direito de ter informação e acesso aos métodos anticoncepcionais (CIPD, Cairo, 1994).

4.5.3. OBJETIVOS DA ORIENTAÇÃO:

• principal: facilitar o direito de ter quantos fi lhos quiser e quando quiser;
• imediato: promover o empoderamento das pessoas para que tenham a oportunidade de discutir suas circunstâncias, 

necessidades e opções em relação à fertilidade e contracepção.

4.5.4. COMO FAZER A ORIENTAÇÃO:

• o usuário deve ser ajudado pelo orientador a pensar sobre:
 º suas próprias características: condições de saúde, metas reprodutivas, trabalho, acesso aos serviços de saúde, sexualidade, 

valores, etc.;
 º características dos métodos: mecanismo de ação, modo de uso, efi cácia, efeitos colaterais, efeitos não-contraceptivos e 

critérios de elegibilidade médica.

4.5.5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE MÉDICA:

• os métodos anticoncepcionais se dividem em quatro categorias de elegibilidade:
 º OMS1: pode ser usado sem restrições;
 º OMS2: pode ser usado. As vantagens geralmente superam os riscos possíveis ou comprovados. Existem condições para seu 

uso, e exige-se um acompanhamento mais rigoroso;
 º OMS3: método não deve ser usado, a não ser que o médico julgue que pode ser usado com segurança. Os riscos possíveis 

ou comprovados superam os benefícios do método. Deve ser a última escolha e exige um acompanhamento muito rigoroso;
 º OMS4: apresenta um risco inaceitável.
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4.5.6. TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS:

• são os seguintes os métodos anticoncepcionais disponíveis na atualidade:
 º métodos comportamentais;
 º métodos de barreira; 
 º anticoncepção hormonal (oral, não-oral e de emergência);
 º dispositivos intra uterinos;
 º anticoncepção cirúrgica.

4.5.7. MÉTODOS COMPORTAMENTAIS:

• baseiam-se na abstinência sexual periódica, por identifi cação do período fértil da mulher;
• necessita de conhecimento sobre o ciclo menstrual, sua fi siologia e participação de ambos os parceiros;
• a compreensão do início e fi nal do período fértil é essencial para estes métodos;
• as relações sexuais devem ser evitadas durante todo o período fértil; 
• os seguintes métodos ainda são recomendados:

 º avaliação do muco cervical ou Billings;
 º método Ogino-Knaus (ou “tabelinha”);
 º temperatura basal;
 º sintotérmicos;

• o coito interrompido não é considerado aqui por não ser admissível mais como método de contracepção (excessivo 
risco de falhas);

• efi cácia: variável – segundo a FEBRASCO, é de  80%;
• vantagens:

 º isento de efeitos colaterais orgânicos;
 º custo baixo ou ausente;
 º usados para contracepção e concepção;
 º são reversíveis imediatamente;
 º não têm efeito sobre a lactação;
 º educam sobre o ciclo reprodutivo da mulher;
 º aceitos por grupos religiosos.

• desvantagens:
 º não protegem contra DST;
 º necessitam de aprendizado, que pode ser demorado;
 º requerem participação do parceiro;
 º requerem período longo de abstinência sexual;
 º difi cultados se a mulher tem mais de um parceiro;
 º pouco confi áveis ou difíceis no período de amamentação, na ocorrência de infecção e/ou febre;
 º difi cultado em mulheres com ciclos irregulares.

4.5.7.1. Método Ogino-Knaus:

• metodologia:
 º registro mensal do primeiro dia da menstruação;
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 º determinar a duração de cada ciclo (contar do primeiro dia do ciclo – dia que inicia o fl uxo menstrual – até o dia que 
antecede a menstruação seguinte – último dia do ciclo);

 º verifi ca-se o ciclo mais longo e o mais curto e calcula-se a diferença entre eles – se a diferença for de 10 dias ou mais, 
considera-se ciclo irregular (não pode usar este método);

 º determinação do período fértil:
 ■ subtrai-se 18 do ciclo mais curto, obtendo-se o dia de início do período fértil;
 ■ subtrai-se 11 do ciclo mais longo, obtendo-se o dia do fi m do período fértil;

 º o casal deve abster-se de ter relações durante todo o período fértil (incluindo o primeiro e o último dia);
 º efi cácia: 91% (se corretamente utilizado);
 º contraindicações:

 ■ ciclos irregulares;
 ■ fase inicial da adolescência;
 ■ pós-parto e pós-aborto imediatos;
 ■ lactação;
 ■ amenorreia de qualquer causa;
 ■ condições psiquiátricas;
 ■ primeiros ciclos após uso de contraceptivos hormonais.

4.5.7.2. Temperatura basal:

• baseia-se no fato de que a progesterona produz um aumento de 0,4 a 0,5 graus centígrados após a ovulação, permanecendo 
neste patamar até a próxima menstruação;

• metodologia:
 º aferir temperatura por seis meses, sempre no mesmo horário, ao acordar e antes de se levantar (antes de fazer qualquer esforço 

físico, mesmo mínimo);
 º anotar a temperatura em um gráfi co calendário;
 º evitar relações sexuais durante toda a primeira fase do ciclo (pré-ovulatória) até três dias após a elevação da temperatura;
 º posteriormente, com base nos ciclos anteriores, passa a ser possível predizer a data da ovulação. Neste caso o período de 

abstinência fi ca limitado a 5 dias antes da data prevista e até 3 dias depois da elevação de temperatura;
• efi cácia: 99% (se corretamente utilizado);

4.5.7.3. Muco cervical:

• baseia-se na observação da umidade genital e mudanças na aparência e consistência do muco cervical;
• é complementar à tabelinha e requer observação e capacitação dos usuários;
• metodologia: no primeiro mês devem ser evitadas as relações sexuais e deve-se fazer a observação da umidade vaginal e aspecto 

do muco, visando identifi car o período fértil;
• aspectos do muco cervical:

 º primeiros dias do ciclo: escasso, pegajoso, opaco, pouco elástico e com aparência de cola;
 º na ovulação (pico do muco cervical): fl uido, elástico, opaco e fi no;
 º fi m do período fértil: secreções ausentes ou espessas;

• as relações devem ser evitadas até 4 dias após o pico do muco cervical;
• efi cácia: 97% (corretamente utilizado);
• grande desvantagem pode ser a difi culdade da identifi cação destas alterações pela usuária.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família172

Figuras 11 e 12: Método do muco cervical: 

                                      

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

4.5.7.4. Método sintotérmico:

• o controle do período fértil é feito através da associação de: medida da temperatura basal, exame do muco cervical e tabelinha;
• pode ser associada a observação de sinais secundários, tais como: consistência do colo uterino, ingurgitamento mamário, dor 

pélvica, mudanças de humor, etc.;
• permite um menor período de abstinência e maior precisão do método;
• as relações são permitidas depois de 3 dias após a ovulação até a menstruação seguinte.

4.5.8. MÉTODOS DE BARREIRA:

• mitos a serem combatidos (principalmente referentes aos preservativos):
 º é como “chupar bala com o papel”;
 º “corta o barato”;
 º interrompe as preliminares;
 º os do Ministério da Saúde vêm furados;
 º é para usar somente com “prostitutas”;
 º denota falta de confi ança.

• como combater os mitos:
 º explicar as vantagens da dupla proteção;
 º explicar que o uso do preservativo pode fazer parte das preliminares da relação.

• são eles: 
 º preservativo masculino;
 º preservativo feminino;
 º diafragma;
 º espermaticidas;

• alguns deles são também conhecidos como métodos de dupla proteção, por prevenirem a gestação indesejada e DST/AIDS 
(preservativos masculino e feminino);



173A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

4.5.8.1. Preservativo masculino:

• também conhecido como camisinha;
• é um método de dupla proteção;
• disponível no SUS;
• usados corretamente, impedem o contato dos espermatozoides com a vagina e também o de micro-organismos;
• impedem a transmissão de DST/AIDS de um parceiro para o outro, sendo atualmente a melhor proteção;
• efi cácia: se usados corretamente e em todas as relações, sua efi cácia é de 97% a 98%;
• metodologia de uso:

 º usar em todas as relações;
 º durante toda a relação;
 º um preservativo para cada relação;
 º preservativo de boa qualidade (não deve ter lubrifi cante oleoso);
 º dentro do prazo de validade;
 º colocação correta:

 ■ abrir a embalagem com os dedos;
 ■ identifi car o lado correto;
 ■ colocar com o pênis ereto;
 ■ segurar a ponta, apertando-a, e desenrolar o preservativo até a base do pênis.

Figuras 13, 14 e 15: Colocação do preservativo masculino:

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

 º retirada correta:
 ■ removê-lo após a relação;
 ■ retirá-lo, desenrolando-o e mantendo a ponta apertada, torcer o preservativo para manter o esperma no seu interior;
 ■ dar um nó no local da torção.

Figuras 16 e 17: Remoção do preservativo masculino e descarte:

                                                                  

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.
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• benefícios:
 º previne DST/AIDS;
 º diminui a incidência de doença infl amatória pélvica e de câncer de colo uterino;
 º pode ser usado na gravidez;
 º não contém hormônios;
 º pode ser interrompido a qualquer momento;
 º é um dos poucos métodos em que o homem assume a responsabilidade de evitar a gravidez;
 º pode ser usado no tratamento da ejaculação precoce;
 º usado corretamente, apresenta efi cácia contraceptiva desde o primeiro uso;
 º pode ser usado em qualquer faixa etária.

• causas de falhas:
 º erro de colocação (na maioria das vezes);
 º defeitos de fabricação (raros: média de 5% de todas as unidades fabricadas);
 º abrir o pacote com material pontiagudo aumenta a possibilidade de ruptura;
 º desenrolar o preservativo antes de colocar;
 º armazenamento inadequado;
 º uso de material com a validade vencida;
 º relações muito prolongadas.

• contraindicações:
 º alergia ao látex;
 º nos que vêm com lubrifi cante, alergia ao mesmo.

• efeitos colaterais:
 º prurido em pessoas alérgicas ao látex ou ao lubrifi cante;
 º diminuição da sensibilidade durante a relação.

4.5.8.2. Preservativo feminino:

• é um método de dupla proteção;
• tem no SUS;
• também conhecido como camisinha feminina;
• é constituída por poliuretano, tubular e em fundo cego, com um anel de plástico fi no, transparente e suave em cada extremidade;
• durante a relação o pênis fi ca dentro do preservativo feminino;
• apresenta as mesmas características de prevenção que o preservativo masculino;
• efi cácia: de 79% a 95%;
• metodologia do uso:

 º pode ser colocada até 8 horas antes da relação;
 º deve ser usado durante toda a relação;
 º um preservativo para cada relação;
 º boa qualidade;
 º dentro do prazo de validade.

• colocação correta:
 º a mulher fi ca em decúbito dorsal, em posição ginecológica, ou de cócoras, ou de pé com uma das pernas apoiada em uma 

cadeira ou na beirada do leito, ou sentada com os joelhos afastados (na que sentir mais confortável);
 º o anel interno deve ser seguro no meio, apertando-o;
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 º é introduzido pela mulher até chegar ao fundo da vagina;
 º no fundo vaginal, o anel interno é solto;
 º o anel externo deve fi car fora da vagina, na região vulvar.

Figura 18: Colocação do preservativo feminino:

Com os dedos polegar e médio, apertar a camisinha pela parte de fora do anel interno, formando um oito.

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

Figura 19: Colocação do preservativo feminino (2):

Com a outra mão, abrir os grandes lábios e empurrar o anel interno da camisinha com o dedo indicador até sentir o colo do útero.

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

Figura 20:  Colocação do preservativo feminino (3):

Introduzir um ou dois dedos na vagina para ter certeza que a camisinha não fi cou torcida e que o anel externo fi cou do lado de fora, cobrindo os 

grandes lábios. Segurar o anel externo com uma das mãos e com a outra, direcionar o pênis por dentro da camisinha.

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

• retirada correta:
 º torcer a extremidade externa pelo anel;
 º retirar depois de torcer a extremidade externa;
 º dar um nó na região torcida.
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Figura 21: Retirada do preservativo feminino:

Retirar imediatamente após a retirada do pênis, ou algum tempo depois, segurando as bordas do anel externo, dando uma leve torcida, e puxá-la 

delicadamente de dentro da vagina.

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

Figura 22: Descarte do preservativo feminino: 

Depois de usada, dar um nó, embrulhar em papel higiênico e colocá-la no lixo.

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

• benefícios:
 º é controlado pela mulher;
 º menor perda de sensibilidade tanto para o homem como para a mulher;
 º é mais resistente que o látex;
 º não há contra indicação médica para o seu uso;
 º pode ser usado com lubrifi cante oleoso;
 º não há relatos de processos alérgicos com o seu uso;
 º pode ser usada em qualquer faixa etária;
 º é de dupla proteção;
 º pode ser interrompido a qualquer momento;
 º previne a gravidez desde o primeiro uso.

• limitações do uso:
 º problemas com a manipulação dos genitais pela mulher;
 º difi culdades na orientação das usuárias;
 º desconforto causado pelo anel interno;
 º barulho durante a relação;
 º pode causar ressecamento, dor ou esquentar (pouco frequentes).

• causas de falhas:
 º sair do lugar (escorregar);
 º penetração peniana por fora do preservativo;
 º entrar o anel externo na vagina;
 º validade vencida;
 º colocação e/ou retirada incorretas;
 º material de má qualidade.
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4.5.8.3. Diafragma:

• é uma estrutura circular, côncava, de látex ou silicone, com uma borda metálica fl exível;
• é colocado no fundo da vagina, adaptado e cobrindo o colo uterino;
• exige acompanhamento médico para determinar o tamanho;
• deve ser reajustado em casos de ganho ou perda de peso e após gestações;
• deve ser usado em associação com espermaticidas;
• não previne DST/AIDS;
• efi cácia: varia de 80% a 94% (uso correto);
• metodologia de uso:

 º em consulta ginecológica, deve ser determinado o número adequado através da medida do fundo uterino;
 º pode ser colocado 6 horas antes ou logo antes da relação;
 º deve ser utilizado em todas as relações;
 º não deve ser usado durante a menstruação;

• colocação correta:
 º a mulher deve urinar e lavar as mãos antes de colocá-lo;
 º examinar contra a luz para averiguar a existência de furos ou possíveis defeitos de fabricação;
 º colocar uma quantidade de, aproximadamente, uma colher das de sobremesa do espermaticida na parte côncava do diafragma;

Figura 23: Colocação do espermaticida no diafragma:

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

 º fi car na posição que julgar mais confortável para a colocação (vide preservativo feminino);
 º segurar o diafragma com uma das mãos, com a parte côncava para cima, unindo as bordas, formando um oito;

Figura 24: Colocação do diafragma:

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.
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 º com a outra mão, separar os grandes lábios e introduzir o diafragma até o fundo da vagina;
 º verifi car se foi colocado corretamente, tocando com o dedo o colo do útero.

Figura 25: Colocação do diafragma (2):

Fonte: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, Ministério da Saúde, 2006.

• retirada correta:
 º só deve ser retirado de seis a oito horas após a relação (tempo para que os espermatozoides que fi caram na vagina morram);
 º para retirá-lo, encaixar o dedo indicador na borda e puxá-lo para baixo e para fora;
 º imediatamente após retirá-lo, lavar com água e sabão neutro, secando com um pano macio;
 º guardá-lo em um estojo, em local seco e arejado, sem expô-lo à luz do dia;
 º não deve ser polvilhado com talco após a lavagem.

• benefícios:
 º é controlado pela mulher;
 º sem efeitos hormonais;
 º pode ser usado em qualquer faixa etária.

• efeitos colaterais:   
 º aumento na frequência das infecções urinárias (isto pode ser evitado ocorrendo a micção logo após o ato sexual;
 º pode causar dor pélvica, cólica ou retenção urinária;
 º pode ocorrer leucorreia se for deixado por muito tempo na vagina;
 º reações alérgicas.

• difi culdades:
 º depende da manipulação dos genitais pela mulher.

• contraindicações:
 º alergia ao látex;
 º alergia ao espermaticida.

4.5.8.4. Espermaticida:

• são produtos químicos que imobilizam os espermatozoides pela destruição de sua membrana celular;
• não previnem DST/AIDS;
• efi cácia: uso isolado — 74%; em associação com diafragma — 94% (uso correto);
• é efi caz por um período de até uma hora após sua aplicação;
• metodologia de uso:

 º deve ser colocado menos de uma hora antes da relação e, pelo menos, 10 minutos antes da relação;
 º deve ser colocado com o aplicador que o acompanha;
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 º o aplicador deve ser introduzido o mais profundo possível na vagina;
 º o aplicador deve ser lavado com água e sabão neutro após cada uso.

• benefícios:
 º pode ser usado por qualquer mulher;
 º não contém hormônios;
 º pode ser interrompido a qualquer momento;
 º pode aumentar a lubrifi cação vaginal;
 º pode ser usado por lactantes e puérperas.

• efeitos colaterais:
 º usado várias vezes ao dia pode aumentar a ocorrência de úlceras e erosões genitais, bem como prurido e queimaduras;
 º pode causar reação alérgica;
 º pode aumentar o risco de candidíase vaginal.

• difi culdades:
 º a lubrifi cação excessiva pode ser desagradável;
 º exige a manipulação dos genitais femininos.

4.5.9. MÉTODOS HORMONAIS:

• quanto à composição, podem ser:
 º combinados (estrogênio + progestogênio);
 º unimedicados (progestogênio).

• quanto à via de aplicação, podem ser:
 º orais;
 º injetáveis;
 º adesivos transdérmicos;
 º implantes subdérmicos;
 º sistema intrauterino. 

4.5.9.1. Anticoncepção hormonal oral:

• é um método de uso largamente difundido em todo o mundo devido à sua alta efi cácia e facilidade de uso;
• alguns mitos estão associados ao seu uso e devem ser combatidos através de uma boa orientação, de modo a esclarecer as 

usuárias de que, desde que corretamente usados, eles:
 º não são causa de malformações fetais;
 º não levam à esterilidade;
 º não há necessidade de “período de descanso” durante seu uso;
 º não afetam a libido;
 º não provocam modifi cações no corpo da mulher;
 º não são causa isolada de câncer;
 º não interrompem a gestação;
 º não levam à feminilização de um feto masculino.

• os anticoncepcionais orais podem ser:
 º combinados:

 ■ monofásicos;
 ■ bifásicos;
 ■ trifásicos.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família180

 º unimedicados:
 ■ de baixa dosagem;
 ■ de alta dosagem.

4.5.9.1.1. Anticoncepcional oral combinado:

• segundo a dosagem de estrogênio, podem ser:
 º alta dosagem: ≥ 50 mcg de estrogênio;
 º baixa dosagem: 30 - 35 mcg de estrogênio;
 º muito baixa dosagem: 20 mcg de estrogênio;
 º ultra baixa dosagem: 15 mcg de estrogênio.

• no SUS atualmente estão disponíveis:
 º de baixa dosagem: 

 ■ etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 15 mcg (Microvlar®, Ciclo 21® e Levorgel®) → dar maior preferência a 
esta formulação;

 ■ etinilestradiol 35 mcg + acetato de ciproterona 2 mg (Diclin®, Diane®, Ferane 35®, Ciprane®, Selene®) → prescrever nos 
casos de estados hiperandrogênicos (acne facial, hirsutismo facial leve, alopécia androgenética);

 ■ etinilestradiol 30 mcg + gestogeno 75 mcg (Gynera®, Tâmisa 30®, Fertnon®) 
→ casos especiais ou intolerância aos anteriores.

• a ação destes anticoncepcionais se deve por impedirem a ovulação, ao nível do eixo hipotálamo-hipófi se;
• quanto à composição, podem ser:

 º monofásicos: todos os comprimidos com a mesma composição e a mesma cor;
 º bifásicos: os comprimidos apresentam duas dosagens de esteroides e duas cores diferentes;
 º trifásicos: comprimidos com três dosagens diferentes de esteroides e três cores;

OBS: os bifásicos e trifásicos procuram mimetizar o sangramento do padrão menstrual normal.

• quanto ao número de comprimidos por cartela:
 º 21, 22, 24 ou 28 comprimidos ativos.

OBS: os comprimidos devem ser tomados na sequência exata da embalagem, principalmente nos bifásicos e trifásicos.

• efi cácia: de 97% a 100% (uso correto);
• metodologia do uso:

 º a cartela deve ser iniciada entre o primeiro e o quinto dia do fl uxo menstrual (iniciando no 1º dia do fl uxo, fi ca mais fácil 
de lembrar);

 º preferencialmente os comprimidos devem ser tomados no mesmo momento do dia (manhã, tarde ou noite) também para 
facilitar o não-esquecimento do anticoncepcional;

 º cartelas com 21 comprimidos: intervalo de 7 dias entre as cartelas; com 22 comprimidos, intervalo de 6 dias; com 24 dias, 
intervalo de 4 dias; com 28 comprimidos, sem intervalo;

• quando descontinuadas, a fertilidade da mulher volta ao que era antes do uso em três meses;
• orientações de uso:

 º esquecimento: 
 ■ se esquecer um comprimido: tomar a esquecida junto com a do dia, não havendo necessidade de nenhuma 

medida adicional;
 ■ se esquecer dois ou mais dias seguidos: tomar uma esquecida junto com a do dia, descartar as demais 

esquecidas e usar preservativo até ter 7 dias consecutivos de uso. Se esqueceu na terceira semana de uso, 
emendar a cartela seguinte. Se na primeira semana de uso, o risco de gravidez é alto e a anticoncepção de 
emergência deve ser utilizada.
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 º diarreia e/ou vômitos com duração ≥ dois dias:
 ■ associar uso de preservativo, até ter 7 dias de uso consecutivo, sem o quadro gastrointestinal.

 º se ocorrer vômito:
 ■ até duas horas após a tomada, ingerir outro comprimido e atentar para a diminuição do número de comprimidos 

na cartela;
 ■ depois de 2 horas da tomada, não há necessidade de tomar outra.

 º spothing: 
 ■ é o sangramento de escape intermenstrual (sangue mais escuro e em pequena quantidade);
 ■ orientar para tentar tomar o comprimido no mesmo horário;
 ■ explicar que não há diminuição da efi cácia contraceptiva;
 ■ é mais comum nos três primeiros meses de uso;
 ■ se continuar ocorrendo, deve-se cogitar a troca por um de dosagem hormonal mais alta.

• efeitos colaterais:
 º associados ao estrogênio: cefaleia, náuseas, vômitos, irritabilidade, mastalgia e cloasma;
 º associados ao progestogênio: depressão, cansaço, ganho de peso, acne, amenorreia e queda de cabelo;
 º há uma tendência ao desaparecimento destes sintomas com a continuidade do uso;
 º se não houver melhora, cogitar a troca por um anticoncepcional com menores dosagens hormonais;
 º o ganho de peso pode ser uma preocupação relevante para a usuária. Orientar que ele ocorre mais em anticoncepcionais 

com altas dosagens de  progesterona (propriedade anabolizante). Nas de dosagem mais baixa ele ocorre por retenção 
hídrica, visível apenas no fi nal de cada ciclo;

 º a amenorreia é menos frequente e decorre da atrofi a endometrial. A cessação do uso restabelece o ciclo normal, podendo 
ser reiniciada depois.

• uso prolongado e uso continuado:
 º uso prolongado: menor risco de esquecimento, aumento da eficácia, diminuição da frequência de cefaleia, diminuição 

dos sintomas da tensão pré-menstrual (TPM) e das alterações de humor. Só deve ser feito com  monofásicas de baixa 
dosagem. A usuária toma quatro cartelas de 21 comprimidos em seguida. Faz uma pausa de 7 dias e reinicia outras 
4 cartelas. A ocorrência de amenorreia por atrofia endometrial pode aumentar.

 º uso continuado: só com monofásicas. As cartelas são tomadas sem intervalo entre elas. Na ocorrência de menstruação, 
parar por quatro dias e depois reiniciar.

Quadro 6: Contraindicações dos anticoncepcionais orais:

Idade acima de 35 anos, associada a fatores de risco
Gravidez comprovada ou suspeita
Amamentação até os 90 dias pós-parto
Hipertensão arterial grave e moderada
Diabetes insulinodependente
Hepatopatias graves
Doenças tromboembólicas ou antecedentes importantes
Hemorragia genital de causa indeterminada
Varizes com trombofl ebite prévia ou atual
Pacientes em uso crônico de drogas que interagem com o anticoncepcional
Dislipidemias
Défi cit cognitivo que difi culte o uso correto da pílula
Câncer de mama ou suspeita
Enxaqueca grave recidivante
Neuropatias graves
Doença vascular arterial
Cardiopatias favorecedoras de trombogênese
Imobilização prolongada
Pneumopatias
Glaucoma
Psicoses e neuroses graves
Neoplasia hormôniodependente ou suspeita
Pré e pós-operatório de cirurgias de grande porte (por 3 a 6 semanas antes e depois)

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.
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Quadro 7: Precauções no uso dos anticoncepcionais orais:

Adolescentes com menos de dois anos de menarca
Fumantes em qualquer idade, com mais de 20 cigarros por dia
Obesidade
Cefaleia frequente
Hipertensão arterial leve
Depressão
Nefropatias crônicas
Asma brônquica
Colecistopatias
Candidíase de repetição
Displasia acentuada de colo uterino
Tuberculose
Malária
Hanseníase
Esquistossomose 

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

OBS: estas condições são contempladas nos critérios de elegibilidade médica 
• interações medicamentosas:

Quadro 8: Drogas que diminuem a ação hormonal dos anticoncepcionais:
Antibióticos Psicotrópicos Analgésicos
Ampicilina Barbitúricos Paracetamol

Cloranfenicol Fenitoína Ácido acetilsalicílico
Fenoximetilpenicilina Oxifenbutazona

Neomicina
Nitrofurantoína

Rifampicina
Sulfametoxipiridazina

Tetraciclina
Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

Quadro 9: Drogas que têm sua ação diminuída pelos anticoncepcionais:
Anti-hipertensivos Hipoglicemiantes Anticoagulantes Corticóides

Guanetidina Hipoglicemiantes orais Dicumarol Metcorten
Metildopa Insulina

Propranolol
 Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

Quadro 10: Drogas que interagem com os anticoncepcionais e ambos têm sua ação diminuída:
Anticonvulsivantes

Carbamazepina
Etosuximida
Hidantoína
Primidona

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.
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Quadro 11: Drogas que têm sua ação aumentada pelos anticoncepcionais:
Drogas psicoativas

Antidepressivos tricíclicos
Clordiazepóxido

Diazepam
Imipramina

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

• benefícios:
 º relativos ao fl uxo menstrual:

 ■ diminuição do volume e duração do fl uxo;
 ■ melhora da dismenorreia;
 ■ melhora dos sintomas da endometriose;
 ■ melhora da TPM.

 º reduz o risco de:
 ■ doenças benignas de mama;
 ■ câncer de ovário e endométrio;
 ■ cistos ovarianos funcionais;
 ■ gestação ectópica;
 ■ doença infl amatória pélvica.

4.5.9.1.2. Anticoncepcional oral unimedicado:

• são compostos exclusivamente de progestogênio em doses fi xas:
 º muito baixas (minipílulas):

 ■ norestinona 35 mcg;
 ■ levonorgestrel 30 mcg;
 ■ linestrenol 0,5 mg.

 º mais altas:
 ■ desogestrel 75 mcg.

• no SUS atualmente é disponibilizado a Norestinona (Norestin®, Micronor®) → uso contínuo em lactantes;
• as cartelas têm 28 ou 35 comprimidos ativos;
• a ação destes anticoncepcionais se deve ao espessamento do muco cervical, alterações endometriais e do peristaltismo tubário;
• na lactação: há inibição da ovulação devido ao efeito sinérgico com a lactação;
• efi cácia: são bastante efi cazes durante a lactação exclusiva (até o sexto mês de idade da criança). Fora do período lactacional, 

não se tem dados precisos de efi cácia, mas é considerada alta, embora menor que a dos anticoncepcionais combinados;
• metodologia de uso:

 º fora do período lactacional, iniciar no primeiro dia de fl uxo e usar de modo contínuo;
 º no período lactacional: iniciar na consulta puerperal (40 a 42 dias após o parto) e fazer uso contínuo até os seis meses da 

criança (lactação exclusiva);
 º uso contínuo;
 º tomar sempre no mesmo horário (tolerância de ± 3 horas);
 º se esquecer um comprimido: tomar a esquecida junto com a do dia e abstinência sexual por 48 horas. Se esquecer mais de 

uma: reiniciar e usar preservativo até ter 7 dias de uso consecutivo.
• características das pílulas unimedicadas:

 º muito seguras;
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 º não têm efeito sobre a coagulação sanguínea;
 º bom desempenho clínico: efeitos colaterais leves e pouco frequentes (amenorreia, spothings, sangramento leve e irregular, 

menstruação como se fosse normal).
• contra indicada na vigência de câncer de mama, doenças hepáticas, uso de anticonvulsivantes e rifampicina, etc.;
• podem ocorrer, com mais frequência, alterações menstruais e gestação ectópica.

4.5.9.2. Anticoncepcionais hormonais injetáveis:

• podem ser:
 º combinados: geralmente para uso mensal;
 º de progestogênio isolado: preparações tanto para uso mensal quanto trimestral.

• combinados:
 º acetofenido de dihidroxiprogesterona 150 mg + enantato de estradiol 10 mg (Perlutan®, Preg-less®, Uno-ciclo®);
 º enantato de norestisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg (Mesigyna®);
 º acetato de medroxiprogesterona 25 mg + cipionato de estradiol 5 mg (Cyclofemina®).

• progestogênio isolado:
 º acetato de medroxiprogesterona 50 mg (uso mensal) ou com 150 mg (uso trimestral) – Depo-provera®, Contracept®.

• no SUS estão disponíveis atualmente:
 º acetato de medroxiprogesterona 150 mg (Depo-provera 150®, Contracept®) → uso trimestral, tende a induzir amenorreia;
 º enantato de norestisterona 50 mg + valerato de estradiol 5mg (Noregyna®) → para uso mensal.

• ação: inibição da ovulação por bloqueio do eixo hipotálamo-hipófi se-ovariano.
• metodologia de uso:

 º injetáveis combinados  e isolados mensais:
 ■ a primeira aplicação deve ser feita entre o 1º e o 5º dias do ciclo e as demais com intervalos de 30 ± 3 dias. Geralmente, 

para evitar o esquecimento, marca-se o dia do mês da primeira aplicação e as seguintes são aplicadas na mesma data;
 ■ a aplicação deve ser feita por via intramuscular profunda (no glúteo, preferencialmente) e com agulha longa;
 ■ não se deve massagear o local após a aplicação;
 ■ se a injeção seguinte não for tomada no prazo recomendado: esperar a próxima  menstruação, usar preservativo e 

aplicar a seguinte como se fosse a primeira vez.
 º injetável isolado trimestral:

 ■ deve ser aplicado entre o 1º e o 5º dias do ciclo, na primeira vez, e as seguintes com prazo de 90/90dias. Marcar a 
data do mês feito e fazer as seguintes na mesma data, de 3/3 meses;

 ■ a injeção deve ser intramuscular profunda (glúteo), com agulha longa;
 ■ não massagear o local da aplicação;
 ■ se for dada depois dos primeiros 5 dias do ciclo, usar preservativo ou abstinência sexual por pelo menos 48 horas 

até 7 dias;
 ■ a suspensão é aquosa e o frasco não deve ser estocado na horizontal, além de agitar muito bem antes de aplicar.

• efi cácia: varia entre 83% e 97% (na dependência de uso correto);
• retorno da ovulação após a suspensão do método: em média, leva três meses, mas pode levar mais tempo (até 16 a 18 meses);
• efeitos adversos:

 º injetáveis combinados mensais: distúrbios menstruais, alterações mamárias, cefaleia, tonturas e ganho ponderal (tendem a 
melhorar com a continuação do uso). O ganho ponderal é em torno de 0,5 kg nos primeiros 6 meses e de 1 kg no fi nal do 
primeiro ano. A reeducação alimentar normalmente resolve este problema.

 º injetáveis de progestogênio isolado: a amenorreia é frequente após 12 meses de uso. Manchas e sangramento prolongado são 
relativamente comuns nos primeiros três meses de uso. O ganho ponderal é de 1 a 3 kg, especialmente em mulheres magras. A 
amenorreia em mulheres com 50 anos ou mais → pedir FSH sérico → se > 25 mUI/ml: suspender o método (já teve a menopausa).
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• benefícios:
 º diminuem a dismenorreia/menorragia, TPM, dor ovulatória;
 º previnem e podem tratar a anemia ferropriva;
 º protegem contra gestação ectópica, câncer endometrial ou ovariano, cistos ovarianos, doença infl amatória pélvica, doenças 

mamárias benignas e miomas uterinos;
 º diminui a frequência de crises convulsivas em portadoras de epilepsia e crises falciformes;
 º melhoram os sintomas da endometriose;
 º estão indicados para mulheres que usam anticonvulsivantes e rifampicina (não há antagonismo nos injetáveis por não 

passarem pelo primeiro metabolismo hepático);
 º podem ser usados em mulheres com antecedentes de colestase pelo anticoncepcional oral.

• as contraindicações e precauções: as mesmas dos orais, exceto no que diz respeito a drogas e colestase prévia (vide acima).

4.5.9.3. Adesivos transdérmicos, implantes subdérmicos e sistemas intrauterinos:

• são também métodos hormonais;
• pela não disponibilidade no SUS, não serão objeto de estudo deste protocolo.

4.5.9.4. Trocas de métodos:

• do oral para o injetável: o injetável deve ser aplicado no dia de início da próxima cartela, ou 1 – 2 dias antes;
• do injetável para o oral: iniciar a cartela no dia previsto para a aplicação do injetável;
• entre orais com dosagens diferentes: iniciar no intervalo recomendado para o novo anticoncepcional oral.
• na troca dos métodos, associar preservativo ou abstinência sexual nos primeiros 7 dias da troca.

4.5.9.5. Anticoncepção de emergência:

• é uma metodologia anticonceptiva alternativa de caráter excepcional, cuja indicação deve ser resguardada para situações 
específi cas;

• deve ser precedida de avaliação quanto a riscos e benefícios;
• é prescrição médica;
• tipos e composição:

 º anticoncepcionais orais de progestogênio:
 ■ levonorgestrel 0,75 mg (Postinor®, etc.);
 ■ levonorgestrel 1,5 mg (Postinor Uno®).

 º Método de Yuspe-combinado:
 ■ levonorgestrel 0,25 + etinilestradiol 0,05 mg (Evanor®, Neovlar®, etc.);
 ■ levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 (Microvlar®, Ciclo 21®, etc.).

• estudos comprovaram que o comprimido de estrogênio isolado é mais efi caz e traz menos efeitos colaterais que o esquema de Yuspe;
• não é abortivo: inibe ou atrasa a ovulação, interfere na migração espermática e evita a fecundação;
• efi cácia: 75% a 98% - depende da precocidade do uso; 
• riscos: 

 º cuidado em usuárias portadoras de síndromes neurológicas (parestesias, enxaquecas, epilepsia focal, etc.);
 º na lactação, restringir o método de Yuspe;
 º antecipação do fl uxo menstrual, com alterações no padrão do sangramento.
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• benefícios:
 º não apresenta as contraindicações dos anticoncepcionais hormonais (pois os efeitos são cronodependentes).

• efeitos colaterais (mais frequentes com o método de Yuspe):
 º cefaleia, náuseas, vômitos e tonturas.   

• interações medicamentosas:
 º pelo curto período de uso, deve-se preocupar apenas com a redução da ação de outros medicamentos.

• metodologia do uso:
 º deve ser iniciada até 72 horas após a relação desprotegida;
 º pode ser usada até 5 dias após a relação desprotegida (mas há diminuição da efi cácia);
 º esclarecer a usuária sobre possíveis efeitos colaterais;
 º procurar orientar a paciente para evitar relações desprotegidas;
 º faz parte do atendimento a estupros;
 º deve ser precedida de consulta médica;
 º comprimidos de levonorgestrel:

 ■ dois comprimidos de 0,75 mg ou um comprimido de 1,5 mg em dose única;
 ■ a dose pode ser fracionada em duas tomadas com 12 horas de intervalo.

 º método de Yuspe:
 ■ levonorgestrel 0,25 mg + etinilestradiol 0,05 mg: dois comprimidos de 12/12 horas, por 24 horas ou
 ■ levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg: quatro comprimidos de 12/12 horas por 24 horas.

 º se vomitar até duas horas depois de tomar, repetir a dose;
 º se os vômitos persistirem, pode ser colocada por via intravaginal.

• se , após 10 dias do uso, a paciente não menstruar, pesquisar gestação;
• não protege contra DST/AIDS;
• melhorar a informação da população!

4.5.10. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU):

• é um pequeno objeto de plástico medicado com cobre (em T com Cu 380 A) ou progestogênio (em T – p.ex.: Mirena®);
• no SUS só tem o DIU com cobre;
• o não medicado ou sem aditivos não é permitido no Brasil;
• prevalência de uso: ainda é pequena – no Brasil, cerca de 1,5%; no mundo, cerca de 13,6%;
• pontos-chave:

 º proteção de alta efi cácia e por longos períodos;
 º o DIU com cobre tem validade por 10 anos;
 º deve ser colocado por profi ssional habilitado e dentro da técnica correta;
 º uma vez colocado, não depende de qualquer ação complementar da usuária;
 º altera o padrão menstrual.

• efi cácia: 99,2% a 99,4% com os de cobre (em T com Cu 380 A);
• mecanismo de ação: atua impedindo a fecundação: destrói os espermatozoides por provocar uma reação do tipo corpo estranho 

no endométrio e, no caso do cobre, por ação espermaticida;
• o retorno à fertilidade, uma vez retirado o DIU, se faz rapidamente;
• riscos:

 º perfuração uterina (raro, quando bem inserido);
 º doença infl amatória pélvica (quando mal indicado);
 º desconforto durante o procedimento;
 º deslocamento com saída do DIU da cavidade uterina.

• benefícios: 
 º anticoncepção efi caz e duradoura;
 º não interfere na relação sexual;
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 º reversibilidade;
 º alteração da produção hormonal e da ovulação (DIU com cobre).

Quadro 12: Contraindicações para o DIU:

Suspeita ou presença de gravidez
Infecção pós-parto ou pós-aborto

Doença infl amatória pélvica (DIP) atual ou nos 3 últimos meses
Antecedente de dois ou mais episódios de DIP

Cervicite purulenta
Sangramento sem diagnóstico etiológico

Tuberculose pélvica
Câncer cervical, uterino, ovariano, do endométrio e coriocarcinoma

Alterações anatômicas uterinas que impeçam o correto posicionamento do DIU

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

Quadro 13: Precauções para o uso do DIU:

Fluxo menstrual aumentado
Risco maior de DST

AIDS
Doença trofoblástica benigna

Fonte: Guia Clínico de Anticoncepção, Formiga Filho e Ocampo, 2007.

Quadro 14: Situações que exigem um acompanhamento mais cuidadoso:

Nuliparidade
Idade abaixo de 20 anos
Vaginite sem cervicite

Endometriose
Histórico de DIP sem gravidez anterior

Pós-parto e aborto de segundo trimestre (aguardar 48 horas)
Anemia ferropriva, falciforme ou talassemia

Miomas ou alterações anatômicas que não distorçam a cavidade uterina
Doença cardíaca valvular severa (risco de fi brilação ventricular com tromboembolismo)

Dismenorréia severa

Fonte:Planejamento Familiar, Programa Mãe Curitibana, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2005.

Quadro 15: Não constitui contraindicação para o DIU:

Hipertensão arterial
Diabetes

Doença tromboembólica
Doença cardíaca valvular

Obesidade
Doença hepática
Hiperlipidemias

Epilepsia
Cefaleia

Mais de 4 semanas pós-parto sem infecção
Pós-aborto no 1º trimestre sem infecção

Idade acima de 35 anos
Doenças da mama

Fonte: Anticoncepção: manual de orientação, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 2004.

OBS: no caso do DIU com progestogênio, valem as contraindicações para hormônios isolados.
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• acompanhamento pós-inserção: depois da 1ª menstruação, com 6 meses e 12 meses. Depois deste período, acompanhar 
anualmente. Deve ser feita ultrassonografi a no acompanhamento para verifi car a posição do DIU. A usuária deve ser alertada 
para procurar o médico em caso de: atraso menstrual superior a 10 dias, leucorreia purulenta ou fétida, sangramento abundante, 
expulsão do DIU ou palpação de partes do DIU na vagina.

• efeitos colaterais e complicações: dor, sangramento, gravidez, fi o do DIU não-visível e infecção.

4.5.11. ANTICONCEPÇÃO CIRÚRGICA:

• considerada como método irreversível;
• tipos:

 º laqueadura tubária;
 º vasectomia.

• laqueadura tubária:
 º riscos:

 ■ relativos ao ato cirúrgico: infecção, sangramento na incisão ou intra-abdominal, lesão de órgãos pélvicos ou 
abdominais;

 ■ anestésicos: reação alérgica, recuperação demorada;
 ■ falha do método.

 º benefícios:
 ■ alta efi cácia;
 ■ ser permanente;
 ■ não interfere na relação sexual;
 ■ não altera a libido;
 ■ não tem efeitos na lactação;
 ■ pode reduzir o risco de DIP;
 ■ não tem efeitos colaterais a longo prazo, nem riscos à saúde;
 ■ seguro para ser realizado em serviços de baixa complexidade.

• vasectomia:
 º deve ser seguida de espermogramas para constatação da azoospermia, sendo o primeiro solicitado 3 meses após o procedimento: 

o usuário deverá ser orientado para manter uso de preservativo até que isto aconteça;
 º ainda é pouco procurada;
 º complicações: são de pequena monta; em geral, não são graves e sua incidência é baixa — hematomas, infecções, edema, dor 

e aumento da sensibilidade no local da cirurgia, extrusão dos fi os, hidrocele e granuloma espermático;
 º o procedimento pode ser realizado em ambulatório e com anestesia local.

4.5.11.1. Aspectos legais:

• os pacientes devem atender aos pré-requisitos da Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996:
 º nos casos de esterilização voluntária (sem indicação médica específi ca) — devem satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições:

 ■ capacidade civil plena;
 ■ casal ( se aplicável)com idade acima de 25 anos ou pelo menos dois fi lhos vivos;
 ■ consentimento livre e esclarecido por escrito;
 ■ consentimento expresso do cônjuge ou companheiro (se houver);
 ■ prazo mínimo de 60 dias entre a expressão da vontade e o ato cirúrgico;
 ■ prazo mínimo de 42 dias entre a data do último parto ou aborto e o ato cirúrgico;
 ■ não confi guração de vício de vontade do interessado ou de seu cônjuge/companheiro;
 ■ não execução por técnica de ooforectomia ou histerectomia;
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 ■ notifi cação obrigatória ao SUS pelo médico executante.
 º nos casos de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, desde que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes 

condições:
 ■ relatório assinado por dois médicos que explicite a situação de risco;
 ■ consentimento livre e esclarecido, por escrito;
 ■ consentimento expresso do cônjuge/companheiro, se houver;
 ■ prazo mínimo de 42 dias entre a data do último parto ou aborto e o ato cirúrgico, salvo se: risco por cesarianas 

sucessivas, doença de base com risco a uma segunda exposição ao ato cirúrgico ou anestésico, conforme relatório 
assinado por dois médicos;

 ■ não confi guração de vício de vontade do interessado ou cônjuge/companheiro;
 ■ não houver sido feita cesariana com o fi to exclusivo de esterilização;
 ■ não execução por técnica de ooforectomia ou histerectomia;
 ■ notifi cação obrigatória ao SUS pelo médico executante.

 º pessoa absolutamente incapaz, mediante autorização judicial, desde que satisfaça as seguintes condições:
 ■ não execução por técnica de ooforectomia ou histerectomia;
 ■ notifi cação obrigatória ao SUS pelo médico executante.

• fl uxograma:

4.5.12. ORIENTAÇÕES PARA INICIAR ANTICONCEPÇÃO:

• obrigatoriamente, participar do grupo de direitos reprodutivos, composto por três reuniões para todos os métodos;
• para método oral, injetável ou preservativo: consulta médica inicial e sempre que houver necessidade. A prescrição de 

anticoncepcional oral deverá ser feita para 3 meses. A partir da primeira prescrição, basta apresentar o cartão da mulher para 
obter o anticoncepcional oral;

• consulta da enfermagem para controle do método: de 3/3 meses, com aferição de PA e peso.
• para colocação de DIU ou diafragma: citopatológico com, no máximo, 3 meses. O encaminhamento pode ser feito em 

consulta médica ou da enfermagem.





5.1 – A SAÚDE DO IDOSO

5.1.1. INTRODUÇÃO:

• o conceito de saúde, para o idoso, vai além da presença ou ausência de doença ou 
agravo, sendo estimada pelo nível de independência e autonomia;

• a avaliação do idoso deve, portanto, ser multifuncional, levando-se em conta 
o bem-estar biopsicossocial e a necessidade de ações integradas da equipe 
multidisciplinar;

• definir o envelhecimento é muito complexo, mas, segundo Confort, é “a 
progressiva incapacidade de manutenção do equilíbrio homeostático em 
condições de sobrecarga funcional”;

• devemos lembrar que as primeiras alterações de envelhecimento são detectadas 
no fi nal da terceira década de vida. Daí o conceito de que preparamos um 
envelhecimento saudável com os hábitos que adquirimos e os cuidados com a 
saúde desde muito cedo;

• o envelhecimento não é uniforme: é o conjunto das alterações estruturais e funcionais 
do organismo que se acumulam progressiva e especifi camente com a idade;

• aspectos diferenciais da faixa geriátrica:
 º ocorrência frequente de comorbidades e doenças subclínicas;
 º maior probabilidade de que as doenças se apresentem com sintomas e sinais não-específi cos;
 º fragilidade (síndrome debilitante);
 º comprometimento cognitivo;
 º incapacidade física como desfecho comum;
 º heterogeneidade nas mesmas faixas etárias.

OBS: comorbidade, fragilidade e incapacidade são reconhecidas como entidades clínicas 
distintas, embora relacionadas na mesma via causal.

 CAPÍTULO 5 

SAÚDE DO IDOSO
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Figura 26: Inter-relação entre as entidades clínicas no idoso:

• aspectos gerais do envelhecimento:
 º aumento da gordura corporal (aos 75 anos é quase o dobro daquela aos 25 anos);
 º no subcutâneo há diminuição da adiposidade nos membros e aumento no tronco (gordura central);
 º água total diminui cerca de 15% a 20%, principalmente às custas da água intracelular;
 º alteração da absorção, metabolização e excreção de drogas (pela retração do componente hídrico associada ao aumento da 

gordura corporal);
 º ocorre redução da albumina;
 º metabolismo basal diminui de 10% a 20%;
 º alteração da tolerância à glicose.

• quem lida com idosos deve aprender a distinguir as alterações fi siológicas do envelhecimento (senescência) daquelas do 
envelhecimento patológico (senilidade);

• alguns pontos devem ser defi nidos, pois guiarão a avaliação do idoso. São eles: 
 º mobilidade (capacidade de se mover em dado ambiente);
 º independência/dependência (capacidade ou incapacidade de se autocuidar e realizar as atividades da vida diária. A dependência 

pode ser: leve, moderada ou avançada);
 º autonomia (capacidade do indivíduo eleger, por si próprio, as regras de conduta, orientação de seus atos e os riscos que se 

dispõe a correr. Num conceito mais amplo, inclui o poder decisório, que depende da integridade cognitiva);
 º capacidade funcional (é a manutenção plena das habilidades física e mentais necessárias e sufi cientes para uma vida de 

independência e autonomia).
• saúde do idoso é entendida como a interação entre saúde física, mental, independência na vida diária, integração social, 

suporte familiar e independência econômica.

5.1.2. AVALIAÇÃO FUNCIONAL:

• a independência e autonomia nas atividades da vida diária estão intimamente relacionadas ao funcionamento integrado e 
harmonioso das seguintes grandes funções ou domínios:
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 º cognição;
 º humor;
 º mobilidade;
 º comunicação.

• o comprometimento das atividades da vida diária (AVD) pode ser refl exo de uma doença grave ou conjunto de doenças que 
comprometam, direta ou indiretamente, esses quatro domínios, de forma isolada ou associada;

• a perda de uma função no idoso previamente independente pode representar um sinal precoce de doença ou conjunto de 
doenças não-tratadas, caracterizadas pela ausência de sinais e sintomas típicos;

• após a avaliação multifuncional do idoso é feito um diagnóstico global e estabelecido um plano de cuidados (incluindo ações 
preventivas/promocionais, curativas/paliativas e reabilitadoras);

Tabela 5.1: Elementos da avaliação multidimensional do idoso:
Dimensões a serem avaliadas Instrumentos de avaliação

Identifi cação. Anamnese.
Queixa(s) principal (ais). Anamnese
Sistemas fi siológicos principais. Anamnese e exame físico dos aparelhos/ sistemas
Avaliação da cavidade oral. Exame da cavidade oral.
Atividades de vida diária básicas (autocuidado) Índice de Katz
Atividades de vida diária instrumentais. Escala de Lawton-Brody / escala de Pfeff er

Mobilidade Time up and go test e get up and go test – teste de Romberg – 
Nudge test – suporte unipodálico.

Avaliação cognitiva Mini-mental, fl uência verbal, lista de 10 palavras, reconheci-
mento de fi guras, teste do relógio.

Avaliação do humor Escala geriátrica de depressão
Comunicação: acuidade visual Snellen simplifi cado
Comunicação: acuidade auditiva Teste do sussurro
Comunicação: voz Avaliação da voz.
Avaliação nutricional Mini-avaliação nutricional
Avaliação de medicamentos Listagem de medicamentos usados
História pessoal atual e pregressa Anamnese familiar
Avaliação sociofamiliar Anamnese familiar
Avaliação ambiental \avaliação de riscos ambientais.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 2006.

• a capacidade funcional é considerada como um indicador de saúde dos idosos e a dependência como um sinal de falência 
da habilidade física, psicológica ou social (seja por doença, uso de medicamentos, trauma ou pelo processo contínuo de 
envelhecimento).

5.1.3. SCREENING DE IDOSOS:

• é necessário que se tenha uma forma de rastreamento para identifi car aqueles idosos que necessitarão de uma avaliação 
completa, multidimensional. Em uma avaliação de rastreamento rápido, os seguintes itens serão considerados e investigados:

• visão;
• audição;
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• função dos membros superiores;
• função dos membros inferiores;
• estado mental;
• humor;
• domicílio;
• atividades da vida diária;
• incontinência urinária;
• nutrição;
• suporte social.

5.1.3.1. Avaliação inicial de rastreamento:

5.1.3.1.1.Visão:

• fi siologicamente, o processo de envelhecimento está associado a uma diminuição da acuidade visual;
• mais de 90% dos idosos precisam de óculos;
• perguntar: Você tem difi culdade para dirigir, ver TV, ler ou fazer qualquer outra atividade da vida diária devido à difi culdade 

para enxergar?
• se a resposta for SIM, usar o cartão de Jaeger: o cartão deve ser colocado a 35 cm de distância do paciente (se ele já usar lentes 

corretivas, deverá estar com elas), e deve ser solicitada leitura ou identifi cação de gravuras. Pacientes que lerem até o nível 
20/40 serão considerados sem disfunção.

Figura 27: Cartão de Jaeger:

Fonte: Envelhecimento e Saúde da pessoa Idosa, cadernos de Atenção Básica, n. 19, Ministério da Saúde, 2006.

5.1.3.1.2.Audição:

• um terço dos idosos apresenta graus variáveis de defi ciência auditiva;
• a presbiacusia (perda progressiva da audição de alta frequência) é a causa mais comum de defi ciência auditiva nos idosos;
• o paciente pode não reconhecer seu défi cit auditivo;
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• usar o teste do sussurro (whisper):
 ■ examinador fora do campo visual do paciente (atrás dele);
 ■ manter-se à distância de cerca de 33 cm do paciente;
 ■ sussurrar: qual é o seu nome?
 ■ testar e registrar cada ouvido separadamente;
 ■ se o paciente não responder, proceder à otoscopia para verifi car obstáculos do conduto auditivo (p.ex.: cerume);
 ■ Se não forem identifi cados obstáculos, encaminhar para audiometria. 

                        

5.1.3.1.3. Função dos membros superiores:

• limitação na movimentação dos ombros pode ser insidiosa e indolor;
• essa disfunção pode prejudicar atividades como dirigir ou vestir-se;
• casos de longa duração podem resultar em fraqueza muscular, diminuição da resistência, dor crônica, transtornos do sono e 

limitações sérias em casos mais graves;
• avaliação da função proximal (ombros):

 ■ paciente deve posicionar ambas as mãos sobre a nuca: observar presença de dor e limitação do movimento.                     
• a capacidade de empunhar e exercer a pinça digital é essencial na manutenção da capacidade de vestir-se, banhar-se e comer:

 ■ pedir ao paciente para pegar com os dedos de uma das mãos (avaliar as duas separadamente) um lápis, caneta ou 
tampinha de garrafa colocada sobre a mesa e depois recolocá-la na mesa. 

                       

5.1.3.1.4. Função dos membros inferiores:

• solicitar ao paciente que:
 ■ se levante da cadeira;
 ■ caminhe cerca de 3,5 metros;
 ■ volte e torne a se sentar.

• observar o grau de difi culdade em realizar os procedimentos citados.

5.1.3.1.5. Estado mental:

• os indicadores mais sensíveis da diminuição das funções cognitivas são a  memória recente e a habilidade de cálculo;
• a avaliação da memória recente é, provavelmente, o melhor teste (habilidade de cálculo pode ser infl uenciada pelo nível 

cultural e grau de educação formal);
• teste inicial:

 ■ dizer o nome de 3 objetos (p.ex.: maçã, mesa, dinheiro) e solicitar que o paciente repita os nomes imediatamente após;
 ■ após 3 minutos, solicitar que ele torne a repeti-los;
 ■ se o paciente não conseguir repetir em qualquer um dos momentos, aplicar o mini-mental completo.

5.1.3.1.6. Avaliação do humor: 

• perdas funcionais e psicossociais que acompanham o envelhecimento podem resultar em depressão;
• depressão é um dos transtornos mentais mais comuns no idoso;
• perguntar: você se sente triste ou desanimado frequentemente? (enfatizar a palavra frequentemente) → sensibilidade de 75% 

e especifi cidade de 87%;
• se a resposta for SIM: aplicar a Escala de Depressão Geriátrica (escore de 5 ou mais pontos sugere depressão de signifi cância clínica).
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OBS: a depressão associada a outras doenças é muito mais comum em idosos e isso pode difi cultar o diagnóstico. É importante 
determinar se os sintomas representam a exacerbação de uma condição neuropsiquiátrica pré-existente, se há uma condição clínica 
que mimetiza doença psiquiátrica (p.ex.: hiperparatireoidismo), se os sintomas são secundários a outras doenças ou tratamentos (p.ex.: 
hipotireoidismo, uso de corticoides) ou se são a primeira manifestação de uma doença neuropsiquiátrica (p. ex.: Alzheimer).

Tabela 5.2: Condições associadas a sintomas de ansiedade e depressão:
Condição Depressão Ansiedade

Medicamentos e outras substâncias
Corticosteróides, cimetidina, AINE, anti-
-hipertensivos, sedativos, digitálicos, álco-
ol, opiáceos. 

Broncodilatadores, xantinas, simpaticomi-
méticos, antidepressivos, psicoestimulan-
tes. 

Doenças do SNC
Doenças neurodegenerativas (doença de 
Parkinson, Alzheimer, Huntington), aci-
dente vascular cerebral. 

Doenças neurodegenerativas, esclerose 
múltipla.

Doenças cardíacas Pós-infarto do miocárdio, insufi ciência 
cardíaca congestiva Prolapso de válvula Mitral, arritmias.

Doenças endócrinas Doença de Cushing, hipotireoidismo. Hipertireoidismo, hiperadrenalismo 
Neoplasias Pâncreas, pulmão, mama Tumor carcinóide, feocromocitoma 

Doenças colágeno-vasculares Artrite reumatóide, lúpus eritematoso sis-
têmico, arterite temporal

Doenças respiratórias Asma, DPOC, embolia pulmonar
Insufi ciência renal Diálise
Estado de abstinência Depressores do SNC

AINE: antiinfl amatórios não-esteróides. 

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

5.1.3.1.7. Domicílio:

• condições do ambiente residencial podem aumentar o risco de quedas;
• quedas em idosos estão associadas a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e 

institucionalizações precoces;
• principais causas de quedas: escadas, tapetes soltos, fi os elétricos, cacos de ladrilho no chão e iluminação interna e 

externa inadequada;
• perguntar: sofreu alguma queda em casa nos últimos 12 meses? Se resposta positiva: quantas vezes? 
• perguntar sempre: há escadas em sua casa (dentro ou para sair)? Quantas? Existem tapetes soltos? Tem algum tipo de apoio no 

banheiro (dentro do box, ao lado do vaso sanitário)? Resposta positiva a qualquer destas perguntas e negativa à última levam 
à necessidade de se fazer uma visita domiciliar com o intuito de se fazer um inventário de segurança do domicílio;

• idosos com história de uma ou mais quedas, queda recente ou anormalidades de marcha ou no exercício, considerar os 
seguintes aspectos:

 º circunstância na qual ocorreu a queda;
 º uso de medicações;
 º problemas médicos agudos ou crônicos;
 º nível de mobilidade;
 º exame de visão;
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 º marcha e equilíbrio;
 º função de membros inferiores;
 º avaliação neurológica básica (estado mental, força muscular, nervos periféricos, propriocepção, refl exos, função cortical 

extrapiramidal e cerebelar);
 º avaliação cardiovascular (ritmo e frequência cardíaca, pulsos, pressão arterial). 

Tabela 5.3: Recomendações específi cas para prevenção de queda em idosos:

Recomendações gerais 
para idosos que vivem na 
comunidade

• treinar a marcha com eventual utilização de objetos auxiliares, como bengalas e andadores;
• revisar as medicações utilizadas pelos pacientes e realizar as modifi cações necessárias, 

especialmente em relação aos psicofármacos;
• realizar programas de exercícios para o equilíbrio;
• tratar a hipotensão postural;
• modifi car os fatores ambientais que colocam o paciente em risco;
• tratar as doenças cardiovasculares, incluindo as arritmias cardíacas.

Idosos que recebem assis-
tência domiciliar ou que 
vivem em casas geriátricas

• proporcionar programas de educação para a equipe que assistirá o idoso;
• treinar a marcha do idoso, utilizando objetos auxiliares de marcha;
• revisar as medicações utilizadas e realizar as modifi cações necessárias.

Exercícios

• existem boas evidências que exercícios físicos são benéfi cos na prevenção de quedas;
• idosos com quedas recentes: oferecer programas de exercícios continuados que valorizem o 

ganho de equilíbrio;
• Tai Chi Chuan parece ser promissor. 

Ambiente
• melhorar a iluminação, retirar tapetes ou fi xá-los e uso de barras de apoio no banheiro são 

medidas efetivas.

Medicamentos
• atenção especial para idosos que estejam em uso de quatro ou mais fármacos e/ou substâncias 

psicoativas.

Objetos auxiliares de 
marcha

• andadores, bengalas e protetores de quadril são efetivos quando utilizados junto com programas 
de exercícios, modifi cações ambientais, programas educacionais e comportamentais.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

5.1.3.1.8. Atividades diárias:

• incapacidade no desempenho das atividades de vida diária tem sido identifi cada como um fator de risco para quedas e 
institucionalização;

• o termo refere-se às habilidades necessárias para a manutenção independente das funções básicas de: tomar banho, alimentar-
se, vestir-se, ir ao banheiro, locomover-se e caminhar;

• perguntar: sem auxílio, você é capaz de: sair da cama, vestir-se, preparar suas refeições, fazer compras, tomar banho?
• o questionamento deve ser sempre em relação a atividades recentes: você vestiu-se sozinho hoje de manhã?
• se houver défi cit cognitivo, confi rmar as informações com o acompanhante ou cuidador;
• informação adicional é obtida pela simples observação do idoso durante a consulta;
• o objetivo é identifi car pessoas com risco para quedas ou que necessitem de apoio ou suporte social.
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5.1.3.1.9. Continência urinária: 

• embora até 30% dos idosos não-institucionalizados apresentem incontinência urinária, frequentemente este problema 
não é identifi cado;

• em geral não há relato dos sintomas, a não ser quando questionados;
• perguntar: você já perdeu urina ou sentiu-se molhado? (pergunta clara, direta e neutra);
• se a resposta for SIM, perguntar: quantas vezes? Isto provoca algum desconforto ou embaraço?
• causas comuns e reversíveis devem ser investigadas, como: delírio, restrição da mobilidade, retenção urinária, infecção e efeitos 

de medicação.

5.1.3.1.10. Nutrição:

• desnutrição está claramente relacionada com aumento de morbidade, permanência hospitalar prolongada, readmissão mais 
frequente, suscetibilidade a úlceras de pressão e aumento da mortalidade;

• quase todas as doenças sistêmicas e cirurgias recentes podem provocar uma diminuição da ingesta e consequente perda de peso;
• peso corporal é vital para a geriatria;
• emagrecimento no idoso sugere que ele não está bem, seja por problemas médicos, sociais ou emocionais;
• indicador de estado nutricional mais útil em geriatria: variação de peso em relação ao basal ou presença de anorexia;
• perda de peso acima de 5% do basal em um mês ou acima de 10% em seis meses é signifi cativa;
• perguntar: você perdeu mais que quatro quilos no último ano? (informar o peso usual e a altura);
• aferição do peso deve ser parte da rotina de toda consulta do idoso (o relato da perda de peso feito pelo paciente pode não ser acurado);
• Causas frequentes de anorexia e perda de peso em idosos: pobreza, isolamento social, depressão, demência, dor, imobilidade, 

refl uxo gastresofágico, constipação, alcoolismo, uso de medicamentos, problemas dentários, xerostomia, alterações no 
reconhecimento de fome e sede e diminuição do paladar. 

5.1.3.1.11. Suporte social:
• a identifi cação de cuidadores ativos ou em potencial revela a rede social que o idoso pode contar em caso de necessidade;
• perguntar: alguém poderia ajudá-lo caso você fi que doente ou incapacitado? Quem? Quem seria capaz de tomar decisões de 

saúde por você caso não seja capaz de fazê-lo?
• outra medida preventiva: identifi cação com nome, endereço e telefone da pessoa citada nas respostas às perguntas anteriores, 

que deverão ser anotados, em destaque, no prontuário do idoso.

5.1.3.1.12. Sexualidade:

• problemas na capacidade de desfrutar do prazer nas relações sexuais não devem ser considerados como parte normal do 
envelhecimento, embora mudanças ocorram ao longo da vida;

• quando se identifi ca uma disfunção sexual, ela pode se relacionar a problemas fi siológicos, psicológicos ou ambos;
• é essencial distinguir entre transtornos do desejo, inibição neurótica, disfunção erétil, difi culdade de ejaculação, dispareunia 

e inibição cultural;
• muitas vezes a disfunção percebida é resultado da ignorância sobre as alterações na sexualidade que ocorrem com a idade, 

podendo ser resolvidas com informação e educação;
• problemas comuns também podem afetar o desempenho sexual;
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• possíveis efeitos agravantes de uma disfunção sexual podem ser: artrites, diabetes, fadiga, medo da “precipitação de um ataque 
cardíaco”, efeitos colaterais de fármacos e álcool.

5.1.4. OBJETIVOS DO ATENDIMENTO A IDOSOS:

• a população alvo são as pessoas com 60 anos ou mais, pertencentes à população adscrita da equipe de Saúde da Família;
• objetivos:

 º promover o envelhecimento ativo e saudável;
 º estruturar a atenção à pessoa idosa, garantindo a integralidade do atendimento;
 º monitorar o processo de envelhecimento;
 º identifi car fatores de risco para doenças e agravos;
 º envolver a família e a comunidade no cuidado aos idosos;
 º identifi car e promover os fatores de proteção e recuperação da saúde;
 º melhoria da qualidade de vida do idoso;
 º promover a avaliação multidimensional do idoso.

5.1.5. AVALIAÇÃO DE RISCO:

• consiste na identifi cação de um perfi l de fragilização que pode resultar em redução progressiva da capacidade funcional com 
prejuízo da autonomia e independência da pessoa idosa;

• idosos frágeis:
 º idade ≥ 80 anos;
 º idosos ≥ 60 anos, apresentando:

 ■ polipatologias (≥ 5 diagnósticos);
 ■ polimedicados (≥ 5 drogas/dia);
 ■ perda parcial ou total da mobilidade;
 ■ incontinência urinária ou fecal;
 ■ instabilidade postural (quedas de repetição);
 ■ incapacidade cognitiva;
 ■ histórico de internações repetidas e/ou pós-alta hospitalar;
 ■ dependência nas atividades básicas da vida diária;
 ■ situação de vulnerabilidade social (tanto familiar, quanto institucional).

• hierarquização por fatores de risco:
 º defi nida após a avaliação funcional e consulta médica para identifi cação do risco;
 º classifi cação:

 ■ risco 0 → risco habitual: ações de acompanhamento, promoção e prevenção em atendimentos programados;
 ■ risco 2 → alto risco: atendimento imediato e ágil para manejo das necessidades identifi cadas.

5.1.6. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS:

• promoção: caráter permanente e visa evitar a ocorrência de agravos à saúde;
• prevenção: caráter de intervenção (provisório) visando diminuir o risco de agravamento de condições mórbidas detectadas;
• o cuidado do idoso depende de:

 º manutenção da autonomia e do bem-estar dentro do domicílio;
 º trabalho interdisciplinar e corresponsabilização da família e comunidade;
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 º ampliação do conhecimento profi ssional, abarcando as inter-relações;
 º visitas domiciliares para avaliação, acompanhamento e melhoria de condições de vida;
 º garantia de atendimento segundo as necessidades de cada indivíduo;
 º orientações que envolvam a participação do usuário e sua família;
 º garantia do atendimento integral dentro da rede de saúde.

• princípios relativos à saúde do idoso, do ponto de vista da promoção de saúde:
 º velhice não é doença, mas uma etapa evolutiva da vida;
 º a maioria das pessoas acima de 60 anos têm boa saúde, mas o envelhecimento leva à perda da capacidade de recuperar-se das 

doenças rapidamente e de forma completa, tornando os idosos mais debilitados e propensos a necessitar de ajuda para seu 
cuidado pessoal;

 º podemos fortalecer a capacidade funcional na velhice mediante capacitação e estímulos ou prevenindo agravos à saúde;
 º do ponto de vista social e psicológico, os idosos são mais heterogêneos que os jovens;
 º a prevenção à saúde na velhice deve ter seu foco no bom funcionamento físico, mental e social, assim como na prevenção 

das enfermidades e incapacidades;
 º muitas medidas que afetam a saúde dos idosos transcendem o setor saúde, mas os profi ssionais da saúde e do setor social estão 

em condições de propiciar essa atenção;

5.1.6.1. Imunizações:

• situação vacinal deve ser inquirida de forma sistemática;
• não-adesão frequentemente está relacionada com a preocupação em relação aos efeitos colaterais e à não-prescrição médica;
• Vacinação recomendada:

 º contra infl uenza: anual;
 º pneumocócica: pelo menos uma dose durante a vida;
 º dupla (dT): a cada 10 anos;
 º toxoide tetânico: pode ser dado novamente em 5 anos nos casos de ferimentos considerados “sujos”.

• o que faz do idoso um paciente não é a identifi cação de necessidades terapêuticas, mas sim a presença de incapacidades que 
impedem ações independentes para satisfazer essas demandas.

5.1.7. SAÚDE NUTRICIONAL:

• distúrbios nutricionais são comuns em idosos e o estado nutricional representa tanto um fator de risco como um marcador 
de doenças;

• a avaliação nutricional do idoso é descrita como um dos sinais vitais em geriatria;
• a desnutrição proteico-calórica é mais prevalente em idosos com doenças crônicas, baixa renda e que moram sós;
• à medida que o indivíduo envelhece, ocorre uma redução das necessidades de energia e, ao mesmo tempo, um aumento da 

demanda de determinados nutrientes;
• doenças crônicas e o consumo de medicamentos podem gerar interações indesejáveis, alterações do apetite, olfato e paladar, 

difi culdades na habilidade mastigatória; dentição, processo de deglutição (hipossalivação, disfagias orofaríngeas, etc.), 
autonomia para realizar as refeições diárias e mesmo a percepção sensorial podem interferir no estado nutricional;

• estudos indicam que, durante um período de 50 anos (dos 20 aos 70 anos), ocorre uma diminuição signifi cativa da massa 
muscular, seguida de um aumento gradativo no percentual de gordura corporal. Os homens perdem aproximadamente 11 kg 
de massa muscular e as mulheres aproximadamente 4 kg;
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• com o processo do envelhecimento o tamanho dos músculos  pode reduzir em até 40%; os rins, 9%; o fígado, 18%; e os pulmões, 
11%. Estas alterações têm efeitos sobre o metabolismo dos nutrientes e aumentam o risco de morbidade e mortalidade;

• na avaliação nutricional:
 º verifi car fatores difi cultadores;
 º fazer o recordatório alimentar.

Tabela 5.4: Sinais e sintomas relacionados a defi ciências nutricionais específi cas:
DEFICIÊNCIAS 

NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS 
(NUTRIENTES)

SINAIS E SINTOMAS

Calorias Perda de peso, perda de gordura subcutânea, perda muscular.
Proteínas Perda muscular, edema, pele seca, alopecia, despigmentação.
Ácidos graxos essenciais Descamação, eczema cutâneo, hepatomegalia.
Cálcio Tetania, convulsões, retardo do crescimento, cifose, osteopenia.
Fósforo Fraqueza.
Potássio Fraqueza, arritmia.
Magnésio Fraqueza, tremor, tetania, arritmia.
Ferro Palidez, anemia, fraqueza, dispnéia, atrofi a da língua.
Zinco Hipogeusia, acrodermatite, retardo na cicatrização.
Cobre Supressão da medula óssea.
Cromo Intolerância à glicose.

Vitamina B1(Tiamina) Fadiga, apatia, anorexia, irritabilidade, depressão, anormalidades no ECG, parestesia, 
insufi ciência cardíaca.

Vitamina B2(Ribofl avina) Estomatite angular, queilose, glossite, dermatose, vascularização córnea (eritema e ede-
ma na córnea).

Niacina Pelagra, glossite, dermatose, demência, diarreia.

Vitamina B6 (Piridoxina) Dermatite seborréica, atrofi a da língua, perda de peso, fraqueza muscular, irritabilidade, 
depressão, neuropatia periférica.

Vitamina B12 Fraqueza, parestesia, apatia, alteração cognitiva, língua atrófi ca, anemia.
Ácido fólico Macrocitose, anemia megaloblástica, glossite, depressão.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Tabela 5.5: Fatores comuns que causam desnutrição no idoso:

Psicológicos 
e

Sociais

• isolamento social;
• depressão;
• falta de transporte;
• alcoolismo;
• baixo nível educacional;
• negligência/maus-tratos;
• assistência inadequada ao comer;
• mau hábito alimentar;
• pobreza.
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Físicos

• redução do gasto energético e, consequentemente, da ingestão calórica;
• redução do paladar e olfato; 
• problemas dentários;
• imobilidade;
• doenças neurológicas comprometendo a mastigação e a deglutição (AVE, Parkinson);
• redução da memória e atenção (demência, transtornos psiquiátricos);
• doenças crônicas (DPOC, ICC);
• gastrite atrófi ca;
• desordens da motilidade intestinal (constipação, gastroparesia);
• sintomas associados à alimentação (hérnia de hiato, refl uxo, intolerância à lactose, hipóxia, angina);
• medicamentos (digoxina, fl uoxetina, laxativos, antiácidos, diuréticos, quimioterápicos, 

anticonvulsivantes, antibióticos);
• necessidades aumentadas (estados hipermetabólicos);
• fumo.

Condições
associadas ao
sobrepeso e à

obesidade

• hipertensão arterial sistêmica;
• osteoartrose;
• dislipidemias;
• úlceras de pressão;
• resistência insulínica e diabetes mellitus;
• câncer de útero, mama, ovário, cérvice uterino, próstata e colo;
• doença arterial coronariana;
• trombose venosa profunda;
• apnéia do sono;
• embolia pulmonar;
• declínio funcional;
• gota.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Tabela 5.6: Medicações mais consumidas pelos idosos e seus efeitos sobre a nutrição:
Grupo Farmacológico Medicamento Efeito sobre a nutrição

Cardiotônico Digoxina Anorexia
Antihipertensivos Diurético Desidratação e anorexia

Vitaminas Vitamina K Interação com anticoagulantes
Analgésicos / anti-infl amatórios Anti-infl amatórios não-esteróides Anorexia

Hipnóticos / sedativos Benzodiazepínicos / Diazepam Anorexia
Laxantes Óleo mineral Má-absorção de vitaminas lipossolúveis

Antiácidos Ranitidina Hipocloridria
Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, 2006.

5.1.8. SAÚDE BUCAL DO IDOSO:

• alterações dentárias ligadas ao envelhecimento:
 º desvio mesial dos dentes, provocado pela força de oclusão;



203A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

 º dentes mais escurecidos;
 º superfície dentária lisa e polida;
 º esmalte dentário mais maturado;
 º calcifi cação progressiva na dentina periférica;
 º redução da permeabilidade dos canalículos dentinários e consequente aumento do limiar de dor;
 º polpa dentária reduzida, fi brótica e com redução da celularidade;
 º redução no número e qualidade dos vasos sanguíneos e da atividade vascular (mais susceptível a danos irreparáveis);
 º redução das fi bras nervosas;
 º predisposição à gengivite e periodontite;
 º enfermidades e ulcerações gengivais são mais frequentes;
 º redução do fl uxo salivar e da qualidade da saliva;
 º mucosa bucal mais susceptível a lesões.

• fatores predisponentes para doenças bucais em idosos:
 º difi culdade na higiene bucal e das próteses;
 º efeitos colaterais de medicamentos levando à diminuição de saliva, hiperplasia gengival, reações liquenoides, discinesia tardia 

e problemas na fala, deglutição e paladar;
 º efeitos colaterais da terapia de doenças sistêmicas;
 º alterações sistêmicas que reduzem o fl uxo salivar;
 º comportamento e atitude.

Tabela 5.7: Questionário para avaliação da saúde bucal do idoso:

Nos últimos 3 meses, o senhor(a): Nunca Algumas 
vezes Sempre

1 Diminuiu a quantidade de alimentos ou mudou o tipo de alimentação por causa 
dos seus dentes?

2 Teve problemas para mastigar os alimentos?
3 Teve dor ou desconforto para engolir os alimentos?
4 Mudou o jeito de falar por causa dos problemas de sua boca?
5 Teve algum desconforto ao comer algum alimento?
6 Evitou encontrar com outras pessoas por causa de sua boca?
7 Sentiu-se insatisfeito(a) com a aparência de sua boca?
8 Tomou remédio para dor ou desconforto de sua boca?
9 Algum problema bucal o deixou preocupado(a)?

10 Chegou a se sentir nervoso(a) por problemas na sua boca?
11 Evitou comer com outras pessoas por problemas bucais?
12 Teve dentes ou gengivas sensíveis a alimentos ou líquidos? 

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 2006.

OBS: “sim” a qualquer uma destas questões exige encaminhamento para a Saúde Bucal.

• sinais de alerta em saúde bucal:
 º dor;
 º hemorragia;
 º abscesso, edema e outros quadros infl amatórios ou infecciosos agudos;
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 º traumatismo dentário, ósseo, de tecidos moles ou articulação têmporo-mandibular, limitação de movimento mandibular; 
 º lesão de tecidos moles;
 º necessidade de intervenção estética urgente ou reparo de peça protética.

• principais sinais de risco da saúde bucal nos idosos:
 º cavidade nos dentes;
 º falta de escovação diária com escova e dentifrício fl uoretado;
 º sangramento, secreção, mobilidade dentária;
 º limitações estéticas, sociais ou funcionais decorrentes de problemas bucais;
 º portador de prótese removível e ausência de relato de ida ao dentista há mais de um ano;
 º idoso frágil.

5.2 - GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICAS

5.2.1. INTRODUÇÃO:

• são também chamadas “IS”: imobilidade, instabilidade, incontinência, insufi ciência cerebral e iatrogenia;
• características das síndromes:

 º complexidade terapêutica;
 º múltipla etiologia;
 º não constituem risco de vida iminente;
 º comprometer severamente a qualidade de vida, não só dos portadores, mas também de seus familiares.

• podem se apresentar isoladas ou em associação, implicando em grande dano funcional para o indivíduo, impedindo ou 
difi cultando a execução das atividades de vida diária;

• o aumento das doenças crônico-degenerativas devido ao envelhecimento cursa com incapacidades e defi ciências. Daí a 
necessidade da avaliação funcional do idoso para determinação de diagnóstico, prognóstico e manejo clínico adequado;

• capacidade funcional: é a habilidade do indivíduo em desempenhar algum tipo de trabalho. É medida comparando-se o pico 
de capacidade de exercício do paciente com o pico esperado para sua faixa etária e gênero;

• a avaliação multidimensional revisa os principais sistemas fi siológicos:
 º atividades de vida diária, básicas e instrumentais;
 º mobilidade;
 º cognição e humor;
 º comunicação.

• instrumentos de avaliação preconizados:
 º atividade de vida diária:

 ■ básicas: autocuidado → índice de Katz;
 ■ instrumentais: escala de Lawton-Brody;
 ■ get up and go: quantitativo e qualitativo (time up and go).

 º mobilidade:
 ■ testes adicionais de equilíbrio: equilíbrio de pé com os olhos abertos e fechados, nudge test, equilíbrio unipodálico.

 º cognição/humor:
 ■ mini-mental;
 ■ fl uência verbal;
 ■ lista de 10 palavras (CERAD);
 ■ reconhecimento de fi guras (10 fi guras);
 ■ teste do relógio;
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 ■ escala de Pfeff er (cuidador);
 ■ escala geriátrica de depressão GDS-5 ou 15 (versão simplifi cada de 5  e 15 itens);
 ■ critérios do DMS-IV.      

5.2.2. INSTABILIDADE POSTURAL:

5.2.2.1. Instabilidade postural:

• principal consequência: elevada incidência de quedas e outros traumas;
• devido às suas repercussões, gera grandes limitações para a vida e o bem-estar;
• gera insegurança e medo de cair, o que desencadeia reclusão e limitação das atividades habituais;
• dados epidemiológicos apontam expressivo aumento da mortalidade em idosos que caem com frequência, mesmo excluindo 

os óbitos causados diretamente pelo trauma.

5.2.2.2. Alterações de marcha e equilíbrio:

• o homem é mecanicamente instável, principalmente nos extremos da vida: infância e velhice;
• várias afecções crônicas estão associadas ao declínio da mobilidade, não se podendo tributar este distúrbio exclusivamente ao 

envelhecimento;
• distúrbios de marcha são comuns e podem ser incapacitantes;
• apesar do envelhecimento fi siológico levar a alteração de marcha relacionada à idade, a maioria destes transtornos está ligada 

a condições patológicas;
• a mudança no padrão de marcha no idoso pode ser sinal de doença sistêmica;
• principais causas de transtorno de marcha em idosos:

 º os distúrbios são heterogêneos, a maioria multifatorial;
 º distúrbio de marcha senil essencial (idiopática);
 º condições neurológicas;
 º condições musculoesqueléticas.

• classifi cação:
 º transtornos de nível inferior, médio e superior (segundo níveis sensório-motores hierárquicos);
 º baseada nos principais determinantes da marcha e do equilíbrio:

 ■ disfunção das vias sensoriais aferentes;
 ■ disfunção do sistema nervoso central;
 ■ disfunção das vias efetoras eferentes e do sistema músculo-esquelético.

5.2.2.2.1. Disfunção das vias sensoriais aferentes:

 º visão;
 º sistema vestibular;
 º propriocepção (não mantém o equilíbrio com os olhos fechados – sinal de Romberg): diversas etiologias;
 º disfunção sensorial múltipla: associação de vários défi cits sensoriais e, muitas vezes, presença de diabetes.

5.2.2.2.2. Disfunção do sistema nervoso central:

 º áreas do córtex frontal envolvidas no planejamento e execução dos movimentos:
 ■ córtex motor primário;
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 ■ área pré-motora;
 ■ área motora suplementar.

 º distúrbios de marcha de nível superior:
 ■ apraxia de marcha (perda da habilidade de usar os MMII no ato da marcha). Pode ser classifi cada como: apraxia de 

ignição, de equilíbrio e de marcha mista.

Tabela 5.8: Diagnóstico dos tipos de apraxia:

Tipo de Apraxia Características clínicas Alteração da marcha 
com sinais sonoros

Alteração da 
cadência com sinais 

sonoros

Ignição Falência de início de marcha e freezing Sim Sim
Equilíbrio Desequilíbrio e quedas Não Não

Mista Falência de início de marcha, freezing, desequilíbrio e quedas Sim Sim
Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

 º origem vascular:
 ■ infartos cerebrais;
 ■ leucoencefalopatia subcortical aterosclerótica;
 ■ infartos da área motora suplementar.

 º marcha cautelosa:
 ■ resposta à percepção de instabilidade, podendo ser desencadeada por artrite, dor, disfunção sensorial ou vestibular 

ou pelo medo de queda;
 ■ necessário identifi car condições contribuintes para desmascarar patologias neurológicas primárias;
 ■ o medo de cair gera ansiedade, que pode se manifestar de 3 formas principais:

 - postura rígida, com perda da cadência, passos curtos, aumento na fase de apoio da marcha e virada 
“em bloco” (manifestação motora);

 - hiperatividade simpática com hiperventilação (manifestação psicofi siológica); 
 - restrição da mobilidade por medo, gerando descondicionamento físico e perda das reservas 

posturais (manifestação cognitiva).
 ■ síndrome de desadaptação psicomotora: forma mais grave da alteração de marcha e equilíbrio, gerada pelo medo de 

queda associado à fragilidade.
 º hidrocefalia de pressão normal:

 ■ tríade clássica: demência, instabilidade de marcha e incontinência urinária;
 ■ hidrocefalia observada na TC de crânio com pressão liquórica normal;
 ■ prevalência estimada de 1% dos idosos avaliados com suspeita de demência;
 ■ marcha: instabilidade progredindo para marcha de passos curtos com arrastamento dos pés, viradas lentas e instáveis, 

difi culdade para iniciar a marcha;
 ■ função dos membros inferiores normal para tarefas voluntárias na posição supina (fora do chão) e anormal quando 

têm que suportar o peso do corpo;
 ■ melhor parâmetro diagnóstico: resposta clínica à retirada de 40 a 50ml de líquor.

 º hemiparesia espástica (lesões do trato córtico-espinhal):
 ■ marcha hemiparética espástica(lesão unilateral do trato córtico-espinhal no hemisfério ou tronco cerebral 

contralateral ou na medula cervical alta ipsilateral): caminhar lento, com apoio do peso do corpo sobre o lado não 
afetado, movendo o membro parético em semicírculo, com arrastamento do pé no chão, braço permanecendo junto 
ao corpo, em semifl exão (p. ex.: sequela de AVC);

 ■ paraparesia espástica (mielopatia cervical): espasticidade e hiper-refl exia nas pernas, sinais de comprometimento da 
coluna dorsal e urgência urinária, perna avançada lenta e rigidamente, com movimentação restrita nos quadris e 
joelhos. Pernas esticadas ou ligeiramente fl exionadas na altura dos joelhos, coxas podem estar fortemente aduzidas, 
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fazendo com que as pernas se cruzem durante o caminhar (marcha em tesoura). Passadas regulares e curtas. O 
paciente avança mediante grande esforço;

 ■ Parkinsonismo; 
 ■ ataxia cerebelar: marcha caracterizada por instabilidade lateral do tronco, posicionamento errático dos pés e perda 

de equilíbrio durante a tentativa de caminhar com um pé à frente do outro.

5.2.2.2.3. Parkinsonismo:

• afeta 1,5% da população acima de 65 anos;
• alguns pacientes apresentam uma síndrome com rigidez axial predominante e alterações de marcha;
• marcha: postura fl etida, redução no swing dos braços e tendência à festinação (marcha acelerada, com passos pequenos e tendência 

a inclinar-se cada vez mais para frente, como se estivesse em busca do seu centro de gravidade). Frequentemente há difi culdade ao 
iniciar o movimento e para realizar viradas. Levantar de uma cadeira pode ser difícil ou mesmo impossível para alguns. Distúrbios 
de equilíbrio são mais tardios. Tratamento medicamentoso pode melhorar a marcha mas não restaura o equilíbrio;

• o parkinsonismo induzido por drogas é muito prevalente em nosso meio, particularmente em pacientes institucionalizados 
que recebem neurolépticos;

• agrupamento das manifestações clínicas:
◊ grupo A: manifestações características da Doença de Parkinson:

 º tremor em repouso;
 º bradicinesia;
 º rigidez;
 º início assimétrico.

◊ grupo B: manifestações sugestivas de um diagnóstico alternativo:
 º manifestações incomuns no curso clínico inicial;
 º instabilidade postural proeminente nos primeiros 3 anos de início dos sintomas;
 º fenômeno do congelamento nos primeiros 3 anos;
 º alucinações não relacionadas a medicações nos primeiros 3 anos;
 º presença de demência precedendo sintomas motores ou no primeiro ano da doença;
 º paralisia ocular supranuclear (outra que não restrição do olhar para cima ou redução da velocidade dos movimentos oculares verticais);
 º disautonomia sintomática e severa não-relacionada com o uso de medicamentos;
 º documentação de uma condição conhecida como causadora de parkinsonismo e plausível conexão com os sintomas do 

paciente, tais como lesão cerebral focal compatível com os sintomas ou uso de neurolépticos nos últimos seis meses.
• critérios diagnósticos de doença de Parkinson:

◊ critérios para diagnóstico possível:
 º pelo menos duas manifestações do grupo A (pelo menos uma deve ser tremor ou bradicinesia);
 º nenhuma das manifestações do grupo B presente nos primeiros 3 anos;
 º signifi cativa e mantida resposta à levodopa ou a um agonista dopaminérgico documentada.

◊ critérios para diagnóstico provável:
 º pelo menos 3 manifestações do grupo A presentes;
 º nenhuma manifestação do grupo B presente (nos primeiros 3 anos);
 º signifi cativa e mantida resposta à levodopa ou a um agonista dopaminérgico documentada.

◊ critérios para diagnóstico defi nitivo:
 º todos os critéios para diagnóstico possível e confi rmação histopatológica.

5.2.2.2.4. Disfunção das vias efetoras eferentes e do sistema musculoesquelético:

 º neuropatias periféricas;
 º artropatias degenerativas;
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 º fraqueza muscular;
 º deformidade dos pés;
 º síndrome de desadaptação psicomotora (SDP): caracterizada por desequilíbrio, tendência a cair para trás ao assumir a posição 

ortostática, hipertonia reacional, respostas posturais alteradas, alterações de marcha e medo de quedas. Pode resultar de perda das 
reservas posturais atingindo um limiar de fragilidade no qual o indivíduo não consegue mais manter um nível funcional adequado. 
Pode ser desencadeada por: doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, quedas e períodos de restrição ao leito.

5.2.2.3. Abordagem clínica dos distúrbios de marcha e equilíbrio:

• observação da marcha quando o idoso se dirige ao consultório e quando senta na cadeira;
• aplicação do screening para risco de queda;
• Time up and go Test:

 º o paciente deve levantar-se da cadeira, sem o apoio dos braços, deambular três metros, girar 180°, retornar à cadeira e sentar-
se novamente. O tempo deve ser cronometrado:

 ■ o paciente consegue realizar o teste sem desequilibrar e em menos de 10 segundos (mesmo com distúrbio de 
marcha) → não faz avaliação adicional;

 ■ tempo entre 10 e 20 segundos, história de ausência de quedas ou padrão de marcha típico → não faz avaliação adicional;
 ■ tempo maior que 20 segundos → investigar para distúrbio de marcha.

• análise da marcha (time up and go test alterado) avaliar:
 º paciente levantando da cadeira;
 º paciente de pé;
 º início da marcha (freezing, hesitação ao iniciar ou virar);
 º manutenção da marcha (cadência, largura da base de suporte, tamanho da passada, altura dos passos, swing dos braços, 

desvios de trajetória, presença de instabilidade);
 º virada;
 º equilíbrio (em pé, resposta postural ao empurrão, equilíbrio unipodálico, marcha pé-ante-pé).

5.2.2.4. Padrões típicos de marcha:

• marcha hemiplégica espástica: adução da extremidade superior e fl exão em todos os níveis (cotovelo, punho e dedos); extensão da 
extremidade inferior em todos os níveis (quadril, joelho e tornozelo); o pé é rodado internamente. Não arrastam o pé solto atrás deles, 
mas o balançam no lado afetado em um meio círculo (circunção). Marcha lenta e difícil com inclinação da parte superior do tronco.

• marcha paraplégica espástica: pernas estendidas no quadril e nos joelhos, e aduzidas nos quadris. Artelhos sempre no chão. 
Uma perna precisa ser impulsionada por sobre a outra em vez de para frente, produzindo um movimento cruzado típico 
(“marcha em tesoura”). Pés arrastam no chão e o tronco pode ser movido de um lado para o outro.

• marcha cerebelar: marcha instável e oscilante. Totalmente irregular em frequência, amplitude e direção. Tendência a cair para um 
lado ou para o outro, para frente ou para trás. Passada larga, mas não o sufi ciente para evitar o balanço. A falta de equilíbrio piora 
quando o paciente fi ca em pé com os pés juntos (oscilação e mesmo queda). Abrir ou fechar os olhos não piora o equilíbrio. 
Passos variam em comprimento e são acompanhados por oscilação de um lado para o outro. Pesquisar as provas: índex-nariz e 
calcanhar-joelho. Pesquisar disdiadococinesia (difi culdade para realizar movimento rápida e alternadamente; pode-se testar pedindo 
ao paciente que toque com o polegar os dedos indicador e médio) e sinal do rechaço (ao se pedir ao paciente que fl exione o cotovelo 
contrarresistência, ao retirar a mão, o braço do paciente tende a ir contra o tórax pela demora da ação da musculatura extensora).

• marcha parkinsoniana: passos muito pequenos a princípio, mal levantando do chão. Andar lento e sem movimentos 
automáticos associados (como balançar os braços). Início do movimento é particularmente difícil. Outras características: 
festinação e propulsão (tendência a cair para frente e motivo do andar acelerado). Na posição supina: cabeça dobra para 
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baixo, coluna torácica dobra para a frente, braços moderadamente fl etidos nos cotovelos e pernas moderadamente fl etidas nos 
quadris e nos joelhos. Durante a caminhada o tronco se dobra mais para frente, braços fi cam imóveis ao lado ou para frente 
do corpo e as pernas dobradas nos quadris, joelhos e tornozelos. Ocorre rigidez, observada nas manobras de movimentação 
passiva das articulações, e bradicinesia (fi nger tapping: tocar a ponta do indicador no polegar repetidas vezes, abrir a fechar as 
mãos repetidas vezes com rapidez, bater os pés no chão repetidamente e com rapidez).

• marcha parética: arrasta a ponta dos pés no chão (polineuropatias periféricas).
• marcha antálgica: resulta de dor ao apoio. Fase de posicionamento tipicamente encurtada do lado afetado, com o pé baixado 

de forma suave até o chão e elevado quase que imediatamente.

5.2.2.5. Padrões atípicos de marcha:

• marcha cautelosa: ausência de difi culdade de iniciar a marcha, com lentifi cação da mesma, maior tempo na fase de apoio, pés 
não arrastam no chão, discreto desequilíbrio (evidenciado pela difi culdade de caminhar pé-ante-pé, equilíbrio unipodálico 
comprometido, resposta postural levemente comprometida após um empurrão súbito).

• síndrome de desadaptação motora: tendência a cair para trás, difi culdade em iniciar a marcha, incapacidade de levantar de uma 
cadeira sem apoio. Uma vez de pé, o paciente se apoia na parede ou em outra pessoa. Incapazes de realizar o get up and go test. 

• apraxia de marcha: dois padrões distintos de alterações podem ser descritos:
 º predomínio do desequilíbrio, tendência a cair para trás, incapacidade de se manter de pé sem suporte e tentativas bizarras 

de coordenar os movimentos do tronco e das pernas. Ao levantar de uma cadeira, o paciente empurra a cadeira para trás ao 
invés de impulsionar o corpo para frente. Ao receber ajuda para deambular, os passos podem ser desorganizados e inefi cazes 
ou exibir um padrão razoável em outros;

 º falência da ignição, com grande difi culdade de iniciar a marcha (hesitação) e manter o movimento (freezing). Marcha com 
passos arrastados e, após algum tempo de caminhada, a passada se torna mais longa e a marcha melhora. Obstáculos no 
caminho ou viradas levam ao freezing e deterioram a marcha. Equilíbrio relativamente preservado;

 º há variações entre estes dois tipos de manifestação;
 º pode-se testar a programação motora com uma série simples como: mão fechada, palma e borda. Pacientes com lesão frontal podem 

apresentar simplifi cação de tarefas (dois gestos ao invés de três) e perseveração (repetição inapropiada do mesmo gesto).
• disfunção sensorial múltipla: melhor que avaliar a marcha é verifi car as vias sensoriais de modo independente (visão, 

propriocepção, labirinto).

5.2.2.6. Fatores que contribuem para distúrbio de marcha e equilíbrio:

• fraqueza muscular;
• disfunção articular;
• deformidade dos pés;
• cognição;
• depressão.

5.2.3. QUEDAS:

• têm como consequência restrição da mobilidade e podem levar a complicações sérias;
• geram insegurança com comprometimento da convivência, atividades da vida diária e atividades instrumentais da 

vida diária;
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• idosos com maior tendência a apresentar queda:
 º mulheres;
 º história anterior de fratura osteoporótica;
 º mobilidade prejudicada;
 º incapacidade de se levantar de uma cadeira sem auxílio dos braços;
 º marcha instável;
 º distúrbios cognitivos.

• prevenção de quedas: propõe-se a adaptação do ambiente com remoção dos riscos e aumento da funcionalidade:
 º prevenção primária: incentivo à atividade física, nutrição adequada, avaliação de riscos domésticos, revisão periódica da 

medicação;
 º prevenção secundária: identifi cação de fatores que aumentam os riscos em pessoas que já tiveram quedas.

5.2.3.1. Avaliação ambiental:

Tabela 5.9: Itens da avaliação ambiental:

Local Avaliação

Áreas de locomoção
Áreas de locomoção desimpedidas;
Barras de apoio;
Revestimentos: uniformes ou tapetes bem fi xos.

IIuminação

Aumentar a intensidade da luz de 2 a 3 vezes, especialmente nos banheiros e escadas. Usar luz fl uorescente;
Sufi ciente para clarear toda a superfície de marcha no interior de cada cômodo, incluindo degraus;
Utilizar luzes noturnas e luminárias com base segura;
Distribuir os interruptores por lugares fáceis de notar;
Sentinela: iluminando o quarto, corredor e banheiro;
Embutir fi os dos aparelhos ou fi xá-los;
Iluminação exterior: sufi ciente para iluminar toda a entrada exterior;
Cama com luz indireta.

Quarto de dormir
Guarda-roupa: cabides facilmente acessíveis;
Cadeira permitindo sentar para se vestir;
Controle de luz e telefone ao lado da cama;
Cama de altura adequada (45 cm) e colchão fi rme.

Banheiro

Área do chuveiro: antiderrapante, cadeira de banho, barra de apoio;
Lavabo: facilmente acessível e bem fi rme;
Aumento da altura do vaso sanitário;
Barras de apoio laterais e paralelas ao vaso;
Box: abertura fácil, cortina bem fi rme.

Cozinha Armários: baixos, sem necessidade de uso de escadas;
Pia sem vazamento e que permita a entrada de cadeira de rodas, se necessário.

Escada

Revestimento antiderrapante, marcação do primeiro e último degrau com faixa amarela;
Interruptores no início e fi nal da escada;
Identifi cação das bordas dos degraus com faixa amarela;
Corrimão bilateral e sólido, observar a distância da parede, o contraste de cor e o diâmetro;
Corrimão que se prolonga além do primeiro e último degrau;
Espelho do degrau fechado, com lixas antiderrapantes;
Uniformidade dos degraus: altura dos espelhos e profundidade dos degraus constantes.

Sala Disposição dos móveis para facilitar a circulação, sofás e cadeiras fi rmes e com braços.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.
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5.2.3.2. Avaliação do desempenho do idoso no ambiente:

• avaliar as habilidades preservadas, as que podem ser restauradas e as perdidas;
• determinar as atividades que o idoso exerce e exercerá no ambiente e anotar soluções adotadas no momento;
• analisar recursos disponíveis;
• conhecer a motivação do idoso.

5.2.3.3. Intervenção:

• orientar, treinar e adaptar as atividades cotidianas e as modifi cações do ambiente;
• verifi car locais da residência não-frequentados e o motivo;
• local onde passa a maior parte do tempo: atividade desenvolvida e os problemas com o local.

5.2.4. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL:

5.2.4.1. Incontinência Urinária:

• é a perda involuntária de urina em quantidade ou frequência sufi ciente para originar um desconforto social ou problemas de saúde;
• principais consequências: insufi ciência renal, infecção do trato urinário, sepse, aumento do risco de quedas e fraturas, 

maceração da pele com formação de feridas e impacto psicossocial (isolamento social, depressão, vergonha);
• epidemiologia: estima-se que 8% a 34% das pessoas acima de 65 anos possuam algum grau de insufi ciência urinária. Atinge 

cerca de 50% de idosos institucionalizados e é mais prevalente em mulheres;
• apenas 50% dos portadores deste tipo de insufi ciência procuram consulta por este motivo;
• um dos aspectos mais importantes na incontinência urinária do idoso é caracterizá-la como transitória ou permanente. 

5.2.4.1.1. Classificação:

• Incontinência por urgência: principal causa em idosos de ambos os sexos, decorrendo de hiperatividade detrusora e caracteriza-
se pela perda urinária com desejo súbito e incontrolável de urinar.

• Incontinência urinária de esforço: representa 30% das causas em idosos do sexo feminino. Decorre de defi ciência esfi ncteriana 
associada ou não à hipermotilidade do colo vesical. Durante manobras de esforço (tosse, espirro,etc.), a pressão vesical supera 
a pressão a nível do esfíncter, gerando perdas. Caracteriza-se por perdas urinárias relacionadas a aumentos da pressão intra-
abdominal, não precedida de desejo miccional. Em homens é comum após ressecção prostática ou radioterapia.

• Incontinência mista: decorre da associação da incontinência de urgência à de esforço.
• Incontinência paradoxal: (transbordamento) – importante causa em homens idosos. Decorre da hiperdistensão vesical, 

geralmente secundária à obstrução prostática ou hipocontratilidade detrusora. O paciente não consegue obter micções efi cazes, 
permanecendo com a bexiga repleta e perdendo urina por transbordamento. Caracteriza-se por perdas em gotejamento 
associadas a globo vesical palpável (bexigoma).

• Incontinência total ou funcional: decorre de lesão esfi ncteriana, em consequência de cirurgias para tratamento de hiperplasia 
prostática e, principalmente, câncer de próstata. Caracteriza-se por perdas urinárias contínuas, sem globo vesical palpável ou 
resíduo signifi cativo.

5.2.4.1.2. Caracterização:

• Incontinência urinária transitória: 
 º decorre de causas externas ao trato urinário (que no idoso apresenta uma reserva funcional diminuída);
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 º principais condições (usar o mnemônico DIURAMID):
 ■ Delirium;
 ■ Infecção;
 ■ Uretrite e vaginite atrófi ca;
 ■ Restrição de mobilidade;
 ■ Aumento do débito cardíaco;
 ■ Medicações;
 ■ Impactação fecal;
 ■ Distúrbios psíquicos.

 º tratamento: dirigido à causa básica.
• Incontinência urinária permanente: 

 º decorre de alterações anatômicas ou funcionais próprias do trato urinário.

OBS: critério de duração não é adequado para a caracterização nestes casos, uma vez que causas transitórias não-diagnosticadas ou 
não-tratadas adequadamente podem levar um paciente a se manter incontinente por meses ou mesmo anos.

5.2.4.1.3. Avaliação do idoso incontinente:

• história clínica: atenção a comorbidades, medicações utilizadas, hábito intestinal, mobilidade e status mental. Pesquisar 
também antecedentes de patologias neurológicas e cirurgias prévias do trato urinário inferior. Procurar detalhar as 
características da perda miccional.

• exame físico:
 º sinais de insufi ciência cardíaca congestiva;
 º sinais de patologias neurológicas;
 º sinais de condições que restrinjam a mobilidade (artrites e artroses);
 º em mulheres avaliar presença de vaginite atrófi ca, cistocele e retocele;
 º fazer testes de esforço para avaliar perda urinária com o teste;
 º palpação pélvica: massas tumorais, fecaloma e bexigoma;
 º homens: toque retal para avaliar volume prostático.

• diário miccional: preencher uma folha a cada dia por um período de 3 a 7 dias, contendo: 
 º volume urinado;
 º horário de cada micção;
 º presença de perdas urinárias: quantifi car de uma a três cruzes a intensidade das mesmas;
 º fatores que desencadearam as perdas.

Tabela 5.10: Modelo de diário miccional:

HORÁRIO VOLUME URINADO PERDAS FATOR DESENCADEANTE

0h – 3h:
3h – 6h:
6h – 9h:

9h – 12h:
12h – 15h:
15h – 18h:
18h – 21h:
21h – 24h:
TOTAL:

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de minas Gerais, 2006.
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• exames complementares: EAS, PHQ, urocultura, glicemia e creatinina sérica → em todos os pacientes. Principalmente em 
homens o ultrassom é muito útil (verifi car medida do resíduo pós-miccional (valor de referência: 100 ml).

• casos nos quais se excluam causas transitórias, com o paciente se mantendo incontinente e ainda com dúvidas sobre o 
diagnóstico: encaminhar para o urologista.

5.2.4.1.4. Tratamento:

• identifi car e tratar causas externas ao trato urinário e infecções;
• hidratação adequada às necessidades do idoso: em geral, um adulto deve urinar em trono de 1.500 ml por dia, de urina não-

concentrada. Adequar a ingesta para este volume pode resolver a questão da incontinência;
• verifi car e adequar a medicação do idoso, principalmente diuréticos (preferir os de ação mais longa);
• normalização do hábito intestinal;
• melhora da mobilidade;
• medidas de assistência ao toalete;
• orientar micções a cada duas ou três horas (micções de horário para pessoas com função cognitiva preservada ou micções 

comandadas, quando o cuidador lembra a pessoa de urinar);
• tratamento específi co deve fi car a cargo do especialista (urologista ou ginecologista, de acordo com cada caso).

5.2.4.2. Incontinência fecal:

• é a incapacidade, em graus variados, de reter a matéria fecal e de evacuá-la de forma voluntária;
• é uma condição incapacitante, constrangedora e com repercussão socioeconômica signifi cativa;
• prevalência de difícil mensuração. Estima-se em 42/10.000 indivíduos com idade entre 15 e 64 anos e em indivíduos acima 

de 65 anos; 109/10.000 para homens e 133/10.000 para mulheres;
• incontinência anal total → perda do controle sobre a eliminação de fezes sólidas;
• incontinência anal parcial → perda do controle restrito à eliminação de gases ou fezes líquidas;
• ruptura esfi nctérica parcial ou total pode ocorrer em até 20% dos partos vaginais. Seu não diagnóstico ou reparo inapropriado 

pode levar à incontinência fecal que se manifestará após muitos anos;
• incontinência fecal idiopática está associada ao envelhecimento per se, histórico de trabalho de parto prolongado e ao esforço 

evacuatório crônico;
• diarreia paradoxal: ocorre na impactação fecal devida a casos graves de constipação intestinal ou megacólon. Ocorre acúmulo 

de fezes endurecidas e ressecadas no interior do reto e sigmoide, levando a dilatação refl exa crônica do esfíncter anal permitindo 
a passagem de fezes líquidas com perda involuntária das mesmas;

• encoprese: mecanismos de base psicogênica levam à postergação voluntária ou involuntária da evacuação, o que resulta em 
impactação fecal e diarreia paradoxal.

5.2.4.2.1. Diagnóstico:

• queixa não é espontânea, surgindo mediante questionamento do médico;
• é necessário saber o grau de incontinência fecal e o grau de comprometimento da qualidade de vida do idoso;
• perguntar sobre a necessidade de usar fralda ou tampão e se o paciente evita sair de casa ou viajar;
• verifi car o histórico pessoal com especial atenção para cirurgias abdominais, cirurgias proctológicas, passado obstétrico (para 

as mulheres), percepção da vontade de evacuação, sintomas como dor e sangramento, sensação de evacuação incompleta.
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5.2.4.2.2. Inspeção anal estática: 

• ectoscopia: 
 º paciente em posição de toque anal (fl exão dos quadris e dos joelhos);
 º verifi car presença de fezes ou roupas íntimas sujas com fezes, identifi car cicatriz perineal ou anorretal, fístulas, hemorroidas, 

prolapso retal, cistocele e retocele.

5.2.4.2.3. Inspeção anal dinâmica:

• manobra de esforço evacuatório pelo paciente → procurar identifi car ânus entreaberto (geralmente signifi cativo de dano 
esfi nctérico ou neuropatia grave).

5.2.4.2.4. Toque digital:

• em repouso e durante esforço para segurar as fezes → avalia lesão esfi nctérica.

5.2.4.2.5. Tratamento:

 º clínico:
 ■ orientação dietética: evitar refeições muito volumosas, ricas em gorduras e excessivamente ricas em fi bras;
 ■ realização de exercícios de contração voluntária da musculatura anal;
 ■ loperamida (1 a 2 mg, três a quatro vezes ao dia);
 ■ enema ou clister são paliativos.

 º tratamento por biofeedback e cirúrgico estão reservados aos especialistas.

5.2.5. INSUFICIÊNCIA CEREBRAL – INCAPACIDADE COGNITIVA:

5.2.5.1. Introdução:

• a manifestação de incapacidade cognitiva no idoso pode se dar de três formas diferentes: delirium, depressão e demência;
• delirium: se caracteriza por distúrbios da cognição, humor, consciência, atenção, memória (imediata, registro e retenção), de 

início agudo ou em sobreposição a distúrbios crônicos da cognição. São desencadeados por infecções, distúrbios metabólicos 
ou lesões estruturais do SNC;

• depressão: caracteriza-se por humor rebaixado, perda de interesse ou prazer, com alterações do funcionamento biológico 
e repercussões importantes sobre a qualidade de vida do indivíduo. No idoso pode se manifestar também por défi cits de 
memória de variados graus, somatizações, ansiedade, alcoolismo ou síndromes álgicas;

• demência: as funções encefálicas, particularmente o desempenho intelectual, estão comprometidas a ponto de prejudicar a 
autonomia e a independência funcional. Caracteriza-se pela deterioração das funções mentais sem perda da consciência. Tem 
caráter progressivo e interfere no desempenho das atividades de vida diária. Há um transtorno persistente de memória e de 
duas ou mais funções mentais, tais como: linguagem, praxia (capacidade de idealizar, formular e executar atos voluntários mais 
complexos), gnosia (capacidade de reconhecer e interpretar o que é percebido pelos sentidos), abstração, juízo e conceituação. 
Pode ser acompanhada de alterações de personalidade e emocionais. São mais comuns após os 70 anos e sua prevalência 
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aumenta com a idade, acometendo até um terço dos maiores de 80 anos. Cerca de 70% dos idosos queixa-se de falhas de 
memória, mas apenas a metade deles apresenta diminuição de sua capacidade funcional devido a essa alteração.

5.2.5.2. Avaliação neuropsicológica:

• realizada através da anamnese e exame clínico. Complementada por testes cognitivos padronizados que avaliam: memória, 
fala, decisão e reação, linguagem e inteligência;

• na etiologia do quadro demencial a causa mais comum é a doença de Alzheimer. O diagnóstico diferencial deve ser feito com 
as demências de origem vascular ou mista;

• manifestações básicas da demência:
 º incapacidade para realizar as atividades da vida diária;
 º alterações cognitivas (memória, linguagem, funções executivas e capacidade de integração visuespacial);
 º manifestações neuropsiquiátricas (depressão, ansiedade, alucinações, agressividade, ideias delirantes).

• condições que indicam avaliação sistemática:
 º maiores de 80 anos;
 º idosos com perda de independência nas atividades de vida diária, instrumentais ou básicas;
 º idosos com alterações comportamentais;
 º idosos hospitalizados ou institucionalizados;
 º avaliação pré-operatória;
 º histórico de delirium, depressão, ansiedade, diabetes, doença de Parkinson ou deterioração funcional inexplicada;
 º alterações súbitas no estado mental ou psíquico;
 º alterações de outras funções cognitivas;
 º comprometimento funcional ou laboral devido a défi cit de memória.

5.2.6. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVD):

5.2.6.1. Introdução:

• são caracterizadas pela capacidade de autocuidado e de atenção às necessidades básicas diárias (alimentar-se, vestir-se, 
locomover-se, tomar banho, usar corretamente o toalete);

• seu desempenho é o parâmetro mais aceito e reconhecido para avaliação funcional. Tem boa aceitação pelo paciente e boa 
correlação com a deterioração cognitiva;

• a escala de Katz (vide anexo) é o instrumento mais utilizado na maioria das avaliações das AVDs:

Tabela 5.11: Interpretação da escala de Katz:
Escala de Atividades Básicas de Vida Diária – Katz

ATIVIDADE: INDEPENDENTE: SIM OU NÃO
(  ) independência          (  ) dependência parcial        (  ) dependência importante

A pontuação é o somatório das respostas “sim”:
06 pontos: independência para as AVDs;

04 pontos: dependência parcial;
02 pontos: dependência importante.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.
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5.2.6.2. Atividades instrumentais da vida diária:

• são as rotineiras do dia-a-dia, utilizando recursos disponíveis no ambiente (fazer compras, usar o telefone, pagar contas, 
preparar refeições, arrumar a casa, lavar e passar roupa, controlar remédios e dinheiro, sair sozinho);

• a escala de Lawton-Brody (vide anexo) é o instrumento mais utilizado nesta avaliação, embora também esteja em uso 
a escala de Pfeffer:

Tabela 5.12: Interpretação da escala de Lawton-Brody:
Atividades instrumentais da vida diária (AIVD) – Lawton

Metodologia:
Para cada questão considere:

 ■ sem ajuda: 03 pontos
 ■ com ajuda parcial: 02 pontos
 ■ não consegue: 01 ponto.

Escore:
A pontuação máxima é de 27 pontos, sendo que a pontuação tem um signifi cado apenas para o paciente, servindo como base 
para comparação evolutiva.
As questões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo e podem ser adaptadas para atividades como subir escadas ou 
cuidar do jardim.
Escore fi nal:
Independência: 19 a 27 pontos;
Dependência parcial: 10 a 18 pontos;
Dependência: abaixo de 9 pontos.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

• a incapacidade para as AVDs e  AIVDs com  perda da autonomia podem ser:
 º reversíveis: delirium ou depressão (buscar causa e tratar condições);
 º irreversíveis: demências (fazer diagnóstico diferencial e instituir tratamento adequado).

5.2.7. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO:

• são usadas escalas para os distúrbios de comportamento e o diagnóstico de depressão:
 º Clinical dementia rating (CDR): avalia a infl uência da perda cognitiva na habilidade de conduzir as atividades da vida diária, 

ou seja, no comprometimento funcional, usando pontuações;
 º Escala geriátrica de depressão (GDS-5 ou GDS-15).

Tabela 5.13: Interpretação da escala Geriátrica de Depressão:

Escala Geriátrica de Depressão (GDS-5 ou GDS-15)

Metodologia:
• para cada questão, escolha a opção que mais se assemelha ao que você está sentindo nas últimas semanas e dê um ponto 

para cada resposta marcada em negrito.

Escore:
• 0 a 5: normal;
• acima de 5: depressão (aplicar o DSM-IV para diagnóstico.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.
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5.2.8. AVALIAÇÃO DA COGNIÇÃO:

• o envelhecimento apresenta fatores que infl uenciam a habilidade (sentidos, pensamento, raciocínio) e a capacidade de respostas 
a estímulos externos: idade, nível de escolaridade, interesses pessoais, comportamento, saúde, atividades desenvolvidas 
habitualmente, quantidade de estímulos a que é exposto, aspectos psicoemocionais e socioculturais;

• a avaliação cognitiva verifi ca a habilidade de um indivíduo para desempenhar respostas de natureza intelectual, considerando 
sua história pessoal e expectativas;

• o rastreamento inicial é feito através do Miniexame do Estado Mental ou Mini-mental (MEEM):

Tabela 5.14: Interpretação do mini exame do estado mental:
Mini-Mental (Folstein, 1975)

Metodologia:
• dê um ponto para cada item correto.

Escore:
• 0 a 30 pontos.
• considerar a escolaridade de 4 anos.
Considera-se o teste normal:
• mais de 4 anos de escolaridade: ≥ 25 pontos;
• menos de 4 anos de escolaridade: ≥ 18 pontos.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

5.2.8.1. Fluência verbal:

• utilizado para pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade;
• avalia a memória semântica (conhecimento geral sobre o mundo, dos fatos, das palavras, sem relação com o momento 

do seu aprendizado):

Tabela 5.15: Interpretação da avaliação da fl uência verbal:
Fluência Verbal

Metodologia:
• consiste na avaliação de categorias semânticas pré-defi nidas, p. ex., animais e frutas. Solicita-se ao idoso que enuncie o 

máximo de animais e frutas em 1 minuto cronometrado.
• anote o número de animais lembrados em 1 minuto.

Escore:
• pontuação mínima para idosos com 8 anos ou mais de escolaridade é 13;
• para analfabetos é 9;
• escores menores indicam comprometimento cognitivo.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde deMinas Gerais, 2006.

5.2.8.2. Teste do relógio:

• é infl uenciado por fatores culturais e de escolaridade;
• é mais útil quando combinado a outros testes:
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Tabela 5. 16: Interpretação do teste do relógio:
Teste do Relógio

Metodologia:
• solicitar ao paciente que desenhe um relógio com todos os números e marque um horário pré-determinado (especifi car p. 

ex. 11:10h), sem mencionar a necessidade de ponteiros. O círculo pode ser oferecido pronto ou não.
• o teste é considerado completo quando o paciente desenha todos os números do relógio, espacialmente bem distribuídos e 

os ponteiros marcando a hora solicitada. O teste não é cronometrado e pode ser repetido quantas vezes forem necessárias.

Interpretação:
• 0: inabilidade absoluta de representar o relógio;
• 1: desenho tem algo a ver com o relógio, mas  com desorganização visuo-espacial grave;
• 2: desorganização visuo-espacial moderada, que leva a uma marcação incorreta da hora, perseveração, confusão esquerda-

direita, números faltando, números repetidos, sem ponteiros ou com ponteiros em excesso;
• 3: distribuição visuo-espacial correta, mas marcação errada da hora;
• 4: pequenos erros espaciais com dígitos e hora corretos;
• 5: relógio perfeito e hora correta.

Para simplifi car e categorizar melhor pode ser usada esta classifi cação:
• completo: níveis 4 e 5.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

• outros instrumentos padronizados de avaliação podem também ser usados para detecção de alterações cognitivas:
 º lista de palavras do CERAD;
 º reconhecimento de fi guras.

5.2.9. COMUNICAÇÃO (ÓRGÃOS DO SENTIDO):

• acuidade visual: teste de Snellen simplifi cado;
• acuidade auditiva: teste do sussurro;
• voz: avaliação de voz.

5.2.10. MEMÓRIA:

• difi culdades de memória, por relato próprio ou de familiares, podem ser a primeira manifestação de um transtorno demencial;

Tabela 5.17: Os diferentes tipos de memória e suas alterações devidas ao envelhecimento:
Tipo Conceito Alteração com o envelhecimento

Semântica Informações linguísticas, verbais, nomes de coisas. Pouco afetada.

Episódica
Capacidade de gravar eventos recentes, memória recente. Envolve 
dois tipos de memória: primária (manutenção passiva de poucos 
itens) e operacional (manutenção e processamento simultâneos, 
cálculos matemáticos, lembrar itens sem o auxílio de listas).

Sensível ao envelhecimento. 

Explícita Consciência do aprendizado. É a memorização deliberada. Não resistente ao envelhecimento.

Implícita Não tem consciência do aprendizado: é a memorização sem consciência. Resistente ao envelhecimento.
De procedimento Ações e ativação automáticas. Resistente ao envelhecimento.
Processamento de in-
formações Se compõe de: codifi cação, armazenagem e resgate. Envelhecimento altera a codifi cação e o 

resgate (demonstram défi cit cognitivo).
Sensorial Registro dos sentidos. É breve. Resistente ao envelhecimento.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.



219A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

OBS: A memória de curto prazo é composta pelas memórias primária e operacional. A de longo prazo, pelas memórias episódica, 
semântica, explícita, implícita e de procedimentos.

Tabela 5.18: Avaliação do esquecimento:
Normal Patológico

Equilíbrio entre esquecimento e aprendizagem. A pessoa só esquece: grande difi culdade de aprender coisas no-
vas ou não aprende.

Não afeta a independência ou a autonomia. Afeta a independência e a autonomia.

Há consciência do esquecimento ou lapso de memória. Não há consciência do esquecimento: é notado por familiares 
ou amigos.

O nome do objeto ou da pessoa é lembrado posteriormente. A pessoa esquece a pessoa ou objeto cujo nome tentava lembrar.
O esquecimento é sobre detalhes do fato ou ocasião. O esquecimento é do fato ou da ocasião.

Uso de agendas, anotações e lembretes ajudam a lembrar. Não se usam recursos para ajudar a memória. O esquecimento 
é justifi cado de várias formas.

Pistas cognitivas recuperam a memória (refazer percurso, re-
começar o assunto) Pessoa incapaz de usar pistas cognitivas.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso,Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,  2006.

• fl uxograma do diagnóstico da demência por doença: 
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5.2.11. IATROGENIA:

5.2.11.1. Introdução:

• alteração indesejada e prejudicial resultante, direta ou indiretamente, de uma intervenção terapêutica;
• não se restringe a efeitos de medicamentos ou consequências de procedimentos: inclui omissões nas abordagens de problemas 

que possam ser tratados;
• não é exclusivo dos médicos: relaciona-se a qualquer ação de um agente de saúde;
• a forma mais importante de iatrogenia é a medicamentosa: o uso de vários medicamentos para tratar diferentes patologias 

ou sintomas pode desencadear efeitos indesejáveis, muitas vezes graves. Medidas específi cas de adequação ou substituição de 
medicamentos utilizados podem minimizar algumas situações.

5.2.11.2. A questão medicamentosa:

• no idoso é maior o risco da polifarmácia e de iatrogenia, devido às características de adoecimento próprias desta faixa etária e 
das alterações fi siológicas deste grupo;

• presença de limitações físicas e cognitivas, falta de condições econômicas e sócio-familiares podem intervir negativamente no 
tratamento medicamentoso do idoso.

5.2.11.3. Cascata iatrogênica:

• ocorre quando uma intervenção desencadeia outras intervenções e seus efeitos deletérios tornam-se superiores aos benefícios.
• os efeitos adversos das drogas são mais comuns nos idosos, até porque acabam por utilizar um número maior de medicamentos;
• a polifarmácia é o principal fator de risco para os efeitos adversos das drogas;
• reações adversas das drogas evitáveis mais comumente observadas se devem à utilização de AINE, benzodiazepínicos, 

antipsicóticos, digoxina e warfarin;
• estudos indicam uma relação direta entre o número de drogas utilizadas e o potencial de efeitos adversos em idosos:

 º   • dois medicamentos: 6%;
 º   • cinco medicamentos: 50%;
 º   • oito ou mais medicamentos: 100%.

• nosso papel: racionalizar o uso de medicamentos e evitar a polifarmácia;

Tabela 5.19: Regras básicas para intervenção medicamentosa em idosos:
Conheça os efeitos do envelhecimento antes de dizer que é uma doença.
Estabeleça as prioridades do tratamento. Conheça o incômodo que a doença representa para o idoso e considere-o ao prescrever.
Evite sempre que possível tratar sinais e sintomas sem procurar esclarecer a causa, como em casos de anemia, agitação e confusão mental.
Um efeito colateral não deve ser tratado com outro medicamento. Isso estabelece o efeito em cascata: usa-se um remédio para 
tratar o mal que outro causou, sem resolver o problema que motivou a prescrição.
O medicamento é realmente necessário? Já foram  tentadas medidas não-farmacológicas?
Simplifi que a receita. Conheça as razões que o levaram a prescrever.
Elas ainda são necessárias? Se não forem mais, esclareça e retire.
Antes de iniciar a medicação certifi que-se de que é realmente indispensável ou pode ser substituída por tratamento tópico ou 
medidas de reabilitação física.
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Comece a usar as drogas sempre em doses mais baixas. Habitualmente os idosos respondem muito bem a doses consideradas 
subterapêuticas para o adulto.

Aumente a dose da medicação gradativamente, de acordo com a resposta e a sensibilidade do idoso.

Evite o uso de drogas que necessitem de várias tomadas ao dia. Geralmente não têm boa aceitação e favorecem erros.

Estabeleça os objetivos do tratamento e o tempo. Analise periodicamente a prescrição, revendo a necessidade de 
modificá-la.

Informe e esclareça o idoso e seus familiares sobre os remédios e os possíveis efeitos colaterais.

Nunca diga a um idoso que deverá tomar um remédio para sempre: eles podem considerar esta recomendação para todos os 
remédios prescritos, difi cultando muitas vezes a retirada da medicação desnecessária bem como o ajuste posológico. 

Estabeleça contato com outros profi ssionais que estejam cuidando do idoso, evitando o uso de drogas semelhantes e de intera-
ções medicamentosas.

Acompanhe sempre o tratamento e peça aos familiares que informem acerca do aparecimento de sintomas diferentes.

Peça ao idoso que traga nas consultas os medicamentos que estiver usando: prescritos e não-prescritos.

Pergunte sempre pela medicação para dormir. Medicamentos usados por muito tempo nem sempre são lembrados.

Altere uma droga de cada vez. Isso facilitará o entendimento de efeitos colaterais e/ou benefícios de cada uma.

Prescreva o medicamento que você conhece bem, de menor custo, de fácil manuseio e posologia mais cômoda.

Prescrever para uma pessoa jovem é bem diferente de o fazer para um idoso. Um idoso de 60 anos é bem diferente de um idoso 
de 95. Um idoso de 95 anos sadio, é bem diferente de um idoso de 60 anos diabético, coronariopata e sequelado de AVC. Pense 
nisso antes de lançar mão de medicamentos.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

5.2.12. IMOBILIDADE:

5.2.12.1. Introdução:

• é a limitação de movimentos e da capacidade funcional que gera empecilho à mudança postural e ao deslocamento. Há 
incapacidade para se deslocar sem auxílio para a realização das atividades de vida diária.

• pode ser parcial ou total;
• advém de múltiplas patologias associadas com múltiplas consequências: efeito dominó;
• uma imobilização temporária pode desencadear uma sucessão de eventos patológicos e complicações subsequentes, tornando 

o quadro extremamente complexo e que exige o tratamento do paciente como um todo;
• é uma síndrome frequente;
• sempre é necessário se estimular precocemente a deambulação e a manutenção da independência funcional;
• é uma das principais causas de morte acidental em idosos devido a quedas. Tais incidentes são de grande importância devido 

à sua alta ocorrência e pela seriedade das consequências que pode acarretar.
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5.2.12.2. Avaliação da mobilidade:

• permite a avaliação do grau de independência do indivíduo e do risco de quedas;
• usa-se o teste “time get up and go”: quanto maior o tempo para a sua execução, maior o risco de distúrbio de marcha, exigindo 

então uma avaliação mais específi ca. É muito útil para se aplicar em idosos com instabilidade, após alta hospitalar e nos que 
sofreram quedas e estão deixando de realizar atividades em casa;

• para os acamados, a escala de Norton pode ser útil:

Tabela 5. 20: Escala de Norton:
Estado físico geral Estado mental Atividade Mobilidade Incontinência Pontos

Bom Alerta Ambulante Total Nenhuma 4
Médio Apático Diminuída Caminha com ajuda Ocasional 3
Regular Confuso Muito limitada Sentado Urinária ou fecal 2

Muito mal Estupor/coma Imóvel Acamado Urinária e fecal 1
Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

Classifi cação de risco: pontuação:
 º 5 a 9 ................................................................ risco muito alto
 º 10 a 12 ............................................................ risco alto
 º 13 a 14 ............................................................ risco médio
 º > 14 ................................................................. risco mínimo/ sem risco

Tabela 5.21: Avaliação da mobilidade:

Imobilidade completa (acamado) (   ) Sim                                                                                  (   ) Não

Subir escadas (5 degraus) (   ) Sim                                                                                  (   ) Não

Caminhar (   ) Sozinho                                          
(   ) Muleta ou bengala      

(   ) Ajuda ocasional
(   ) Andador 

(   ) Ajuda frequente
(   ) Cadeira de rodas

“Timed get up and go”: levantar-se da cadeira, sem apoio 
dos braços, caminhar 3 metros, virar 180 graus quando 
andando e retornar, sentando na cadeira.

< 10 segundos 10 a 20 segundos > 20 segundos

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

5.2.12.3. Classificação:

• pode ser:
 º temporária: fraturas, cirurgias, internações, doenças agudas, infecções;
 º crônica: demências, depressão grave, astenia, doenças cardio-respiratórias, dor crônica, neoplasias com metástases ósseas ou do 

SNC, desequilíbrio, doenças agudas, fraturas e suas complicações, distúrbios    de marcha, fobia de queda, sequela de AVC.
• também pode ser uma manifestação atípica de doença no idoso.

5.2.12.4. Critérios diagnósticos:

• maiores:
 º múltiplas contraturas musculares;
 º défi cit cognitivo médio a grave.
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• menores:
 º sofrimento cutâneo: macerações;
 º úlceras de pressão;
 º disfagia leve a grave;
 º incontinência urinária e/ou fecal;
 º afasia.

5.2.12.5. Complicações da imobilidade:

• a imobilidade desencadeia uma série de eventos patológicos (efeito dominó), sendo necessário que o tratamento não seja 
direcionado para cada complicação isoladamente e que o idoso seja abordado como um todo;

• complicações mais comuns:
 º tegumentares: atrofi a de pele, escoriações, dermatites, micoses, úlceras de pressão;
 º redução da imunidade;
 º respiratórias: redução da ventilação pulmonar, pneumonias, insufi ciência respiratória.
 º musculoesqueléticas: osteoporose, artrose, anquilose, fraturas, atrofi a muscular, encurtamento de tendões, hipertonia, contraturas.
 º cardiovasculares: fenômenos tromboembólicos, edema, vasculopatia arterial, hipotensão postural.
 º urinários: incontinência urinária, infecção do trato urinário, retenção urinária.
 º SNC: delirium, piora do défi cit cognitivo, alterações do sono.
 º digestivas: desnutrição, constipação intestinal, fecaloma, disfagia, gastroparesia.
 º metabólicas: redução da resposta à insulina, defi ciência da síntese da vitamina B12.

5.2.12.6. Terapêutica:

• reabilitação precoce e abordagem multidisciplinar;
• se não há possibilidade de reabilitar, procurar dar conforto, suporte à vida e à dignidade de vida e de morte;
• o tratamento deve ser direcionado para controlar os seguintes fatores:

 º utilizar sondas quando necessário para: nutrição, hidratação, incontinência urinária;
 º controlar a dor;
 º oxigênio quando indicado;
 º aquecer, posicionar no leito, mudar regularmente de decúbito, manter higiene regular, proteger e mobilizar para prevenção 

de úlceras de decúbito;
 º controlar as intercorrências agudas: fecaloma, infecções;
 º fazer hipodermólise quando indicado;
 º deixar registrado e não recomendar medidas de ressuscitação cardio-respiratória quando se tratar de pacientes fora de 

possibilidade terapêutica.

5.2.13. ÚLCERAS DE PRESSÃO:

5.2.13.1. Introdução:

• é numa área de lesão de pele e/ou tecidos subjacentes decorrente de pressão extrínseca aplicada sobre a superfície corporal, 
persistindo após cessar a pressão sobre o local;
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• ocorre mais em locais de proeminências ósseas e de redução do tecido adiposo;
• têm alta prevalência em idosos acamados, sobretudo nos institucionalizados;
• aumenta a morbidade;
• maior risco de infecções;
• dores;
• redução da qualidade de vida e da dignidade do indivíduo;
• causa aumento dos gastos com saúde.

5.2.13.2. Fatores de risco:

• imobilidade;
• idade avançada;
• alterações fi siológicas da pele do idoso;
• desnutrição;
• incontinência urinária ou fecal;
• défi cit cognitivo;
• alterações de sensibilidade;
• fatores sociais: fi nanceiros, cuidador incapacitado.

5.2.13.3. Fatores associados:

• fricção da pele: roupas de cama, fraldas descartáveis, colchões inadequados;
• cisalhamento: ocorre quando o contato da pele com a superfície a detém no lugar enquanto a gravidade ou outra força desloca 

o corpo para outra direção (p. ex.: paciente sentado no leito ou cadeira vai “escorregando”, o que causa ruptura da epiderme 
ou de vasos da circulação dérmica);

• umidade: urina, fezes, suor, macerações córneas, presença de componentes tóxicos que desencadeiem lesão direta nas células;
• comorbidade associada à redução do fl uxo sanguíneo: insufi ciência vascular, diabetes, choque, sepse.

5.2.13.4. Classificação:

• Grau I: eritema em pele íntegra;
• Grau II: perda tecidual em epiderme, derme ou ambas: exulcerações, úlceras, bolhas;
• Grau III: a lesão compromete o tecido celular subcutâneo ou até a fáscia muscular;
• Grau IV: a lesão atravessa a fáscia muscular levando a: dano muscular, ósseo e de tecidos adjacentes.

5.2.13.5. Localizações mais comuns:

• região sacral, grande trocanter, calcanhares, maléolos, hálux, joelhos, cotovelos, região escapular, região occiptal, processos 
espinhosos da coluna torácica, pavilhão auditivo, base nasal (em pacientes com O2 por máscara facial).

5.2.13.6. Complicações:

• infecções: locais, regionais ou sistêmicas;
• osteomielite: difícil tratamento;
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• miíases;
• carcinoma sobre úlceras crônicas;
• hipersensibilidade ao tratamento tópico.

5.2.13.7. Prevenção: 

• educação e orientações à família e cuidadores;
• treinamento adequado dos profi ssionais de saúde;
• combate à imobilidade;
• higiene adequada, evitar fricção durante a higiene, retirar dejetos e hidratar adequadamente;
• melhoria do estado nutricional;
• reposicionamento no leito de 2/2 horas;
• materiais para proteção de proeminências ósseas;
• evitar elevação da cabeceira;
• vestimentas confortáveis, de algodão, sem fechos, botões ou costuras;
• roupas de cama limpas, de algodão;
• não é recomendado o uso de infl áveis com abertura central: risco de isquemias da pele no centro;
• alinhamento da postura com distribuição do peso;
• coberturas para colchões e cadeiras reduzem a pressão sobre a superfície da pele;
• colchões de espuma texturizada, em formato de caixa de ovos;
• colchões ou coberturas que proporcionam pressão reduzida constante: espuma, gel, água, esferas de isopor, partículas 

de silicone;
• colchões ou coberturas que permitem pressão alternante: compartimentos interligados, preenchidos por ar, com 

insuflação intermitente.

5.2.13.8. Tratamento:

• debridamento do tecido necrótico: cirúrgico, mecânico, autolítico ou quimicoenzimático.
• curativos e coberturas: hidrocoloides, hidrogéis, alginatos, hidrofi bras, espumas ou fi lmes poliméricos.

5.3 - PECULIARIDADES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES NO IDOSO

5.3.1.HIPERTENSÃO ARTERIAL:

5.3.1.1. INTRODUÇÃO:

• estudos demonstram que 9 em cada 10 indivíduos a partir dos 55 anos provavelmente desenvolverão hipertensão arterial 
durante sua vida, tornando-se um dos maiores problemas de Saúde Pública;

• a variabilidade dos níveis pressóricos nesta faixa etária é muito grande;
• o diagnóstico deve ser feito através de medições repetidas: pelo menos duas em cada consulta, com intervalo de 1 a 2 minutos, 

e em duas ou mais visitas sistematizadas (em posição ortostática, sentado e deitado);
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• alguns estudos demonstraram que quase metade dos pacientes com alterações da pressão sistólica isoladamente apresentaram 
níveis pressóricos normais na avaliação realizada pelo MAPA. A pseudohipertensão arterial é um achado comum e decorre do 
endurecimento das paredes das artérias periféricas, resultando em uma falsa estimativa da pressão arterial;

• a MAPA (monitoração ambulatorial da pressão arterial) pode auxiliar em situações clínicas comuns em idosos, tais como: hipertensão 
“do jaleco branco”, hipotensão postural ortostática, medicamentosa, pós-prandial ou situacional, síncope e disautonomia.

5.3.1.2. OBJETIVOS DO TRATAMENTO:

• manter níveis pressóricos abaixo de 140/90 mmHg;
• em portadores de diabetes mellitus ou insufi ciência renal, mantê-los abaixo de 130/80 mmHg;
• na hipertensão sistólica isolada, nivéis de Pressão sistólica entre 140 e 159 mmHg já a identifi cam e a abordagem deve ser agressiva.

5.3.1.3. HIPOTENSÃO ARTERIAL ORTOSTÁTICA:

• a hipotensão ortostática no idoso é uma disfunção autonômica pura, sem alterações neurológicas associadas;
• não há consenso, mas admite-se que a queda dos níveis pressóricos igual ou superior a 20 mmHg entre a tomada de pressão 

na posição sentada e a ortostática leva à suspeição diagnóstica;
• técnica de aferição:

 º 30 minutos de repouso em decúbito dorsal, aferir a PA;
 º pedir que fi que sentado por 4 minutos;
 º mandar levantar e aferir em posição ortostática;
 º fi car próximo ao paciente para ampará-lo em caso de vertigem.

• sintomas são mais frequentes: pela manhã, após exercícios físicos, refeições excessivas ou banho quente;
• sintomas: tonteira, distúrbios visuais, quedas, síncopes, défi cits neurológicos focais e cérvico-braquialgias. Pode ocorrer 

também: hipoperfusão de órgãos a distância (angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, isquemia silenciosa e 
claudicação intermitente);

• a hipertensão arterial supina grave pode ser uma manifestação da hipotensão ortostática neurogênica. Estes pacientes, quando 
por longo período em repouso no leito, apresentam níveis tensionais muito altos e grande risco de complicações;

• classifi cação fi siopatológica (segundo resposta da frequência cardíaca):
 º simpaticotônica: apresenta um aumento na frequência cardíaca (FC) em até 20 bpm como resposta compensatória. Verifi ca-

se em situações de falta de condicionamento físico, uso de drogas, hipovolemia;
 º disfunção autonômica: aumento na FC ausente ou inferior a 10 bpm;
 º distúrbio vagal: diminuição da FC com queda postural da PA.

5.3.1.4. PECULIARIDADES DO TRATAMENTO:

• para idosos frágeis, com alterações cognitivas avançadas e/ou síndrome e imobilização deve-se optar sempre pelo 
uso de anti-hipertensivos de ação prolongada em dose única e manter os níveis pressóricos mais flexíveis, tendendo 
a uma leve hipertensão arterial (o menor valor que não cause hipotensão ortostática). O objetivo é que se evite as 
complicações agudas;

• o tratamento da HAS no idoso deve ser feito com cautela, reavaliando-se minimamente a cada 4 semanas durante o período 
de ajuste de doses, a menos que o paciente já esteja no estágio 3 (retorno a cada 7 dias);

• após o controle os retornos poderão ser a cada 3 ou 4 meses;
• reações adversas devem ser consideradas sempre: segue quadro de reações adversas mais signifi cativas segundo a droga usada.
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5.3.1.4.1. Reações adversas e interações medicamentosas:

Tabela 5.22: Reações adversas de anti-hipertensivos em idosos:
Droga Reação adversa

Diuréticos tiazídicos
• hipopotassemia
• hipomagnesemia
• alterações lipícas, glicêmicas e do ácido úrico

Betabloqueadores

• broncoespasmo
• fenômeno de Raynaud
• alterações dos níveis lipídicos, redução da função renal em nefropatas
• sintomas neuropsiquiátricos (alucinações, pesadelos, insônia)
• insufi ciência cardíaca em portadores de disfunção ventricular
• fadiga
• baixa tolerância a esforços

Inibidores da ECA
• avaliar função renal e descartar a ocorrência de estenose renal devida a 

aterosclerose antes de iniciar o uso

Antagonistas dos canais de cálcio

• nifedipina aumenta a morbimortalidade cardiovascular na presença de ICC 
e insufi ciência coronariana. Deve ser usada com cautela no idoso

• edema de tornozelo (10% dos casos)
• verapamil: obstipação intestinal
• diltiazem: contraindicado em caso de bradicardia, doença do nó sinusal, 

bloqueios atrioventriculares e insufi ciência ventricular esquerda

Antagonista do receptor AT1 da angio-
tensina II

• tonturas
• reações de hipersensibilidade cutânea.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso,Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,  2006.

Tabela 5.23: Interações medicamentosas:
Reações Associação de Medicamentos

Arritmias Tiazídico com digoxina ou amiodarona

Hipotensão ortostática Tiazídico, inibidores da ECA ou Antagonistas da angiotensina II com levodopa e alfa-
bloqueadores

Hipoglicemia Inibidores da ECA e betabloqueadores com antidiabéticos orais

Antagonização do efeito 
hipotensor

Betabloqueadores, alfabloqueadores e antagonistas da angiotensina II com anti-infl ama-
tórios não hormonais

Bloqueio atrioventricular Betabloqueadores com digoxina, amiodarona, verapamil e diltiazen

Piora da função renal Tiazídico com anti-infl amatórios não hormonais.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.

• a grande prevalência de comorbidades em idosos deve ser considerada na escolha da medicação a ser utilizada, pois as reações 
adversas e as interações medicamentosas podem piorar a qualidade de vida desta faixa etária;
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Tabela 5.24: Priorização de drogas em algumas patologias:
Asma e/ou DPOC Baixa dose de diuréticos ou antagonistas da angiotensina
Diabetes mellitus Inibidor de ECA
ICC Inibidor de ECA
Angina pectoris Antagonistas dos canais de cálcio: diidropiridina ou benzotiazepina
Infarto antigo do miocárdio Betabloqueador ou inibidor de ECA
Doença vascular periférica Alfa 1-bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio (diidropiridina ou benzotiazepina)
Glaucoma Betabloqueador
Hipertrofi a prostática Alfabloqueadores

Impotência
Inibidor da ECA, antagonista da angiotensina II, alfabloqueadores ou antagonistas dos canais 
de cálcio (diidropiridina ou benzotiazepin)
Cautela com: tiazídicos e betabloqueadores

Gota Qualquer droga. Cautela com tiazídicos
Obstipação intestinal Qualquer droga. Cautela com betabloqueadores em dislipêmicos

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de estado de Saúde de minas Gerais, 2006.

5.3.2.DIABETES MELLITUS:

5.3.2.1. INTRODUÇÃO:

• há necessidade de um controle rigoroso da hiperglicemia e da HAS associada para reduzir as complicações e mortalidade do 
diabetes mellitus (DM);

• há uma tendência de aumento no idoso, atingindo, em média, 17,4% dos idosos entre 60 e 69 anos;
• 14% a 20% dos idosos têm intolerância à glicose;
• 20% dos idosos acima de 75 anos tem diabetes, sendo que, aproximadamente, um terço desconhece sua condição;
• 5% a 10% dos casos de defi ciência absoluta de insulina ocorrem após os 65 anos de idade devido ao aumento da intolerância 

a carboidratos, com aumento da resistência à insulina e diminuição da secreção da mesma até seu esgotamento. O DM tipo 
2 é o mais comum entre os idosos;

• fatores associados ao envelhecimento que pioram o metabolismo dos carboidratos: aumento da massa adiposa, diminuição da 
massa magra, diminuição da atividade física, doenças coexistentes e polimedicação.

5.3.2.2. QUADRO CLÍNICO NO IDOSO:

• manifestações iniciais: estado confusional agudo, incontinência urinária e coma cetoacidótico;
• sinais e sintomas primários: cansaço fácil, visão turva, polidipsia, impotência, emagrecimento com aumento do apetite e poliúria;
• complicações agudas: cetoacidose no DM tipo 1 e coma hiperosmolar no DM tipo 2;
• hipoglicemia tem apresentação atípica, com sintomas adrenérgicos (tremores, taquicardia) e neuroglicopênicos (convulsões, delirium);
• preventivamente, recomenda-se glicemia de jejum a cada 3 anos nos usuários acima de 45 anos.

5.3.2.3. COMPLICAÇÕES:

• as alterações vasculares são as responsáveis pelas complicações crônicas do DM nos idosos, sendo a sexta causa de internação 
e a principal causa de amputação de membros inferiores, de cegueira adquirida e de insufi ciência renal, sendo responsável por 
26% dos pacientes em hemodiálise;

• complicações: nefropatia diabética, neuropatia diabética, cardiopatia isquêmica e pé diabético.
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Tabela 5.25: Pé diabético: classifi cação de risco e encaminhamento:

Categorias 
de risco Sensibilidade                                              Deformidade/ 

hiperceratose
Úlcera Encaminhamento

Grau 0 Presente ausente ausente Acompanhamento clínico, revisão 
do pé a cada 6 meses ou anual.*

Grau 1 Ausente ausente ausente Acompanhamento clínico, revisão 
do pé a cada 3 ou 6 meses.*

Grau 2 Ausente presente ausente
Acompanhamento clínico, revisão 
do pé a cada 3 meses, encaminha-
mento para terapia ocupacional.*

Grau 3 Ausente presente ou ausente  cicatrizada
Acompanhamento clínico, revisão 
do pé a cada 3 meses, encaminha-
mento para terapia ocupacional.*

Grau 3a Úlcera superfi cial com ou sem infecção superfi cial
Curativo na UBS, antibiótico se 
indicado. Se houver evidência de 
isquemia, encaminhamento à Ci-
rurgia Vascular.*

Grau 3b Úlcera profunda, sem infecção e sem atingir o osso
Encaminhamento para a Cirur-
gia Vascular num prazo máximo 
de 48 horas

Grau3c Infecção profunda (celulite, abscesso, tendinite, sinovite, osteomielite) Internação imediata

Grau 3d Necrose ou gangrena localizada
Encaminhamento para Cirurgia 
Vascular até no máximo 48 horas. 
No caso de gangrena, avaliar inter-
nação imediata.

Grau 3e Necrose ou gangrena extensa Internação imediata.
*A presença de isquemia potencializa enormemente o risco e sua descompensação exige tratamento.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de minas Gerais, 2006.

5.3.2.4. TRATAMENTO:

• dar preferência ao uso de insulina humana, principalmente nos casos com níveis glicêmicos muito elevados ao diagnóstico 
(270 a 300 mg/dl), especialmente naqueles acompanhados de perda de peso, cetonúria e cetonemia.

5.3.2.5. IDOSOS FRÁGEIS:

• em caso de alterações cognitivas avançadas e síndrome de imobilização, optar por usar a insulina regular após as refeições uma ou duas 
vezes ao dia. O nível de glicemia deve ser mais fl exível, mantendo uma leve hiperglicemia (preferencialmente entre 150 e 200).

Tabela 5.26: Objetivo do tratamento do diabetes em idosos:
Pacientes entre 60 e 70 anos em boas condições de saúde Perseguir o bom controle metabólico

Pacientes portadores de: demência, cirrose, alcoolismo, insufi ciência renal crônica, dis-
função do sistema autônomo, alto grau de dependência associado a isolamento social 
ou restrição alimentar

Evitar a hiperglicemia aguda.

Fonte: Saúde em Casa: Atenção à Saúde do Idoso, Secretaria de Estado de Saúde de Minas gerais, 2006.
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5.4 - IDOSO FRÁGIL: CUIDADOS PALIATIVOS

5.4.1. INTRODUÇÃO:

• são pacientes com doença ativa, progressiva e avançada, para quem o prognóstico é limitado e a assistência é voltada para a 
qualidade de vida;

• cuidados paliativos são cuidados totais ativos prestados a pacientes portadores de patologia incurável e que não respondem ao 
tratamento curativo, sendo fundamental o controle da dor e de outros sintomas, problemas psicológicos, sociais e espirituais;

• objetivos do atendimento médico: maximizar benefícios, aliviar o sofrimento, minimizar o que é oneroso e evitar a terapêutica 
fútil e inútil, prevenir complicações;

• pacientes com incapacidade cognitiva: demonstram seu desconforto através de mudanças de comportamento, agitação, 
expressão facial tensa, declínio funcional, isolamento, alterações da marcha, instabilidade dos sinais vitais, gritos, choros, 
gemidos e lamentos.

5.4.2. ABORDAGEM:

• terapêutica antiálgica;
• otimização dos medicamentos com suspensão dos não essenciais;
• se necessário, prescrever medicação subcutânea;
• suspender intervenções inapropriadas (exames, acesso venoso);
• abordagem psicológica;
• abordagem espiritual;
• informação/comunicação a familiares e pessoas envolvidas;
• discutir plano terapêutico com os familiares;
• avaliar atendimento dos familiares e pessoas envolvidas no plano de cuidados.

5.4.3. EMERGÊNCIAS EM CUIDADOS PALIATIVOS:

• deverão ser encaminhados ao Pronto Atendimento, se ocorrer: paranoia aguda, hemorragia volumosa, obstrução de veia cava 
inferior, compressão medular, retenção urinária, angústia terminal, hipercalemia, ansiedade da família, aumento da pressão 
intracraniana, dispneia ou fratura patológica.

5.4.4. ABORDAGEM DOS SINTOMAS:

5.4.4.1. Anorexia e caquexia: 

• ingesta em pequenas quantidades de alimentos do agrado do paciente a intervalos regulares, incentivando as refeições junto à família.

5.4.4.2. Dispneia: 

• manter elevada a cabeceira do leito, preferencialmente com o paciente sentado em ambiente ventilado.
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5.4.4.3.Fadiga:

• identifi car e tentar reverter a causa de base, em casos leves estimular pequenas atividades físicas para preservar a força muscular, 
ajudar o paciente a estabelecer prioridades.

5.4.4.4. Náuseas e vômitos: 

• aconselhamento nutricional, rever a necessidade de cateter nasogástrico na presença de dois ou mais episódios de vômitos a 
cada 6 horas; a gastrostomia descompressiva deve ser avaliada na ausência de insufi ciência renal.

5.4.4.5. Agitação psicomotora/confusão mental: 

• orientar e tranquilizar o paciente e o cuidador, pesquisar causas desencadeantes (geralmente multifatoriais) tais como: 
desidratação, hemorragias, metástase cerebral, interação medicamentosa, dor, hospitalização e doença avançada, entre outras, 
procurando corrigi-las quando possível.

5.4.4.6. Dor: 

• pode se manifestar como dor física, sofrimento, dor mental, social e espiritual. Fatores que pioram o sofrimento: fadiga, 
depressão, raiva, medo/ansiedade com relação à doença, sentimentos de falta de esperança e desamparo. Tratamento da dor:

 º leve a moderada: não-opiáceos+adjuvante;
 º moderada: não-opiáceo+opiáceo fraco+adjuvante;
 º intensa: opiáceo forte+adjuvante.

5.4.4.7. Outras intervenções: 

• hidratação, nutrição, prevenção de úlceras de decúbito, higiene, ambiente agradável, suporte espiritual.
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ANEXOS
ESCALA DE KATZ                                           

FONTE: FREITAS, E. V. et. al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, pp. 613, 2002  

ESCALA DE LAWTON-BRODY
Adaptada ao contexto brasileiro
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ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO1

(Yesavage, 1983)
PACIENTE: __________________________________________________
DATA DA AVALIAÇÃO: __________ AVALIADOR: _________________
1. Você está satisfeito com sua vida? (    ) Sim  (    ) Não

2. Abandonou muitos de seus interesses e atividades? (    ) Sim  (    ) Não
3. Sente que sua vida está vazia? (    ) Sim  (    ) Não
4. Sente-se frequentemente aborrecido? (    ) Sim  (    ) Não
5. Você tem muita fé no futuro? (    ) Sim  (    ) Não

6. Tem pensamentos negativos? (    ) Sim  (    ) Não
7. Na maioria do tempo está de bom humor? (    ) Sim  (    ) Não

8. Tem medo de que algo de mal vá lhe acontecer? (    ) Sim  (    ) Não
9. Sente-se feliz na maioria do tempo? (    ) Sim  (    ) Não

10. Sente-se frequentemente desamparado, adoentado? (    ) Sim  (    ) Não
11. Sente-se frequentemente intranquilo? (    ) Sim  (    ) Não
12. Prefere fi car em casa em vez de sair? (    ) Sim  (    ) Não
13. Preocupa-se muito com o futuro? (    ) Sim  (    ) Não
14. Acha que tem mais problemas de memória que os outros? (    ) Sim  (    ) Não
15. Acha bom estar vivo? (    ) Sim  (    ) Não

16. Fica frequentemente triste? (    ) Sim  (    ) Não
17. Sente-se inútil? (    ) Sim  (    ) Não
18. Preocupa-se muito com o passado? (    ) Sim  (    ) Não
19. Acha a vida muito interessante? (    ) Sim  (    ) Não

20. Para você é difícil começar novos projetos? (    ) Sim  (    ) Não
21. Sente-se cheio de energia? (    ) Sim  (    ) Não

22. Sente-se sem esperança? (    ) Sim  (    ) Não
23. Acha que os outros têm mais sorte que você? (    ) Sim  (    ) Não
24. Preocupa-se com coisas sem importância? (    ) Sim  (    ) Não
25. Sente frequentemente vontade de chorar? (    ) Sim  (    ) Não
26. É difícil para você concentrar-se? (    ) Sim  (    ) Não
27. Sente-se bem ao despertar? (    ) Sim  (    ) Não

28. Prefere evitar as reuniões sociais? (    ) Sim  (    ) Não
29. É fácil para você tomar decisões? (    ) Sim  (    ) Não

30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente? (    ) Sim  (    ) Não

1 Pontuação: 0 quando for diferente da resposta em negrito

                1 quando for igual à resposta em negrito

                Total > 10 = suspeita de depressão
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MINI MENTAL

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta) 
Em que ano estamos? _____ 
Em que mês estamos? _____ 
Em que dia do mês estamos? _____ 
Em que dia da semana estamos? _____ 
Em que estação do ano estamos? _____

Nota:____

Em que país estamos? _____ 
Em que cidade você mora? _____ 
Em que bairro você mora? _____ 
Em que lugar estamos? _____ 
Em que andar estamos? _____                                 

Nota:____

2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida) 
“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; 
procure sabê-las de cor”. 
Pêra _____ 
Gato _____ 
Bola _____

Nota:____

 3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas 
depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao 
fi m de 5 respostas) 
“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado 
volta a tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar”. 
27_ 24_ 21 _ 18_ 15_

Nota:____

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta.) 
“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar”. 
Pêra ______ 
Gato ______ 
Bola ______

Nota:____

 5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta) 
a. “Como se chama isto?” Mostrar os objetos: 
Relógio ____ 
Lápis______

Nota:____

b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” Nota:____

c. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao 
meio e ponha sobre a mesa”; dar a folha segurando com as duas mãos. 
Pega com a mão direita____ 
Dobra ao meio ____ 
Coloca onde deve____ Nota:____

d. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a  
   frase bem legível,  
   “FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto lê-se a frase. 
 Fechou os olhos____ Nota:____

e. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros 
gramaticais não prejudicam a pontuação. 
Frase: Nota:____
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6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.) 
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve fi car 
com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação.                   Cópia:   

Nota:____

TOTAL(Máximo 30 pontos):____ 

Considera-se com defeito cognitivo: 
• analfabetos ≤ 15 pontos 
• 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 22 
• com escolaridade superior a 11 anos ≤ 27

LISTA DE PALAVRAS DO CERAD:
Lista de Palavras para Fixação e Recordação

1a tentativa Ordem 2a tentativa Ordem 3a tentativa Ordem
Manteiga Praia Cabana

Braço Braço Bilhete
Praia Cabana Poste
Carta Manteiga Rainha

Rainha Poste Motor
Cabana Motor Carta
Poste Erva Erva

Bilhete Rainha Braço
Erva Bilhete Manteiga

Motor Carta Praia
Score

Interpretação: A pontuação é obtida pela soma das palavras evocadas nas três tentativas, com um escore máximo de 30 pontos.  Uma curva 
ascendente de pontuação em cada tentativa é considerada dentro da normalidade.

RECONHECIMENTO DE FIGURAS:

Percepção Visual e Nomeação

Mostre a folha contendo as 10 fi guras e pergunte: “que fi guras são estas?”
Percepção visual correta: ............................................................................( 9 )
Nomeação correta: ......................................................................................( 9 )
Memória Incidental:.....................................................................................( 5 )
Memória Imediata:.......................................................................................( 6 )
Recordação após 5 minutos.........................................................................( 5 )
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Interpretação do teste:
A maioria dos indivíduos normais nomeia adequadamente pelo menos 9 das 10 fi guras, lembra-se de 5 ou mais fi guras no 

teste de memória incidental e de pelo menos 6 no primeiro teste de memória imediata; no teste de memória tardia (após cinco 
minutos), indivíduos normais recordam-se de pelo menos 5 fi guras.

FICHA DE SCREENING DE RISCO PARA IDOSOS

NOME: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
TELEFONE:__________________                    DN: _____________________

VISÃO: tem difi culdade visual para:
 dirigir          ver TV                             identifi car pessoas de longe
 ler               passar linha na agulha       outros: especifi car:_______________
Cartão de Jaeger (especifi car nível): olho direito: _______ olho esquerdo: ______ 

AUDIÇÃO: teste do sussurro: Ouvido direito:        positivo        negativo
Ouvido esquerdo:    positivo        negativo

(positivo: não respondeu; negativo: respondeu)
Otoscopia: Ouvido direito: ___________________________________________ 

Ouvido esquerdo: _________________________________________ 



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família238

FUNÇÃO DOS MEMBROS:
Superiores: - proximal: Direito:      positivo    negativo

Esquerdo:  positivo    negativo
(positivo: tem difi culdade ou dor; negativo: não tem difi culdade ou dor)
- pinça digital: Direito:     positivo    negativo

Esquerdo:  positivo    negativo
(positivo: não consegue ou tem difi culdade; negativo: consegue)

DOMICÍLIO E QUEDAS:
Sofreu alguma queda nos últimos 12 meses?  Não    Sim — quantas: ___________ 
Foi em casa:  Não    Sim
Caracterização de segurança do domicílio:
 escadas (quantas: _____)              iluminação interna defi citária
 tapetes soltos                                iluminação externa defi citária
 excesso de móveis                         objetos do dia-a-dia de difícil alcance
 difícil acesso ao domicílio             apoio no banheiro

ATIVIDADES DIÁRIAS: recentes e que faz sem auxílio:
 levanta da cama                     veste-se                         troca sapatos
 levanta da cadeira                  toma banho                  come
 deambula                              vai ao banheiro             bebe
 prepara refeições                    faz compras                  passeia na rua

NUTRIÇÃO:
Peso usual (aferido ou informado): __________ Peso atual: ____________
Altura: ____________ Perda de peso — Último mês: ___________________

Últimos 6 meses: _______________
CONTINÊNCIA URINÁRIA:
Perda involuntária de urina:   Não    Sim
Se sim, quantas vezes: ________ Causa problemas:  Não    Sim

ATIVIDADE FÍSICA:
Sedentário:  Não       Sim

SEXUALIDADE:
Vida sexual ativa:   Não    Sim
Algum problema?   Não    Sim — Qual? ________________________________ 

ESTADO MENTAL:
Repetir os nomes de três objetos: maçã, mesa, caneta.
Imediato:   Não     Sim        Após 3 minutos:   Não    Sim

HUMOR:
Sente-se triste ou desanimado frequentemente?  Não    Sim
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SUPORTE SOCIAL:
Mora sozinho? :   Não        Sim
Caso adoeça, tem quem possa ajudá-lo?
 Não
 Sim: Nome: ___________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 
Telefone: __________________________ 

Cuida de pessoa doente?  Não    Sim
Escolaridade:  nenhuma                                Médio completo
                      Fundamental incompleto        Superior incompleto
                      Fundamental completo           Superior completo
                      Médio incompleto                  Pós-graduação
Renda pessoal:
 Não    Sim — Quanto? ________________________

DATA: _________________________ 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: _______________________________ 

5.5 - PROGRAMA MAIS VIDA:
ATENDIMENTO AO IDOSO FRÁGIL:

• Atendimento na ACISPES: avaliação multidimensional do idoso. Não acompanham, só avaliam e traçam um programa 
terapêutico a ser executado pela UBS.

• Idoso frágil: 
 º todos acima de 80 anos;
 º de 60 a 80 anos:

 ■ mais de cinco patologias;
 ■ em uso de mais de cinco fármacos;
 ■ internações frequentes (pelo menos uma no último ano);
 ■ história de quedas (uma por semestre);
 ■ vulnerabilidade (isolamento social e/ou familiar). 

• Qualquer profi ssional de nível superior pode encaminhar;
• Para encaminhar: referência/contrarreferência, exames, identidade e cartão SUS;
• Telefone para marcação do atendimento:  3313-4026;
• Exames de alto custo mais rápidos;
• A marcação é imediata;
• Após a bateria de avaliações (pode demorar o dia todo: neste caso é oferecido almoço lá mesmo) a equipe se reúne e monta o 

plano de cuidados, que pode ser enviado on-line ou através do próprio cuidador.





6.1 -  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 
MENTAL:

6.1.1. INTRODUÇÃO:

A chegada do paciente no Serviço de Saúde:
• acolhimento por um profi ssional da equipe;
• após a primeira abordagem, defi nir qual ou quais profi ssionais serão solicitados no 

atendimento;
• o quadro apresenta gravidade suficiente para exigir uma avaliação específica da 

Saúde Mental?;
• trocar ideias com os outros profi ssionais da equipe.
• Encaminhamento à Saúde Mental:
• premência e local do atendimento;
• encaminhamento: escrito e contato pessoal (por telefone) sempre que possível;
• evitar perda de avanços obtidos;
• não perder de vista a reabilitação psicossocial.

6.1.2. ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL NAS UAPS:

Inversão de prioridades da Saúde Mental: um problema a considerar:
• Perfi l da clientela que se destina à Saúde Mental, na maioria das UBS:

 º usuários “problemáticos”;
 º usuários habituais de benzodiazepínicos e antidepressivos (história de vida 

complicada, momento difícil de vida);
 º crianças/adolescentes com problemas de aprendizagem e ou comportamento;
 º pacientes em sofrimento mental grave, estabilizados, demandando renovações 

de receituário.

CAPÍTULO 6 

SAÚDE MENTAL
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• Necessidade:
 º priorizar, mesmo nas UBS, os quadros mais graves e mais agudos;
 º reconsiderar a forma de abordagem da clientela habitual (procurar outras saídas e alternativas, sem mascarar os problemas de 

suas vidas tratando-os como problemas de Saúde Mental).

6.1.2.1. Fluxos de encaminhamento à Saúde Mental:

•  paciente em crise: Saúde Mental ou SUP;
• prática da referência/contrarreferência;
• Saúde Mental deve discutir os casos com as equipes;
• egressos de hospitais psiquiátricos → toda a atenção nas UBS;
• articulação com centros de convivência e outros afi ns;
• importante: os portadores de sofrimento mental podem participar de grupos de controle (hipertensos, diabéticos, saúde da 

mulher, etc.).

6.1.3. REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL:

Normalmente a reabilitação é considerada separada da assistência, como uma etapa que vem depois do tratamento, tanto na 
cronologia quanto em importância. Mas, segundo Benedetto Sarraceno, reabilitação seria “um conjunto de estratégias orientadas para 
aumentar as oportunidades de troca de recursos e de afetos – decisiva é a perspectiva da negociação”. É convidar o paciente a exercer 
plenamente aquilo de que se faça capaz (pouco ou muito que seja esta capacidade). É a reabilitação como direito de cidadania.
Caminhos:
• ofi cinas terapêuticas (produzindo sentidos);
• centros de convivência (criação e arte);
• grupos e associações de produção solidária (conquista do trabalho);
• residências terapêuticas (habitando a cidade);
• ações intersetoriais (serviço social, educação, saúde, justiça, CLS, etc.);
• associações de usuários e familiares. 

6.1.4. TEORIA DAS CRISES:

• Para não sofrer de um transtorno mental, uma pessoa necessita de satisfações (físicas, psicossociais e socioculturais) adequadas 
às diversas etapas de crescimento e desenvolvimento. Ao longo destas etapas, ela passará por diversas “crises” previsíveis ou não.

• Crises: são pontos ou períodos de transição que representam tanto uma oportunidade para o desenvolvimento da personalidade 
como um risco de maior vulnerabilidade para o transtorno mental. O fator essencial nas crises é o equilíbrio entre o problema 
e os recursos disponíveis para o indivíduo superá-las. Temos dois tipos de crises: evolutivas e acidentais.

• Crises evolutivas: são períodos de transição entre as fases normais do desenvolvimento da personalidade (com perturbações 
nas áreas cognitiva e afetiva).

• Crises acidentais: também são períodos de transição só que precipitados por acontecimentos da vida (ou estressores) que 
implicariam em ameaça de ou perda súbita na satisfação das necessidades básicas ou situações de grandes exigências associadas 
com a oportunidade de obter mais satisfações.
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• Esta teoria permite uma abordagem preventiva, pois a resistência ao transtorno mental pode ser aumentada, ajudando o 
indivíduo a estender ou aumentar seu repertório de capacidades ou habilidades efetivas para resolver problemas ou lidar com 
as fases evolutivas.

• Problemas crônicos: ou caracterológicos – requerem a contribuição do especialista, no mínimo, como consultor. Se, na 
investigação de crises passadas, for identifi cada uma sucessão de crises mal-resolvidas, recomenda-se o encaminhamento para 
atendimento especializado.

6.1.4.1. Fatores estressores agudos em ordem crescente de impacto:

Tabela 6.1: Fatores estressores agudos:

Adultos
Término de namoro, entrada para a universidade, saída de casa dos fi lhos, casamento, separação 
conjugal, abortamento espontâneo, perda de emprego, aposentadoria, nascimento do 1º fi lho, vítima 
de estupro, doença física importante diagnosticada, morte do cônjuge, desastre natural devastador.

Crianças e adolescentes Término de namoro, saída da escola, expulsão da escola, nascimento de irmão ou irmã, gravidez 
indesejada, prisão, abuso físico ou sexual, morte do pai ou da mãe, morte de ambos os pais.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

6.1.4.2. Fatores estressores crônicos em ordem crescente de impacto:

Tabela 6.2: Fatores estressores crônicos:

Adultos
Discussões na família, insatisfação no trabalho, residir em zona de alta criminalidade, criar os fi lhos 
sozinhos (o pai ou a mãe), problemas fi nanceiros graves, difi culdades signifi cativas com o empre-
gador, desemprego, pobreza, doença grave em si mesmo, doença grave em fi lho, vítima de abuso 
físico, psicológico ou sexual crônico, estar preso como refém ou sequestrado, experiência em campo 
de concentração.

Crianças e adolescentes
Morar em habitação superlotada, brigas e discussões na família, doença incapacitante no pai ou na 
mãe, desavenças crônicas dos pais, pais severos ou que rejeitam a criança, doença com risco de vida 
na mãe ou no pai, trocas frequentes de lares adotivos, abuso físico, psicológico ou sexual recorrente, 
doença crônica com risco de vida.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

6.1.4.3. Procedimentos nas intervenções em crises: 

• promover acessibilidade geográfi ca e psicológica do profi ssional, disponibilidade.
• manter atitude de compreensão e de empatia ante a situação vivida pelo paciente.
• revisar, com o paciente, a história do desenvolvimento da crise atual, de modo que ele possa compreender o curso dela.
• identifi car situações de crises análogas no passado do paciente, examinando o modo de resolução delas.
• estimular e apoiar toda vez que o paciente se propuser a dar passos práticos e realistas para resolver a crise atual.
• comprometer o paciente em um esforço compartilhado para a resolução da crise atual.
• deixar de lado problemas crônicos e caracterológicos.
• promover a alteração de forças (restauração do equilíbrio no grupo social do paciente, tentando a eliminação de obstáculos que 

se oponham a novas relações interpessoais). Pode-se valer dos recursos terapêuticos de grupos homogêneos de ajuda mútua 
para diversas situações clínicas.
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• satisfazer-se com a resolução da crise atual, deixando a “porta aberta” para um seguimento pós-alta (follow up), por meio de 
uma consulta ou de uma notícia por telefone ou similar. 

• Psicofarmacoterapia: indicada se houver psicopatologia subjacente à crise. Contraindicada em crises evolutivas sem 
componentes caracterológicos ou crônicos. Princípio geral da psicofarmacoterapia: não utilizá-la quando se puder obter os 
mesmos resultados sem fármacos.

6.1.5. PONTO DE ATENÇÃO: UAPS:

A UAPS deve ser o ponto central do sistema integrado de atenção à Saúde Mental. 
Avaliação:

6.1.5.1. Anamnese: 

• razão da procura;
• idade de início e periodicidade;
• realidade da vida diária;
• entendimento sobre tratamentos prescritos anteriormente;
• grau de cooperação do paciente;
• história familiar;
• suporte social e familiar;
• informações específi cas:

◊ história do desenvolvimento (na criança);
◊ tipo e quantidade de substância de abuso (se for o caso);
◊ síndrome de abstinência anterior (se for o caso);
◊ presença de sintomas e quadros clínicos associados;
◊ nas mulheres em idade fértil investigar: uso de métodos.

Na consulta, ouvir o paciente de preferência sozinho em algum momento, depois de ouvir o acompanhante. Não há 
um roteiro pré-defi nido e deve-se intervir na entrevista, sempre que se fi zer necessário (pedir melhores explicações, algumas 
informações adicionais, etc.). Transmitir ao paciente seu interesse em ouvi-lo e ajudá-lo. Partir da queixa principal e determinar 
o mais precisamente possível sua história. Não se contentar com queixas inespecífi cas do tipo: “tenho depressão” ou “preciso 
de remédios controlados” – buscar o signifi cado destas queixas para o paciente. Precisar sempre quando e como o quadro atual 
começou, não só em termos de data, mas também de circunstâncias de vida. Verifi car como evoluiu o quadro: períodos de melhora 
ou piora, fatores agravantes ou atenuantes, internações anteriores, tratamentos anteriores, surgimento de novos sintomas, etc. 
Lembrar: não é um interrogatório → há o desejo de ajudar e entender, mas não de descobrir o que ele poderia estar escondendo 
de nós. Procurar conhecer a história familiar do paciente e a situação inter-relacional intradomiciliar.

6.1.5.2.  Exame clínico:

• exame físico;
• exame neurológico simples;
• exame do estado mental;
• anotar:

◊ aparência geral (sua aparência é cuidada? Seu modo de vestir chama a atenção por algum motivo?);
◊ interação com o examinador (responde com objetividade ou mostra-se evasivo e vago?);
◊ atividade psicomotora (apresenta algum grau de inibição ou está agitado?);
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◊ afeto e humor (estado emocional);
◊ linguagem (se expressa de forma coerente ou desordenada?);
◊ presença ou não de alucinações (relata vozes, ideias que pareçam delirantes ou outras vivências bizarras?);
◊ pensamento: velocidade e conteúdo (delírio, preocupações, obsessões, auto e hetero-agressividade); 
◊ nível de consciência;
◊ orientação espacial, temporal e pessoal (sabe onde está, quem é, que dia é hoje?);
◊ memória (está preservada?);
◊ concentração;
◊ inteligência.

Verifi car se há concordância entre o que é observado e o que o paciente relata. Avaliar a situação atual: até que ponto o transtorno 
mental está afetando a vida do paciente e quais são os suportes com os quais ele pode contar (familiar, comunitário, econômico, etc.).

Sinais indicadores de gravidade:
• agitação;
• delírio e/ou alucinações;
• delirium;
• distúrbios do movimento;
• intoxicação ou abstinência de substâncias psicoativas;
• risco de suicídio;
• suspeita de negligência ou abuso;
• contexto desfavorável (pessoa incapaz de cuidar de si mesma e sem suporte familiar).

Condições clínicas associadas: patologias médicas gerais que cursam com transtornos mentais, quando não diagnosticadas, 
interferem no resultado terapêutico. Indicadores sugestivos de transtorno mental ligado a uma condição orgânica:
• início agudo e episódio único;
• idosos (sem histórico anterior de transtorno mental);
• uso de substâncias psicoativas e de medicações;
• doenças conhecidas concomitantes: AIDS, toxoplasmose, quadros infecciosos, aterosclerose, insufi ciência cardíaca, renal ou 

hepática, hipóxia, etc.   
• antecedentes de TCE ou politraumatismos;
• sinais de comprometimento neurológico e da cognição;

Observar outros fatores associados:
• suspeita ou comprovação de maus-tratos na infância, adolescência, mulher ou idoso;
• riscos devidos a condições sócio-econômicas; 
• abandono escolar;
• analfabetismo;
• confl itos com a lei;
• vulnerabilidade a situações de risco para DST/AIDS.

6.2 - O PACIENTE-PROBLEMA

6.2.1. INTRODUÇÃO:

• “Um problema da interação médico-paciente, com um paciente incapaz de reconhecer os determinantes psicossociais de sua enfermidade 
e um médico despreparado para compreender e avaliar de um modo adequado o que se passa com a pessoa do doente”.
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6.2.1.1. Características: 

• queixas de sintomas físicos com duas peculiaridades: falta (ou parece faltar) uma base orgânica e os fatores psicossociais são 
mais relevantes que em outras condições médicas.

• comum: não fechar o diagnóstico, paciente insatisfeito, risco de iatrogenias → paciente poliqueixoso.
• O problema do médico diante destes pacientes: ele precisa compreender os sentimentos que o paciente desperta nele, o que se 

passa com o paciente e o que ocorre entre eles. Atender ao paciente sem negligenciar suas necessidades físicas, mas, sem com 
isto, agravar seu transtorno psiquiátrico, ao reforçar seus sintomas.

• Lembrete: o problema dos somatizadores quase nunca é totalmente psicológico ou totalmente orgânico, mas uma complexa 
combinação de ambos. Daí a importância de uma concepção multifatorial do adoecer. É essencial lidar com o confl ito 
entre a experiência subjetiva (sofrimento) do paciente e a objetividade das categorizações diagnósticas do médico (patologia). 
Refugiar-se em um dos polos não resolve o confl ito e aumenta os mal-entendidos na relação médico-paciente.

• Somatizador:
 º sentido amplo: histeria, conversão, hipocondria, doenças psicossomáticas, sintomas físicos da ansiedade e da depressão, 

transtornos somatoformes do tipo somatização propriamente dita.
 º sentido estrito: somente os transtornos somatoformes.

6.2.2. TRANSTORNOS SOMATOFORMES:

• Característica: presença de sintomas físicos não totalmente explicáveis por uma condição médica geral.
• Defi nição:

 º critérios de exclusão: condições clínicas orgânicas que são afastadas.
 º sinais positivos: angústia, preocupação intensa, caráter polissintomático, mutante e dramático das queixas, resistência à 

aceitação de vinculação com aspectos emocionais, ressentimento com o médico por “não entendê-lo”, busca incessante de 
novos atendimentos e reações contrarreferenciais do médico assistente (desgosto, enfado, irritação, raiva, etc.).

 º a produção dos sintomas não está sujeita a um controle voluntário por parte do paciente → entender bem esta característica 
pode auxiliar no entendimento e discernimento das reais necessidades do paciente.

 º são transtornos heterogêneos, com sintomas que tendem a ser fluidos e inconstantes – provoca mudanças sucessivas 
no diagnóstico.

• Principais transtornos: 

Quadro 16: Principais transtornos somatoformes:

Somatização
Conversivo
Doloroso
Hipocondria
Dismórfi co corporal (dismorfofobia)

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

Tabela 6.3: Transtornos somatoformes e suas características:
TRANSTORNO CARACTERÍSTICAS QUEIXAS INÍCIO CLÍNICA

SOMATIZAÇÃO
Queixas somáticas

múltiplas, recorrentes,
clinicamente
significativas.

Excedem o esperado
Antes de 30 anos.

Prolonga por vários
anos.

Sintomas dolorosos,
gastrointestinais,

sexuais,
pseudoneurológicos
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TRANSTORNO CARACTERÍSTICAS QUEIXAS INÍCIO CLÍNICA

CONVERSÃO
Sintomas ou defi ciências

que afetam a função
motora ou sensorial

voluntária

Frequente: precedido
de confl itos ou evento

traumático.
Agudo, entre o fi nal
da infância e início

da idade adulta.

Paresias e/ou
parestesias.

HIPOCONDRIA
Focado nas funções

corpóreas. Consulta é
um monólogo do paciente.

Mais preocupado com
a doença do que com
sintomas dramáticos.

Qualquer idade. 
Mais

frequente em 
adultos
jovens.

Agudo, curso 
crônico

com períodos de
exacerbação e

remissão completa.

Sintomas presentes
por mais de 6 meses.

TRANSTORNO
DISMÓRFICO

CORPORAL

Preocupação consome
horas por dia e prejudica
vida social e ocupacional

Defeitos imaginados
ou supervalorizados

Em geral na
adolescência.

Gradual ou súbito,
curso quase
contínuo

Pode ser focado em
uma parte ou várias

do corpo.

TRANSTORNO
FACTÍCIO

Sinais e sintomas sob
controle voluntário do

paciente.

Produção intencional
de sinais e sintomas,

falsifi cação de exames,
condições auto-

infl igidas. Mais comum:
predomínio de sintomas

físicos.

Episódios intermitentes,
sem ganhos secundários.

Síndromes de Muchausen,
Muchausen por procuração,
conduta mutiladora e auto-

destrutiva.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

Tabela 6.4: Transtornos somatoformes e suas características (continuação)

TRANSTORNO APRESENTAÇÃO 
DAS QUEIXAS PREVALÊNCIA ASSOCIAÇÕES DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL COMORBIDADES

SOMATIZA-
ÇÃO

 
Dramática,

exagerada ou vaga

0,2 a 2% da
população geral

Mais comum em
mulheres

Ansiedade, depressão,
abuso de substâncias,
comportamento anti-

social e impulsivo.
Tentativas de suicídio e
desavenças familiares.

CONVERSÃO Sintomas de
curta duração.

Pré-púberes:
distribuição

igual entre os
sexos.

Adultos: mais
em mulheres.

Traços histéricos de
personalidade; la bella

indiff erénce.
Doença física

Ansiedade, depressão,
esquizofrenia, doença

orgânica.

HIPOCON-
DRIA

Extensa, com
riqueza de detalhes,

pouco afeto,
múltiplas consultas,

deterioração da
relação médico -

paciente

Em APS, 2 a 7%
dos

atendimentos.

Doença física,
ansiedade generali-

zada,
fobias, episódio

depressivo maior,
transtorno obsessivo-

compulsivo e
dismorfofobia.
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TRANSTORNO APRESENTAÇÃO 
DAS QUEIXAS PREVALÊNCIA ASSOCIAÇÕES DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL COMORBIDADES

TRANSTORNO
DISMÓRFICO
CORPORAL

Alguns evitam
descrever o

“defeito” em
detalhes.

Distribuição
igual entre os
sexos, maioria
com 20 a 40
anos. Alto

percentual de
solteiros e

desempregados.

transtorno obsessivo-
compulsivo, psicose,
hipocondria mono-
sintomática, trans-

torno
delirante tipo somá-

tico,
anorexia nervosa,

transtorno de iden-
tidade

de gênero.

TRANSTORNO
FACTÍCIO

Relato colorido e
inconsistente.

1% dos pacientes 
que procuram a
Saúde Mental.

Doença física.

Transtorno de per-
sonalidade

do tipo social, 
bordeline,

histriônico ou nar-
cisista.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

6.2.2.1. Como suspeitar e quando diagnosticar:

• Atendimento holístico: considerar todos os motivos pelos quais aquele indivíduo procurou atendimento naquele momento;
• Investigar a causa da consulta de forma sistemática: auxilia na identifi cação do “motivo oculto” da consulta.

6.2.3. MANEJO CLÍNICO:

• Tratar o “paciente-problema” exige do médico disponibilidade, conhecimento e paciência.
• Diagnosticar e tratar os sintomas físicos associados, sem induzir ao uso excessivo de fármacos.
• Tratar a psicopatologia associada (se presente).
• Passos:

 - lembrar que o paciente está precisando de ajuda. Demonstrar interesse genuíno, conduzindo uma anamnese 
cuidadosa. Não fragmentar o paciente em orgânico ou psíquico. Investigar sistematicamente os motivos da 
consulta, tanto aparentes quanto ocultos.

 - manter uma postura investigadora. Utilizar a escuta como instrumento terapêutico. Procurar 
não rejeitá-lo. Confrontações nunca são úteis. 

 - tentar estabelecer o diagnóstico o mais precocemente possível. Evitar reforçar o comportamento 
somatizador com condutas iatrogênicas – novos exames só devem ser solicitados quando justifi cados. O 
médico deve preservar a sua capacidade de pensar. 

 - manter-se atento à possibilidade do paciente ter ou vir a ter uma patologia física.
 - considerar os sentimentos despertados em si pelo paciente. Lembrar que a incerteza é inerente a 

qualquer atividade científi ca, inclusive a Medicina.
 - estabelecer um vínculo sólido e permanente – agendar consultas regulares- assumir uma posição de 

referência para o paciente.
 - auxiliá-lo no processo de decodifi cação de seus sintomas, estabelecendo a relação entre as queixas orgânicas 

e o sofrimento emocional. Tentar correlacionar o início dos sintomas com eventos desencadeantes 
sempre que possível. Usar intervenções como: imagino o quanto isso tem lhe incomodado; como era a 
sua vida quando esses sintomas apareceram; posso tentar compreender como você se sente.



249A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

 - permitir a participação do paciente nas decisões do tratamento → melhora a adesão ao plano terapêutico.
 - estimular a reabilitação, incluindo exercícios físicos e atividades sociais.
 - estabelecer alianças com os familiares e membros da equipe de saúde para evitar a procura de outros 

serviços de saúde.
 - quando necessário, encaminhar ao psiquiatra, conversar sobre isto com o paciente. Tentar encaminhar 

após contato prévio com o especialista. Coordenar os atendimentos recebidos de outros especialistas.

6.2.4. OUTRAS CONDIÇÕES COMO MOTIVOS OCULTOS DE CONSULTA:

• Condições de problemas de adaptação pessoal ou na sociedade, sem transtorno mental.

6.2.4.1. Estresse ou Situação de Crise:

• Podem levar a uma consulta médica. Associam-se a crises pendentes: evolutivas ou acidentais: ou os pacientes não identifi cam 
o motivo de seu desconforto ou o consideram banal e, devido a isto, se apresentam com queixas somáticas.

• Tentar identifi car o motivo oculto. Mostrar atitude positiva, estabelecer uma relação de confi ança e demonstrar interesse pela 
vida do paciente. Lembrar que as pessoas têm consciência de seu problema e tendem a relatá-lo quando encorajados.

6.2.4.2. Necessidade de informação/educação:

• Procura de conhecimento e educação, mais do que de diagnóstico e cura. É comum que seja o desejo de ouvir uma segunda 
opinião sobre um diagnóstico ou tratamento. Muitas vezes envolve a busca de orientação sobre métodos contraceptivos ou 
outros tipos de orientação (como obter um benefício, p.ex.).

6.2.4.3.  Isolamento social:

• busca de apoio e acolhimento em situações de isolamento: o médico como substitutivo para familiares, amigos ou a religião.

6.3 - SOFRIMENTO MENTAL GRAVE: QUADROS CLÍNICOS

6.3.1. INTRODUÇÃO:

No sofrimento mental difi cilmente poderemos estabelecer uma sequência de etiologia, histopatologia e fi siopatologia como em 
outros tipos de patologia. Mas são quadros que têm uma realidade clínica muito precisa, demandando atenção, cuidados e tratamento.

6.3.2. QUADROS CLÍNICOS:

• Com substrato orgânico:
 º demências
 º delirium

• Sem substrato orgânico:
 º Psicoses: quadros severos e persistentes, vivências bizarras:

◊ esquizofrenia
◊ paranoia
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◊ transtornos graves de humor
 º Neuroses: vivências psíquicas exacerbadas:

◊ ansiedade
◊ tristeza
◊ medo
◊ “manias”
◊ etc.

Tabela 6.5: Estudo comparativo: transtornos orgânicos X psicoses/neuroses:

Característica Transtorno Orgânico Psicose/Neurose

• Fundamento orgânico Conhecido Não identifi cável

• Esfera cognitiva Comprometimento primário
Sem comprometimento primário; pode 

ter comprometimento secundário a outras 
alterações psíquicas.

• Lesão orgânica, alteração metabólica 
ou tóxica

Sim Não

• Quadros neuropsiquiátricos devidos a causas 
médicas gerais ou relacionados a intoxicação/
abstinência por droga psicoativa.

Sim Não

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

6.3.3. RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO: 

OBS: transtornos de personalidade podem ser considerados uma forma ou uma manifestação das neuroses. Sintomas diferentes 
podem ser encontrados nos grupos anteriormente citados: transtornos alimentares, do sono, disfunção sexual, etc.
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6.3.4. QUADROS PSIQUIÁTRICOS ORGÂNICOS:

• o nível de consciência e a memória dependem da preservação da neuroanatomia e da neurofi siologia cerebrais.
• Delirium: alterações sobretudo do nível de consciência.
• Demências: alterações mais importantes são da memória.

6.3.4.1. Quadro diferencial entre Delirium e demência:

Quadro 17:  Delirium X Demência:
Delirium Demência

Etiologia frequentemente extraencefálica Etiologia cerebral é primária
Geralmente não há substrato cerebral histopatológico Substrato histopatológico cerebral costuma ser irreversível
Costumam ser quadros agudos e reversíveis Quadros crônicos com agravamento progressivo
Afetam, sobretudo, o nível de consciência Afetam, sobretudo, a inteligência e a memória
Exemplo: delirium tremens no alcoolista Exemplo: doença de Alzheimer

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de saúde de Minas Gerais, 2006

6.3.5. AS PSICOSES:

6.3.5.1. Sintomas:

• mais característicos: marcados pela incompreensibilidade e estranheza;
• dois grupos:

 º sintomas ou fenômenos elementares: delírios, alucinações verbais, alterações da consciência do eu; 
 º outros: alterações graves dos sentimentos vitais, sintomas negativos. 

6.3.5.2. Sintomas ou fenômenos elementares:

• estão incluídos entre os sintomas positivos das psicoses;
• são psicologicamente incompreensíveis;
• são vivências psíquicas de forma ou estrutura anômala;
• são eles:

 º delírio: vivências delirantes primárias e sua elaboração;
 º alucinações: auditivas, verbais e outras;
 º alterações da consciência do eu (vivências de infl uência).

• delírio: transformação global da consciência da realidade (desafi o ao pensar);
• vivências delirantes primárias: imposição de novas signifi cações, não compartilháveis com outras pessoas — são extravagantes, 

bizarras, como mensagens endereçadas ao sujeito, tornam o paciente perplexo (são estranhas para ele também) e que, também, 
o fazem se sentir avisado → propiciam a instalação de ideias de perseguição;

• elaboração delirante: uma história que o sujeito tenta montar para dar sentido a certas coisas incompreensíveis e absurdas que 
estão acontecendo com ele (é uma tentativa compreensível de lidar com a dimensão incompreensível das vivências delirantes 
primárias). Ajudam a defi nir:

◊ sistema delirante mais sistematizado, mais rígido e fechado → paranoia;
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◊ se não chegar a constituir um delírio sistemático → esquizofrenia;
◊ atividade delirante produz construções signifi cativas, embora fragmentárias e bizarras → esquizofrenia paranoide;
◊ elaboração delirante pobre ou ausente → esquizofrenia hebefrênica.

• alucinações auditivas: vozes surgem sobre um fundo de clareza da consciência, não havendo qualquer distúrbio do aparelho 
sensorial e, às vezes, o paciente percebe que só ele as escuta;

• alterações da consciência do eu (consciência do eu → privacidade e autonomia da própria vida psíquica): fenômenos de 
subtração, bloqueio ou roubo do pensamento.

6.3.5.3. Outros sintomas psíquicos importantes:

São:              
           
            

 - alterações graves dos sentimentos vitais;
 - sintomas negativos.

Alterações graves dos sentimentos vitais: a sensação da própria vitalidade e corporalidade encontra-se profundamente 
alterada. Podem ser:
• tristeza vital: característica do melancólico. É mais um vazio de sentimentos do que tristeza propriamente dita → sintoma 

nuclear do episódio depressivo grave ou melancolia (inércia, apatia, lentifi cação psicomotora, profundo desinteresse por si 
mesmo e pelos outros);

• exaltação vital: animação extraordinária. O sujeito acha que pode tudo → ocorre uma mania (ritmo vital, fala, andar e apetite acelerados);
• inquietude ou agitação psicomotora;
• desvitalização: perda signifi cativa de energia e vitalidade.

Sintomas negativos: característicos da esquizofrenia se relacionam com um esvaziamento psíquico. Podem ser simultâneos 
aos elementares mas, normalmente, surgem depois:
• inércia: desinteresse, apatia, tendência ao isolamento → evolução: quadro grave de embotamento afetivo e autismo. Pioram 

com o uso de psicofármacos;
• desagregação do pensamento: estereotipias (repetição constante e monótona das mesmas frases ou gestos) e saladas de palavras 

(frases sem sentido);
• ambivalência, risos imotivados, puerilidade, estranheza de gestos e comportamentos;
• traço clínico dos sintomas negativos: aspecto maquinal, automático (neurolépticos intensifi cam esta aparência de robô).

6.3.5.4. Principais formas clínicas das psicoses:
 

• paranoia
• esquizofrenia:
  ◊ esquizofrenia paranoide

◊ esquizofrenia hebefrênica
◊ esquizofrenia catatônica residual

• transtornos severos de humor:
  ◊ episódio depressivo grave (melancolia)

◊ mania
◊ transtorno bipolar

• esquizofrenia: é a forma mais grave de transtorno mental, tem uma prevalência de 1% a 3% da população total; é rara antes 
dos 10 anos e depois de 50 anos;

• paranoia: o sintoma-chave é o delírio e preserva a personalidade anterior à crise;
• melancolia: a principal característica é a tristeza vital, o paciente não tem interesse em sensibilizar ninguém, ocorre ideação suicida;
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• mania: a principal característica é a exaltação vital, ocorre fuga de ideias;
• transtorno bipolar: alterna crises de melancolia e mania, com intervalo de recuperação psíquica entre as crises.

6.3.6. NEUROSES:

6.3.6.1. Introdução:

•  sintomas e vivências neuróticas são psicologicamente compreensíveis;
• pensamentos, sentimentos e atitudes que também se encontram na vida psíquica normal, mas que se apresentam de forma 

exacerbada e prejudicial para a vida do paciente;
• podem assumir feições muito graves e até incapacitantes;
• só quando estas características se apresentam de forma patológica (excessivos, frequentes, insistentes, seriamente prejudiciais à 

vida) é que diagnosticamos uma neurose;
• conduta: não permitir que o paciente fi que centrado na descrição ou repetição da queixa, mas convidá-lo a falar sobre si, sua maneira 

de lidar com as pessoas e as situações, suas relações afetivas, sociais e profi ssionais. Verifi car as relações dos sintomas com a história do 
paciente e circunstâncias atuais de sua vida. Sempre buscar as circunstâncias que fazem surgir ou se agravar os sintomas.

6.3.6.2. Principais formas de neuroses:
   

6.3.6.2.1. De ansiedade:
      

◊ principal sintoma é a ansiedade;
◊ ansiedade: medo sem um objeto defi nido;
◊ frequentemente se acompanha de manifestações somáticas ou fi siológicas (dispneia, taquicardia, tensão muscular, tremores, 

sudorese, tonturas, etc.);
◊ tipos:   

 - transtorno generalizado de ansiedade
 - transtorno do pânico
 - transtornos fóbicos
 - fobias específi cas
 - fobias sociais

  

 6.3.6.2.2. Histérica:
    

◊ somatomorfos: transtorno conversivo e o “poliqueixoso”;
◊ dissociativos: amnésia aparente (são esquecidos determinados fatos com signifi cado emocional) e visões ou vozes imaginadas;
◊ todos trazem uma queixa endereçada ao Outro e que é também do Outro → de certa forma quer dizer que o saber do médico 

não é sufi ciente para tratá-lo e esta atitude se repete com as pessoas de sua família; 
◊ de certa forma queixam mais do que as pessoas não quererem lhes dar o bastante: elas não querem e não são capazes de lhes dar o bastante;
◊ esta agressividade latente também é uma demanda amorosa;
◊ levar em conta não só o conteúdo das queixas mas o seu surgimento, endereçamentos e os impasses de relacionamento que revelam.

6.3.6.2.3. Obsessiva: 
   

◊ transtorno obsessivo-compulsivo;
◊ pessoas conhecidas como “sistemáticas”;
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◊ propensas a rituais e manias;
◊ indecisas, parcimoniosas, tendem a ruminar pensamentos, sentimentos e lembranças; 
◊ sintomas clássicos: obsessões e compulsões;
◊ obsessões: ideias que se impõem ao paciente (pensa nelas mesmo quando não quer);
◊ paciente não realiza os impulsos, mas tem um grande medo de vir a fazê-lo;
◊ compulsões: formas de exorcizar as ideias obsessivas (rituais);
◊ em geral, o paciente não consegue deixar de cumprir os rituais compulsivos (proteção mágica); 
◊ geralmente é mais fácil identifi car as compulsões, pois o paciente não fala das obsessões;
◊ pode ser difícil diferenciar uma neurose obsessiva grave de uma psicose.

  

 6.3.6.2.4. Episódios depressivos em neuróticos:
    

◊ tipos:   

         

 ■ leves
 ■ moderados
 ■ graves:        

         

 - com sintomas psicóticos
 - sem sintomas psicóticos

◊ caracteriza-se por: disposição de ânimo triste, desinteresse pelas atividades cotidianas, uma certa desvitalização (de leve a moderada);
◊ pacientes sentem desejo e alívio em falar a seu respeito, costumam pedir ajuda  e os episódios têm um caráter reativo.

6.4 – PSICOFÁRMACOS

6.4.1. ANTIPSICÓTICOS:

Tabela 6.6: Antipsicóticos típicos:

Nome do Fármaco Dose 
equivalente (mg)

Dose média 
(mg/dia)

Faixa terapêutica 
(mg/dia) Observações

Clorpromazina 100 250 – 600 50 – 1.200

• baixa potência;
• evitar uso em idosos e epiléticos;
• sedativa;
• risco de hipotensão.

Haloperidol 2 5 - 10 2 - 20
• alta potência;
• atentar para as reações extrapiramidais.

Levomepromazina 120 100 - 300 25 - 600

• baixa potência;
• evitar o uso em idosos e epiléticos;
• muito sedativa;
• risco de hipotensão.

Trifl uoperazina 5 10 - 20 5 - 40
• média potência;
• atentar para reações extrapiramidais.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006



255A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

Tabela 6.7:  Antipsicóticos típicos de depósito:
Nome/apresentação Frequência de aplicação Observações

Decanoato de haloperidol
50 mg/ml 15/15 ou 30/30 dias 1 ampola IM/mês = 2,5 mg, VO/dia

Enantato de fl ufenazina
25 mg/ml 15/15 dias Dose oral X 2,5 = dose de depósito

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

Tabela 6.8:  Antipsicóticos atípicos:
Nome Doses médias (mg/dia) Faixa terapêutica (mg/dia) Observações

Clozapina 300 - 450 200 - 500
Risco de agranulocitose e convulsões. Muito se-
dativa. Ganho de peso e sialorréia expressivos. 
Necessidade de controle hematológico (semanal 
nas primeiras 18 semanas e mensal depois disto)

Risperidona 4 - 6 2 - 8
Pode causar sintomas extrapiramidais em doses 
mais elevadas. Sedativa. Poucos efeitos anticoli-
nérgicos. Boa escolha para idosos.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

Tabela 6.9: Efeitos adversos extrapiramidais e sua abordagem:

Nome Descrição Manejo

Parkinsonismo 
(impregnação)

• hipertonia plástica (“sinal da roda dentada”: 
rigidez cedendo em etapas sucessivas frente à 
movimentação passiva das articulações);

• acinesia (diminuição de movimentos, da 
mímica facial, etc.). Pode ser confundida com 
depressão ou sintomas negativos;

• Tremor de repouso.

• buscar redução máxima de dose;
• se possível, usar antipsicótico com menor 

incidência de sintomas extrapiramidais;
• se não puder fazer as anteriores, utilizar 

medicamentos anti-parkinsonianos (ver quadro).

Distonia

• contrações involuntárias de, potencialmente, 
qualquer grupo muscular (pescoço, membros, 
tronco, face);

• pode apresentar-se como crise oculógira, 
opistótono, torcicolo, abertura forçada da 
boca, protrusão da língua, disartria, trismo;

• quadros agudos associados a uso recente são 
mais comuns que a apresentação crônica.

Na crise aguda:
• anticolinérgicos ou anti-histamínicos, IM (por 

exemplo: 1 ampola, IM, de biperideno ou 
prometazina);

Como profi laxia de novos episódios:
• buscar redução máxima de dose;
• se possível, usar antipsicóticos com menor 

incidência de sintomas extrapiramidais;
• se os dois anteriores não forem possíveis: associar 

anti-parkinsonianos (ver quadro). 

Discinesia 
tardia

• movimentos coreoatetóicos, hipercinéticos e 
repetitivos (principalmente no terço inferior 
da face);

• pioram com a ansiedade e melhoram com o 
sono;

• involuntários, mas podem ser suprimidos 
parcialmente por controle voluntário.

• buscar redução máxima de dose;
• se possível, usar antipsicóticos atípicos 

(particularmente a clozapina);
Medicações adjuvantes ainda em estudo:

 º vitamina E
 º bloqueadores dos canais de cálcio
 º antagonistas noradrenérgicos;
 º benzodiazepínicos.
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Nome Descrição Manejo

Acatisia

• Inquietação motora e subjetiva (ansiedade, 
sensação de inquietude);

• atuações auto e hetero-agressivas;
• cuidado para não confundir com agitação 

psicomotora.

• redução máxima de dose;
• antipsicótico com menor incidência de sintomas 

extrapiramidais;
• se os anteriores não forem possíveis:

 º β-bloqueador (propranolol, 40 – 80 mg/dia);
 º benzodiazepínicos (clonazepam, 0,5 – 3 mg/dia);
 º ciproheptadina – 16 mg/dia;
 º antiparkinsonianos (biperideno, 2 – 4 mg/dia) → 

aparentemente menos efi cazes.

Síndrome 
neuroléptica 

maligna

• rara e grave;
• tétrade clássica: rigidez muscular, febre, 

delirium, instabilidade autonômica (taquicardia, 
taquipnéia,  sudorese, oscilação de PA);

• tratada em hospital.

• suspender antipsicótico;
• tratamento: medicação sintomática e manutenção 

dos sinais vitais;
• outras medicações: benzodiazepínicos, relaxantes 

musculares, agonistas dopaminérgicos.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

Tabela 6.10:  Medicamentos antiparkinsonianos para o tratamento dos sintomas extrapiramidais:
Nome Dose usual (mg) Faixa terapêutica (mg) Observações

Biperideno 2 2 - 6
É o mais usado. Anticolinérgico. Efeitos colaterais: xerostomia, 
constipação, visão borrada, retenção urinária. Evitar em idosos. 
Contraindicado em glaucoma de ângulo estreito, obstrução in-
testinal, miastenia gravis e arritmias cardíacas signifi cativas.

Prometazina 25 - 50 25 - 100 Anti-histamínico (algum efeito anticolinérgico). Sedativo. 
Útil em insônia. Efeitos sobre alergias, náuseas e vômitos.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

6.4.1.1.  Outros efeitos adversos dos antipsicóticos:

• cardíacos: clorpromazina possui maior cardiotoxicidade; 
• morte súbita;
• hipotensão postural, nos de baixa potência;
• efeitos colinérgicos periféricos: são comuns — mucosas secas, visão borrada, constipação, etenção urinária, midríase → mais 

comuns nos de baixa potência;
• endócrinos: aumento da secreção de prolactina — galactorreia e amenorreia;
• sexuais: anorgasmia e diminuição da libido;
• ganho de peso;
• dermatológicos: dermatite alérgica e fotossensibilidade (clorpromazina);
• outros.
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6.4.2. BENZODIAZEPÍNICOS:

Tabela 6.11:  Alguns benzodiazepínicos:

Nome Faixa terapêutica (mg) Dose usual (mg) Observações

Diazepam 2,5 - 30 10
• perfi l ansiolítico/insônia terminal;
• IM: absorção lenta  e variável.

Lorazepam 0,5 - 6 2
• perfi l intermediário;
• útil na catatonia, idosos, pacientes com grau leve de 

insufi ciência hepática (cautela!).

Clonazepam 0,5 - 8 0,5 - 2
• perfi l intermediário;
• epilepsia e transtornos de humor: por vezes usado.

Bromazepam 1,5 - 20 3 • perfi l ansiolítico.

Alprazolam 0,5 - 2 0,5 - 2
• perfi l indutor do sono;
• transtornos ansiosos, principalmente transtorno do 

pânico (útil).

Nitrazepam 5 - 20 5 - 10 • perfi l indutor do sono.

Midazolam 7,5 - 30 15
• perfi l indutor do sono;
• baixo desenvolvimento de tolerância;
• IM: útil em agitação.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

6.4.2.1. Efeitos adversos:

• sonolência;
• tolerância, dependência e abstinência (acima de 1 – 2 semanas);
• uso prolongado: comprometimento cognitivo;
• com outros sedativos → pode causar depressão respiratória;
• em DPOC: pode comprometer clinicamente a respiração;
• raro: ataxia e tontura.

6.4.2.2. Manejo clínico:

• considerar como tratamento temporário;
• pensar bem antes de iniciar e, de antemão, pensar na estratégia de retirada;
• distúrbios do sono: sempre associar a técnicas de higiene do sono (diminuição do consumo de cafeína, técnicas de relaxamento, 

exercícios físicos leves, etc.);
• escolha: baseada na farmacocinética;
• cuidado em idosos e crianças: efeitos colaterais mais graves e paradoxais (lorazepam é o de uso mais seguro em idosos);
• tentar efetuar redução em usuários crônicos (sempre gradual);
• tentar mudar a relação do paciente com o remédio.
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6.4.3. ANTIDEPRESSIVOS:

Tabela 6.12:  Antidepressivos tricíclicos (ADT):
Droga Dose usual (mg) Faixa terapêutica (mg) Observações

Amitriptilina 150 - 200 50 - 300

• maior tendência à sedação e cardiotoxicidade;
• evitar em idosos;
• várias indicações na clínica médica (polineuropatia  

periférica, dor crônica, etc.).

Clomipra-
mina 150 - 200 50 - 300

• boa indicação também para transtornos de ansiedade;
• usualmente:

 º doses menores no transtorno do pânico
 º doses maiores no transtorno obsessivo-compulsivo.

Imipramina 150 - 200 50 - 300 • observar interações medicamentosas.

Nortriptilina 75 - 100 25 - 150
• janela terapêutica: 50 – 150 mg/dl (dosagem sérica);
• melhor tricíclico para idosos.

OBS: iniciar com 25 mg e aumentar de 25 em 25 mg com intervalos de 2 – 3 dias, até atingir o nível terapêutico. Considerar o ensaio clínico 
iniciado somente quando atingir a dose terapêutica mínima.
Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

Tabela 6.13: Inibidores seletivos da Recaptação de serotonina (ISRS):
Droga Dose usual (mg) Faixa terapêutica (mg) Observações

Fluoxetina 20 5 - 80
• meia-vida prolongada;
• observar interações medicamentosas;

Paroxetina 20 10 - 50 • observar síndrome da retirada.

Citalopram 20 20 – 60

Sertralina 50 - 150 50 - 200

OBS: existem outros tipos de antidepressivos.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

Tabela 6.14:  Antidepressivos: efeitos colaterais mais comuns e contraindicações:

Droga Efeitos colaterais mais comuns e contraindicações

ISRS

• SNC: ansiedade, agitação, cefaleia, insônia ou sonolência. Efeitos extrapiramidais são raros;
• TGI: náuseas, vômitos, anorexia e aumento do apetite;
• Sexuais: anorgasmia, retardo da ejaculação;
• inibição do citocromo P-450, interagindo na metabolização de outras drogas;
• outros: erupções cutâneas: acne, alopecia.  
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Droga Efeitos colaterais mais comuns e contraindicações

ADT

• hipotensão postural;
• cardiotoxicidade;
• secura na boca, visão turva, constipação intestinal;
• sexuais: diminuição da libido, impotência;
• outros: diminuição do limiar convulsivo, aumento de peso, icterícia, reações exantemáticas e raramente 

agranulocitose;
• contraindicações absolutas: IAM recente (3 a 4 semanas), bloqueio de  ramo, prostatismo, retenção 

urinária, glaucoma de ângulo estreito, íleo paralítico;
• contraindicações relativas: outras alterações da condução cardíaca, história de convulsões;
• evitar em idosos. 

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

6.4.4. ESTABILIZADORES DE HUMOR:

Tabela 6.13: Alguns estabilizadores de humor:

Nome Doses médias (mg) Observações

Carbonato de Lítio 900 – 2.100

• iniciar com 300 mg, 2 vezes ao dia. Se possível, aumentar para 300 mg, 3 
vezes ao dia. Aumentar de acordo com a necessidade;

• atingida a dose terapêutica, pode ser dada em dose única diária, segundo a 
tolerância do paciente;

• efeitos colaterais comuns: acne, aumento do apetite, edema, fezes amolecidas, 
ganho de peso, gosto metálico, náuseas, polidipsia, poliúria, tremores fi nos;

• monitorar toxicidade renal e tireoidiana;
• pode ocorrer intoxicação na diminuição da excreção renal (dieta hipossódica 

e uso de diuréticos), desidratação, sensibilidade pessoal. Manifestações 
precoces: disartria, ataxia e tremores grosseiros;

• contra indicação: insufi ciência renal severa, bradicardia sinusal, arritmias 
ventriculares severas e ICC.

• avaliar custo/benefício na gravidez e no hipotireoidismo.

Carbamazepina 400 – 1.600

• iniciar com 200 mg à noite e aumentar 200 mg a cada 2 dias;
• induz o próprio metabolismo, diminui a meia-vida com o uso crônico: 

rever periodicamente a dosagem e, por vezes, dividir a dose em 3 – 4 vezes 
ao dia;efeitos colaterais comuns: ataxia, diplopia, dor epigástrica, náusea, 
prurido, sonolência, tontura;

• monitorar disfunções hematológicas e hepáticas;
• risco de hiponatremia: dosar o sódio periodicamente (principalmente 

se houver: letargia, debilidade, náuseas, vômitos, confusão mental, 
hostilidade, anomalias neurológicas;

• pode ser usada para potencializar o efeito do lítio;
• múltiplas interações medicamentosas;
• contraindicado: insufi ciência hepática, distúrbios hematológicos e gravidez.  
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Nome Doses médias (mg) Observações

Ácido Valpróico 750 – 1.500

• iniciar com 250 mg/dia e aumentar 250 mg a cada 3 – 4 dias, divididas 
em 2 a 3 tomadas diárias;

• dose máxima: 1.800 mg/dia. Alguns pacientes podem precisar de até 3 g/
dia. Não ultrapassar a dose de 60 mg/kg/dia;

• efeitos colaterais comuns: náuseas, ganho de peso, sedação, tremores, 
queda de cabelos;

• monitorar funções hematológicas e hepáticas;
• teratogenia bem estabelecida;
• primeira escolha em cicladores rápidos;
• contraindicado: insufi ciência hepática grave e gestação.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à Saúde Mental, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006

6.4.4.1. Outros estabilizadores de humor:

•  frequentemente os antipsicóticos são usados como estabilizadores de humor (tanto em monoterapia quanto em associações). 

6.4.5. CONTROLE CLÍNICO E LABORATORIAL DOS PSICOFÁRMACOS:

6.4.5.1. Antipsicóticos:
  

•  Exame clínico: 
◊ anamnese: averiguar queixas visuais, alterações cutâneas, movimentos repetitivos e involuntários, queixa de xerostomia, 

histórico de febre e epilepsia, amenorreia secundária em mulheres, queixa de galactorreia.
◊ exame físico: observar presença de movimentos coreoatetoicos (movimentos buco-mastigatórios, estalar de lábios, 

pregueamento, protrusão e tremor de língua, piscar, movimentos de tronco e membros), sinais de inquietação  motora 
e subjetiva, observar lesões cutâneas, aferir temperatura, PA, frequência cardíaca, pesar e calcular o IMC, ausculta 
cardiopulmonar,  palpação da tireoide.

• Exames laboratoriais: hemograma (mensal para usuários de clozapina), glicemia, perfi l lipídico, hormônios tireoidianos, 
dosagem de prolactina, CPK, ECG (observar principalmente o espaço QTc, que deve ser inferior a 500 ms – acima disto 
podem ocorrer arritmias ventriculares). Sugestão de periodicidade: semestral ou, no mínimo, anual.

• Exames especializados: exame oftalmológico de 2/2 anos em pacientes abaixo de 40 anos e anual naqueles com 40 anos ou 
mais (risco de catarata, principalmente entre usuários de clorpromazina e levomepromazina).  

• Cuidado: idosos. 

6.4.5.2. Benzodiazepínicos:

• Exame clínico: 
◊ Anamnese: atentar para queixas de tonturas, défi cits cognitivos (principalmente de memória de fi xação), histórico de DPOC 

e apneia do sono (contra indicação absoluta).
◊ Exame físico: ausculta pulmonar, testar queixa de vertigens (caracterizar). Aplicar mini-mental, pelo menos de 2/2 anos. 

• Exames laboratoriais: função hepática. Sugestão de periodicidade: anual.
• Cuidado: idosos e crianças (efeito paradoxal).
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6.4.5.3. Antidepressivos:

• Exame clínico: 
◊ Anamnese: pesquisar queixas visuais, xerostomia, funcionamento gastrointestinal, queixas de erupções cutâneas, alterações 

do padrão de sono.
◊ Exame físico: verifi car estado de hidratação das mucosas, pesar e calcular o IMC, medir PA e frequência cardíaca, ausculta 

cardíaca, exame abdominal.
• Exames laboratoriais: hemograma, perfi l lipídico, ECG. Sugestão de periodicidade: anual.
• Exames especializados: exame oftalmológico (anual).
• Cuidado: idosos.

6.4.5.4. Estabilizadores de humor:

• Exame clínico: 
◊ Anamnese: averiguar o funcionamento intestinal, queixa de epigastralgia, diarreia (cuidado com gastrenterites), pesquisar dieta 

hipossódica e uso de diuréticos, indagar sobre tremores fi nos de extremidades, erupções cutâneas e edemas (principalmente 
usuários de lítio), pesquisar queda de cabelos, palpação da tireoide.

◊ Exame físico: observar presença de tremores fi nos, erupções cutâneas, estado de hidratação, edemas, pesar e calcular IMC, 
observar estado de hidratação da mucosa oral e presença de alopécia.        Aplicar mini-mental, pelo menos de 2/2 anos.

• Exames laboratoriais: hemograma completo de 6/6 meses, dosagem de lítio ( 6/6 meses), função renal, função hepática 
(principalmente em usuários de ácido valproico e carbamazepina), natremia (usuários de carbamazepina), função tireoidiana 
(usuários de lítio), coagulograma (se o paciente tiver que ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, inclusive odontológico), 
ultrassom pélvico (mulheres usuárias de ácido valproico para pesquisa de ovários policísticos). Periodicidade sugerida: anual. 

• Exames especializados: exame oftalmológico anual(usuários de  carbamazepina).
• Cuidado: idosos.

6.4.6. MONITORAMENTO DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO:

• realizar visitas domiciliares visando verifi car as condições de autocuidado, familiares e de moradia, conforme a necessidade ou 
quando há indícios de falha na adesão ao tratamento;

• realizar acompanhamento mensal, incluindo:
 º disponibilização e verifi cação da medicação em uso;
 º verifi car o comparecimento às consultas;
 º acompanhar a evolução do tratamento;
 º monitorar o plano terapêutico estabelecido pelos serviços especializados;

• periodicamente o usuário deve ser avaliado clinicamente e monitorado com exames laboratoriais, sendo a frequência destas 
avaliações defi nida pelo médico responsável e em função da patologia e estágio de tratamento;

• esclarecer dúvidas e orientar sobre o funcionamento dos serviços de Saúde Mental;
• no atendimento durante uma crise:

 º priorizar a segurança física e emocional do paciente;
 º evitar atitudes ameaçadoras;
 º informar que a violência não será admitida e que medidas de segurança serão tomadas;
 º manter o ambiente de trabalho seguro:

 ■ o local do atendimento não deve ser isolado;
 ■ remover objetos que possam ser usados como instrumento de agressão;
 ■ os móveis devem estar dispostos de forma a facilitar o acesso para a entrada e saída da equipe.
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ANEXOS 
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Escore: (       / 30)
Paciente:_________________________________2Idade: _________
Data de Avaliação: ______________

INTERPRETAÇÃO DO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MMSE)
Pontuação   Escolaridade   Diagnóstico
< 24    Altamente escolarizado               Possível demência
< 18    Ginásio                 Possível demência
< 14    Analfabeto                Possível demência

ESCALA DE HAMILTON (DEPRESSÃO):
Escores: 0= ausência; 1= intensidade ligeira; 2= intensidade média; 3= intensidade forte; 4= intensidade máxima (incapacitante)

HUMOR ANSIOSO-inquietude, temor do pior, apreensão quanto ao futuro ou presente, irritabilidade: 0 1 2 3 4

TENSÃO - sensação de tensão, fatigabilidade, tremores, choro fácil, incapacidade de relaxar, agitação, reações de sobressalto: 0 1 2 3 4

MEDO - de escuro, de desconhecidos, de multidão, de ser abandonado, de animais grandes, de trânsito : 0 1 2 3 4

INSÔNIA - difi culdade de adormecer, sonhos penosos, sono interrompido, sono insatisfatório, fadiga ao acordar, pesa-
delos, terrores noturnos: 0 1 2 3 4

DIFICULDADES INTELECTUAIS - difi culdade de concentração, distúrbios de memória; 0 1 2 3 4
HUMOR DEPRESSIVO - perda de interesse, humor variável, indiferença às atividades de rotina, despertar precoce, depressão; 0 1 2 3 4

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (MUSCULARES) - dores e lassidão muscular, rigidez muscular, mioclonias, ranger 
de dentes, voz insegura: 0 1 2 3 4

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (SENSORIAIS) - visão turva, ondas de calor ou frio, sensação de fraqueza, sensa-
ção de picada, zumbidos: 0 1 2 3 4

SINTOMAS CARDIOVASCULARES - taquicardia, palpitações, dores pré-cordiais, batidas, pulsações arteriais, sensação 
de desmaio: 0 1 2 3 4

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS -sensação de opressão, dispneia, constrição torácica, suspiro, bolo faríngeo: 0 1 2 3 4

SINTOMAS GASTROINTESTINAIS - difi culdade de engolir, aerofagia, dispepsia, dor pré ou pós-prandial, queima-
ções, empanzinamento, náuseas, vômitos, cólicas, diarreias, constipação, perda de peso: 0 1 2 3 4

SINTOMAS GÊNITO-URINÁRIOS - micções frequentes, urgência de micção, frigidez, amenorreia, ejaculação precoce, 
ausência de ereção, impotência: 0 1 2 3 4

SINTOMAS DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO - secura na boca, ruborização, palidez, tendência à sudação, 
vertigens, cefaleia de tensão: 0 1 2 3 4

COMPORTAMENTO NA ENTREVISTA -Geral: tenso, pouco à vontade, agitação das mãos, dos dedos, tiques, inquie-
tação, respiração suspirosa. Fisiológico: eructações, taquicardia em repouso, rítmo respiratório > 20 rpm: 0 1 2 3 4

TOTAL :  
(Extraído de:< www.ufrgs.br/psiq/hamans.html>) 

2 OBSERVAÇÕES: 

 Escores de 7 a 17 pontos: paciente levemente deprimido

 Escores de 18 a 24 pontos: paciente moderadamente deprimido

 Escores de 25 pontos ou mais: paciente gravemente deprimido

 OBS: escores de 10 ou menos pontos são considerados como indicativos para não entrar com psicofármacos.

(extraído de MORENO, R. A, MORENO, D. H, Escalas de Depressão de Montgomery & Åsberg (MADRS) e de Hamilton (HAM-D). Disponível no site: 

<www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r255/depre255d.htm>  
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6.5 - USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

6.5.1. INTRODUÇÃO:

Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de álcool e outras drogas: universalidade de acesso, 
integralidade e direito à assistência devem ser assegurados a esses usuários, por meio de redes assistenciais descentralizadas, mas 
atentas às desigualdades existentes, ajustando de forma equânime e democrática suas ações às necessidades da população.

São situações que não admitem soluções apenas no campo da saúde, mas que devem receber uma abordagem amplamente 
intersetorial.

6.5.2. ALGUNS PRINCÍPIOS PARA A ABORDAGEM:

• o modelo de redução de danos, sem preconização imediata de abstinência é a estratégia mais adequada (resgata o usuário em 
seu papel autorregulador);

• garantir o acesso e o atendimento nas UBS, CAPS, etc.;
• é necessário desconstruir o preconceito segundo o qual todo usuário de droga é um doente e/ou delinquente, que requer 

internação ou prisão;
• fundamental: mobilização da sociedade civil;
• incentivar parcerias locais que possibilitem o acesso a atividades sociais, esportivas e artísticas;
• promover políticas sociais de habitação, trabalho, lazer, esporte, educação, cultura, enfrentamento da violência urbana, 

assegurando a participação intersetorial;
• rediscutir critérios, tais como: drogas lícitas e ilícitas, criminalização do usuário de drogas, etc.;

6.5.3. USO ABUSIVO DE ÁLCOOL / OUTRAS DROGAS :

• uso abusivo: uso compulsivo e frequente, que o usuário tem difi culdade de manter sob controle, acarretando abandono de 
outros interesses e danos para sua vida afetiva, social e profi ssional;

• tolerância: aumento da quantidade necessária para que se produza o mesmo efeito. A suspensão brusca do uso leva aos 
sintomas de abstinência → nesses casos, chamamos de dependência;

• observações importantes:
 º fi ssura: é a compulsão intensa para o consumo, agravada ou não por fatores sociais;
 º o uso abusivo pode ser também um hábito socialmente adquirido, que a pessoa pode vir a abandonar ou substituir por 

outros, sem maiores difi culdades;
 º atenção às diferentes maneiras de relação dos usuários com as drogas;
 º substituir atitudes moralistas por uma interrogação: por que o ser humano pode, em dadas circunstâncias, fazer deliberadamente 

certas coisas que o prejudicam? — Avança-se no tratamento quando se consegue partilhar com o paciente esta preocupação;
 º mesmo que o paciente negue sua dependência, cumpre sustentar seu direito ao atendimento;
 º orientações claras e objetivas sobre os danos consequentes ao abuso de álcool e de outras drogas costumam ser importantes 
→ evitar: conselhos insistentes, recomendações exigentes, apelos morais e atitudes afi ns;

 º preconização imediata de abstinência → não é bem sucedida;
 º melhor postura: redução de danos + informação clara sobre os danos produzidos pelo álcool e/ou pelas drogas;
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 º estratégia de redução de danos: levar o paciente a estabelecer, com nossa ajuda, uma outra forma de relacionar-se com o álcool 
e as drogas. Exemplo: beber em menor quantidade e/ou disciplinar dias e horários de bebida, cuidados com drogas injetáveis 
(uso de seringas descartáveis individuais), etc.; 

 º casos graves: tratamento difícil, que exige tempo e paciência, sem sucesso garantido a priori: mesmo os resultados mais 
modestos são bem vindos, podendo indicar possíveis progressos futuros.

6.5.3.1. Mecanismo da “porta giratória”:

• é o nome dado ao processo pelo qual passa o alcoolista e a sua disponibilidade de parar de beber ou de continuar a 
fazê-lo. 

• o esquema que veremos a seguir é importante para situar a fase em que se encontra o paciente, pois a estratégia de abordagem 
será diferente para cada uma delas.

• o mecanismo consiste de quatro fases:

◊ pré-contemplação: paciente não identifi ca que está com um problema, rejeita a dependência e não aceita facilmente qualquer 
tratamento;

◊ contemplação: identifi ca que está com problemas, mas não está disposto a efetivar mudanças;
◊ ação: sabe que está com um problema e está disposto a iniciar um processo de mudança; 
◊ manutenção: a questão é a persistência da motivação do paciente para que não haja recaída.
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6.5.4. ALCOOLISMO:

• três grupos de manifestações:
  º transtornos mentais agudos e sub-agudos;

 º transtornos amnésticos;
 º transtornos orgânicos.

6.5.4.1. Transtornos mentais agudos e subagudos:
  

•  Intoxicação alcoólica:
 º é a embriaguez;
 º pode causar depressão respiratória, levando ao coma e ao óbito;
 º a intoxicação leve e a moderada não necessitam de tratamento especial;
 º quadros de agitação intensa ou agressividade → uso de um neuroléptico (não usar na síndrome de abstinência).

• Síndrome de abstinência alcoólica:
 º quadro relativamente frequente;
 º sintomas físicos: tremores, sudorese, convulsões, taquicardia;
 º sintomas psíquicos: ansiedade, pesadelos, alterações no nível de consciência acompanhadas de alucinações (onirismo);
 º quadro semelhante pode surgir quando ocorre um aumento na ingesta da bebida;
 º surgem sempre sobre um fundo de intoxicação crônica;
 º recurso terapêutico: benzodiazepínicos;
 º formas: aguda (delirium tremens) e sub-aguda (delirium alcoólico sub-agudo);
 º Delirium tremens:

 ■ forma mais grave e aguda da abstinência alcoólica;
 ■ sintomas psíquicos: estado intensamente alucinatório (principalmente esfera visual), intensa desorientação têmporo-

espacial, agitação psicomotora;
 ■ sintomas físicos: tremor intenso e generalizado, aumento signifi cativo da temperatura;
 ■ comporta risco de vida.

 º Delirium alcoólico sub-agudo:
 ■ forma sub-aguda da abstinência alcoólica;
 ■ estado geral não está gravemente afetado;
 ■ sintomas psíquicos: paciente vive intensamente suas alucinações (zoopsias ou envolvimento com cenas de violência 

ou terror), baixa do nível de consciência (não necessariamente acentuada), desorientação e prejuízo da atenção;
 ■ evolução favorável.

      
Tabela 6.16: Formas de abstinência alcoólica:

Características Delirium tremens Delirium alcoólico sub-agudo
Apresentação Forma mais grave e aguda Forma sub-aguda

Sintomas físicos Tremor intenso e generalizado, aumento importante 
da temperatura. Estado geral não está gravemente afetado.

Sintomas psíquicos
Estado intensamente alucinatório (principalmente na 
esfera visual), intensa desorientação temporo-espacial, 
agitação psicomotora.

Vive intensamente suas alucinações (zoopsias ou 
envolvimento em cenas de violência ou terror), 
baixa do nível de consciência (não necessariamente 
acentuada), desorientação e prejuízo da atenção).

Evolução Risco de vida. Favorável.
Fonte: Protocolo Integrado: Saúde Mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002.
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Tabela 6.17: Gravidade da síndrome de abstinência:
Estado Nível I: leve ou moderada Nível II: grave

Físico
Leve agitação psicomotora, tremores fi nos de extre-
midades, sudorese facial discreta, relata episódios de 
cefaleia, náuseas sem vômitos, sensibilidade visual, 
sem alteração da sensibilidade tátil e auditiva.

Agitação psicomotora intensa, tremores generalizados, 
sudorese profusa, com cefaleia, náuseas com vômitos, 
hipersensibilidade visual, convulsões recentes ou des-
critas a partir da história pregressa, delirium tremens.

Social
Refere estar morando com familiares ou amigos, 
com os quais se relaciona regular ou adequadamen-
te, atividade produtiva moderada mesmo que real-
mente esteja desempregado, rede social ativa.

Refere estar morando só ou com familiares ou amigos, 
mas que o relacionamento está ruim, tem estado de-
sempregado ou impossibilitado de desenvolver ativida-
de produtiva, a rede social é inexistente ou apenas se 
restringe ao ritual do uso da substância.

Psicológico

Contato com profi ssional de saúde está preserva-
do. Encontra-se orientado no tempo e no espaço, 
o juízo crítico da realidade está mantido, apresenta 
uma ansiedade leve, não relata qualquer episódio de 
violência auto ou hetero-dirigida. 

Contato com o profi ssional de saúde está alterado, en-
contra-se desorientado no tempo e no espaço, o juízo 
crítico da realidade está comprometido, apresenta uma 
ansiedade intensa com episódio de violência auto ou 
hetero-dirigida, apresenta-se delirante, com o pensa-
mento descontínuo rápido e de conteúdo desagradável, 
observam-se alucinações táteis ou auditivas.

Comorbidades Sem complicações ou comorbidades clínicas e/ou 
psiquiátricas detectadas ao exame geral.

Com complicações e/ou comorbidades clínicas e/ou 
psiquiátricas detectadas ao exame geral.

Fonte: Protocolo Integrado: Saúde Mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002.

Para classifi cação do grau de abstinência ao álcool, podemos utilizar a tabela de CIWA-Ar (em anexo).

• Alucinose alcoólica:
 º orientação é preservada, sem alterações signifi cativas do nível de consciência;
 º atividade alucinatória é predominantemente auditiva, sobrevindo quase sempre à noite;
 º evolução em dias ou semanas, caminhando para a cura, com o desaparecimento das alucinações;
 º recursos terapêuticos: benzodiazepínicos. Não se descarta o uso de antipsicóticos (particularmente o haloperidol) em baixas doses.

6.5.4.2. Transtornos Amnésticos:
   

• aspecto essencial: perturbação da memória causada pelo uso pesado e prolongado de álcool, geralmente após os 35 anos de 
idade;

• causa: defi ciência de tiamina (maus hábitos alimentares e diminuição da absorção da tiamina);
• Encefalopatia alcoólica (Síndrome de Wernick): sintomas agudos e reversíveis:

 º transtorno de memória;
 º sintomas neurológicos agudos;
 º ataxia;
 º disfunções de equilíbrio;
 º anormalidades da mobilidade ocular;
 º quadro inicial: responde rápido a altas doses de tiamina parenteral.

• Síndrome amnésica crônica (Síndrome de Korsakoff ): prejudica sobretudo a memória recente:
 º apenas 20% dos casos são reversíveis;
 º tratamento: tiamina oral.
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6.5.4.3. Transtornos orgânicos:
   

• alcoolismo causa, precipita ou agrava doenças orgânicas;
• atenção especial às condições clínicas do paciente.

6.5.4.4. Identificação do alcoolista:
   

• Segundo a OMS, é admitido que o homem possa beber até 21 doses na semana, não ultrapassando 4 doses em um dia 
e sem que isto ocasione dano à sua saúde. À mulher é admitido beber até 14 doses na semana, não excedendo 3 doses 
num dia. Considera-se como dose o equivalente a uma lata de cerveja, ou um cálice de vinho ou 40 ml de destilados. 
Segundo esta definição, acima destes valores temos um bebedor-problema. Acima de 50 doses na semana, ou com 
dano físico, ou ainda com problemas familiares ou laborais, definimos um alcoolista. Entretanto estas quantidades 
variam de país para país (onde o consumo médio é elevado, são aceitos outros padrões). Estes valores são considerados 
adequados para o nosso meio.

• na identifi cação de situações de risco em relação ao álcool podemos usar um instrumento: o AUDIT (em anexo). 
Podemos também lançar mão de algumas perguntas-chave, que podem sugerir a necessidade de se aplicar o AUDIT. 
São elas:

 º para adolescentes:
 ■ Na sua família, quando vão comemorar alguma coisa, como é esta comemoração?
 ■ Quantos copos (garrafas, latas) você é capaz de tomar numa festa?
 ■ Até fi car animado, quantos copos você precisa tomar?

 º para adultos:
 ■ Quando está com problemas, o que você gosta de fazer para relaxar?
 ■ Nas suas atividades sociais (ou de trabalho) é comum (frequente ou necessário) haver bebidas alcoólicas? → em caso afi rmativo, 

podemos quantifi car a tolerância e localizar situações de risco usando as perguntas destinadas a adolescentes.

6.5.5. OUTRAS DROGAS:

• Classifi cação das drogas: 

  

 º depressoras: álcool, opiáceos (morfi na, heroína, codeína, meperidina), barbitúricos, inalantes ou solventes (colas, tintas, 
removedores, etc.);

 º estimulantes: anorexígenos, cafeína, nicotina, cocaína e crack;
 º perturbadoras: mescalina, maconha, chá de lírio, LSD, extase. 

• as que apresentam manifestações clínicas mais signifi cativas são as depressoras, por apresentarem dupla dependência (física e 
psicológica) e efeitos de tolerância e abstinência;

• tipos de manifestações:
 º intoxicação: efeitos imediatos que se seguem ao uso da droga;
 º síndrome de abstinência: no geral → ansiedade, irritabilidade, tremor, distúrbios do sono, pesadelos, sudorese, 

taquicardia;
 º delirium;
 º transtorno psicótico: ideação persecutória, sob fundo de clareza da consciência. Costuma ser transitória e reversível.
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6.5.6. ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E DROGAS: 

Quadro 15: Formas de atendimento e tipos de serviço:
Nível Aspectos

UAPS

• promoção de atividades coletivas e intersetoriais para prevenção do alcoolismo:
• identifi cação dos casos mais recentes e menos graves de abuso de álcool e outras drogas → maior 

sucesso no tratamento (global: aspectos físicos, psíquicos, sociofamiliares); 
• tratamento de doenças orgânicas associadas ou causadas pelo alcoolismo;
• atendimento conjunto com a Saúde Mental: construção de demanda de redução de danos, tratamento de 

casos brandos de abstinência e transtornos psicóticos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas;
• encaminhar casos de maior complexidade;
• receber egressos de outros serviços de Saúde Mental e acompanhá-los na UBS.

CAPS-AD

• acolher usuários em regime intensivo, semi-intensivo ou não intensivo;
• buscar o consentimento e a participação do usuário no tratamento;
• limitar o acesso ao álcool e às drogas;
• oferecer vinculação, atendimento individual e outros recursos previstos no projeto terapêutico;
• promover a inserção do usuário em outros equipamentos e espaços sociais;
• estimular a organização dos usuários em associações de defesa de seus direitos de cidadania;
• encaminhamento a serviços de maior complexidade, quando necessário;
• manter suas portas abertas ao usuário.

Serviços de urgência

• atender casos de abstinência com sintomatologia grave;
• atender intercorrências que necessitem de cuidados intensivos;
• ajudar na elucidação diagnóstica de doenças associadas ou causadas pelo álcool e as drogas;
• não discriminar estes usuários nem limitar o seu acesso.

Fonte: Protocolo Integrado: Saúde Mental em Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002.

6.5.7. CRITÉRIOS PARA O TRATAMENTO DO ALCOOLISMO NA UAPS:

• alcoolistas leves e moderados, com relação à síndrome de abstinência alcoólica. A desintoxicação somente será realizada na 
UBS depois que tiverem sido afastadas as situações que caracterizam urgência clínica e/ou psiquiátrica;

• todos os alcoolistas, bem como os dependentes de outras drogas, inscritos no programa serão acompanhados na UBS após a 
estabilização do seu quadro, com foco na prevenção de recaída.

6.5.8. COMO LIDAR COM O BEBEDOR-PROBLEMA:

É fundamental termos claro que, para o alcoolista, a meta fi nal é a abstinência. Porém, o bebedor-problema (que não 
preenche os critérios para alcoolista) o objetivo é o estabelecimento de limites do que é seguro em relação ao consumo de álcool e 
ajudar na negociação de um convívio considerado “saudável” com a bebida.
Abordagem sugerida:
• rever com os pacientes níveis seguros de consumo de álcool;
• refl etir com o paciente como o seu consumo pessoal se situa em relação aos limites toleráveis para consumo de álcool;
• discutir a percepção que o paciente tem dos efeitos do álcool em uma pessoa e como isto pode afetar a sua saúde;
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• negociar uma meta de consumo com o paciente;
• revisar estratégias junto com o paciente para evitar intoxicações alcoólicas;
• fornecer ao paciente algum material de autoajuda;
• propor que o paciente registre diariamente o seu consumo de álcool;
• fornecer ao paciente a segurança de estar havendo acompanhamento;
• agendar revisões regulares para acompanhamento;
• encaminhamento, se ele não conseguir cumprir o acordado.

Esta mesma abordagem pode ser usada no modelo de redução de danos.

6.5.9. DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL DO ALCOOLISTA:
 

Aqui é apresentado o protocolo utilizado em Curitiba (PR):
• o paciente deve aceitar o tratamento e comprometer-se a comparecer ao serviço diariamente, por 5 dias, nos quais se submeterá 

ao processo de desintoxicação;
• diariamente o paciente receberá uma avaliação clínica para qualifi car o risco de problemas, ser estimulado a prosseguir com o 

tratamento e receber a prescrição do esquema terapêutico do dia;
• o paciente receberá hidratação oral – de 3 a 4 litros – para auxiliar na eliminação dos resíduos do álcool, durante os 5 dias de 

desintoxicação;
• serão administrados 600 mg/dia de vitamina B1, durante um período de 7 dias (alternativamente, pode-se usar o complexo 

B, em duas tomadas diárias, às principais refeições);
• será administrado benzodiazepínico – diazepam de 10 a 70 mg/dia – visando a diminuir a ansiedade e a necessidade de álcool. 

A retirada do diazepam será feita à razão de 5 mg a cada 3 a 5 dias, completando-se o processo de retirada em até 3 semanas;
• nos casos em que o paciente apresenta história de crises convulsivas, está indicada a administração de 600 – 1.200 

mg/dia de carbamazepina;
• para pacientes deprimidos, em que a ansiedade pode ter um componente importante na manutenção do alcoolismo, é útil a 

administração de antidepressivos como a imipramina ou amitriptilina na dose de 75 mg/dia;
• é fornecido complexo B durante o primeiro mês de tratamento (duas tomadas diárias, às principais refeições;
• paralelamente deve ser oferecido suporte ao paciente e à sua família.

Lembrar que, em uma abordagem sistêmica, podemos pensar que, independente do seu comportamento, ou em virtude dele, 
o alcoolista tem um papel a desempenhar dentro da estrutura familiar. É suportado por pessoas que, nesta estrutura, exercem o papel 
de facilitadores. Consumir o álcool pode, inclusive, vir a preencher um papel necessário à harmonização dessa estrutura. Quando o 
comportamento do alcoolista se torna excessivo ou produz stress, a estrutura familiar identifi ca um mensageiro que busca auxílio para 
diminuir ou parar com o consumo de álcool, motor do comportamento excessivo do alcoolista. Contudo, na eventualidade desse objetivo 
ser alcançado, a estrutura familiar pode vir a se desestabilizar e o grupo de facilitadores, inclusive, pode provocar a recidiva.

6.5.10. PREVENÇÃO DE RECAÍDAS:

• entender e tratar o alcoolista em seu contexto (porque ele bebe, em que situações e como busca alívio para tensões e culpas);
• investir com o paciente na resolução de problemas;
• dar ênfase em exemplos concretos (frequentemente o alcoolista tem sua capacidade intelectual comprometida, daí a necessidade 

de exemplifi car com fatos concretos e buscar atividades concretas que o auxiliem);
• envolver a família, os amigos e a comunidade;
• compreender o tratamento como não-punitivo (o paciente tem que se sentir acolhido e valorizado);
• fomentar o processo de dessensibilização a situações de risco para o consumo de álcool (na exposição a situações desencadeantes, 

ofertar outras ações e respostas, que não o consumo do álcool);
• investir com o paciente no estabelecimento e autogerenciamento de metas (metas realistas monitoradas pelo próprio paciente);
• fomentar a identifi cação com conselheiros e modelos;
• respeitar as escolhas do paciente.
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ANEXOS: 

AUDIT

Responda as questões:

1 Com qual frequência você utiliza bebidas com álcool ?

  (0) nunca    (1) mensalmente ou menos    (2) 2-4 vezes ao mês    (3) 2-3 vezes por semana    (4) 4 ou mais 
vezes por semana

2 Quantas bebidas alcoólicas você costuma tomar nesses dias ?

  (0) 1 ou 2    (1) 3 ou 4        (2) 5 ou 6        (3) 7 a 9        (4) 10 ou mais

3 Com que frequência toma mais que 6 drinks em uma única ocasião ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

4 Com que frequência no último ano você se sentiu incapaz de parar de beber depois que começou ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

5 Com que frequência no último ano você não conseguiu fazer algo pela bebida ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

6 Com que frequência no último ano você precisou beber de manhã para se recuperar de uma bebedeira ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

7 Com que frequência no último ano você sentiu remorso após beber ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

8 Com que frequência no último ano você não conseguiu se lembrar o que aconteceu na noite anterior pela bebida ?

  (0) nunca    (1) menos que mensalmente    (2) mensalmente    (3) semanalmente    (4) quase diária

9 Você já se machucou ou machucou alguém como resultado do seu uso de álcool ?

  (0) não        (2) sim, mas não no último ano        (4) sim, no último ano

10 Algum parente ou amigo ou médico ou outro profi ssional de saúde se preocupou com seu hábito ou sugeriu 
que parasse ?

  (0) não        (2) sim, mas não no último ano        (4) sim, no último ano

Uma pontuação acima de 10 indica problemas com o álcool.
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CLINICAL INSTITUTE WITHDRAWAL ASSESSMENT FOR ALCOHOL, REVISED (CIWA-AR) 

OBS: nos itens 4 e 5 a resposta não equivale a 0 e o sim equivale a 7 pontos.

Critérios de diagnóstico:

0 – 9 pontos: síndrome de abstinência leve;

10 – 18 pontos: síndrome de abstinência moderada;

Acima de 18 pontos: síndrome de abstinência grave – atendimento exclusivo a nível hospitalar. 
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CADASTRO DE USUÁRIO DE SAÚDE MENTAL – Data: ____/____/____
Nome: __________________________________________________
D.N.: ___/___/___
End.: __________________________________________________________
Tel.:___________ Responsável: ____________________________________
Escolaridade:_____________________Ocupação: ______________________ Sexo:   ____
Início Tratamento: ______________ Local de tratamento:       (   ) UBS   (    ) SM    (    ) UBS e SM
Observação: _____________________________________________________

_________________________________________
Assinatura e carimbo do profi ssional

Consulta em: Medicações Prescritas Diagnóstico Retorno em: Profi ssional
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
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FOLHA DE ROSTO DO USUÁRIO DE SAÚDE MENTAL
Nome: ____________________________________________     
D.N.: ___/___/___
End.: ______________________________________________________
Tel.:_______________  Responsável: ________________________________
Escolaridade: ________________________  Ocupação: _____________  
Sexo:   ____
Início Tratamento: _________ 
 Local de tratamento:       (  ) UAPS  (  ) SM  (  ) UAPS e SM
Diagnóstico:_________________________________________________
Necessita Acompanhante nas consultas? _____
História Familiar de Transtorno/Sofrimento Mental? _____
Internação devido ao Transtorno/Sofrimento Mental? _____
Problemas associados?   _____ Quais? _________________________________
Risco Familiar:
 (  ) Sem risco  (  ) Risco Baixo   (  ) Risco médio   (  ) Risco Alto
Projeto Terapêutico:
 Tempo de tratamento: _______________________________________
 Retirada do Medicamento: ____________________________________
Periodicidade: UAPS/SM ______________________________________
Observação: __________________________________________________________

_________________________________________
Assinatura e carimbo do profi ssional

OBS: UAPS → unidade de Atenção Primária à Saúde.
          SM → unidade especializada em Saúde Mental.

        



7.1 – ANAMNESE OCUPACIONAL:

7.1.1. PREENCHIMENTO DA FICHA DE ANAMNESE 
OCUPACIONAL

• Ocupação atual: função real, não a que consta na carteira de trabalho.
• Jornada de trabalho: diária, semanal, pausas, carga horária, folgas, trabalho noturno, 

rodízio em turnos, horas extras, gozo de férias.
• Organização do trabalho: grau de autonomia e controle do trabalhador sobre o 

modo operatório, ritmo de trabalho, produtividade, treinamento e qualifi cação para 
a tarefa, monotonia, responsabilidade, mecanismos de controle da produtividade 
implementados pelo empregador, circuito interno de TV, hierarquia, metas de 
produtividade, prêmios, incentivos a disputa pessoal, pagamento por produção, etc. 
Quando pertinente, inquirir sobre o processo produtivo (matérias-primas, produtos 
fi nais e subprodutos) e fl uxograma de produção.

• Descrição do posto de trabalho: o que faz e como faz (operações realizadas, 
equipamentos e instrumentos utilizados, posturas e movimentos exigidos pelas tarefas 
executadas). Instalações, condições de higiene e conforto (sanitários, refeitórios, 
vestiários, água potável, etc), condições de ventilação e iluminação.

• Uso de EPI: equipamentos de proteção individual.
• Existência de EPC: equipamentos de proteção coletiva.
• Relações sociais no trabalho: relação com chefias, colegas de trabalho, demais 

setores da empresa.
• Dados epidemiológicos dos ambientes no trabalho: riscos à saúde presentes no local 

de trabalho (físicos, químicos, biológicos, mecânicos e de acidentes).
• Atenção à saúde do trabalhador na empresa: serviços de engenharia de segurança e 

medicina do trabalho, médicos do trabalho, comissões internas de prevenção de acidentes, 
convênios de saúde suplementares ao SUS, realização de exames admissionais, periódicos e 
demissionais. Perguntar por outros casos semelhantes na empresa, ocorrência de acidentes 
de trabalho e de outras doenças relacionadas ao trabalho.

• Conduta e observações: descrever tratamento medicamentoso, orientações e 
encaminhamentos (inclusive para o DSAT).

CAPÍTULO 7

 SAÚDE DO TRABALHADOR
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FICHA DE ANAMNESE OCUPACIONAL
1. Identifi cação:
Nome: _____________________________________________________________________
Data de nascimento: ____________________ Sexo: M �   F �
SIM: ________________
2. Ocupação atual: ____________________________________________________________
Tempo: ___________anos ____________meses ___________ dias.
3. Ocupações anteriores: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Relação no mercado de trabalho: ��

01 – empregado registrado com  
carteira assinada
02 – empregado não-registrado
03 – autônomo/ conta própria
04 – servidor público estatutário

05 – servidor público celetista
06 – aposentado
07 – desempregado
08 – trabalho temporário

09 – cooperativado
10 – trabalhador avulso  
11 – empregador
12 – outros
99 – ignorado  

5. Recebe benefício previdenciário? Não � Sim � Qual? _______________________________
___________________________________________________________________________
6. Anamnese ocupacional:
a) Jornada de trabalho: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Organização do trabalho: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Descrição do posto de trabalho: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Uso de EPI: Não � Sim � Quais _______________________________________________
___________________________________________________________________________
e) Existência de EPC: Não � Sim � Quais: _________________________________________
___________________________________________________________________________
f ) Relações sociais no trabalho: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
g) Dados epidemiológicos dos ambientes no trabalho: _________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
h) Atenção à Saúde do trabalhador na empresa: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
i) Já passou pelo DSAT? Não � Sim � Quando? ______________________________________
7. Suspeita diagnóstica: doença ocupacional �  Acidente de trabalho �
8. Atestado médico: Não � Sim � Quantos dias? ______________________________________
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9. Conduta e observações: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data: __________________    Profi ssional: __________________________________________
Adaptado da Firaast, Ministério da Saúde, 2006

7.2 - PERDA AUDITIVA OCUPACIONAL

7.2.1. INTRODUÇÃO:

Vivemos em uma sociedade verbal e a perda auditiva é uma incapacidade que gera discriminação social. Na realidade não 
conhecemos as pessoas com perda auditiva. A única forma de revertermos este quadro é assumindo uma atitude preventiva e 
investigativa, adicionando aos itens obrigatórios da anamnese de qualquer usuário questões sobre o trabalho atual e anteriores e as 
condições ambientais dos mesmos.

A perda auditiva ocupacional é a doença relacionada ao trabalho mais insidiosa do mundo.
Antes de entrarmos na perda auditiva ocupacional em si faz-se necessário rever algumas queixas otológicas mais comuns, 

procedimentos de exames relacionados e patologias específi cas.

7.2.2. QUEIXAS OTOLÓGICAS MAIS COMUNS:

• otalgia;
• otorreia;
• diminuição de acuidade auditiva.

7.2.3. EXAME OTOLÓGICO:

• anamnese;
• exame físico geral;
• exame otológico: fazer ectoscopia do pavilhão auricular, meato acústico externo e região retroauricular, incluindo palpação 

(sempre bilateral, independente da queixa ser unilateral);
• otoscopia: 

 º colocar o espéculo otológico;
 º tracionar o pavilhão auricular para cima e para trás, visando retifi car as sinuosidades do conduto auditivo externo;
 º visualizar a membrana timpânica;
 º lembrete: membrana timpânica normal: perolada, transparente, permitindo até a visualização do martelo e da bigorna, 

presença do triângulo luminoso de Politzer (3 pontos de refl exo da luz do otoscópio: um próximo da borda lateral, mais ou 
menos no meio, dois na borda medial, formando um triângulo). Esquematicamente:
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7.2.4. LAVAGEM AUDITIVA:

• sempre precedida do uso de Cerumin®, 2 gotas, 3 vezes ao dia, durante 8 dias. Orientar para deixar o frasco dentro do bolso 
da calça ou dentro do sutiã para manter aquecido;

• feita com água fi ltrada morna (o uso de soro fi siológico pode deixar depósitos de sal no conduto, ao secar);
• seringa de 100 ml;
• conectar uma sonda uretral cortada com a ponta reta (não pode biselar), moldada em curva e com cerca de 4 cm de 

comprimento;
• fazer otoscopia prévia;
• colocar a sonda com a ponta voltada para cima (jamais direto sobre a membrana timpânica);
• irrigar o conduto, sem fazer pressão excessiva e colocar uma cuba rim junto ao pavilhão auricular, logo abaixo, para aparar o 

líquido da irrigação;
• a água deve ser morna para evitar náuseas e nistagmo;
• não fazer lavagem otológica em crianças abaixo de 12 anos. Encaminhar ao otorrinolaringologista;
• cuidado com o idoso: o único ramo aferente do vago é para o ouvido. Durante a lavagem, por estimulação vagal, pode-se levar 

a tosse e até uma bradicardia.

7.2.5. PATOLOGIAS OTOLÓGICAS:

Iremos descrever as patologias mais comuns, a partir de achados em cada região anatômica, sob a forma de fl uxogramas, 
para facilitar a visualização de cada caso. 
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7.2.6.PERDA AUDITIVA OCUPACIONAL:

7.2.6.1. Orientação:

• Investigar todo trabalhador, independente de ter queixa, procurando o diagnóstico precoce, pois, uma vez instalada a perda, 
não há como recuperá-la, podendo-se apenas deter o processo.

• Agentes causadores: 
 º ruídos acima de 80 decibéis;
 º solventes (xileno, tolueno, benzeno); 
 º vibração.

7.2.6.2. Nomenclatura:

• PAIR: perda auditiva induzida pelo ruído (ou PAIRO ou PAIANPS).

7.2.6.3. Definição:

• doença relacionada ao trabalho caracterizada pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição contínua 
a ruídos constantes.

7.2.6.4. Principais características:

• neuro-sensorial (dano causado às células do órgão de Corti – cóclea);
• irreversível;
• similar bilateralmente (mas não obrigatoriamente);
• cessada a exposição, pára a progressão da perda;
• raramente leva à perda profunda (não ultrapassa 40 dB nas frequências baixas e médias e 75 dB nas frequências altas);
• primeira e predominante manifestação: nas frequências de 3 – 4 e 6 kHz. Com o agravamento, estende-se às frequências de 

8 – 2 – 1 – 0,5 e 0,25 kHz;
• geralmente atinge o nível máximo para as frequências de 3 – 4 e 6 kHz nos primeiros 10 a 15 anos de exposição, desde que 

sob condições estáveis de ruído;
• a progressão da lesão torna-se mais lenta com o decorrer do tempo;
• leva de 5 a 10 anos para aparecer;
• não deixa o ouvido mais sensível a futuras exposições;
• pode se agravar por exposição simultânea a outros agentes;
• não ocasiona outras patologias;
• agrava-se com a exposição simultânea ao fumo e ao monóxido de carbono;
• tabaco, álcool e drogas psicoativas ajudam a perder a audição.

7.2.6.5. Diagnóstico:

É estabelecido apenas através de um conjunto de procedimentos:
• anamnese clínica e ocupacional;
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• exame físico (incluindo otoscopia);
• avaliação audiológica (audiometria);
• outros exames complementares (se e quando necessário).

7.2.6.6. Exames complementares:

• audiometria tonal e vocal (tem no DSAT);
• impedanciometria/imitanciometria (capacidade da orelha média);
• audiometria de tronco cerebral (BERA) – potencial eletrofísico cerebral;
• emissão otoacústica e produto de distorção.

7.2.6.7. Sintomas extra-auditivos:

• relacionados com a exposição a ruídos:
• depressão, isolamento social, insônia, irritabilidade, cansaço, difi culdade de concentração, ansiedade, difi culdade cognitiva, 

redução da potência sexual, stress;
• tremores das mãos, dilatação das pupilas, alterações na motilidade dos olhos, alteração na percepção das cores;
• difi culdade de equilíbrio e marcha, nistagmos, lipotímias;
• náuseas, vômitos, perda de apetite, gastrite e úlceras;
• hipertensão arterial, etc.

7.2.6.8. Audiometria:

• audiometria tonal é obrigatória por lei;
• é um método subjetivo;
• periodicidade: admissional, 6 meses após a admissão, anualmente e demissional;
• validade: 3 meses;
• no demissional, se passar de 2 anos, o trabalhador perde seus direitos;
• requisitos básicos:

 º repouso auditivo por pelo menos 14 horas;
 º fonoaudiólogo ou médico legalmente habilitado;
 º identifi cação do trabalhador: documento ofi cial com fotografi a;
 º precedida por lavagem auditiva, se necessário;
 º anamnese clínica e ocupacional;
 º iniciar da emissão mais baixa para a mais alta, do grave para o agudo;
 º ambiente do exame acusticamente preparado;
 º calibração acústica anual do audiômetro;
 º orientação do trabalhador quanto à sistemática do exame e fi nalidade;
 º no registro audiométrico: 

 ■ nome
 ■ idade
 ■ identifi cação do examinado
 ■ data do exame
 ■ nome, assinatura e registro profi ssional do examinador
 ■ equipamento utilizado
 ■ data da última calibração acústica
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 ■ tempo declarado de repouso auditivo
 ■ achados de inspeção do meato acústico externo
 ■ traçado audiométrico
 ■ observações.

• interpretação audiométrica: a curva característica da PAIR é em forma de gota e ocorre entre 3.000 e 4.000Hz de 
frequência;

• OBS: “zumbido” no ouvido é sinal de lesão grave e permanente, nem sempre relacionada diretamente com o aparelho 
auditivo (patologias sistêmicas podem apresentar zumbido como 1º sinal). Nestes casos, alguma melhora pode ser 
obtida com o uso de Ginkgo Biloba, Clonazepam e/ou fisioterapia auditiva (música clássica com fone de ouvido por 
meia hora, diariamente);

• se a alteração começa já na frequência de 500 e vai piorando, a pessoa já não escuta a palavra falada.

7.2.6.9. Adendos:

• Teste da orelhinha: é uma medição otoacústica, e a criança que apresenta diminuição neste exame é mais sensível às emissões 
otoacústicas e tem maior probabilidade de desenvolver perda auditiva no futuro;

• atenção a doceiras e empregadas domésticas: batedeira dá até 120 dB e liquidifi cador também;
• cuidado com fármacos ototóxicos: gentamicina e quinino, por exemplo;
• sistemas de informação em saúde envolvidos (precários): SISCAT ( base é a CAT preenchida pela empresa e pelo 

médico que faz o diagnóstico e estabelece o nexo causal) e SINAN (é doença de notificação compulsória, a qual é 
feita pelo DSAT).

FLUXOGRAMA DA PERDA AUDITIVA OCUPACIONAL: 
NA UBS:
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NO DSAT:

OBS: no DSAT é fornecida declaração de comparecimento ou atestado médico do dia pelo profi ssional do DSAT no dia agendado para a 

audiometria.

Em tempo: a perda auditiva não dá benefício, CAT ou afastamento das funções.

7.3 - DERMATOSES OCUPACIONAIS

7.3.1. INTRODUÇÃO:

É toda alteração das mucosas, pele e seus anexos que seja, direta ou indiretamente, causada, condicionada, mantida ou 
agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho (ALI, 2001). Podem ser responsáveis por dor, 
desconforto, prurido, queimação, reações psicossomáticas e outras, que geram até a perda do posto de trabalho.
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Podem ter origem em causas mecânicas (trauma, fricção), físicas (frio, calor, radiações ionizantes, etc.), químicas (compostos 
orgânicos e inorgânicos) e biológicas (contato com plantas, animais e micro-organismos).

Tabela 7.1: Mecanismos de produção das dermatoses ocupacionais:

Mecanismo ortoérgico Mecanismo alérgico

• 75% de todas as dermatoses ocupacionais são causadas 
por irritantes primários (ácidos fortes, álcalis, solventes, 
sais de metal, etc.

• nunca se apresenta em uma primeira exposição a um novo 
composto. A reação inicial aparece em aproximadamente 
5 dias após a exposição;

• é denominada dermatite de contato por irritante primário; • é a dermatite de contato por hipersensibilidade;

• causada pelo contato direto com o irritante químico;
• envolve um mecanismo alérgico do tipo 

hipersensibilidade tardia;

• a dermatite é no local de contato, sem se estender a outras 
partes do corpo;

• pode se estender a outras partes do corpo além da área 
de contato;

• desaparece quando cessa a exposição ao agente causador;
• desaparece quando cessa a exposição ao agente causador e 

com tratamento específi co;

• volta a aparecer se ocorrer nova exposição ao mesmo 
composto;

• uma nova exposição em pessoa já sensibilizada leva ao 
surgimento da reação em 48 – 72 horas após a exposição;

• depende do tempo de exposição e da concentração da 
substância envolvida;

• depende da sensibilidade do indivíduo exposto;

• via de regra todos os trabalhadores expostos ao mesmo 
agente desenvolvem este tipo de dermatite;

• outros trabalhadores expostos ao mesmo agente podem 
não apresentar qualquer tipo de lesão;

• diagnóstico: história clínica e ocupacional. É necessário 
o estabelecimento do contato da substância no local da 
lesão, dentro do ambiente de trabalho, para estabelecer 
o nexo causal.

• diagnóstico: história ocupacional, exame físico 
(manifestações cutâneas) e teste de contato (epicutâneo).

Quadro 18: Substâncias que mais frequentemente causam dermatite de contato por hipersensibilidade:
Biocromatos de sódio, potássio e amoníaco;
Plásticos: especialmente resinas, epóxi e catalisadores;
Aceleradores e antioxidantes da borracha;
Agentes germicidas usados em sabão e compostos como o hexaclorofeno, halogenados, etc.;
Aminas aromáticas e seus derivados: tinturas, anestésicos locais;
Formalina;
Níquel e seus compostos;
Cobalto e seus compostos;
Mercúrio e seus compostos orgânicos e inorgânicos;
Algumas plantas venenosas.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004. 
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No diagnóstico, os dados mais relevantes são a anamnese (clínica e ocupacional) e o exame físico. Na anamnese devemos obter:
• fatos cronológicos e evolução (incluindo se melhora ou não com tratamento);
• história anterior de alergias a drogas, alimentos e inalantes;
• antecedentes atópicos pessoais e familiares (asma, rinite, eczema atópico);
• presença de lesões cutâneas semelhantes em outros colegas no trabalho;
• condições de trabalho;
• condições de higiene;
• história de re-exposição com piora da sintomatologia;
• localização das lesões.

No exame físico, deve ser verifi cado:
• inspeção geral da pele;
• avaliar fatores predisponentes indiretos, principalmente características da pele (por exemplo: a oleosa é mais susceptível a 

foliculites, a seca tolera mal os solventes);
• verifi car a localização das lesões (se são bilaterais, em regiões expostas apenas, se atingem outras áreas além das expostas, tipo 

de lesões e grau de comprometimento). Sempre que possível, marcar em desenho adequado os locais das lesões – importante 
no momento de se estabelecer nexo causal.

Lembrar sempre que devemos procurar conhecer a real situação do trabalhador, independente de sua inserção no 
mercado de trabalho.

7.3.2. CAUSAS:

7.3.2.1. Indiretas ou fatores predisponentes:

• Idade: nos jovens, devido à menor experiência, pode ocorrer menos cautela, além de um tegumento ainda não-adaptado ao contactante;
• Sexo: embora as dermatoses ocupacionais independam de gênero, algumas características relacionadas a ele podem ser notadas: 

mulheres têm um maior comprometimento das mãos, quadros menos graves, remissão mais rápida e melhor prognóstico; 
• Etnia: pessoas de raça negra têm um tegumento mais resistente e maior proteção;
• Clima: são fatores que levam a dermatoses ocupacionais ou agem como fatores predisponentes: temperatura, umidade, 

exposição à luz solar, chuva e vento;
• Antecedentes mórbidos e dermatoses concomitantes: portadores de dermatite atópica são mais sensíveis à ação de agentes 

alcalinos e têm dermatite de contato mais facilmente. Portadores de dermatoses em atividade podem ter seu quadro agravado 
ou adquirir uma dermatite de contato mais facilmente;

• Condições de trabalho: posição ortostática propicia uma possibilidade maior de dermatite de estase. Além disto: ambientes 
com vapores, gases ou poeira, ausência de iluminação e ventilação adequadas, ausência de instalações sanitárias adequadas;

• Tipo de pele: grau de oleosidade da pele, quantidade de pelos, etc.

7.3.2.2. Diretas: 
 
Podem ocasionar a dermatose ou agir como agente desencadeante, concorrente ou agravante:

• Agentes biológicos: bactérias, fungos, leveduras, vírus, insetos, etc.
• Agentes físicos: radiações ionizantes ou não, calor, frio, eletricidade, etc.
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• Agentes químicos: irritantes (cimento, solventes, óleos de corte, detergentes, ácidos, álcalis, etc.) e alergenos (aditivos da borracha, 
níquel, cromo e cobalto como contaminantes do cimento, resinas, tópicos usados no tratamento de dermatoses, etc.).

7.3.3. DIAGNÓSTICO:

Para o diagnóstico das dermatites de contato irritativas e alérgicas, as seguintes perguntas são fundamentais:

Quadro 19: Diagnóstico de dermatites de contato: perguntas básicas:

O quadro clínico é compatível com dermatite de contato?

Ocorre, no ambiente de trabalho, exposição a agentes irritantes ou potencialmente alergênicos? 

Existe nexo entre o início da dermatose e o período de exposição? (concordância anamnéstica).

As lesões estão localizadas em áreas de contato com os agentes suspeitos? (concordância topográfi ca).

Há melhora com o afastamento e/ou piora com o retorno à mesma atividade?

É possível excluir a exposição não-ocupacional como fator causal?

É possível, através de testes epicutâneos, identifi car o provável agente causal?

Fonte: Dermatoses Ocupacionais, Protocolos de Complexidade Diferenciada, Ministério da Saúde, 2006.

Interpretação: se 5 dessas alternativas forem positivas → forte suspeição de dermatose ocupacional. 
Outros itens da anamnese já foram vistos anteriormente (na introdução). Lembrar também que, nas dermatoses 

ocupacionais, mais frequentemente, as lesões ocorrem nas mãos, antebraços, braços, pescoço, face e pernas. Em anexo, temos uma 
fi cha para registro da anamnese e exame físico em casos suspeitos de dermatose ocupacional.

Estima-se que dermatites alérgicas de contato e dermatites de contato por irritantes, juntas, representam cerca de 90% das 
dermatoses ocupacionais.

Diagnóstico diferencial: outras dermatoses podem gerar dúvidas sobre o nexo causal: psoríase, herpes simples e zoster, reações 
idiopáticas vesiculares pela presença de micose nos pés (eczema desidrótico), eczema numular, reações cutâneas a drogas, etc. A base 
para o diagnóstico é uma boa anamnese com atenção à cronologia dos eventos. Em casos duvidosos encaminhar ao especialista.

Exames complementares: geralmente são solicitados por especialista, podendo ser:
• exames de patologia clínica (raramente são solicitados);
• histopatologia;
• testes de contato (epicutâneos).

7.3.4. ESTADIAMENTO CLÍNICO:

O estadiamento clínico também serve como parâmetro para a necessidade de afastamento do trabalhador, cujo tempo 
dependerá da gravidade do quadro e do tempo de tratamento. Nos casos em que uma re-exposição não pode ocorrer, encaminhar 
ao DSAT para avaliação, visando orientação para desvio de função.
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Tabela 7.2: Estadiamento clínico:
(segundo critérios adotados pela AMA – Doenças Relacionadas ao Trabalho, Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, 
2001, tabela 2):

Estadiamento: Quadro clínico: Critérios:

Grau 1:

• Sinais e sintomas de pele estão presentes, inclusive de 
forma intermitente.

• Não existe limitação de desempenho ou há limitação para 
poucas atividades da vida diária, embora a exposição a 
determinadas substâncias químicas ou agentes físicos possam 
aumentar a limitação temporária.

Não é requerido o tratamento ou o trata-
mento é intermitente.

Grau 2:

• Sinais e sintomas da doença de pele estão presentes, inclusive 
de forma intermitente.

• Existe limitação de desempenho para algumas atividades da 
vida diária.

Tratamento intermitente ou constante 
pode ser requerido.

Grau 3:

• Sinais e sintomas da doença de pele estão presentes, inclusive 
de forma intermitente.

• Existe limitação do desempenho de muitas atividades da 
vida diária.

Tratamento intermitente ou constante 
pode ser requerido.

Grau 4:

• Sinais e sintomas da doença de pele estão constantemente 
presentes.

• Existe limitação do desempenho de muitas atividades da 
vida diária, que podem incluir o confi namento intermitente 
dentro de casa ou de outro domicílio. 

Tratamento intermitente ou constante 
pode ser requerido.

Grau 5:

• Sinais e sintomas da doença de pele estão constantemente 
presentes.

• Existe limitação do desempenho da maioria das atividades 
da vida diária, podendo incluir o confi namento ocasional ou 
constante dentro de casa ou de outro domicílio.

Tratamento intermitente ou constante 
pode ser requerido.

Fonte: Doenças Relacionadas ao Trabalho, Ministério da Saúde, 2001.
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7.3.5. FLUXOGRAMA DAS DERMATOSES OCUPACIONAIS:
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7.3.6. PREVENÇÃO DAS DERMATOSES OCUPACIONAIS:

• signifi ca avaliar o ambiente de trabalho para conhecer os riscos reais e potenciais para o trabalhador, permitindo propor 
medidas que neutralizem estes riscos (DIAS, 1999; OLIVEIRA, 1999);

• existem três níveis de prevenção: primária, secundária e terciária;

FLUXOGRAMA PARA PREVENÇÃO DE DERMATOSES OCUPACIONAIS (1):

CONCEITO DE PREVENÇÃO: avaliar previamente o ambiente de trabalho e propor medidas que evitem danos 

à integridade física dos trabalhadores que exercem atividades em ambientes com riscos.
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FLUXOGRAMA PARA PREVENÇÃO DE DERMATOSES OCUPACIONAIS (2):
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7.3.7.PRINCIPAIS DERMATOSES OCUPACIONAIS

7.3.7.1. Introdução:

São elas:
• Dermatites de Contato:

 º por irritantes (DCI):
 ■ dermatite irritativa de contato forte (DICF)

 º alérgicas (DAC)
 º com fotossensibilização

• Ulcerações
• Urticária de Contato
• Erupções acneiformes:

 º elaioconiose ou dermatite folicular
• Discromias:

 º melanodermia
 º leucodermia ocupacional (inclui vitiligo ocupacional)

• Distrofi as ungueais (onicopatias)
 º causadas por agentes biológicos
 º causadas por agentes químicos
 º causadas por agentes físicos

• Câncer cutâneo ocupacional.

Tabela 7.3: Principais aspectos clínicos das dermatoses ocupacionais:
Dermatite: Quadro clínico:

Dermatite de contato por irritante (DCI)
• ressecamento da pele na área de contato. Descamação com 

ou sem eritema. Pode evoluir com fi ssuras e sangramentos. 
Depende do agente causal.

Dermatite irritativa de contato forte (DCIF)

• ulceração na área de contato com posterior necrose. Estão 
presentes: ardor, queimação e dor. Principais agentes 
responsáveis: ácidos e álcalis fortes. Agente importante: massa 
de cimento ou concreto caído dentro do calçado ou de luvas.

Dermatite alérgica de contato (DAC)

• eritema, edema, vesiculação e prurido. Forma crônica: 
formação de crostas serosas, às vezes com infecção 
secundária. Pode ocorrer liquenifi cação. A presença de 
prurido juntamente com os demais achados clínicos é um 
bom indicador de DAC.

Fonte: baseado em Dermatoses Ocupacionais, Ali, 2009.

7.3.7.2.Dermatites de contato por irritantes:

• não é necessária sensibilização prévia;
• não requer a intervenção de mecanismos imunológicos;
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• pode aparecer em todos os trabalhadores expostos ao contato com substâncias irritantes, dependendo da concentração do 
agente, tempo de exposição e periodicidade do contato;

• contato frequente com água, sabões e detergentes favorecem a irritação;
• quadro clínico variável, segundo o irritante:

 º dermatites indistinguíveis das alérgicas agudas;
 º dermatite irritativa crônica (mais frequente que a aguda ou acidental, surge devido a agressões repetidas por irritantes de 

baixo grau, ao longo do tempo);
 º queimaduras químicas.

• a forma crônica, frequentemente, tem como primeiros sinais o ressecamento da pele e o aparecimento de fi ssuras que evoluem 
para eritema, descamação, pápulas, vesículas e espessamento gradual da pele;

• diagnóstico pela história clínica e ocupacional;
• formas crônicas que não respondem bem ao tratamento, investigar sensibilização ao medicamento tópico usado (encaminhar 

para teste epicutâneo);
• Dermatite irritativa de contato forte: irritantes fortes provocam reações infl amatórias ao primeiro contato com a pele, sendo 

que a gravidade da lesão depende da toxicidade, tempo de contato, e concentração do agente causal (químico). Por exemplo: o 
cimento produz ulcerações rasas e profundas (após algumas horas do contato ocorre eritema com prurido, ardor e queimação; 
no dia seguinte já se observam lesões em fase ativa, exulceradas, ulceradas a necrosadas); 

• principais agentes: 
 º detergentes;
 º óleos e gorduras;
 º solventes;
 º cosméticos;
 º drogas em contato com a pele;
 º alimentos em contato com a pele;
 º plantas (exceto alimentos);
 º corantes;
 º outros produtos químicos em contato com a pele.      

7.3.7.3.Dermatite alérgica de contato:

• manifestações: eczema agudo e crônico;
• fase aguda: eczema acompanhado de prurido intenso;
• fase crônica: eczema por liquenifi cação, com descamação e fi ssuras;
• substâncias responsáveis: alergenos (já são conhecidos cerca de 50.000);
• corresponde a uma reação imunológica do tipo IV;

Figura 28: Mecanismo da dermatite alérgica de contato:
Pele
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• afastado o contato com o alergeno, pode ocorrer remissão total do quadro, mas a hipersensibilidade latente permanece e re-

exposição volta a desencadeá-lo, sendo que neste caso, se houve afastamento, o quadro desaparece em 2 a 3 semanas;
• período de incubação após a exposição inicial:

 º primeiro contato: 5 a 21 dias;
 º re-exposição: 1 a 3 dias; 
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• diagnóstico: história clínica/ocupacional e exame físico. Testes epicutâneos só estão indicados para identifi cação do alergeno 
visando a prevenção de novos contatos e re-exposição;

• principais agentes causadores: metais, adesivos, cosméticos, drogas, corantes, plantas, etc.;
• tratamento: 

 º tópico: 
 ■ no estágio de vesículas e exsudação, como prevenção de infecção secundária: compressas ou imersão em solução 

salina normal, água boricada ou permanganato de potássio. As lesões costumam secar em 3 dias;
 ■ para reduzir o ressecamento e o prurido: vaselina, cold cream, creme lanette. Creme com ureia somente em pele 

íntegra. Orientar banho morno sem bucha e com sabonete suave;
 ■ corticoides tópicos:

 - cremes ou loções para lesões exsudativas;
 - creme, gel ou loção para áreas pilosas ou fl exoras; 
 - pomadas: lesões secas e crônicas;
 - efeitos adversos: atrofi as cutâneas, telangiectasias, púrpura, infecção secundária, dermatite peri-oral, 

acne rosácea, supressão do eixo adrenal, etc.
 º sistêmico:

 ■ se houver infecção bacteriana secundária extensa: eritromicina, cefalosporina, tetraciclina;
 ■ se houver infecção fúngica: fl uconazol, cetoconazol, terbinafi na, itraconazol; 
 ■ anti-histamínicos: hidroxizine, loratadina, cetirizina;
 ■ corticoides sistêmicos: fase aguda das exacerbações graves;
 ■ psoraleno e UVA (PUVA): só em centros especializados;
 ■ ciclosporina: só quem tem experiência de uso desta droga.

• falha terapêutica: investigar:
 º contato mantido com substâncias irritantes e sensibilizantes;
 º áreas eczematizadas devido a escoriações por coçadura;
 º autolesionamento (dermatite artefacta) ou fatores emocionais fortes. 

7.3.7.4.Dermatite de contato com fotossensibilização:

• causadas pela radiação ultravioleta:
 º é uma fotodermatose (fotodermatite ou lúcide);
 º reações anormais da pele exposta à luz ultravioleta ou ao espectro visível da luz;
 º quadros polares mais importantes:

 ■ fototoxicidade;
 ■ fotoalergia.

• ocorrem em exposições por quatro ou mais horas, nos horários de pico da incidência da luz, em trabalhadores sem proteção adequada;
• Fototoxicidade: resulta de reatividade quimicamente induzida, em bases não-imunológicas. Ocorre dentro de uma lógica dose-

resposta. A intensidade da reação é proporcional à concentração da substância química e à quantidade de radiação. Profi ssões 
mais afetadas: agricultores, hortifrutigranjeiros, pescadores, marinheiros, jardineiros, trabalhadores em conservação de estradas, 
trabalhadores da construção civil, estafetas, salva-vidas, trabalhadores em plataformas submarinas, trabalhadores em serviços de 
manutenção externa, telefonia, eletricidade e outros serviços externos, boias-frias, soldadores (solda elétrica), soldadores com arco 
voltaico, operadores com agentes germicidas com ultravioleta, lasers ultravioletas, etc. Clínica: sensação imediata de queimação, 
eritema, edema e, às vezes, vesiculação e bolhas. A sensação de queimadura alivia na sombra. Eritema tardio e edema podem aparecer 
após algumas horas até 1 a 2 dias depois da exposição. Reações mais graves: bolhas. Pode ocorrer uma hipopigmentação localizada 
(pode ser também a única manifestação). A intensidade do problema depende da quantidade de radiação, tipo de pele, local de 
exposição e concentração da substância. As lesões estão confi nadas a áreas expostas à luz, e sua localização depende da vestimenta do 
trabalhador (face, ponta da orelhas, V do decote, pescoço, nuca, antebraços, dorso das mãos).

• Reações fotoalérgicas: lesões eczematosas, ocorrendo eritema, edema, infi ltração, vesiculação e, nos casos mais graves, bolhas. As 
lesões podem se estender para além das áreas expostas, recrudescendo em áreas previamente cobertas. Pode ser observada uma 
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dermatite leve disseminada. À medida que a dermatite regride, alterações pigmentares e espessamento da pele podem se tornar 
proeminentes. Alguns pacientes reagem a quantidades extraordinariamente pequenas de energia luminosa. O comprimento de onda 
responsável pelas reações é o ultravioleta (UVA). Complicação grave: desenvolvimento de uma reação persistente à luz (extrema 
sensibilidade – pequenas quantidades de UVA desencadeiam a fotossensibilidade). Natureza imunológica da resposta. 

Tabela 7.4: Agentes causadores de fotossensibilidade: 
Ação Agente

Sistêmica:
• antiarrítmicos, alguns antibacterianos, antidiabéticos orais sulfamídicos, antiinfl amatórios não-hormonais, 

agentes antineoplásicos, derivados da quinina, diuréticos, retinóides.  

Tópica: • antifúngicos, corantes, derivados do petróleo, fragrâncias, protetores solares, tópicos halogenados, etc. 

Fonte: Dermatoses Ocupacionais: protocolos de complexidade diferenciada, Ministério da saúde, 2006.

• o diagnóstico das fotodermatoses é frequentemente sugerido pela distribuição e pelo caráter das lesões na pele. 

7.3.7.5. Ulcerações:

• as ulcerações ocupacionais mais comumente estão ligadas ao contato da pele com ácidos ou álcalis fortes, além do cromo e 
seus derivados;

• podem ser:
 º aguda → reação em curto prazo
 º crônica → reação em longo prazo. 

• cromo e seus derivados produzem ulcerações crônicas, raramente sendo um achado isolado, mas podendo ser uma das 
primeiras manifestações da exposição. Pode provocar também: dermatite de contato irritativa, irritação e úlcera de mucosa 
nasal, levando até a perfuração do septo nasal. Também pode se apresentar como dermatite de contato alérgica. Os efeitos a 
longo prazo incluem câncer de fossas nasais e de pulmão.                                           

• observações: outros produtos irritantes de origem animal ou vegetal também podem levar a ulcerações (enzimas proteolíticas e infecções);
• quadro clínico: na exposição ao cromo, as úlceras desenvolvem-se, geralmente, em áreas úmidas (mucosa nasal) ou em locais da pele 

onde ocorreram lesões prévias (feridas). Podem surgir sobre a junção das falanges dos dedos das mãos (na superfície externa ou de 
extensão), em pontos proeminentes ou próximo das unhas. Características das úlceras: 2 – 4 mm de diâmetro, bordas elevadas e bem 
marcadas, com o fundo escavado. São muito sensíveis e dolorosas, podendo ser cobertas com crostas. A infecção bacteriana secundária é 
comum. Evolução lenta e pode deixar cicatriz. Continuando a exposição, pode surgir halo necrótico em torno da úlcera com aumento 
de suas dimensões. A exposição à névoa de cromo pode levar também ao surgimento de uma coloração amarronzada da língua e nos 
dentes. Outros agentes irritativos produzem ulcerações sem características clínicas defi nidas;

• tratamento:
 º cessação da exposição ao agente causal;
 º limpeza da ulceração com solução fi siológica a 0,9% ou com uma solução de ácido ascórbico (obtida diluindo um comprimido 

efervescente de 1 g de vitamina C em 10 ml de água destilada ou soro fi siológico – guardar em frasco escuro e renovar 
semanalmente) → usa-se colocar um algodão embebido na solução sobre a úlcera por uma hora, aplicando-se a seguir um 
creme cicatrizante. O procedimento é repetido por 5 dias e depois é mantido apenas o cicatrizante);

• atenção: o retorno ao mesmo ambiente de trabalho, mesmo após a cicatrização da úlcera pode levar à recidiva da lesão.

7.3.7.6. Urticária de contato:

• caracteriza-se pelo aparecimento de urticas (pápulas edematosas de contorno irregular, duração efêmeras e pruriginosas) – as 
pápulas podem confl uir formando extensas placas; 

• é uma reação alérgica ao contato com um agente químico ou físico;
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• causada por agentes não-traumáticos em contato direto com a pele íntegra;
• é um quadro de hipersensibilidade individual;
• identifi cação do agente causal é muito difícil (em casos crônicos, até 70% são de origem obscura);
• pode ser causa direta ou fator agravante/desencadeante em trabalhadores hipersensíveis ao agente causal;
• quadro clínico: típico de urticária. Pode chegar ao choque anafi lático ou ao edema de Quincke ( até mesmo ao edema de 

glote). Quando se deve ao calor ou ao frio, surge alguns minutos após o contato (deve ser feito um teste de contato com água 
aquecida a 38 – 42° e com gelo);

• o tratamento depende da gravidade do quadro:
 º anti-histamínicos; 
 º corticoides;
 º adrenalina (quadros graves);

• prevenção: 
 º vigilância dos ambientes, das condições de trabalho e dos possíveis danos à saúde;
 º eliminação ou redução da exposição;
 º cremes repelentes de insetos;
 º EPI (principalmente para trabalhadores que aplicam agrotóxicos);

• principais tipos de urticárias:
 º urticária alérgica: exposição ocupacional a agrotóxicos e outros produtos químicos específi cos;
 º urticária devida à exposição ao frio e/ou calor: por exposição ocupacional;
 º urticária de contato: exposição ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos, específi cos, que afetam a pele.

7.3.7.7. Erupções acneiformes:

• também denominada elaioconiose, dermatite folicular ou acne/foliculite por óleos pesados do petróleo ou óleos de origem mineral;
• são erupções semelhantes à acne (pápulas foliculares e pústulas) que ocorrem nas áreas de exposição em trabalhadores 

susceptíveis (antebraços e coxas, por exemplo). Os mesmos agentes também podem causar outros quadros clínicos (dermatite 
de contato irritativa e alérgica);

• ocorrem principalmente em trabalhadores de ofi cinas mecânicas e da metalurgia;
• quadro clínico: as erupções acneiformes ocorrem usualmente nas mãos e antebraços, podendo se estender para a região 

abdominal, coxas e até mesmo áreas cobertas (se a roupa fi car suja com o óleo). A presença de pontos negros nos óstios 
foliculares sugere o diagnóstico;

• tipos de lesões:
 º lesões superfi ciais: elaioconiose folicular (epiderme);
 º lesões profundas: furunculose ocupacional (derme e tecido celular subcutâneo);

• formas clínicas da elaioconiose:
 º papulosa;
 º pustulosa;
 º mista.

Tabela 7.5: Clínica das erupções acneiformes:
Clínica: Lesão:

Foliculite Ação irritativa perifolicular.
Elaioconiose papulosa Pápulas eritematosas perifoliculares, comedões pretos.
Elaioconiose pápulo-pustulosa Pápulas eritematosas, pápulo-pustulosa e pústulas.
Furunculose Infecção do óstio folicular ao nível da derme.

Fonte: Dermatoses Ocupacionais: protocolos de complexidade diferenciada, Ministério da Saúde, 2006.
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7.3.7.8. Discromias:

• é toda alteração na cor da pele, mucosas e anexos, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na 
atividade ocupacional;

• podem ser:
 º hipercromia;
 º hipocromia.

• leucomelanodermia: hipocromia em algumas áreas e acúmulo de pigmentos em outras.

7.3.7.8.1. Melanodermia:

• hiperpigmentação da pele por aumento de melanina;
• causadas por exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos derivados do petróleo, poeira de determinadas madeiras, arsênio 

e seus compostos, benzenos, etc.) ou físicos (trauma repetido, fricção, queimaduras térmicas, luz ultravioleta artifi cial e natural 
– exposição solar);

• quadro clínico: hipercromia nas áreas de contato em forma de máculas. Geralmente as áreas mais comprometidas são: face 
e pescoço. Menos acometidas: tronco. Frequentemente são encontradas lesões de couro cabeludo com eritema, prurido e 
descamação. Podem ser observados edema e cromatoforese;

• tratamento: eliminação da exposição ao agente causador. Pode haver hiperpigmentação permanente. 

7.3.7.8.2. Leucodermia ocupacional:

• incluindo vitiligo ocupacional;
• é a hipopigmentação da pele. Pode se dever a agentes físicos e químicos;
• agentes físicos: queimaduras térmicas, radiações ionizantes (radiodermite ou necrose induzida pelos raios-X, trauma repetido, etc).
• agentes químicos: fenóis e catecóis, MBEH-antioxidante, hidroquinona, etc. 
• os agentes causadores de dermatite de contato irritativa ou alérgica podem induzir a uma leucodermia temporária ou de longa duração;
• é relativamente rara;
• o quadro clínico é indistinguível do vitiligo, afetando geralmente mãos, punhos, antebraços, face e pálpebra (regiões 

mais atingidas). Pode apresentar simetria das lesões. Axilas, genitais e ombros também podem sofrer hipopigmentação. 
Não há alterações na cor dos cabelos ou dos olhos. É frequente dermatite de contato simultânea. A etiologia ocupacional 
é defi nida pela história de exposição aos agentes causadores, observação do processo de trabalho e história de outros 
casos nas mesmas condições de trabalho;

• tratamento: cessação de exposição ao agente etiológico,  uso de fotoprotetores e mesmo esquema de tratamento do vitiligo idiopático.                                             

7.3.7.9. Distrofias ungueais – onicopatias: 

• defi nição: são alterações nas unhas (e seus diversos componentes) produzidas, mantidas ou agravadas por agentes biológicos, 
químicos e físicos presentes no ambiente de trabalho. Há uma extensa gama de alterações possíveis, acometendo superfície, 
extensão, espessura, consistência, aderência, cor e forma das lâminas ungueais. O comprometimento das unhas pode prejudicar 
a funcionalidade dos dedos ou das próprias mãos;

• agentes causadores:
 º biológicos: fungos, leveduras, bactérias e vírus;
 º químicos: ácidos, álcalis, solventes, resinas e outros;
 º físicos: são os principais causadores de onicopatias ocupacionais: traumatismos, atrito, pressão, calor, frio, umidade, 

radiações ionizantes, micro-ondas e vibrações.
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• prevenção: 
 º uso e melhora dos EPI;
 º período de repouso e rotatividade no trabalho;
 º detecção e tratamento precoces.

7.3.7.10. Câncer cutâneo ocupacional:

• maior causa: exposição de trabalhadores desprotegidos ou mal-protegidos à radiação solar;
• outros agentes causadores: agentes químicos (creosoto, pixe, arsênico, óleos usados, graxa usada, etc.);
• pessoas de pele clara são os mais afetados;
• tipos: 

 º basocelular (75% dos casos);
 º espino-celular; 
 º melanoma.

• localização: 
 º espino-celulares: face e pescoço (65%), braços (20%), membros inferiores (mulher → 14%, homens → 3%).

• devido a outras fontes de ultravioleta: 
 º exposição crônica à solda elétrica, sem a devida proteção cutânea (eritemas repetidos → câncer cutâneo, 

principalmente basocelular);
• prevenção: 

 º evitar exposição em horários de pico (entre 10:00h e 15:00h);
 º uso correto de protetor solar, adequado ao tempo de exposição e ao tipo de pele (recomenda-se reaplicação após 15 – 30 

minutos de exposição). Em caso de sudorese profusa, reaplicar a cada 2-3 horas;
 º proteção adequada: uso correto de óculos, chapéu ou boné com abas e vestuário com mangas compridas, de algodão ou viscose. 

Tabela 7.6: Agentes químicos carcinógenos ocupacionais:

Carcinógenos para seres 
humanos Órgão-alvo: Principais usos:

Arsênico e seus compostos Pulmões, pele. Indústria do vidro, metais e pesticidas.

Cromo VI e seus compostos. Pulmões, cavidade nasal e pele. Eletrodeposição de metais, corantes, indústria do couro, 
cimento e outros.

Coaltar, pixe, fuligem. Pulmões, pele, bexiga. Conservantes de madeiras, construção de estradas.

Óleo mineral impuro. Pele. Lubrifi cantes usados ou reciclados.

Óleo de baleia. Pele. Combustível, lubrifi cantes.

Pó de algumas madeiras Cavidade nasal Indústria madeireira, carpintaria, marcenaria, indús-
tria moveleira.

Carcinógenos prováveis para 
seres humanos: Órgão-alvo: Principais usos:

Creosoto. Pele. Indústria de plásticos, têxteis, borracha, componentes elé-
tricos, preservativos de madeiras.

Fonte: Dermatoses Ocupacionais: protocolos de complexidade diferenciada, Ministério da Saúde, 2006.
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ANEXO:
FICHA CLÍNICA DE DERMATOSES OCUPACIONAIS.

DERMATOSES OCUPACIONAIS
EXAME CLÍNICO/OCUPACIONAL

Identifi cação: _______________________________________________
Endereço:__________________________________________________
Data: _________________
1) ANAMNESE:
Idade: ___________ Sexo: ______________ Raça: _________________
Ocupação: _________________________________________________
__________________________________________________________
Há quanto tempo ____________________________________________
Tem contato com prováveis irritantes ou alergênicos? _________________
Quais? ____________________________________________________
Quando começaram os sintomas ________________________________
Teve algum período de melhora ______ Quando____________________
__________________________________________________________
Já teve estas lesões anteriormente_________ Quando ________________
__________________________________________________________
Algum colega de trabalho tem (ou teve) o mesmo problema ___________
Tem histórico de alguma atopia _____ Qual _______________________
Alguém na família tem histórico de atopia _____ Qual _______________
__________________________________________________________
Já teve (ou tem) algum problema de pele _____ Qual ________________
__________________________________________________________
Já fez algum tratamento para o atual problema _____ Qual ____________
__________________________________________________________
Qual foi o resultado __________________________________________
2) EXAME FÍSICO:
Tipo de pele: (  ) oleosa  (  ) seca  (  ) normal
Localização das lesões: 

Fonte: Dermatoses Ocupacionais: protocolos de complexidade diferenciada, Ministério da Saúde, 2006.
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Tipo de lesões: ______________________________________________
Cor: __________________________ Forma: _____________________
Tamanho: ____________________
Localizadas em áreas expostas:  (  ) Sim  (  ) Não
Disseminadas:  (  ) Sim  (  ) Não
Simétricas: (  ) Sim  (  ) Não
Existe impotência da área afetada:  (  ) Sim  (  ) Não

Critérios para o diagnóstico:
- O quadro clínico é compatível com dermatite de contato?        (  ) Sim  (  ) Não
- Ocorre no ambiente de trabalho exposição a agentes irritantes
ou potencialmente alergênicos?                                                    (  ) Sim  (  ) Não   
- Existe nexo entre o início da dermatose e o período de 
exposição?                                                                                   (  ) Sim  (  ) Não 
- As lesões estão localizadas em áreas de contato com os
agentes suspeitos?                                                                        (  ) Sim  (  ) Não
- Há melhora com o afastamento e/ou piora com o retorno
à mesma atividade?                                                                      (  ) Sim  (  ) Não
- É possível excluir a exposição não-ocupacional como
fator causal?                                                                                 (  ) Sim  (  ) Não
- É possível, através de testes epicutâneos, identifi car o
provável agente causal?                                                                 (  ) Sim  (  ) Não

Interpretação: 5 ou mais respostas positivas: forte suspeição de dermatose ocupacional.  

Diagnóstico provável: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tratamento instituído: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Atestado: (  ) Sim  (  ) Não  
Por quanto tempo: _________________________________________________
Encaminhamento: (  ) DSAT  (  ) dermatologia (  ) Não
Evolução:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Profi ssional: ______________________________



8.1 - DENGUE

8.1.1. INTRODUÇÃO:

• é uma arbovirose urbana (vírus pertence à família das Flaviridae, gênero Flavivírus);
• possui 4 subtipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4, e múltiplos genotipos;
• maior incidência: no verão;
• transmissão: geralmente diurna;
• período de transmissibilidade: o homem infecta o mosquito durante o período de 

viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o 6º dia da doença;
• incubação: de 3 a 15 dias, com média de 5 a 7 dias;
• imunidade permanente para cada sorotipo e cruzada por até 6 meses da infecção;
• paciente com imunidade adquirida a um sorotipo pode apresentar a forma grave da doença 

(forma hemorrágica ou síndrome do choque da dengue) quando contaminado por outro 
sorotipo, principalmente se a infecção ocorre após um intervalo de 3 meses a 5 anos depois 
da primeira infecção.

8.1.2. CONCEITO:

É uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica. 
É hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem e constitui sério problema de Saúde 
Pública, principalmente em países tropicais onde o clima e os hábitos urbanos criam condições 
que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito vetor.

8.1.3. FORMAS CLÍNICAS: 

Temos quatro formas de apresentação:
• dengue clássica
• febre hemorrágica
• síndrome do Choque 
• com complicações

CAPÍTULO 8

DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família304

8.1.4. CASO SUSPEITO:

É aquele caso em que o paciente apresenta uma doença febril aguda, com duração máxima de até 7 dias, acompanhada de pelo 
menos 2 dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração ou exantema associada à história epidemiológica 
compatível (deve residir ou ter estado, nos últimos 15 dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou onde exista o vetor).

8.1.5. FORMA CLÁSSICA:

• início agudo e bem defi nido;
• febre alta (39° a 40°), de início súbito, de 2 a 7 dias mais dois ou mais dos seguintes sintomas:

 º cefaleia;
 º mialgia e artralgia;
 º prostração;
 º dor retro-orbitária;
 º anorexia;
 º náuseas e vômitos;
 º exantema maculo-papular e pruriginoso, raramente petequial (20% a 30% tardio);
 º manifestações hemorrágicas: gengivorragia, epistaxe, petéquias, sangramento vaginal, sangramento menor do TGI, prova do 

laço positiva. Ocasionalmente pode ser encontrada hepatomegalia;
 º  dor abdominal generalizada é encontrada principalmente em crianças;

• a queixa de “dor no corpo” é intensa, mantendo o paciente no leito ou inviabilizando suas atividades diárias;
• a sintomatologia dura de 2 a 7 dias e regride espontaneamente;
• a febre desaparece após o 7º dia, mas a prostração pode persistir;
• algumas pessoas voltam a ter febre 1 a 2 dias depois. 

8.1.6. FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE:

• forma grave;
• os sintomas iniciais são semelhantes aos da forma clássica, mas no 3º ou 4º dia o quadro se agrava;
• manifestações hemorrágicas + plaquetas abaixo de 100.000/mm3 + aumento da permeabilidade capilar (aumento do 

hematócrito em 20% ou mais OU hipoalbuminemia ou hipoproteinemia OU derrame pleural ou ascite).

8.1.7. SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE :

• hipotensão postural;
• PA convergente;
• extremidades frias;
• cianose;
• pulso rápido e fi no;
• enchimento capilar lento (> 2 segundos)

Quadro 20: Choque na Febre Hemorrágica da Dengue:
Nos casos graves de FHD, o choque geralmente ocorre entre o 3º e 7º dia da doença, na maioria vezes, precedido por dores 
abdominais. O choque é decorrente do aumento da permeabilidade vascular, seguida de hemoconcentração e falência circula-
tória. É de curta duração e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas ou à recuperação rápida após terapia anti-choque apropriada. 

Classifi cação da FHD defi nido pela OMS, quanto ao grau de gravidade: 
• Grau I - Febre + Sintomas inespecífi cos + Prova do laço positiva 
• Grau II - grau I + pequenas hemorragias espontâneas 
• Grau III - Presença de Choque, pulso rápido e fraco, PA baixa 
• Grau IV - Choque profundo, ausência de PA e pulso imperceptível 

Fontes: Dengue: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento, Ministério da Saúde, 2002.
Informe Técnico: dengue, São Paulo,2010.
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8.1.8. DENGUE COM COMPLICAÇÕES:

• encefalite;
• mielite;
• hepatite;
• miocardite;
• outras:

 º alterações do SNC (delírio, sonolência, coma, depressão, irritabilidade, psicose, demência, amnésia, meningismo, paresia, 
paralisia, polineuropatia, Síndrome de Reye, Síndrome de Guilain-Barré, encefalite);

 º disfunção cardiorrespiratória;
 º insufi ciência hepática;
 º plaquetopenia < 50.000;
 º hemorragia digestiva;
 º derrames cavitários;
 º leucopenia (< 1.000 cels/mm3);
 º óbito.

8.1.9. DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

• IMPORTANTE: febre superior a 7 dias, descartar suspeita de dengue e investigar outros agravos.
• anamnese: deve buscar ativamente local de sangramento (gengivorragia, epistaxe, metrorragia, melena) e exclusão de 

outras doenças infecciosas;
• exame físico: hidratação, perfusão, estado geral, sinais vitais (PA deitado ou sentado e em pé), pulso, temperatura;
• prova do laço: é obrigatória a realização desta prova em todo caso suspeito de dengue.

Figura 29: Algoritmo decisório para caso suspeito de dengue:

Fonte: Linha-Guia de Atenção à Saúde: Dengue, Minas Gerais, 2009.
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8.1.10. FATORES QUE PREDISPÕEM A MAIOR RISCO DE CASOS GRAVES:

• reinfecções subsequentes;
• cepa variável de vírus;
• doenças crônicas prévias;
• características individuais desconhecidas.

8.1.11. PROVA DO LAÇO:

Técnica Para a prova do Laço: 
Demarcar um quadrado de 1 cm de lado na face medial do braço, próximo ao cotovelo.

• Medir a pressão arterial do usuário, seguindo as recomendações técnicas.
• Voltar a insufl ar o manguito até o ponto médio entre a pressão máxima e a mínima (Ex: PA de 120 por 80, insufl ar até 100). 

O aperto do manguito não pode fazer desaparecer o pulso. 
• Aguardar por cinco minutos com manguito insufl ado.
• Orientar o usuário sobre o pequeno desconforto sobre o braço.
• Após cinco minutos, soltar o ar do manguito e retirá-lo do bra ço do paciente.
• Procurar por petéquias na área demarcada. 
• Se não demarcou a área, escolher o local de maior concentração e marcar um círculo (a caneta), com diâmetro de 1,78 cm, 

isto é, um pouco menor que uma moeda de um centavo. 
• Contar nessa área o número de petéquias.
• Se contar 20 ou mais petéquias, considere a Prova do Laço POSITIVA.
• Em crianças, a prova do laço é considerada POSITIVA com 10 ou mais petéquias.  

8.1.12. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

• infl uenza;
• febre maculosa brasileira;
• leptospirose;
• meningococcemia;
• sarampo;
• rubéola;
• malária;
• febre tifoide;
• febre amarela;
• sepse.

8.1.13. NOTIFICAÇÃO:

• é doença de notifi cação compulsória;
• além de notifi car, deve ser realizada coleta de sangue para sorologia;
• a coleta deve ser feita depois de 7 dias de início do quadro.
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8.1.14. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

• sorológico: ensaio imunoenzimático para captura de anticorpos IgM (Mac-Elisa);
• inespecífi co (mas recomendado): hematócrito (verifi car hemoconcentração), hemoglobina, plaquetas (verifi car 

trombocitopenia) e leucograma, principalmente para pacientes em situações especiais. Podem ocorrer: leucopenia, leucocitose, 
linfocitose com atipia linfocitária e trombocitopenia. 

• Hematócrito: 
 ■ crianças: > 38% e < 42%
 ■ mulheres: > 40% e < 44%
 ■ homens:  > 45% e < 50%

Com estes níveis há necessidade de reavaliação em 24 horas, tanto clínica quanto laboratorial e reclassifi cação da doença;
• Se hematócrito:

 ■ crianças: > 42%
 ■ mulheres: > 44%
 ■ homens: > 50%

Com estes níveis há necessidade de tratamento hospitalar. 
• coagulograma vai estar alterado na forma hemorrágica: aumento do tempo de protrombina, tromboplastina parcial e trombina, 

com diminuição do fi brinogênio, fator VIII e XII, antitrombina e antiplasmina. Também ocorrerá diminuição da albumina 
e alterações das enzimas hepáticas. 

8.1.15. TRATAMENTO:

• em nível ambulatorial;
• hidratação oral: 80 ml/kg/dia — um terço deste volume com SRO e o restante em líquidos caseiros (água, sucos naturais, chás, etc.);
• analgésicos e antitérmicos: paracetamol, dipirona;
• JAMAIS USAR MEDICAMENTOS À BASE DE ÁCIDO ACETIL-SALICÍLICO;
• reavaliar medicamentos de uso contínuo;
• orientar sobre sinais de alerta;
• todos os pacientes devem ser reavaliados no primeiro dia sem febre;
• em vigência de uma epidemia, deve ser usada a classifi cação de risco para permitir o atendimento por gravidade, e todos os pacientes 

com suspeita de dengue devem receber soro de hidratação oral logo na chegada à UBS, mesmo antes do atendimento médico.

8.1.16. PONTOS-CHAVE NO TRATAMENTO DA DENGUE:

Quadro 21: Pontos-chave no tratamento da dengue:

Toda consulta incluirá:
• PA sentado e em pé;
• temperatura;
• pulso;
• prova do laço.

Todo paciente deve ser reavaliado no primeiro dia após o fi nal da febre.
Reavaliar os pacientes até diariamente, se necessário.
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Todo tratamento deve prever:
• hidratação por via oral vigorosa: 80 ml/kg/dia;
• hidratação por via venosa, se necessário.

Monitorar:
•  estado geral;
•  PA sentado e em pé;
•  consciência;
•  hidratação;
•  sangramentos;
•  perfusão.

Preencher a fi cha de notifi cação compulsória para todos os casos suspeitos de dengue.
Fornecer e preencher o cartão de dengue para todos os pacientes atendidos.
Deverá ser assegurada consulta de retorno para todos os pacientes, preferencialmente na UBS de referência.

Fonte: Linha-Guia de Atenção à Saúde: Dengue, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2009.

8.1.17. ERROS COMUNS SOBRE A DENGUE:  

Tabela 8.1: Erros sobre a dengue:
ERRO EXPLICAÇÃO

Dengue não tem tratamento. O tratamento da dengue é a hidratação.
Prova do laço positiva é igual a forma hemorrágica. Prova do laço apenas identifi ca a fragilidade capilar.

Dengue + sangramento = forma hemorrágica. São necessários 4 critérios (o ponto central na forma hemorrá-
gica é a perda de plasma).

A forma hemorrágica sempre acontece na segunda infec-
ção por dengue.

A chance de dengue hemorrágica na primeira infecção é de 
cerca de 0,3%; já nas reinfecções chega a 3%.

A hemorragia é sempre o que mata na forma hemorrágica. Em geral, o paciente morre de choque hipovolêmico por 
perda de plasma.

Somente a dengue hemorrágica mata.

Outras possíveis causas de morte são:
• hemorragia grave em dengue clássico (doença diverticular 

ou péptica prévia);
• sepse secundária;
• apresentações atípicas graves (hepatite, miocardite, 

encefalite, entre outras).

Fonte: Linha-Guia de Atenção à Saúde: Dengue, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2009.



309A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

ANEXOS:
Figura 30: Algoritmo de estadiamento da dengue e ponto de atendimento preferencial:

Fonte: Linha-Guia de Atenção à Saúde: Dengue, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2009.

Figura 31: Sinais e sintomas para estadiamento nos grupos:
Sinais e sintomas para estadiamento nos grupos

Sinais de choque Hipotenção postural, PA convergente, extremidades frias, ciano-
se, pulso rápido e fi no, enchimento capilar lento (>2 segundos).

Sinais de alerta

Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipo-
tensão postural, lipotímia, hepatomegalia dolorosa, hemorragias 
importantes (hematêmese, melena), sonolência, irritabilidade, 
diminuição da diurese, diminuição repentina da temperatura 
corpórea / hipotermia, aumento repentino do Ht, diminuição 
de Plq, desconforto respiratório.

Manifestações
hemorrágicas

leves

Espontâneas: gengivorragia, metrorragia, petéquias, esquimo-
ses, sangramento de mucosas, sangramento menor em trato 
gastrointestinal. Induzidas: prova do laço positiva.

Sitações
especiais

Gestante, criança, idoso, diabetes, hipertensão, asma, bronqui-
te crônica, doença cloridropéptica, doença autoimune.

Sinais e sintomas clássicos Febre, cefália, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostação, 
exantema.

Fonte: Linha-Guia de Atenção à Saúde: Dengue, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2009.
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8.2 - FEBRE MACULOSA

8.2.1. INTRODUÇÃO:

• é causada por uma bactéria gram-negativa, a Rickettsia rickettsii, através da adesão de carrapatos infectados à pele;
• o vetor é o carrapato Amblioma cajennense, conhecido como carrapato-estrela, carrapato de cavalo e rodoleiro;
• apresenta-se de forma esporádica, relacionando-se ao contato com os carrapatos durante atividades de trabalho ou lazer, tanto 

em áreas urbanas quanto rurais;
• período de transmissibilidade: os carrapatos permanecem infectados durante toda a vida (cerca de 18 meses). A transmissão 

para o homem ocorre se o carrapato infectado permanecer aderido por, no mínimo, 4 a 6 horas.
• incubação: 2 a 14 dias (em média 7 dias);
• a susceptibilidade é universal e a imunidade provavelmente é duradoura;
• deve ser incluída no diagnóstico diferencial das síndromes febris, particularmente as com exantema ou fenômenos hemorrágicos.

8.2.2. CONCEITO:
 
É uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde formas leves até casos graves, com 

elevada taxa de letalidade. Tal letalidade pode ser explicada por ser uma doença relativamente pouco conhecida, difi cultando seu 
diagnóstico em tempo hábil. 

8.2.3. FORMAS CLÍNICAS:

As manifestações clínicas variam desde casos oligossintomáticos até os extremamente graves, com taxas de letalidade 
entre 40% e 70%.

8.2.4. CASO SUSPEITO:

O paciente que apresenta febre de moderada a alta, cefaleia, mialgia e história de picada de carrapatos e/ou tenha frequentado 
área com transmissão de febre maculosa, nos últimos 15 dias, ou indivíduo que apresente febre de início súbito, mialgia, cefaleia 
seguidas de aparecimento de exantema máculo-papular entre 2 a 5 dias após o início dos sintomas e manifestações hemorrágicas.

8.2.5. CLÍNICA:

• diagnóstico difícil, principalmente em sua fase inicial;
• o início é abrupto e os sintomas são inespecífi cos, incluindo: febre, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos;
• entre o 2º e o 6º dia da doença, surge o exantema (característica principal da doença), sendo inicialmente  na forma de 

máculas eritematosas com cerca de 1mm a 5mm de diâmetro, evoluindo para uma forma máculo-papular, e acomete punhos 
e tornozelos, progredindo para tronco, face, palmas das mãos e plantas dos pés e se tornando petequial. Este tipo de exantema 
palmo-plantar é bastante típico da febre maculosa brasileira;

• nos casos graves a confl uência das lesões leva a sufusões hemorrágicas, necrose e gangrena;
• também em casos graves, é comum a presença de edema de MMII, hepatoesplenomegalia, manifestações gastrointestinais 

(náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia), renais (oligúria e insufi ciência renal aguda),  pulmonares (tosse, edema 
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pulmonar, pneumonia intersticial e derrame pleural), neurológicas (confusão mental, letargia, convulsões, défi cits focais, 
surdez transitória, meningismo, fotofobia, meningite ou meningo-encefalite) e hemorrágicas (petéquias, sangramento muco-
cutâneo, digestivo e pulmonar);

• não tratado, o quadro evolui para hipotensão e choque;
• destes casos, cerca de 80% evoluem para o óbito.

8.2.6. DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

• anamnese;
• exame físico;
• encontro da lesão inicial produzida pela picada do carrapato, muitas vezes com um aspecto semelhante ao de uma picada que 

sofreu infecção bacteriana secundária (hiperemia, edema e dor no local).

8.2.7. NOTIFICAÇÃO:

• é doença de notifi cação compulsória;
• também é doença para investigação epidemiológica com busca ativa;
• deve ser colhido sangue para sorologia 7 dias após o início dos sintomas (momento de maior sensibilidade).

8.2.8. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

• sorológico: imunofl uorescência indireta para anticorpos específi cos anti-Rickettsia;
• hemograma é inespecífi co, trombocitopenia ocorre em 50% dos pacientes e anemia em 5% a 30% dos casos;
• ureia e creatinina séricas podem aumentar;
• hiponatremia ocorre em 50% dos pacientes;
• aumento de enzimas hepáticas ocorre em 36% a 100% dos casos;
• enzimas musculares (creatinoquinase e desidrogenase lática) estão aumentadas em 72% a 80% dos casos;
• achados radiológicos, quando presentes, vão desde discretos infi ltrados intersticiais até achados exuberantes compatíveis com 

síndrome da angústia respiratória no adulto.

8.2.9. TRATAMENTO:

• deve ser iniciado precocemente, antes mesmo da confi rmação laboratorial;
• droga de escolha: doxiciclina → 100 mg, de 12/12 horas, manter o tratamento até 3 dias depois do término da febre e por um 

mínimo de 7 dias (contra indicada em crianças e gestantes);
• drogas alternativas: cloranfenicol → 50 mg/kg/dia, de 6/6 horas; e tetraciclina → 25 – 50 mg/kg/dia, de 6/6 horas;
• crianças até 8 anos: cloranfenicol → não ultrapassar 2 g/dia;
• crianças acima de 8 anos: 2 – 4 mg/kg/dia, de 12/12 horas, não ultrapassando 200 mg/dia;
• casos graves devem ser hospitalizados;
• critérios de hospitalização:

 ■ sintomas neurológicos;
 ■ instabilidade hemodinâmica;
 ■ queda do estado geral;
 ■ achados laboratoriais e clínicos que sugiram necessidade de maiores cuidados.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família312

• nos casos graves o tratamento é iniciado com cloranfenicol, 1 g, EV, de 6/6 horas, até a recuperação da consciência e melhora 
do quadro clínico geral, mantendo-se depois por mais 7 dias, por via oral, na dose habitual.  

ANEXOS
Técnica correta de retirada do carrapato:

Figura 32: Retirada do carrapato:

                             
Feito pela organizadora.

1. Com auxílio de pinças, segurar o carrapato pela extremidade em que ele se fi xa na pele e fazer movimento lento, mas fi rme, 
para retirá-lo (evitar segurá-lo pelo meio do corpo).
2. Na ausência de pinças isto pode ser feito com as mãos protegidas por luvas ou mesmo papel higiênico. Evite fazê-lo com as 
mãos desprotegidas, mas caso não haja outra opção é melhor retirá-lo mais rapidamente do que aguardar as condições ideais.
3. Após ter removido o carrapato, desinfete o local da picada e lave as mãos com sabão e água.
4. Não espremer, nem esmagar o carrapato porque seus líquidos podem conter a bactéria Ricketsia rickettsii. A pele exposta 
acidentalmente aos líquidos do carrapato pode ser desinfetada com álcool ou com lavagem com água e sabão.
5. Em casos de infestação intensa, principalmente pelas larvas (micuim), que são difi cilmente visíveis, o uso de sabonete à base 
de deltametrina pode ser mais efi caz do que a retirada manual um-a-um.

Nunca: queimar com fósforo ou por gelo ou outras alternativas, elas podem na verdade estimular a liberação de líquidos 
contaminados (linfa) pelos carrapatos.

8.3 - FEBRE AMARELA

8.3.1. INTRODUÇÃO:

• é causada pelo vírus amarílico, arbovírus da família Flaviviridae, do gênero Flavivirus. É uma RNA vírus; 
• temos a febre amarela urbana e a silvestre, diferenciando-se uma da outra apenas pela localização geográfi ca, espécie vetorial 

e tipo de hospedeiro;
• no tipo silvestre o vetor e reservatório é o mosquito  Haemagogus janthinomys e os hospedeiros naturais são primatas não-

humanos (macacos) e o homem não-imunizado entra neste ciclo acidentalmente;
• no tipo urbano o principal vetor e reservatório é o Aedes aegypti e o homem é o único hospedeiro de importância epidemiológica;
• período de transmissibilidade: o sangue dos doentes é infectante 24 a 48 horas após o aparecimento dos sintomas até 3 a 5 

dias depois, correspondendo ao período de viremia. O mosquito se mantém infectado durante toda a vida e nele o período 
de incubação é de 9 a 12 dias;

• incubação: varia de 3 a 6 dias após a picada do mosquito infectado;
• um terço das infecções são assintomáticas;
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• a doença confere imunidade duradoura, não se conhecendo segundos ataques. Na infecção natural, os anticorpos aparecem 
no sangue no decorrer da 1ª semana da doença e permanecem por toda a vida;

8.3.2. CONCEITO:

É uma doença febril de curta duração (no máximo 12 dias) e de gravidade variável. O quadro clínico tem evolução bifásica: 
período de infecção e de intoxicação.

8.3.3. FORMAS CLÍNICAS:
 
Didaticamente, podemos dividir em 4 formas clínicas: leve, moderada, grave e maligna.

8.3.4. CASO SUSPEITO:

• suspeito 1: indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, não 
vacinado contra a febre amarela ou com estado vacinal ignorado;

• suspeito 2: indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), residente ou que esteve em área com transmissão viral (ocorrência 
de casos humanos, epizootias ou de isolamento viral em mosquitos) nos últimos 15 dias, não vacinado contra a febre amarela 
ou com estado vacinal ignorado.

8.3.5. FORMA LEVE:

• quadro febril inespecífi co;
• mal-estar passageiro;
• com ou sem cefaleia de pouca intensidade;
• evolução em algumas horas até 2 dias;
• rápida recuperação;
• raramente diagnosticada, observada em surtos e epidemias.

8.3.6. FORMA MODERADA:

• febre um pouco mais intensa;
• cefaleia e mialgias de intensidade variável;
• pode haver: icterícia discreta ou pequenas hemorragias;
• evolução por até 3 dias;
• recuperação satisfatória.

8.3.7. FORMA GRAVE:

• quadro exuberante;
• início abrupto, febre elevada e mal-estar;
• cefaleia intensa, dores musculares, principalmente em região lombar;
• náuseas, vômitos, vertigens e astenia podem estar presentes;
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• pelo menos um dos sintomas clássicos deve estar presente: hematêmese, icterícia ou oligoanúria (icterícia franca é comum, hemorragias 
discretas são quase sempre observadas e a diminuição do volume urinário pode estar presente, raramente ocorrem simultaneamente);

• evolução por 5 dias, depois inicia a convalescência;
• durante a convalescença o paciente pode apresentar fraqueza e fatigabilidade por várias semanas, mas a cicatrização do fígado 

e dos rins é completa.

8.3.8. FORMA MALIGNA:

• quadro exuberante e completo;
• febre elevada, de início súbito, mal-estar, calafrios intensos e cefaleia holocraniana;
• horas mais tarde: dores musculares que pioram com a evolução do quadro, generalizadas e piores na região lombar, com queixa 

até de difi culdade respiratória devido às dores no tórax;
• podem ocorrer artralgias que pioram o quadro muscular;
• náuseas e vômitos podem surgir abruptamente;
• anorexia, prostração e vertigens podem estar presentes;
• sede intensa por desidratação grave;
• o quadro evolui por 3 a 5 dias (viremia);
• ocorre uma fase de remissão que dura de algumas horas até 2 dias;
• depois, ocorre piora do quadro com o início do período de intoxicação, marcado por um quadro de falência hepato-renal: 

icterícia franca e dor intensa em hipocôndrio direito. Acompanha: insufi ciência renal com oligúria ou anúria. É comum a 
hematêmese (“vômitos negros”→ forma mais grave), melena, gengivorragia, otorragia, uretrorragia e metrorragia;

• Kernicterus na icterícia intensa, com convulsões decorrentes da encefalopatia;
• evolução: geralmente para o óbito. 

8.3.9. DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

• anamnese;
• exame físico;
• anamnese epidemiológica.

8.3.10. NOTIFICAÇÃO:

• é doença de notifi cação compulsória;
• colher sangue para realização de sorologia.

8.3.11. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

• sorologia: Mac-Elisa para detecção de IgM (basta uma coleta de amostra);
• ocorre leucopenia;
• entre 48 e 72 horas após o início da doença, há elevação das enzimas hepáticas no sangue (ALT e AST), precedendo a icterícia;
• na forma maligna ocorre albuminúria (período de alta letalidade);
• ao USAT demonstra-se esteatose hepática.
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8.3.12. TRATAMENTO:

• é sintomático;
• nos casos graves, deve ser feita a internação.

8.3.13. PREVENÇÃO:

• existe vacina específi ca;
• toda criança deve ser vacinada aos 9 meses de idade (calendário vacinal obrigatório) e a revacinação deve ocorrer de 10/10 anos;
• mesmo em áreas endêmicas ou na presença de surtos ou epidemias, não há indicação de revacinação antes do período previsto.

8.4 - TUBERCULOSE (TB)

8.4.1. INTRODUÇÃO:

• causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que tem a capacidade de assumir parasitismo intracelular facultativo e de permanecer 
sob um estado de indiferença fi siológica (latência) durante longo tempo;

• mais frequente em adultos jovens;
• órgão mais frequentemente acometido: pulmões;
• devido ao aumento do número de casos de AIDS, houve um aumento da frequência das formas extrapulmonares;
• de cada 100 pessoas que se infectam, 10 a 20 fi carão doentes. Destas, 80% o fi carão no primeiro ano após o contágio. Em 

média, 50% dos novos doentes são bacilíferos (forma pulmonar contagiante); 
• contágio: via inalatória → aerossóis sob a forma de gotículas microscópicas contendo o bacilo são expelidos por tosse, espirros 

ou outro movimento expiratório forçado;
• pacientes com a forma pulmonar não-bacilíferos e os com formas extrapulmonares não apresentam risco de contágio.

8.4.2. FATORES DE RISCO:

• a tuberculose pode surgir sem que nenhuma defi ciência imunológica seja evidenciada;
• maior risco:

 º extremos de idade;
 º desnutrição;
 º más condições de moradia;
 º alcoolismo;
 º certas ocupações: profi ssionais de saúde, técnicos de laboratório, mineiros portadores de silicose, etc.;
 º corticoterapia;
 º quimioterapia antineoplásica;
 º diabetes mellitus;
 º silicose;
 º sarcoidose;
 º estado pós-gastrectomia.
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8.4.3. IMUNIDADE:

• a infecção ou a aplicação do BCG leva ao desenvolvimento de imunidade específi ca e persistente.

8.4.4. APRESENTAÇÃO CLÍNICA:

• fonte de contágio: paciente bacilífero sem tratamento ou em tratamento há menos de duas semanas;
• pacientes que iniciam o tratamento tornam-se não-infecciosos após duas semanas de terapia adequada;
• exposição prolongada ao paciente bacilífero (intradomiciliar, em instituições fechadas e em ambiente hospitalar);
• o bacilo, ao chegar no parênquima pulmonar, causa um processo infl amatório inespecífi co (cancro de inoculação). A 

disseminação por via linfática leva ao surgimento de adenopatias regionais;
• complexo primário = cancro de inoculação + adenopatia satélite;
• do sistema linfático, os bacilos atingem a corrente sanguínea (bacilemia precoce), ocasionando a disseminação sistêmica 

e implantação de pequenos inóculos que permanecem em estado latente, podendo ser reativados mais tarde. A partir da 
disseminação sanguínea pode ocorrer a tuberculose primária:

 º de 2 a 8 semanas após o contágio, o teste tuberculínico torna-se positivo (viragem tuberculínica). É quando podem ocorrer 
fenômenos de hipersensibilidade (eritema nodoso, ceratoconjuntivite fl ictenular);

 º de 2 a 5 meses após o contágio podem ser identifi cadas radiologicamente adenopatias mediastinopulmonares unilaterais e/
ou lesões parenquimatosas (resultantes de fístula gânglio-brônquica);

 º do terceiro ao quinto mês é que pode ocorrer a tuberculose miliar ou a meningite tuberculosa;
 º do quarto ao sétimo mês pode ocorrer derrame pleural.

• na maioria das pessoas, após o período inicial, podem se passar vários anos sem manifestações da doença, portanto sem a 
tuberculose primária;

• pessoas sintomáticas apresentam manifestações muito variáveis, que muitas vezes se confundem com uma infecção respiratória banal;
• o teste tuberculínico, na maioria das vezes, é positivo;
• raios-X de tórax: adenopatias unilaterais e lesões pulmonares consolidativas, com ou sem componente atelectásico, com ou sem derrame 

pleural. Na tuberculose miliar: micronódulos pulmonares disseminados, em maior profusão nas metades superiores dos pulmões;
• Tuberculose pós-primária: 

 º surge após anos ou décadas, pela reativação dos bacilos disseminados na bacilemia precoce;
 º pode resultar de:

 ■ recrudescência de uma infecção antiga (reativação endógena);
 ■ contato atual com paciente bacilífero (reinfecção exógena).

 º maneiras de início no tórax: 
 ■ infi ltrado precoce, em geral infraclavicular, costumando evoluir e escavar (é o mais comum);
 ■ derrame pleural;
 ■ pneumonia alveoloductal, com broncograma aéreo (usualmente sem cavidade necrótica e com focos de 

disseminação brônquica);
 ■ tuberculoma (lesão circunscrita que, se não estiver calcifi cada, pode ser confundida com carcinoma brônquico);
 ■ na forma disseminada (tuberculose miliar) com vários sinais e sintomas sistêmicos (febre, perda de peso, fadiga).

8.4.5. DIAGNÓSTICO:

• identifi cação do BAAR no escarro (2 amostras, colhidas em jejum e de forma adequada). Para positivação da baciloscopia é necessária 
uma concentração mínima de 5.000 bacilos/mm de secreção. Cerca de 20% a 40% dos pacientes têm baciloscopia negativa;
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• pesquisa de BAAR no lavado gástrico (baixa sensibilidade);
• broncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica (invasivo e caro, sensibilidade maior que a baciloscopia 

direta no escarro);
• biópsia aspirativa ou excisional (é indispensável a identifi cação do bacilo no material encontrado);
• devido ao aumento da incidência do HIV e a coinfecção tuberculose-HIV, deve-se investigar HIV em pacientes diagnosticados 

com tuberculose;
• raios-X de tórax: deve fazer parte da rotina de investigação;
• teste tuberculínico (PPD/Mantoux): se o endurado tem mais de 10 mm (reator forte) ou o indivíduo tem a doença ou teve contato 

com o bacilo (seja por doença prévia, seja pela vacinação com o BCG). É importante como diagnóstico diferencial, pois, se negativo 
(não-reator), afasta o diagnóstico de tuberculose. Crianças, principalmente abaixo de 4 anos, com reator forte sugere contágio recente 
e a possibilidade de doença atual ou em um futuro próximo. Nos vacinados com BCG, o endurado raramente é superior a 15 
mm. Sempre observar se há cicatriz vacinal ou não. O teste pode ser negativo por erros de técnica, sarcoidose, linfomas, neoplasias 
malignas, uso de imunossupressores, nas tuberculoses envolvendo serosas (derrame pleural e meningite), na tuberculose miliar, na 
forma grave, em pacientes com mau estado clínico, nos portadores de AIDS e em desnutridos graves.

8.4.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

• paracoccidioidomicose;
• carcinoma brônquico;
• sarcoidose;
• algumas pneumoconioses (p.ex. silicose);
• histoplasmose;
• colonização fúngica;
• aspergilose broncopulmonar alérgica;
• abscesso pulmonar;
• algumas formas de pneumonia.

8.4.7. TRATAMENTO:

• priorizar o tratamento supervisionado para todos os casos de tuberculose bacilífera;
• ideal: associação de três fármacos, tempo prolongado, uso regular, uso de fármacos esterilizantes e administração dos 

medicamentos em dose única diária;

Tabela 8.2: Esquema terapêutico básico ou esquema I: 

Fases do
tratamento Fármacos

Peso corporal

Até 20 kg (mg/kg/dia) 20 – 35 kg
(mg/dia)

35 – 45 kg 
(mg/dia)

> 45 kg 
(mg/dia)

1ª fase (2 meses)
Rifampicina (R) + 
Isoniazida (H) + 
Pirazinamida (Z)

10
10                                                                
35

300   
200    

 1.000   

 450
  300  

   1.500               

600
400

2.000
2ª fase Rifampicina (R) + 10 300 450 600

(4 meses) Isoniazida (H) 10 200 300 400
Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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OBS: 
• casos novos: sem tratamento anterior ou receberam tratamento por menos de 30 dias ou tratamento anterior há mais de 5 anos;
• administrar os fármacos preferencialmente em jejum, em uma única tomada;
• o esquema I também é usado em casos novos em pacientes com HIV.

 º retratamento: prescrição para tratamento de recidivas pós-cura ou retorno após abandono de tratamento com o esquema I e 
que tenha sido tratado por mais de 30 dias nos últimos 5 anos. Usa-se o esquema básico reforçado (esquema IR):

Tabela 8.3: Esquema Básico reforçado (esquema IR):

Fases do
tratamento Fármacos

Peso corporal

Até 20 kg
(mg/kg/dia)

 20 – 35 kg
(mg/dia)

 35 – 45 kg
(mg/dia)

> 45 kg
(mg/dia)

1ª fase
(2 meses)

Rifampicina (R) + 
Isoniazida (H) + 
Pirazinamida (Z) + 
Etambutol (E)

10
10
35
25

300
200

1.000
600

450
300

1.500
800

600
400

2.000
1.200

2ª fase
(4 meses)

Rifampicina (R) + 
Isoniazida (H) + 
Etambutol (E)

10
10
25

300
200
600

450
300
800

600
400

1.200

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• nos casos de TB meningoencefálica (em qualquer idade), a segunda fase do tratamento deve ser prolongada por mais três 
meses → é o esquema II. Nesses casos recomenda-se o uso de corticosteroides durante o início do tratamento, por 1 a 4 meses.

• corticoterapia na TB: pode ser considerada em pacientes criticamente doentes, com sintomas constitucionais intensos, 
pericardite, TB linfática crônica, adenopatias volumosas, síndromes de hiperergia tuberculínica e reações alérgicas graves aos 
tuberculostáticos. Cabe ao especialista indicá-los e determinar qual o seu esquema de uso.

8.4.8. FALHA TERAPÊUTICA:

• é defi nida como a persistência de baciloscopia positiva no fi nal do tratamento ou em indivíduos que se mantêm fortemente 
positivos na baciloscopia até o quarto mês de tratamento ou indivíduos que, após negativação da baciloscopia, apresentam 
positivação por pelo menos dois meses consecutivos a partir do 4º mês de tratamento.

• para casos de falha com o esquema I e IR indica-se o esquema III:

Tabela 8.4: Esquema para falência (esquema III):

Fases do
tratamento Fármacos

Peso corporal

Até 20 kg
(mg/kg/dia)

20 – 35 kg
(mg/dia)

35 – 45 kg
(mg/dia)

> 45 kg
(mg/dia)

1ª fase
(3 meses)

Estreptomicina (S) + 
Pirazinamida (Z) + 
Etambutol (E) + 
Etionamida (Et)

20
35
25
12

500
1.000
600
250

1.000
1.500
800
500

1.000
2.000
1.200
750

2ª fase
(9 meses)

Etambutol (E) +
Etionamida (Et)

25
12

600
250

800
500

1.200
750

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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• casos de falha terapêutica com o esquema III são considerados como portadores de TB multirresistente e devem ser 
encaminhados ao especialista.

Tabela 8.5: Indicação dos esquemas terapêuticos segundo a situação do paciente:
Situação Esquema indicado

Caso novo: sem tratamento anterior, ou com tratamento por me-
nos de 30 dias, ou com tratamento anterior, mesmo que comple-
to, há mais de 5 anos.

Esquema I (básico)

Com tratamento anterior (retratamento): recidiva após cura com 
esquema básico ou retorno após abandono do esquema básico. Esquema IR (reforçado)

TB meningoencefálica. Esquema III

Falência dos esquemas I e IR. Esquema III

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

8.4.9. NOVOS TUBERCULOSTÁTICOS:

• a necessidade de descobrir-se novos fármacos para o combate da TB se deve ao desenvolvimento de resistência 
bacteriana (devido ao uso irregular da medicação) e pelo surgimento de micobacterioses atípicas (particularmente em 
portadores de infecção pelo HIV);

• tem sido testados: quinolonas (ofl oxacina, ciprofl oxacina, levofl oxacina, gatifl oxacina, moxifl oxacina), tiacetazona e amicacina;
• outros que podem ser úteis: clofazimina, amoxacilina+ácido clavulânico, amicacina e rifabutina;
• o uso destes medicamentos deve ser avaliado e indicado pelo especialista.

8.4.10. EVENTOS ADVERSOS:

• podem ser leves (mais frequentes) a intensos (menos frequentes);
• vários podem ser manejados para evitar o uso irregular ou a interrupção do tratamento;

8.4.10.1  Intolerância gástrica (náuseas, vômitos, dor epigástrica):

• é o mais frequentemente observado e surge mais com os fármacos do esquema I;
• recomenda-se a ingestão dos medicamentos após uma refeição, uso de antieméticos e antiácidos;
• também pode fracionar as doses em duas ou três tomadas no dia (pirazinamida após o almoço, isoniazida e rifampicina após 

o café da manhã);
• caso não haja melhora, suspende-se a medicação por 24 horas e a reintrodução separadamente, na seguinte ordem: pirazinamida, 

isoniazida e rifampicina, com intervalos entre eles de 48 horas.

8.4.10.2. Neurite periférica: 

• mais associada ao uso da isoniazida;
• se ocorrer, deve ser iniciado o uso de vitamina B12, via oral, na dose de 50 mg/dia;
• se não houver melhora, reduzir a dose da isoniazida para 200 ou 300 mg/dia.
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8.4.10.3. Dermatite: 

Pode ser controlada por anti-histamínico. Casos mais graves devem ser encaminhados visando corticoterapia sistêmica.

8.4.10.4. Artralgias: 

São bem manejadas com AAS, via oral, 500 mg de 6/6 horas.

8.4.10.5. Hepatotoxicidade: 

Pode ocorrer em uma pequena proporção de pacientes. Na maioria dos casos ocorre uma elevação assintomática das 
enzimas hepáticas. Se ocorrer icterícia, sintomas importantes ou uma elevação das enzimas hepáticas em mais de três vezes 
o seu valor normal, interromper o tratamento, aguardar a melhora do quadro e reintroduzir os fármacos separadamente 
com um intervalo de três dias entre cada um.

8.4.10.6. Reações adversas mais graves: 

são raras: 
• hipoacusia, vertigem e nistagmo em geral se associam ao uso de estreptomicina;
• neurite óptica é relacionada ao etambutol em altas doses ou por período muito prolongado;
• nefrite intersticial (rifampicina) e rabdomiólise com mioglobinúria (pirazinamida) podem evoluir para insufi ciência renal;
• em todas estas situações o fármaco responsável deve ser suspenso e o paciente encaminhado ao especialista.

 º em pacientes com hepatopatias ou nefropatias prévias, deve-se encaminhar ao especialista antes de iniciar o tratamento.

8.4.11. COINFECÇÃO COM HIV:

• a infecção pelo HIV emergiu como o fator de risco mais signifi cativo para a progressão da infecção tuberculosa quiescente 
para doença clínica;

• consequência: portadores de infecção por HIV têm maior risco de ter tuberculose que a população em geral;
• recomenda-se prolongar o esquema I por 9 meses, mantendo-se a rifampicina e a isoniazida associadas até o fi nal para reduzir 

as chances de recidiva;
• se o paciente não estiver em uso de terapia antirretroviral, pode ser mantido o esquema I padronizado;
• estes casos devem ser avaliados por especialista.

8.4.12. A MULTIRRESISTÊNCIA:

• é defi nida como a resistência a três dos fármacos normatizados/utilizados para o tratamento da TB (no Brasil). 
Internacionalmente é defi nida como a resistência à rifampicina e à isoniazida;

• estes casos devem ser encaminhados ao especialista;
• atualmente existe um sistema de vigilância da TB multirresistente, independente do SINAN.
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8.4.13. TB EXTRAPULMONAR:

• aumentou a incidência destas formas principalmente devido à AIDS;
• ocorrem décadas depois do contágio;
• observações que devem ser destacadas:

 º frequentemente não se detectam lesões pulmonares à radiografi a;
 º o diagnóstico frequentemente é feito por especialista não-treinado em TB;
 º é muito frequente que seja notifi cada devido à concomitância com a TB pulmonar, não aparecendo na notifi cação;
 º usualmente ocorre anos ou décadas após a primoinfecção, apresentando baixa população bacilar nas lesões;
 º o teste tuberculínico costuma ser fortemente positivo como em alguns casos de TB linfática;
 º seu diagnóstico amiúde apresenta difi culdades;
 º seu tratamento deve ser feito por tisiologista e especialista no órgão comprometido em parceria.

8.4.14. PREVENÇÃO:

8.4.14.1. Vacinação com o BCG:

• é o principal método para reduzir a mortalidade por TB na população de 0 a 14 anos;
• é comprovada a efi cácia da vacina para proteção contra meningite tuberculosa (proteção acima de 80%);
• é aplicada ainda no hospital onde nasce a criança, desde que o RN tenha mais de 2 kg de peso. Nos RN abaixo de 2 kg, deve 

ser aplicada tão logo eles atinjam este peso;
• única contra indicação absoluta: imunodefi ciência (congênita ou adquirida);
• evolução da lesão vacinal costuma levar de 2 a 3 meses para a cicatrização defi nitiva;
• complicações como abscesso no local de aplicação, úlceras crônicas, adenopatias volumosas e disseminação hemática são raras 

e, às vezes, exigem tratamento com isoniazida;
• após 2 a 8 semanas da vacinação ocorre a viragem tuberculínica.

8.4.14.2. Quimioprofilaxia:
   

• tem como objetivo proteger indivíduos com alto risco de adoecimento;
• pode ser:

 ■ primária: prevenção da infecção;
 ■ secundária: proteção de indivíduos infectados (tuberculino-positivos);

• indicações de quimioprofi laxia:
 ■ crianças com menos de 15 anos com PPD reator forte que tiveram contato com caso de TB pulmonar 

bacilífera (se o teste der negativo, repetir em dois meses. Se continuar negativo, não há necessidade de         
quimioprofilaxia);

 ■ RN co-habitantes de foco bacilífero (por 3 meses, fazendo-se depois o PPD. Se der positivo, completar 6 meses; se 
negativo, suspende-se a quimioprofi laxia);

 ■ imunodeprimidos comunicantes domiciliares de bacilíferos;
 ■ indivíduos com viragem tuberculínica recente (até 12 meses), com aumento da resposta tuberculínica de, no 

mínimo, 10 mm;
 ■ reatores fortes ao PPD, sem sinais de TB ativa, mas em situações clínicas especiais (corticoterapia, uso de 

imunossupressores, diabetes descompensado, silicose e neoplasias malignas).
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• na população indígena está indicada em todos os comunicantes de casos bacilíferos, com reação ao PPD, independente do 
estado vacinal e idade, desde que tenha sido afastado o diagnóstico de TB ativa;

• pacientes portadores do HIV são considerados tuberculínico-positivos quando o endurado é maior que 5 mm;
• em pacientes com coinfecção TB-HIV, sem sinais e sintomas, a quimioprofi laxia é indicada quando:

 º radiografi a de tórax normal e PPD maior que 5 mm ou comunicante intradomiciliar ou institucional de casos bacilíferos, ou 
com PPD negativo mas com registro de ter sido positivo sem tratamento nesta ocasião;

 º presença de cicatriz radiológica de TB sem tratamento anterior, independente do resultado do PPD;
 º usada a isoniazida na dose de 10 mg/kg/dia, até o máximo de 300 mg/dia, por um período de seis meses.

8.4.15. BUSCA DE CASOS:

• a busca de casos deve ser feita principalmente entre:
 º sintomáticos respiratórios (tosse com expectoração a pelo menos 3 semanas);
 º portadores que apresentem sintomatologia compatível com TB (tosse com expectoração, febre vespertina, suores noturnos, 

perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica);
 º pacientes com história anterior de tratamento para TB;
 º contatos de casos de TB (parentes ou não que coabitam com um paciente com TB);
 º populações de risco: pessoas privadas de liberdade, asilos, instituições psiquiátricas, abrigos;
 º portadores de doenças debilitantes (diabetes, neoplasias);
 º imunodeprimidos (por medicamentos ou por infecções, como o HIV);
 º usuários de drogas;
 º moradores de rua;
 º trabalhadores da área de saúde.

8.4.16. CRITÉRIOS PARA ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO:

• alta por cura: 
 º pacientes pulmonares, inicialmente positivos, com pelo menos duas baciloscopias negativas: uma na fase de acompanhamento 

e outra no fi nal do tratamento;
 º tratamento completo e com base em critérios clínicos e radiológicos:

 ■ paciente não fez a pesquisa de BAAR por ausência de escarro, mas tem critérios de alta;
 ■ TB inicialmente negativa;
 ■ TB extrapulmonar.

• alta por abandono: paciente tomou o medicamento por mais de um mês e deixou de tomá-los por um período 
superior a trinta dias.

• alta por óbito ocorrido durante o tratamento, em consequência da TB ou dos efeitos adversos das drogas;
• alta por óbito por outra causa (alheia à doença e/ou ao tratamento);
• alta por mudança de diagnóstico: erro diagnóstico constatado durante o tratamento;
• alta por transferência: paciente formalmente transferido para outro serviço.

8.4.17. ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA:

• antecedentes de hepatopatia aguda ou crônica;
• paciente portador de HIV/AIDS;
• antecedentes de nefropatias.
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8.4.18. AVALIAÇÃO DE CONTATOS:

• contatos domiciliares de casos de TB pulmonar com baciloscopia positiva: 
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8.4.19. NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE:

• é utilizada a Ficha Individual de Notifi cação/Investigação de Tuberculose;
• devem ser notifi cados:

 º casos novos;
 º reingressos pós-abandono;
 º recidivas;
 º casos transferidos (ofi cialmente ou não)

8.4.20. ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSE:

• pacientes suspeitos devem ser anotados no livro de Registro do Sintomático Respiratório no Serviço de Saúde (livro verde);
• confi rmado o diagnóstico, procede-se à notifi cação acima citada e ao registro no Livro de Registro e Controle de Tratamento 

dos Casos de Tuberculose (livro preto);
• os contactantes intradomiciliares ou intrainstitucionais deverão ser registrados no livro verde e, caso se confi rme o diagnóstico 

da doença ativa, também no livro preto;
• os dados referentes às baciloscopias de controle e outros exames realizados, número de contatos examinados, situação do 

tratamento ao longo de todo o tempo e no encerramento, bem como data de encerramento devem ser registrados na UBS e/
ou no centro de referência (vide anexos).

8.4.21. ATIVIDADES DE CONTROLE NAS UAPS:

• a avaliação das atividades com relação à TB é feita através dos seguintes indicadores de busca, diagnóstico e acompanhamento 
dos casos de TB:

Tabela 8.6: Indicadores para controle da TB nas UAPS:
Variável Indicador Objetivo e operacionalização

DETECÇÃO: número e proporção 
de adultos sintomáticos respiratórios 
detectados que realizaram bacilosco-
pia de escarro.

• Número de sintomáticos respiratórios 
detectados entre todos os adultos que se 
consultam na UBS por qualquer motivo.

• Percentual de pacientes com baciloscopia 
positiva entre os sintomáticos 
respiratórios examinados.

Necessário para se ter uma ideia da co-
bertura do Programa e para o planeja-
mento de recursos para os serviços.

Dados do Registro Geral da UBS e do 
Livro de Laboratório.

QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO: 
Número de casos de TB diagnostica-
dos no último trimestre segundo lo-
calização, resultado da baciloscopia e 
tratamento anterior.

A avaliação desta variável é adequada 
quando mais de 50% dos caos diag-
nosticados são de localização pulmo-
nar e com baciloscopia positiva;

Todos os casos pulmonares em adul-
tos realizaram baciloscopias.

Localização:
• % de casos pulmonares;
• % de casos extrapulmonares.

Baciloscopia:
• % de positivos;
• % de negativos.

Tratamento anterior:
• % de casos novos;
• % de casos de retratamento.

Verifi car se os profi ssionais de saúde estão 
utilizando, prioritariamente, a bacilosco-
pia para efetuar diagnóstico;

Verifi car a tendência do % de casos de 
retratamento (indicador de acompanha-
mento dos casos);
Dados do livro de Registro e Acompa-
nhamento dos casos de TB.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Tabela 8.7: Indicadores de resultado do tratamento dos casos de TB:
Variável Indicador Objetivos e operacionalização

RESULTADO DO TRATAMENTO:
Proporção de casos novos de TB pul-
monar bacilíferos tratados, segundo 
critério de alta;

Realiza-se a análise da coorte que in-
clui todos os casos novos pulmonares 
positivos registrados no trimestre um 
ano antes;

Considera-se uma avaliação adequada 
quando se obtém mais de 85% de “su-
cesso” (alta por cura e alta por comple-
tar o tratamento) e menos de 5% de 
alta por abandono.

% de altas por cura (comprovada por 
negativação da baciloscopia);

% de altas por completar o tratamento;

% de altas por abandono;

% de altas por óbito;

% de altas por falência;

% de altas por transferência.

Verifi car a qualidade do acompanhamento 
dos casos e supervisão do tratamento;

Analisar a tendência do % de sucesso do 
tratamento;

Dados do livro de Registro e Acompanha-
mento dos casos de TB.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

   

8.4.22. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS:

8.4.22.1. Agente comunitário de Saúde (ACS):

• identifi car os sintomáticos respiratórios nos domicílios e na comunidade;
• encaminhar ou comunicar o caso suspeito à equipe;
• orientar e encaminhar os contatos à UAPS para consulta, diagnóstico e tratamento, quando necessário;
• supervisionar a tomada da medicação, conforme planejamento da equipe;
• fazer visita domiciliar de acordo com a programação da equipe, usando a fi cha do Sistema de Informações da Atenção Básica - SIAB 

(B-TB) e mantendo-a atualizada;
• verifi car no cartão da criança sua situação vacinal: se faltoso, encaminhar à UAPS;
• realizar busca ativa de faltosos e daqueles que abandonaram o tratamento;
• verifi car a presença de cicatriz da vacina BCG no braço direito da criança. Caso não exista e não haja comprovante no cartão, 

encaminhar para vacinação;
• realizar ações educativas junto à comunidade;
• participar, com a equipe, do planejamento de ações para o controle da TB na comunidade.

8.4.22.2. Médico:

• identifi car os sintomáticos respiratórios;
• solicitar baciloscopia do sintomático respiratório para diagnóstico (duas amostras);
• orientar quanto à coleta de escarro;
• solicitar raios-X de tórax, segundo as diretrizes estabelecidas;
• aconselhar a todo paciente com diagnóstico de TB confi rmado o teste sorológico anti-HIV;
• iniciar e acompanhar o tratamento para TB daqueles com a forma pulmonar;
• explicar ao paciente porque o tratamento supervisionado é necessário e quem vai fazer a supervisão;
• convocar os contatos para consulta;
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• iniciar quimioprofi laxia para os contatos segundo critérios estabelecidos;
• orientar pacientes e familiares quanto ao uso da medicação, esclarecer dúvidas e desmistifi car tabus e estigmas;
• solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento;
• iniciar e acompanhar o tratamento dos casos de TB pulmonar com baciloscopias negativas e dos casos de TB extrapulmonar, 

quando o diagnóstico for confi rmado após investigação em uma unidade de referência;
• dar alta aos pacientes após o tratamento;
• encaminhar os casos que necessitem de avaliação na unidade de referência, respeitando os fl uxos locais e mantendo-se 

responsável pelo acompanhamento;
• realizar assistência domiciliar quando necessário;
• orientar os auxiliares, técnicos e ACS para o acompanhamento de casos em tratamento e/ou tratamento supervisionado;
• contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe quanto à prevenção, manejo do 

tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle da doença;
• enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à TB na área de atuação da UAPS. Analisar 

os dados e planejar intervenções juntamente à equipe de saúde;
• notifi car os casos confi rmados de TB;
• encaminhar ao setor competente a fi cha de notifi cação.

8.4.22.3. Enfermeiro:

• identifi car os sintomáticos respiratórios;
• realizar assistência integral às pessoas e famílias na UAPS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou espaços comunitários;
• orientar quanto à coleta de escarro;
• aplicar a vacina BCG;
• fazer o teste tuberculínico. Se não tiver capacitação para tal, encaminhar à unidade de referência;
• realizar consulta de enfermagem, conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, 

observadas as disposições legais da profi ssão;
• realizar as consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais 

da profi ssão e conforme os protocolos e normas técnicas do Ministério da Saúde;
• convocar os contatos para investigação;
• orientar pacientes e familiares quanto ao uso das medicações, esclarecer dúvidas e desmistifi car tabus e estigmas;
• convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o tratamento;
• acompanhar a fi cha de supervisão do tratamento preenchida pelo ACS;
• realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelas ACS, técnicos e auxiliares de enfermagem;
• orientar os auxiliares, técnicos de enfermagem e ACS para o acompanhamento de casos em tratamento e/ou tratamento 

supervisionado;
• contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe quanto à prevenção, manejo do 

tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle da doença;
• enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à TB na área de atuação da UAPS. Analisar 

os dados e planejar intervenções juntamente à equipe de saúde;
• notifi car os casos confi rmados de TB;
• encaminhar ao setor competente a fi cha de notifi cação.

8.4.22.4. Auxiliar/técnico de enfermagem:

• identifi car os sintomáticos respiratórios;
• realizar procedimentos regulamentados para o exercício da profi ssão;
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• convocar os contatos para consulta médica;
• identifi car o pote para coleta de escarro;
• orientar a coleta de escarro;
• encaminhar o material ao laboratório;
• receber os resultados dos exames, protocolá-los e anexá-los ao prontuário;
• supervisionar o uso correto da medicação nas visitas domiciliares e o comparecimento às consultas médicas de acordo com a 

rotina da equipe;
• agendar consulta extra, quando necessário;
• convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o tratamento;
• dispensar os medicamentos, conforme prescrição;
• orientar pacientes e familiares quanto ao uso das medicações, esclarecer dúvidas e desmistifi car tabus e estigmas;
• realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês, para cada doente cadastrado na UAPS, de forma a assegurar 

o tratamento completo de todos;
• preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de TB na UBS;
• realizar tratamento supervisionado, quando necessário, conforme orientação do enfermeiro e/ou médico;
• notifi car os casos suspeitos de TB.   

8.5 - INFLUENZA A H1/N1

8.5.1. DEFINIÇÕES:

Todos os profi ssionais devem estar atentos às seguintes defi nições: 
Quadro 22: Defi nições sobre a Infl uenza A H1/N1:

SÍNDROME GRIPAL 
Indivíduo com doença aguda (com duração máxima de 5 dias), apresentando fe-
bre (ainda que referida) acompanhada de tosse e/ou dor de garganta, na ausência 
de outros diagnósticos. 

CASO SUSPEITO DE 
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE (SRAG) 

Indivíduo de qualquer idade com doença respiratória aguda caracterizada por 
febre superior a 38ºC, tosse E dispnéia, acompanhada ou não de dor de garganta 
ou manifestações gastrointestinais. 

SURTO DE SÍNDROME GRIPAL 

Ocorrência de, pelo menos, 3 casos de síndrome gripal em ambientes fechados/
restritos, com intervalos de até 5 dias entre as datas de início de sintomas. 
Exemplos de ambientes fechados/restritos: asilos e clínicas de repouso, creches, 
unidades prisionais ou correcionais, população albergada, dormitórios coletivos, 
bases militares, uma mesma unidade de produção de empresas ou indústrias, no 
mesmo setor de hospitais, entre outros. 
Obs: Em ambiente hospitalar, considerar a ocorrência de pelo menos 3 casos de 
síndrome gripal ocorridos no mesmo setor, vinculados epidemiologicamente e 
que ocorreram, no mínimo, 72h após a data de admissão. 

PERÍODO DE TRANSMISSÃO Adultos: um dia antes até o 7º dia de início dos sintomas. 
Crianças (menores de 12 anos): um dia antes até o 14º dia de início dos sintomas. 

VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO Viagem a área afetada ou contato com caso suspeito ou confi rmado de Infl uenza 
A(H1N1) nos últimos 7 dias. 

Fonte: Protocolo Estadual de Vigilância Epidemiológica e Assistência aos Casos de Infl uenza A, Minas Gerais, 2009.
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8.5.2. ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SÍNDROME GRIPAL:
 

• Toda pessoa com síndrome gripal (febre + tosse e/ou dor de garganta) deve procurar o serviço de saúde para avaliação e 
estabelecimento da conduta. 

• O profi ssional deve estar atento para: 
 º sinais precoces de alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 
 º sinais e sintomas indicativos de internação; 
 º fatores de risco; 
 º indicações para uso do antiviral; 
 º indicações para coleta de exame; 
 º indicações para notifi cação do caso. 

• O profi ssional poderá utilizar a Ficha de Triagem para Atendimento de Síndrome Gripal (Anexo 1) para identifi car os pacientes 
com síndrome gripal e, entre eles, os que apresentam fatores de risco ou sinais de gravidade. 

• Todo paciente com síndrome gripal deve ser alertado sobre os sinais de gravidade e orientado a retornar a unidade de saúde 
em caso de ocorrência destes sinais e sintomas. 

• Todo paciente com condição ou fator de risco para complicação por infl uenza deve ser acompanhado pelo serviço que fez a 
avaliação do caso. 

• O profi ssional médico, assim como a equipe de saúde, é responsável pelo estabelecimento da conduta do paciente com 
síndrome gripal. 

• Sempre indicar retorno para acompanhamento dos pacientes: 
 º com sinais precoces de alerta para SRAG e que não necessitarem internação; 
 º com síndrome gripal e fatores de risco; 
 º gestantes; 
 º após a alta da internação ou observação.

• Em caso de necessidade de internação, deverá ser seguido o fl uxo normal através da solicitação às Centrais de Regulação. 

8.5.3. ATENDIMENTO À GESTANTE COM SÍNDROME GRIPAL:

• As indicações acima são válidas também para as gestantes. 
• Os serviços irão defi nir um local exclusivo para a avaliação das gestantes com queixas obstétricas e sintomas gripais. 
• Toda gestante com síndrome gripal, independente da gravidade, deverá ser atendida no serviço de referência para Infl uenza A. 
• Em caso de necessidade de internação: 

 º Gestante com sinais de alerta precoce ou gravidade, independente da idade gestacional (IG): nas Maternidades de Alto Risco. 
 º Gestante com comorbidade e IG < 24 semanas: nas Maternidades de referência (Risco Habitual ou Alto Risco); 
 º Gestante com comorbidade e IG > 24 semanas: nas Maternidades de referência para Alto Risco. 

• As gestantes internadas com sintomas respiratórios, com infl uenza H1N1 suspeita ou confi rmada, fi carão em enfermaria 
isolada, não sendo possível permitir a presença de acompanhantes. 

• As gestantes em trabalho de parto terão direito a um acompanhante até o parto, não sendo permitida a troca de acompanhante. 
• Após o parto, mãe e recém-nascido (RN) serão internados em conjunto em leito de isolado e o aleitamento será permitido. A 

mãe deverá utilizar máscara e lavar as mãos ao cuidar do RN. 
• Caso a mãe não tenha condições de cuidar do RN, o mesmo deverá ser internado na Unidade Neonatal em regime de 

isolamento. 
• O fl uxo de visitantes na maternidade deverá ser controlado para impedir a entrada de pessoas com sintomas gripais. 
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• A febre materna pode ter complicações graves para o RN e, por isso, os protocolos clínicos específi cos deverão dar ênfase na 
necessidade de controle rigoroso e precoce da hipertemia. A medicação mais indicada, para esse fi m, é o paracetamol. 

Tabela 8.8: Quadro geral da Infl uenza A:

ADULTO CRIANÇA

GRUPOS DE RISCO

• Imunodepressão: por exemplo, indivíduos 
transplantados, pacientes com câncer, em tratamento 
para aids ou em uso de medicação imunossupressora; 

• Condições crônicas: por exemplo, hemoglobinopatias, 
cardiopatias, pneumopatias, doenças renais, doenças metabólicas 
(diabetes mellitus e obesidade grau III – IMC > 40); 

• Imunodepressão; 
• Condições crônicas; 

FATORES DE RISCO
• Idade superior a 60 anos; 
• Gestação: independente da idade gestacional.

• Idade inferior a 2 anos. 

SINAIS PRECOCES 
DE ALERTA PARA 
SRAG, INDICATI-
VOS DE TRATA-

MENTO ANTIVIRAL 
– AVALIAR CUI-

DADOSAMENTE 
A INDICAÇÃO DE 

INTERNAÇÃO

• Taquipnéia (na ausência de febre) 
• Taquicardia (na ausência de febre) 
• Alteração acentuada de estado geral 
• Vômitos ou diarreia frequentes 
Obs: a persistência de febre por período superior a 72 horas 
é sugestiva de complicação e exige a avaliação médica cuida-
dosa quanto à presença dos sinais de gravidade e/ou de com-
plicação bacteriana. 

• Taquipnéia * (na ausência de 
febre);

• Taquicardia (na ausência de 
febre);

• Alteração acentuada de 
estado geral;

•  Inapetência ou difi culdade para 
ingerir líquidos ou amamentar;

• Vômitos ou diarreia frequentes 

* Taquipnéia: 
  

 IDADE    FR

< 2 m > 60 ipm
2 - 11m > 50 irpm
12m - 5a > 40 irpm
> 5a > 26 irpm

                                                            

SINAIS DE GRAVI-
DADE INSTALADA 

– INDICATIVOS 
DE TRATAMENTO 
ANTIVIRAL – AVA-

LIAR FORTEMENTE 
A INDICAÇÃO DE 
INTERNAÇÃO OU 
OBSERVAÇÃO EM 
PRONTO-ATENDI-

MENTO.

• Confusão mental, alteração de consciência ou convulsões; 
• Desconforto respiratório; 
• Queda na saturação de O2;
• Desidratação;
• PA diastólica < 60 mmHg ou PA sistólica < 90 mmHg;
• Outros de acordo com julgamento clínico. 

OBS: avaliar internação em caso de maiores de 65 anos, evi-
dência clínica, laboratorial ou radiológica de pneumonia. 

• Alteração de estado mental, 
prostração; 

• Sinais de desidratação; 
• Desconforto respiratório; 

tiragem intercostal, batimento 
de asa de nariz, cianose; 

• Dor abdominal intensa; 
• Sinais de toxemia ou 

instabilidade clínica; 
• Outras, segundo julgamento 

clínico. 

OBS: avaliar internação em casos de 
difi culdades dos familiares em me-
dicar e observar cuidadosamente. 

Fonte: Protocolo Estadual de Vigilância Epidemiológica e Assistência aos Casos de Infl uenza A, Minas Gerais, 2009.
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8.5.4. TRATAMENTO COM O ANTIVIRAL OSELTAMIVIR:

• O medicamento é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e distribuído pelo Estado de Minas Gerais aos pontos de referência 
defi nidos pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Infl uenza A H1N1. 

• O prescritor deve seguir com atenção as indicações do protocolo para a utilização do Oseltamivir, assim como a posologia e 
duração do tratamento. 

• O início da utilização do medicamento deverá ser, preferencialmente, dentro das primeiras 48 horas após o início dos sintomas. 
• Ao ser prescrito para menores de 1 ano e gestantes, é necessário que se institua uma monitorização minuciosa do tratamento 

e de possíveis eventos adversos relacionados a seu uso. As avaliações devem se dar após 48 horas e 30 dias após a primeira dose 
do antiviral e no caso de gestante, também uma avaliação em até 30 dias após o parto. 

• A suspensão oral do Oseltamivir apresenta concentrações diferentes: 
12mg/ml - Tamifl u® - Laboratório Roche 
15mg/ml – Oseltamivir Funed® - Laboratório Funed 

• Para efetuar a dispensação do Oseltamivir será necessário: 
 º Prescrição médica em duas vias, sendo que uma via fi cará retida na farmácia, de acordo com o protocolo; 
 º Formulário de Dispensação de Oseltamivir, preenchido de maneira correta;
 º Ficha de Notifi cação de Infl uenza Humana por Novo Subtipo (H1N1);
 º O medicamento será fornecido mediante a apresentação destes três formulários. 

• Será fornecido somente o quantitativo necessário para o tratamento de 05 dias, conforme indicado no protocolo. 
• O medicamento será fornecido, no máximo, até dois dias a partir da data da prescrição. 
• O medicamento será fornecido somente nos locais indicados. 
• Em caso de suspeita de reações adversas ao oseltamivir, deverá ser feita notifi cação através do preenchimento da Ficha de 

Notifi cação de Suspeita de Reação Adversa a Medicamentos.

Tabela 8.9: Indicações para o tratamento com Oseltamivir:
INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO COM OSELTAMIVIR

Adulto Sinais de alerta precoce ou de gravidade ou presença de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 
Síndrome gripal leve e presença de fatores ou grupos de risco, segundo critério médico. 

Gestante 

Síndrome gripal, independente da presença de sinais de alerta ou gravidade, sendo fortemente indicado 
nos 2º e 3º trimestres de gestação e avaliado no 1º trimestre de gestação, após esclarecimento e autorização 
da gestante com registro no prontuário ou assinatura de termo de consentimento informado (modelo 
disponível no endereço http://gripesuina.saude.mg.gov.br). 
Demais indicações defi nidas acima para adultos 

Criança 

Sinais de alerta precoce ou de gravidade ou presença de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 
Síndrome gripal e presença de fatores ou grupos de risco, segundo critério médico. 
Para as crianças menores de um ano colher assinatura do responsável no prontuário ou no termo de con-
sentimento informado (modelo disponível no endereço http://gripesuina.saude.mg.gov.br). 

Quimioprofi laxia

Os profi ssionais de laboratório que tenham manipulado amostras clínicas que contenham a nova Infl uenza A 
(H1N1) sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou que utilizaram de maneira inadequada; 
Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos (geradores 
de aerossóis) ou manipulação de secreções de um caso suspeito ou confi rmado de infecção pela nova In-
fl uenza A (H1N1) sem o uso de EPI ou que utilizaram de maneira inadequada. 

Surtos Seguir as indicações acima para adulto, gestante e criança. 

Fonte: Protocolo Estadual de Vigilância Epidemiológica e Assistência aos Casos de Infl uenza A, Minas Gerais, 2009.
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Tabela 8.10: Posologia do Oseltamivir:
POSOLOGIA OSELTAMIVIR 

Adulto 75 mg, 2x/dia, por 5 dias 

Gestante 75 mg, 2x/dia, por 5 dias 

Criança (até 40 Kg) 

< 15 Kg: 30 mg, 2x/dia, por 5 dias 
15 a 23 Kg: 45 mg, 2x/dia, por 5 dias 
24 a 40 Kg: 60 mg, 2x/dia, por 5 dias 
> 40 Kg: 75 mg 2x/dia, por 5 dias 

Criança menor de 1 ano 
< 3meses: 12mg 2x/dia, por 5 dias 
3-5 meses: 20mg 2x/dia, por 5 dias 
6-11 meses: 25mg 2x/dia, por 5 dias 

Obesidade grau III (IMC > 40) Ajuste de acordo com peso 

Paciente com SNE (sonda 
nasoentérica) 150 mg, 2x/dia, por 5 dias 

Quimioprofi laxia 75 mg, 1x/dia, por 10 dias 
bs: suspender o tratamento se o caso fonte for descartado 

Fonte: Protocolo Estadual de Vigilância Epidemiológica e Assistência aos Casos de Infl uenza A, Minas Gerais, 2009.

8.5.5. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:  

• A conduta clínica para pacientes com síndrome gripal, inclusive os com SRGA, não depende do resultado do exame 
laboratorial. 

• A amostra de secreção respiratória deve ser coletada preferencialmente até o 5º dia após o início dos sintomas, podendo se 
estender ao 7º dia. 

• Deve ser coletada por profi ssional capacitado e encaminhada para a Funed, seguindo os critérios para acondicionamento e 
transporte. 

• Indicações para coleta: 
 º pacientes com SRAG; 
 º em surtos de síndrome gripal em comunidades fechadas; 
 º pacientes com síndrome gripal com vínculo epidemiológico, residentes em municípios onde ainda não exista caso suspeito 

ou confi rmado, coletar amostra apenas do primeiro caso. 

8.5.6. NOTIFICAÇÃO DE CASOS:
 

• Preencher a Ficha de Notifi cação de Infl uenza Humana por Novo Subtipo (H1N1).
• Casos que devem ser notifi cados: 

 º pacientes com SRAG; 
 º pacientes que receberem tratamento com oseltamivir; 
 º pacientes com síndrome gripal com vínculo epidemiológico, residentes em  municípios onde ainda não exista caso suspeito 

ou confi rmado, em que foi coletada amostra do primeiro caso. 
 º casos identifi cados em surtos de síndrome gripal em comunidades fechadas .
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8.5.7. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 
 
Estabelecer critérios de triagem para identifi cação dos pacientes com síndrome gripal e defi nir fl uxos diferenciados para 

estes pacientes e pacientes com outras queixas. 
Orientar todos os profi ssionais do serviço quanto às medidas de precaução a serem adotadas. 

• Colocar máscara cirúrgica nos pacientes suspeitos de doença respiratória aguda logo que chegarem à unidade, desde que a 
situação clínica do caso permita, e durante todo o transporte até a unidade de referência, nos casos indicados. 

• Estimular os pacientes a adotarem as medidas de higienização frequente das mãos, especialmente após tossir ou espirrar. 
• Prover na sala de espera, se possível, lenço descartável para uso dos pacientes, lixeira (preferencialmente com acionamento por 

pedal), dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos, lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte 
para papel toalha, papel toalha. 

• Manter os ambientes ventilados e minimizar o tempo de espera. 
• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do ambiente e de equipamentos médicos utilizados pelo paciente. 
• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, notifi car previamente o serviço referenciado. 

8.5.8. ORGANIZAÇÃO DO FLUXO AMBULATORIAL E HOSPITALAR:

8.5.8.1. Fluxo para adultos e crianças:

• As Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) devem atender pacientes com síndrome gripal, identifi cando aqueles com 
sinais precoces de alerta, gravidade e/ou grupos ou fatores de risco. 

• Os pacientes com síndrome gripal leve, com ou sem comorbidades, devem ser orientados para: 
 º tratamento sintomático; 
 º higiene pessoal e etiqueta respiratória; 
 º higiene ambiental; 
 º quarentena domiciliar por 7 dias (adulto) ou 14 dias (criança) a partir do início dos sintomas; 
 º sinais de piora e gravidade. 

• Os pacientes com sinais precoces de alerta e que não necessitem de internação devem iniciar tratamento com oseltamivir e ser 
encaminhados para avaliação e acompanhamento nos serviços de referência para Infl uenza A. 

• Os pacientes com sinais de gravidade e que necessitem de internação devem ser encaminhados através das Centrais de Regulação. 

8.5.8.2. Fluxo para gestantes:

• Toda gestante com síndrome gripal, independente da gravidade, deverá ser atendida no serviço de referência para Infl uenza A. 
• Em caso de necessidade de internação (sinais de gravidade ou comorbidade): 

 º Gestante com sinais de gravidade, independente da idade gestacional (IG): nas Maternidades de Alto Risco. 
 º Gestante com comorbidade e IG < 24 semanas: nas Maternidades de referência (Risco Habitual ou Alto Risco); 
 º Gestante com comorbidade e IG > 24 semanas: nas Maternidades de referência para Alto Risco. 

8.5.9. A DISPENSAÇÃO DO OSELTAMIVIR:
 
Diante da necessidade de prescrever o medicamento, o profi ssional deve orientar o paciente sobre o acesso aos locais de 

dispensação mais próximo, horário de funcionamento, formulários a serem apresentados (Receita em duas vias, Formulário de 
Dispensação e de Notifi cação) e prazo máximo para retirada do medicamento (até dois dias após a data da prescrição). 
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O medicamento prescrito poderá ser retirado pelo paciente ou por terceiros mediante a apresentação dos formulários e 
receita médica. 

Os pontos de atendimento (Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Ambulatórios, dentre outros) defi nidos pelo 
Comitê Estadual como referência para a Infl uenza A devem dispensar o medicamento diretamente ao paciente atendido. Em 
caso de alta antes do término do tratamento, o medicamento deverá ser dispensado ao paciente em quantidade sufi ciente para 
completar os 5 dias de tratamento. 

8.5.10. PREVENÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

• Frequente higienização das mãos, principalmente após tossir e espirrar, utilizando-se de água e sabonete líquido, fricção com 
preparação alcoólica ou lavagem com solução antisséptica degermante. 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal, tosses e espirros e, se não estiver disponível, cobrir nariz e boca com o antebraço 
quando espirrar ou tossir (evitar cobrir com as mãos). 

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. 
• Restringir a atuação de profi ssionais de saúde com doença respiratória aguda na assistência ao paciente. 
• Para profi ssionais gestantes: 

 º evitar o atendimento direto a pacientes em pronto atendimentos ou pronto socorros; em ambulatórios ou enfermarias 
de sintomáticos respiratórios; em Unidades de Terapia Intensiva; em salas de procedimentos que produzam aerossóis 
(micronebulização, intubação, broncoscopia, aspiração de secreção respiratória, necropsia, dentre outros); 

 º evitar atividades relativas a manejo de resíduos biológicos; 
 º devem ser reposicionadas em outros setores ou repartições do serviço. 

• Para profi ssionais da saúde bucal: 
 º evitar o atendimento eletivo de pacientes com síndrome gripal, remarcando para data posterior ao período de transmissão da doença. 

8.5.11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Ambulatório de referência da Gripe A:
• é uma exigência da Secretaria Estadual de Saúde;
• previsão de tempo de funcionamento: de 2 a 6 meses;
• denominação: Serviço de Apoio Assistencial (SAA);
• funcionamento:

 º a “portas fechadas”;
 º só entra paciente devidamente referenciado;
 º atendimento apenas para pacientes de áreas descobertas ou referenciados de hospitais;
 º telefone para obtenção de Oseltamivir: 3257-8800 (plantão 24 horas na GRS);
 º o paciente ou seus familiares podem buscar, levando: receita em duas vias, formulário de liberação do Oseltamivir e 

formulário de notifi cação.
• pactuação com os hospitais: não falta vaga para os pacientes que necessitarem de internação;
• horário de funcionamento do SAA: de 6:00 às 24:00h (atendimento até às 22:00h depois deste horário é feita a desinfecção;
• esquema:

 º 3 equipes no atendimento (cada turno de 6 horas corridas);
 º 2 equipes de monitoramento (atendendo o Call Center também).
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8.5.12. AFASTAMENTO DE GESTANTES SADIAS: 

• os primeiros 15 dias, deve constar no atestado o código do CID-10: Z.57.3 (exposição ocupacional a outros contaminantes do ar);
• após 15 dias encaminhar para perícia do INSS, constando do laudo o CID acima e uma observação: afastamento baseado no 

capítulo 4, item 4.1, subitem 4.1.1 do Manual de Perícia Médica.

8.5.13. REAÇÕES ADVERSAS DO OSELTAMIVIR:

Em um total de 1887 pacientes em estudos fase III (incluindo pacientes recebendo placebo, 75 mg de Oseltamivir (Fosfato de) 
duas vezes ao dia e 150 mg de Oseltamivir (Fosfato de) duas vezes ao dia), realizados em adultos, para o tratamento da gripe, os eventos 
adversos relatados com mais frequência foram náusea e vômito. Estes eventos foram passageiros e geralmente ocorreram com a primeira 
dose. Estes eventos não causaram o abandono do estudo pelo paciente, na grande maioria dos casos. Com a dose recomendada de 75 mg 
duas vezes ao dia, três pacientes deixaram o estudo devido à náusea, e outros três descontinuaram devido a vômito. Em estudos fase III, 
de tratamento em adultos, alguns eventos adversos ocorreram com maior frequência em pacientes recebendo Oseltamivir (Fosfato de) 
quando comparados àqueles recebendo placebo. Aqueles eventos relatados com maior frequência, independentemente da causalidade, em 
pacientes recebendo Oseltamivir (Fosfato de), comparado com placebo, foram náusea, vômito, bronquite, insônia e vertigem.

8.6 - LEISHMANIOSE

8.6.1. INTRODUÇÃO:

A leishmaniose é considerada primariamente como uma zoonose, podendo acometer o homem quando este entra em 
contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma antropozoonose. Atualmente, encontra-se entre as seis 
endemias consideradas prioritárias no mundo (TDR/WHO). 

 Existem dois tipos básicos de leishmaniose: a visceral e a tegumentar. Dadas as suas características específi cas, serão 
descritas em tópicos separados.

8.6.2.LEISHMANIOSE VISCERAL (LV):

8.6.2.1. Introdução: 

Tem ampla distribuição ocorrendo na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na África e nas Américas, onde também é denominada 
leishmaniose visceral americana (LVA) ou calazar neotropical. No mundo, seis países são responsáveis por 96% dos casos. Na América 
Latina, a doença já foi descrita em pelo menos 12 países, sendo 90% dos casos registrados no Brasil, especialmente na Região Nordeste.

É doença de notifi cação compulsória em apenas 32 países, inclusive o Brasil, embora seja endêmica em 88 países, 
apresentando uma incidência em torno de 500.000 novos casos/ano com cerca de 50.000 óbitos/ano. A prevalência anual é de 12 
milhões de pessoas infectadas. 

Está presente em 21 dos 26 estados brasileiros e é endêmica em Minas Gerais, já tendo sido detectados casos em Juiz de 
Fora. Já foi notifi cada em todas as regiões do Brasil.

Inicialmente era uma endemia rural, com transmissão domiciliar e peridomiciliar, mas devido ao processo de 
urbanização, ocorre hoje como epidemias urbanas com expressivo aumento da taxa de mortalidade. Houve, portanto uma 
mudança no padrão epidemiológico:
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 ■ padrão clássico: ambiente rural e de periferias de grandes cidades, em populações com baixo nível sócio-econômico, pobreza;
 ■ padrão recente: região urbana, em grandes e médias cidades, atingindo populações de qualquer nível sócio-

econômico. Regiões sudeste e Centro-oeste.

8.6.2.2. Etiopatogenia:

A leishmaniose visceral (LV) é uma grave zoonose, causada, no Brasil, pelo protozoário Leishmania chagasi. O protozoário 
é parasita intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear.   

As formas promastigotas são infectantes, enquanto as amastigotas são intracelulares.
A transmissão ocorre através da picada do vetor Lutzomyia longipalpis (mosquito palha), que mede de 1 a 3 mm, 

infectado com o protozoário. No Brasil, a distribuição geográfi ca do L. longipalpis é ampla e parece estar em expansão. Esta 
espécie é encontrada em quatro das cinco regiões geográfi cas: Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Seu período de atividade 
é crepuscular e noturno. Pode ser encontrado em quintais, galinheiros, canis, chiqueiros e também no intradomicílio.

Reservatório: em áreas urbanas é o cão (Canis familiaris); e em ambientes silvestres, a raposa e os marsupiais.

Nos reservatórios (cães infectados), a doença se manifesta por:
 ■ até 60% dos animais positivos podem não apresentar qualquer sintoma da LV;
 ■ cães aparentemente saudáveis, mas positivos, são potencialmente transmissores e devem ser sacrifi cados;
 ■ sintomas mais comuns no cão: variados tipos de dermatites, alopecias, úlceras de pele e descamações; emagrecimento, 

anemia, onocogrifose, linfoadenopatia, hepatoesplenomegalia, conjuntivite, ceratite e prostração;
 ■ período de incubação: bastante variável, de 3 meses a vários anos com média de 3 a 7 meses;
 ■ atualmente é raro o cão chegar a um quadro grave.

As vacinas contra LV canina existentes no mercado não tem uso recomendado pelo Ministério da Saúde. O tratamento da 
LV canina foi proibido pela Portaria Interministerial no 1.426, de 11 de julho de 2008.Tipo de ambiente favorável: sombreado, 
com umidade no solo, muita matéria orgânica e fezes de animais, baixa incidência de luz, protegido de correntes de ar.             

8.6.2.3. Leishmaniose Visceral no homem: 

De um modo sintético, a LV humana:
 ■  é uma antropozoonose de áreas tropicais;
 ■  clínica: febre alta de início súbito, fadiga, palidez, emagrecimento e hepatoesplenomegalia;
 ■  principais achados laboratoriais: hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia, pancitopenia;
 ■  causa uma disfunção imunológica por parasitismo das células do sistema retículo-endotelial;
 ■  pode ocorrer regressão espontânea ou devido a tratamento específi co;
 ■  é uma doença potencialmente grave;
 ■  em áreas endêmicas acomete principalmente crianças;
 ■  são grupos de risco também: idosos e imunossuprimidos;
 ■  período de incubação no homem: 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses.

Ocorre uma interação entre o parasita intracelular e o homem. A resposta imunológica humana é celular e humoral. De acordo 
com a resposta imunológica do hospedeiro é que temos o espectro clínico da doença, havendo também um componente genético. O perfi l 
imunológico típico é Th 2 com aumento de IL10 e IL4 e baixa expressão de IL2 e IFNδ. A resposta humoral é a hipergamaglobulinemia. 

  

8.6.2.4. Quadro Clínico:

Pode se apresentar nas seguintes formas:
 ■ infecção inaparente;
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 ■ forma oligossintomática (evolução: doença ou cura);
 ■ forma aguda;
 ■ Calazar clássico.

8.6.2.4.1. Infecção inaparente:

 ■ ausência de sinais e sintomas;
 ■ sorologia positiva para leishmaniose;
 ■ conduta: ACOMPANHAR.

OBS: não se deve fazer sorologia em toda a família só por ter um membro ou cão soropositivo. Isto só deve ser feito se o 
infectado apresentar sintomatologia.

8.6.2.4.2. Forma Oligossintomática:

 ■ quadro clínico discreto, de curta duração, que frequentemente evolui para a cura;
 ■ cursa com febre e hepatomegalia;
 ■ laboratório: hipergamaglobulinemia e VHS aumentado;
 ■ a sorologia para leishmaniose é positiva;
 ■ conduta: deve ser tratada.

8.6.2.4.3. Forma Clássica:

 ■ sintomas iniciais inespecífi cos: tosse seca, diarreia, febre recorrente, adinamia, prostração, emagrecimento;
 ■ período de estado: sintomatologia exuberante (febre, emagrecimento, palidez cutaneomucosa, hepatoesplenomegalia 

e comprometimento do estado geral). Detalhe: no prazo de uma semana o baço dobra de tamanho. Ocorre também: 
pancitopenia, inversão da relação albumina/globulina; podem estar presentes alterações das funções hepática e renal, 
sorologia e punção de medula óssea positivas para leishmaniose;

 ■ período fi nal: febre contínua, comprometimento mais intenso do estado geral, desnutrição, edema generalizado, 
hemorragias, icterícia, ascite e insufi ciência cardíaca com sopro devido à anemia;

 ■ determinantes do óbito: complicações bacterianas e sangramentos.                                    

8.6.2.5. Fatores associados a maior risco de óbito:

Quadro 23: Fatores que aumentam o risco de óbito:
Idade abaixo de um ano ou acima de 50 anos

Infecção bacteriana
Desnutrição grave

Comorbidades
Icterícia

Fenômenos hemorrágicos
Edema, diarreia, vômitos

Sinais de toxemia
Recidiva da doença

Febre há mais de 60 dias
Fonte: Leishmaniose Visceral Grave: normas e condutas, Ministério da Saúde, 2006.
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8.6.2.6. Alterações laboratoriais sugestivas de evolução desfavorável:

 ■ leucócitos totais abaixo de 1.000 ou acima de 7.000;
 ■ neutrófi los ≤ 500;
 ■ plaquetas < 50.000;
 ■ hemoglobina ≤ 7 g/dL;
 ■ creatinina acima do valor de referência;
 ■ atividade de protrombina < 70% ou RNI > 1,14;
 ■ bilirrubinas acima dos valores de referência;
 ■ albumina < 2,5;
 ■ enzimas hepáticas acima de 5 vezes os valores de referência.

8.6.2.7. Complicações que levam ao óbito:

 ■ infecções (respiratórias, urinárias, cutâneas);
 ■ sangramento agudo;
 ■ caquexia, insufi ciência cardíaca congestiva.

8.6.2.8. Diagnóstico:

O primeiro passo para o diagnóstico é pensar em leishmaniose visceral. Além disto, devemos conhecer os conceitos de caso 
suspeito e caso confi rmado, as áreas de transmissão da doença e quais exames devem ser solicitados (e onde são realizados).

Caso suspeito: pacientes apresentando febre, esplenomegalia e procedentes de área de transmissão da doença.
Caso confi rmado: caso inicialmente suspeito com sorologia positiva (reação de Montenegro) ou presença do parasita na 

punção de medula óssea ou apresentando resposta terapêutica positiva à medicação específi ca.
O diagnóstico, portanto, deve ser feito por critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Atenção: todo paciente com 

esplenomegalia febril pode ter leishmaniose visceral. 
São considerados critérios epidemiológicos: área endêmica, presença de cães, galinheiro ou outras fontes de matéria orgânica.
É critério clínico a esplenomegalia febril.
São critérios laboratoriais: pancitopenia, inversão da relação albumina/globulina, sorologia positiva com título ≥ 1:80 

(sorologia com título de 1:40 → repetir o exame em 20 a 30 dias), sorologia Elisa positiva, detecção do DNA do parasita no PCR 
ou teste rápido (Kalazar-Detect) com rK39, detecção de formas amastigotas no sangue periférico, parasitas presentes no aspirado 
de medula óssea (sensibilidade aproximada de 70%), presença do parasita no aspirado esplênico (sensibilidade de 95%), cultivo 
in vitro nos meios NNN e LIT, isolamento in vivo em hamster, pancitopenia, TGO e TGP moderadamente elevadas, atividade de 
protrombina entre 60% e 80%, bilirrubinas discretamente aumentadas.

Figura 33: Kalazar-Detect (teste rápido):
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8.6.2.9. Diagnóstico diferencial: 

 ■  salmonelose séptica prolongada; 
 ■  Chagas agudo (atenção: lembrar que tem a transmissão oral pelo consumo de açaí contaminado);
 ■  Esquistossomose mansoni (hepatomegalia é maior à esquerda, ao contrário da LV que é à direita); 
 ■  malária;
 ■  leucemias linfoides agudas (é a que mais se parece com a LV, mas a adenomegalia  e o sangramento são mais frequentes).

8.6.2.10. Tratamento:
 
Não há cura parasitológica: tratam-se os sintomas, mas o parasita permanece no organismo.

As seguintes drogas podem ser usadas no tratamento da LV:
• Antimoniais pentavalentes (único disponível no Brasil é o antimoniato N-metil glucamina - Glucantime®);
• Anfotericina B desoxicolato;
• Anfotericina B lipossomal;
• Paramomicina (aminosidina);
• Miltefosina (não responde bem no Brasil);
• Associação de drogas: antimoniato N-metil glucamina + anfotericina B.

8.6.2.10.1. Antimoniais pentavalentes:

• atuam nas formas amastigotas do parasita;
• vantagens:

 ■ meia-vida curta:
 ■ uso pode ser ambulatorial;
 ■ é uma medicação de baixo custo.

• desvantagens:
 ■ 60% de resistência na Índia;
 ■ uso parenteral exclusivo;
 ■ cardiotoxicidade;
 ■ pancreatite química, eventualmente clínica.

Tabela 8.11: Tratamento da forma grave da LV com antimoniato N-metil glucamina:

Apresentação Ampolas de 5mL contendo 1.500mg (300mg/mL) de antimoniato de N-metil glucamina, 
equivalentes a 405mg (81mg/mL) de antimônio pentavalente (Sb+5).

Dose e via de
aplicação

A dose prescrita refere-se ao antimônio pentavalente (Sb+5) = 20mg/kg/dia por via endovenosa ou 
intramuscular, uma vez ao dia, durante 20 a 40 dias. Limite máximo de três ampolas ao dia.

Administração Administração por via endovenosa durante no mínimo cinco  minutos ou intramuscular. A 
dose poderá ser diluída em soro glicosado a 5% para facilitar a infusão.

Efeitos colaterais
Artralgias, mialgias, inapetência, náuseas, vômitos, plenitude gástrica, epigastralgia, pirose, 
dor abdominal, dor no local da aplicação, febre, arritmia cardíaca grave, hepatotoxicidade, 
nefrotoxicidade e pancreatite.

Recomendações

Monitorar as enzimas hepáticas, função renal, amilase e lipase séricas;
Eletrocardiograma no início, durante e ao fi nal do tratamento visando monitorar o intervalo 
QT corrigido, arritmias e achatamento da onda T;
Está contraindicado em pacientes com insufi ciência renal, pacientes que foram submetidos a 
transplante renal e em gestantes.

Fonte: Leishmaniose Visceral Grave: normas e condutas, Ministério da Saúde, 2006.
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8.6.2.10.2. Anfotericina B desoxicolato:

• atua nas formas amastigotas e promastigotas;
• vantagens:

 ■ é a droga leishmanicida mais potente atualmente disponível;
 ■ desconhece-se resistência primária;

• desvantagens:
 ■ via de administração exclusivamente endovenosa;
 ■ exige a internação do paciente para o tratamento;
 ■ efeitos adversos diversos.

Tabela 8.12: Tratamento da LV grave com anfotericina B desoxicolato:
Apresentação Frasco com 50mg de desoxicolato sódico liofi lizado de anfotericina B.

Dose e via de
aplicação

1mg/kg/dia por infusão venosa durante 14 a 20 dias.
Dose máxima diária de 50mg.

Diluição

Reconstituir o pó em 10mL de água destilada para injeção. Agitar o frasco imediatamente até que 
a solução se torne límpida. Esta diluição inicial tem 5mg de anfotericina B por mL e pode ser con-
servada à temperatura de 2 a 8ºC e protegida da exposição luminosa por no máximo uma semana, 
com perda mínima de potência e limpidez. Para preparar a solução para infusão, é necessária uma 
nova diluição. Diluir cada 1mg (0,2 mL) de anfotericina B da solução anterior em 10mL de soro 
glicosado a 5 %. A concentração fi nal será de 0,1 mg por mL de anfotericina B.

Tempo de infusão 2 a 6 horas.

Efeitos colaterais Febre, cefaleia, náuseas, vômitos, hiporexia, tremores, calafrios, fl ebite, cianose, hipotensão, hipo-
potassemia, hipomagnesemia, comprometimento da função renal e distúrbios do comportamento.

Recomendações

Monitorar função renal, potássio e magnésio sérico;
Repor o potássio quando indicado;
Seguir as orientações quanto à diluição e ao tempo de infusão;
Em caso de reações ou efeitos colaterais durante a infusão do medicamento, administrar antitérmico 
uma hora antes;
Na disfunção renal, com níveis de creatinina acima de duas vezes o maior valor de referência, o tra-
tamento deverá ser suspenso por dois a cinco dias e reiniciado em dias alternados quando os níveis 
de creatinina reduzirem;
Antes da reconstituição, o pó liofi lizado da anfotericina B deve ser mantido sob refrigeração (tem-
peratura 2 a 8ºC) e protegido contra a exposição à luz.

Fonte: Leishmaniose Visceral Grave: normas e condutas, Ministério da Saúde, 2006.

8.6.2.10.3. Anfotericina B lipossomal:

• é uma formulação lipídica na qual o desoxicolato é substituído por outros lípides;
• vantagens:

 ■ diminuição da toxicidade;
 ■ aumento da efi cácia;
 ■ diminuição do tempo de tratamento.

• desvantagens:
 ■ preço muito elevado.
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Tabela 8.13: Tratamento da forma grave da LV com anfotericina B lipossomal:

Apresentação Frasco/ampola liofi lizada com 50mg de anfotericina B lipossomal

Dose e via de
aplicação

3mg/kg/dia, durante sete dias ou 4mg/kg/dia, durante cinco dias por infusão venosa, em 
dose única diária.

Diluição

Reconstituir o pó em 12mL de água estéril para injeção, agitando rigorosamente o frasco por 15 
segundos a fi m de dispersar completamente a anfotericina B lipossomal. Obtém-se uma solução 
contendo 4mg/mL de anfotericina B lipossomal. Esta solução pode ser guardada por até 24 horas 
à temperatura de 2 a 8ºC. Rediluir a dose calculada na proporção de 1mL (4mg) de anfotericina
B lipossomal para um a 19 mL de soro glicosado a 5%. A concentração fi nal será de 2 a 0,2 mg de 
anfotericina B lipossomal por mL. A infusão deverá ser iniciada em no máximo seis horas após a 
diluição em soro glicosado a 5 %.

Tempo de infusão 30 a 60 minutos.

Efeitos colaterais Febre, cefaleia, náusea, vômitos, tremores, calafrios e dor lombar

Recomendações

Monitorar função renal e potássio sérico;
Seguir as orientações quanto à diluição e ao tempo de infusão;
Em caso de reações ou efeitos colaterais durante a infusão do medicamento, administrar antitérmico 
uma hora antes;
Na disfunção renal, com níveis de creatinina acima de duas vezes o maior valor de referência, o tra-
tamento deverá ser suspenso por dois a cinco dias e reiniciado em dias alternados quando os níveis 
de creatinina reduzirem;
Antes da reconstituição, o pó liofi lizado da anfotericina B lipossomal deve ser mantido sob refrige-
ração (temperatura 2 a 8ºC) e protegido contra a exposição à luz.

Fonte: Leishmaniose Visceral Grave: normas e condutas, Ministério da Saúde, 2006.

8.6.2.10.4. Recomendações especiais:

• anfotericina B desoxicolato será 1ª escolha quando:
 ■ houver risco de evolução para o óbito;
 ■ em gestantes.

• anfotericina B lipossomal será liberada pelo Ministério da Saúde quando:
 ■ em pacientes menores de 1 ano de idade;
 ■ em pacientes com idade acima de 50 anos de idade;
 ■ em pacientes diabéticos;
 ■ portadores de rim único;
 ■ portadores de insufi ciência renal;
 ■ portadores de insufi ciência cardíaca graus III e IV.

8.6.2.11. Critérios de cura:

• são essencialmente clínicos: ganho de peso, melhora do estado geral, desaparecimento da febre e redução da hepatoesplenomegalia 
(pode levar meses);

• laboratorialmente: ocorre melhora dos parâmetros hematológicos (melhora do hemograma e leucograma, surgindo até 
eosinofi lia) e normalização das proteínas séricas.
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8.6.2.12. Ações preventivas:

• uso de mosquiteiros de malha fi na em torno do leito;
• telagem de portas, janelas e vãos dos telhados;
• limpeza periódica de quintais e áreas em torno das residências;
• uso de repelentes;
• para o cão: uso da deltametrina como repelente.

8.6.2.13. Profilaxia:

• detecção ativa e passiva dos casos de LV;
• programas de vigilância epidemiológica com educação popular;
• detecção e eliminação de reservatórios infectados;
• inquéritos sorológicos caninos;
• controle de vetores com inseticidas de ação residual.

8.6.2.14. Desafios atuais:

• surgimento de resistência aos antimoniais pentavalentes;
• não existe medicação antileishmania segura e barata;
• coinfecção LV – HIV/AIDS;
• ocorrência de recidivas na coinfecção LV-HIV/AIDS, sendo que ainda não existe protocolo pré-defi nido para estes casos;
• diagnóstico tardio;
• duração prolongada tanto da doença quanto do tratamento;
• droga de má qualidade;
• não seguimento do esquema terapêutico;
• equipe médica e de enfermagem despreparadas. 

8.6.2.15. Avanços:

• surgimento dos testes rápidos para o diagnóstico;
• reconhecimento e construção do protocolo de tratamento para a forma grave da LV;
• descoberta da anfotericina B lipossomal;
• pesquisa com perspectivas do surgimento de drogas de uso oral (miltefosine);
• estudos genéticos.

8.6.2.16. Conclusões:

• não existe ainda droga ideal para o tratamento da LV;
• a LV persiste como um sério problema de saúde pública em várias partes do mundo;
• estudos urgentes de associação de drogas no tratamento da LV são necessários para prevenir o desenvolvimento de resistência 

às drogas usadas no tratamento (miltefosine e anfotericina B).
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8.6.3.LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA):

8.6.3.1. Introdução: 
 
É uma doença infecciosa, não-contagiosa, causada por vários tipos de leishmanias, possuindo muitos vetores e muitos 

reservatórios. É primariamente uma zoonose silvestre, com ampla distribuição no mundo. O homem é contaminado secundariamente 
por entrar na área onde se encontram os vetores.

Os reservatórios são silvestres (preguiça, gambá, etc.) e não existem evidências de que animais domésticos possam ser reservatórios.
Endêmica em 88 países de 4 continentes, e aproximadamente 90% dos casos ocorrem na Índia, Afeganistão, Síria, 

Arábia, Sudão e Brasil.
É considerada de importância para a Saúde Pública devido à sua frequência (incidência de cerca de 35.000 casos novos/

ano), além de causar cicatrizes e deformidades físicas, envolvendo importantes aspectos psicossociais. Apresenta também um rol de 
diagnósticos diferenciais importantes.

Historicamente foi descrita há centenas de anos, sendo a primeira descrição de relevância a de Alexander Russel, em um 
paciente turco, em 1756. 

Epidemiologia:
Atualmente, no Brasil, apresenta os seguintes perfi s epidemiológicos:
• Silvestre – transmissão em áreas de vegetação primária (zoonose de animais silvestres);
• Ocupacional ou lazer – em que a transmissão está associada a exploração desordenada da fl oresta e derrubada de matas, 

ecoturismo (antropozoonose);
• Rural ou periurbana – em áreas de colonização (zoonose de matas residuais) ou periurbana (zoonose de matas residuais e/ou 

antropozoonose).
A leishmaniose tegumentar tem ampla distribuição também no Continente Americano, havendo registro de casos desde o 

extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile e Uruguai. 

8.6.3.2. Etiopatogenia:

A transmissão se dá através da picada de insetos contaminados, não havendo transmissão de pessoa a pessoa.
A lesão apresenta uma evolução clínica característica: formação de uma pequena pápula no local da picada do inseto, que progride 

para a formação de um nódulo, que evolui para ulceração, seguida de cicatrização com aspecto deformante. A úlcera cicatriza depois de meses 
a anos, mesmo sem tratamento clínico. As lesões são em regiões expostas do corpo, e também ocorre uma interação parasita-hospedeiro 
considerada um sistema complexo, na medida em que é multifatorial, imprevisível e dinâmica, formando uma unidade biológica que pode 
estar em constante mudança em função das alterações do meio ambiente. São considerados reservatórios da LTA as espécies de animais que 
garantam a circulação de leishmanias na natureza (animais silvestres e domésticos).

O período de incubação da doença varia entre 2 semanas a dois anos, sendo mais frequentemente de dois a três meses.
A relação parasita-hospedeiro estimula uma resposta imunológica específi ca.
São várias as leishmanias responsáveis pela LTA. No Brasil as mais comuns são a L. brasiliensis e a amazonensis.
Também são vários os vetores da doença: no Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da LTA são: Lutzomyia 

fl aviscutellata, L. whitmani, L. umbratilis, L. intermedia, L. wellcome e, L. migonei. (mosquito-palha).

8.6.3.3. Quadro clínico:

Alguns autores propõem uma classifi cação clínica baseada em critérios como fi siopatogenia a partir do local da picada do 
vetor, aspecto e localização das lesões, incluindo a infecção inaparente e leishmaniose linfonodal. 
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Classicamente a doença se manifesta sob duas formas: leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa, esta última também 
conhecida como mucocutânea, que podem apresentar diferentes manifestações clínicas. 

8.6.3.3.1. Infecção inaparente: 
  

• indivíduos aparentemente sadios;
• residentes em áreas de transmissão de LTA;
• história prévia negativa para LTA;
• ausência de cicatriz cutânea sugestiva de lesão cutânea ou de lesão mucosa;
• resultados positivos de testes sorológicos e IDRM;
• tratamento não está indicado.

8.6.3.3.2. Leishmaniose linfonodal: 

• linfadenopatia localizada na ausência de lesão tegumentar;
• pode preceder a lesão tegumentar;
• diferenciar da linfangite ou linfadenomegalia satélite (surge após a lesão tegumentar).

8.6.3.3.3. Leishmaniose cutânea (LC): 
  

• úlcera cutânea indolor, arredondada ou ovalada;
• costuma localizar-se em áreas expostas da pele;
• mede de alguns milímetros até alguns centímetros;
• base eritematosa, infi ltrada e de consistência fi rme;
• bordas bem-delimitadas e elevadas;
• fundo avermelhado e com granulações grosseiras;
• infecção bacteriana associada pode causar dor local e produzir exsudato seropurulento que, ao dessecar-se em crostas, recobre 

total ou parcialmente o fundo da úlcera;
• infecção secundária e o uso de produtos tópicos podem causar eczema na pele ao redor da úlcera, modifi cando seu aspecto 

(forma ectimoide);
• outros tipos de lesões cutâneas menos frequentes podem ser encontrados;
• evolução da lesão: 

 º lesão inicial nodular, localizada profundamente na hipoderme ou pequena pápula (semelhante a picada de inseto);
 º as lesões aumentam de tamanho e profundidade ulcerando no vértice (lesões pápulo-tuberosas), e podem surgir enduração 

subcutânea e  pápulas satélites que podem coalescer formando placas;
 º lesões primárias ou que podem evoluir a partir das úlceras:

 ■ lesões vegetantes: aspecto papilomatoso, úmido e de consistência mole;
 ■ lesões verrucosas: superfície seca, áspera, com presença de pequenas crostas e de descamação;

• novas lesões de LC podem surgir em áreas traumatizadas;
• linfangite nodular, com ou sem linfadenopatia regional, quando presente, costuma estar recoberta por pele íntegra ou 

eritematosa (forma  esporotricoide);
• pode haver formação de úlceras no trajeto, porém não é comum observar a formação de gomas, com supuração e fi stulização das lesões;
• se não tratadas, as lesões tendem à cura espontânea  (em alguns meses a poucos anos);
• também podem permanecer ativas por vários anos e coexistir com lesões mucosas de surgimento posterior;
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• ao evoluir para a cura, costumam deixar cicatrizes atrófi cas, deprimidas, com superfície lisa, áreas de hipo ou de 
hiperpigmentação e traves fi brosas. Algumas vezes podem tornar-se hipertrófi cas, ou podem passar despercebidas, por sua 
coloração, tamanho, forma ou localização;

• formas clínicas:
 º Forma cutânea localizada: representa o acometimento primário da pele. A lesão é geralmente do tipo úlcera, com tendência 

à cura espontânea e apresentando boa resposta ao tratamento, podendo ser única ou múltipla (até 20 lesões). A forma 
localizada pode acompanhar-se de linfadenopatia regional, e linfangite nodular e costuma apresentar IDRM positiva.                                   

 º Forma cutânea disseminada: é uma expressão relativamente rara que pode ser observada em até 2% dos casos. É 
caracterizada pelo aparecimento de múltiplas lesões papulares e de aparência acneiforme que acometem vários 
segmentos corporais, envolvendo com frequência a face e o tronco. O número de lesões pode alcançar as centenas. 
Inicia com uma ou várias lesões localizadas com as características clássicas de úlceras de fundo granuloso e bordas 
elevadas. A adenomegalia satélite raramente é detectada nos pacientes com a forma disseminada e quando se apresenta 
é de forma discreta. Posteriormente ao desenvolvimento das lesões primárias, acontece um fenômeno provavelmente 
por disseminação do parasito por via hemática ou via linfática, mais ou menos aguda, que se estabelece em poucos 
dias, às vezes em 24 horas, causando lesões distantes do local da picada. Outros aspectos: acometimento mucoso 
concomitante (até 30% dos pacientes) e as manifestações sistêmicas, como febre, mal-estar geral, dores musculares, 
emagrecimento, anorexia, entre outros. O encontro do parasito é baixo, quando comparado com a forma difusa. Os 
pacientes apresentam títulos elevados de anticorpos séricos anti-Leishmania, resposta variável na Intradermorreação 
de Montenegro e na resposta linfoproliferativa in vitro, que podem ser positivas ou negativas. Outro aspecto relevante 
no exame histopatológico é a presença de acometimento folicular que se correlaciona com a expressão clínica 
acneiforme. Em relação à resposta ao tratamento específico, pode-se afirmar que apresenta resultados satisfatórios 
com o uso de antimoniato de meglumina, embora a maioria dos pacientes requeira uma ou mais séries adicionais de 
tratamento para alcançar a cura clínica. É a forma mais comum em pacientes portadores de HIV/AIDS (acometendo 
vários segmentos cutâneos).                       

 º Forma recidiva cútis: caracteriza-se por evoluir com cicatrização espontânea ou medicamentosa da úlcera, com reativação localizada 
geralmente na borda da lesão. A resposta à terapêutica é pobre ou ausente, e geralmente a IDRM apresenta-se positiva.                              

 º Forma cutânea difusa: constitui uma forma clínica rara, porém grave, que ocorre em pacientes com alergia e defi ciência 
específi ca na resposta imune celular a antígenos de Leishmania. Inicia de maneira insidiosa, com lesão única e má resposta 
ao tratamento; evolui de forma lenta com  formação de placas e múltiplas nodulações não ulceradas recobrindo grandes 
extensões cutâneas. A resposta à terapêutica é pobre ou ausente e geralmente a IDRM apresenta-se negativa. Foram feitos 
relatos desta forma em casos de início precoce em crianças (entre 5 e 6 anos de idade).                

8.6.3.3.4. Leishmaniose mucosa ou mucocutânea (LM):

• Estima-se que 3% a 5% dos casos de LC desenvolvam lesão mucosa;    
• lesões destrutivas localizadas nas mucosas das vias aéreas superiores; 
• a forma clássica é secundária à lesão cutânea; 
• acredita-se que a lesão mucosa metastática ocorra por disseminação hematogênica ou linfática; 
• geralmente surge após a cura clínica da LC, com início insidioso e pouca sintomatologia;
• na maioria dos casos, resulta de LC de evolução crônica e curada sem tratamento ou com tratamento inadequado;
• pacientes com lesões cutâneas múltiplas, lesões extensas e com mais de um ano de evolução, localizadas acima da cintura, são 

o grupo com maior risco de desenvolver metástases para a mucosa; 
• mais frequente no sexo masculino e faixas etárias usualmente mais altas do que a LC;
• maioria dos pacientes apresenta cicatriz indicativa de LC anterior;
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• podem ocorrer concomitantemente lesões cutânea e mucosa;
• em alguns, a lesão mucosa ocorre por extensão de lesão cutânea adjacente;
• a lesão pode também se iniciar na semimucosa exposta, como o lábio; 
• geralmente a lesão é indolor e se inicia no septo nasal anterior, cartilaginoso, próxima ao introito nasal;
• mucosas que podem ser atingidas: nasal, orofaringe, palatos, lábios, língua, laringe e, excepcionalmente, traqueia e árvore respiratória 

superior. Mais raramente, podem também ser atingidas as conjuntivas oculares e mucosas de órgãos genitais e ânus;
• as evidências sugerem que, entre os pacientes com LC que evoluem para LM, 90% ocorrem dentro de 10 anos. Destes, 50% 

ocorrem nos primeiros dois anos após a cicatrização das lesões cutâneas.
• apresenta IDRM fortemente positiva, porém com difícil confi rmação parasitológica devido à escassez parasitária;
• a terapêutica é mais difícil, exigindo doses maiores de drogas e recidivando com mais frequência (7,5%) que a forma cutânea 

(4,3%);       
• mais susceptível às complicações principalmente infecciosas;
• podem evoluir para o óbito em 1% dos casos;
• queixas clínicas dependem da localização e podem ser: obstrução nasal, eliminação de crostas, epistaxe, disfagia, odinofagia, 

rouquidão, dispneia e tosse. Raramente há queixa de prurido nasal e dor.       Na ocorrência de infecção secundária e sinusite, 
pode haver dor local e cefaleia. As lesões mucosas iniciais geralmente são assintomáticas;

• Ao exame da mucosa podem ser observados: eritema, infi ltração, erosão e ulceração com fundo granuloso. Se houver infecção 
secundária, as lesões podem apresentar-se recobertas por exsudato mucopurulento e crostas. Na mucosa do nariz, pode haver 
perfuração ou até destruição do septo cartilaginoso. Na boca, pode haver perfuração do palato mole.

• nas lesões crônicas e avançadas pode haver mutilações com perda parcial ou total do nariz, lábios, pálpebras, causando 
deformidades e consequente estigma social;

• formas clínicas:
 º Forma mucosa tardia: é a forma mais comum. Pode surgir até vários anos após a cicatrização da forma cutânea. Classicamente 

está associada às lesões cutâneas múltiplas ou de longa duração, às curas espontâneas ou aos tratamentos insufi cientes da LC.                                   
 º Forma mucosa de origem indeterminada: quando apresenta-se clinicamente isolada, não sendo possível detectar nenhuma 

outra evidência de LC prévia.                               
 º Forma mucosa concomitante: a lesão mucosa ocorre à distância, porém ao mesmo tempo que a lesão cutânea ativa (não 

contígua aos orifícios naturais).                            
 º Forma mucosa contígua: ocorre por propagação direta de lesão cutânea, localizada próxima a orifícios naturais, para a 

mucosa das vias aerodigestivas. A lesão cutânea poderá encontrar-se em atividade ou cicatrizada na ocasião do diagnóstico.                           

8.6.3.4. Diagnóstico diferencial:

Tabela 8.14: Diagnóstico diferencial da LTA:
Cutânea Mucosa Difusa

Impetigo 
Úlceras de estase

Esporotricose 
Paracoco 

Cromomicose 
Carcinoma
TB Cutânea

Sífi lis

Paracoco 
Carcinoma 

Granuloma de linha média
Rinoscleroma 

Bouba
Sífi lis

Hanseníase

Baseado em Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana, Ministério da Saúde, 2007.
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8.6.3.5. Diagnóstico laboratorial:

• Exames parasitológicos:
 º pesquisa de amastigota em esfregaço ou imprint;
 º cultura em meios artifi ciais;
 º inoculação em animais experimentais (hamster).

• Histopatológico (isolado não confi rma diagnóstico):
 º Hematoxilina-eosina;
 º Imuno-histoquímica.

• Exames imunológicos:
 º Intradermo-reação de Montenegro:

 ■ hipersensibilidade tardia (imunidade celular);
 ■ 0,1ml de antígeno injetado no antebraço com leitura em 48-72 horas;
 ■ positivo se maior ou igual a 5mm;
 ■ positividade de 84% e 100% nas formas cutânea e mucocutânea, respectivamente, e resultados negativos na forma 

cutânea difusa.
 º Reações sorológicas:

 ■ RIFI (falso positivos com D.chagas e LV);
 ■ habitualmente negativa na forma cutânea difusa, sensibilidade estimada em 71% nas formas cutâneas e 100% na 

forma mucosa.
• Testes moleculares (PCR).

O ideal é ter o parasitológico confi rmatório, sendo a pesquisa direta o melhor exame (o raspado deve ser feito na borda da lesão).

8.6.3.6. Tratamento:

Podemos usar: N-metilglucamina, anfotericina B, anfotericina B lipossomal e pentamidina.

8.6.3.6.1. N-metilglucamina:

• é a droga de primeira escolha;
• frasco ampola de 5 ml com 1,5 g do sal bruto;
• uma ampola = 5 ml = 405 mg de Sb+5 = 81 mg/ml;
• aplicação: IM ou EV, sendo a EV mais usada, diluindo-se a ampola em Soro glicosado a 5% e a infusão durando, no mínimo, 5 minutos. 

Há recomendação para fazer a infusão em 20 a 30 minutos. A aplicação IM ocasiona muita artralgia e mialgia generalizada;
  

 Tabela 8.15: Esquema terapêutico preconizado para as diversas formas clínicas de LTA, segundo OMS e Ministério da Saúde:
Forma clínica Dose Tempo mínimo de duração

Leishmaniose Cutânea 10 - 20mg Sb+5/kg/dia (Recomenda-se 15mg Sb+5/kg/dia) 20 dias
Leishmaniose Difusa 20mg Sb+5/kg/dia 20 dias
Leishmaniose Mucosa 20mg Sb+5/kg/dia 30 dias

Fonte: Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana, Ministério da Saúde, 2007.

 
•  atenção: a concentração descrita na embalagem é de 300 mg/ml, mas o cálculo é feito com a dose do sal bruto: 81 mg/ml. 

Por exemplo:
 ■ paciente com 60 kg: 60 X 20 = 1.200 mg
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1.200 : 81 = 14,8 ml
14,8 : 5 = 2,96 ml.

• Dose máxima diária no dia:
 ■ adultos: 3 ampolas ou 1.215mg/ Sb+5;
 ■ crianças até 12 anos: metade da dose máxima de adultos.

• Para possibilitar o repouso após a administração (pois há uma recomendação de limitação de atividades físicas após a aplicação), 
geralmente é aconselhável a aplicação do medicamento no fi nal do dia. Vale ressaltar que não existe diferença entre as vias EV 
e IM, no que diz respeito à efi cácia e segurança da droga.

• atenção: verifi car bem o frasco para ver se não tem nada estranho junto com o sal. Se tiver algo diferente, deve-se avisar e 
devolver à ANVISA;

• OBS.: O antimoniato de N-metilglucamina é indicado no tratamento de mulheres com leishmaniose tegumentar (forma 
cutânea e/ou mucosa) que estejam em período de amamentação, pois a concentração de Sb+5 no leite materno é pequena 
(3,5μg Sb/mL), fato que não implicaria na absorção pelo recém-nascido.

• contraindicações: gestantes, pacientes em uso de β-bloqueadores, em uso de drogas antiarrítmicas; com QT corrigido acima de 
500 ms; intervalo QT superior a 400 ms no homem e 450 ms em mulheres;           insufi ciência renal, hepatopatias, anafi laxia 
com a medicação, exantema importante, elevação de 5 vezes o valor de referência das transaminases, elevação  de 4 vezes o valor de 
referência da amilase, elevação de 15 vezes o valor de referência da lipase (também indicam necessidade de suspensão do tratamento);

• efeitos colaterais: 
 ■ gerais: artralgias, mialgias, inapetência, vômitos, plenitude gástrica, epigastralgia, pirose, dor abdominal, prurido, 

urticária, febre, fraqueza, cefaleia, tonturas;
 ■ cardiotoxicidade: aumento do intervalo QT, inversão ou achatamento da onda T, arritmias;
 ■ nefrotoxicidade: insufi ciência renal aguda;
 ■ hepatotoxicidade;
 ■ pancreatotoxicidade;
 ■ morte súbita.

• acompanhamento laboratorial durante o tratamento: ECG, amilase, enzimas hepáticas, creatinina;
• se o paciente fi car 72 horas sem receber a medicação → é defi nição de uso irregular, que aumenta a possibilidade de falha 

terapêutica;
• recomendações: repouso físico relativo durante o tratamento, abstinência alcoólica, realização de ECG antes de iniciar o 

tratamento e semanalmente durante o mesmo; ureia, creatinina, amilase, lipase,      TGO, TGP, BT, FA, semanalmente;
• tendência é de que, com 10 a 15 dias de tratamento, ocorra melhora da úlcera, diminuição da infi ltração e da granulação;
• idosos: maior risco de cardiotoxicidade. O protocolo recomenda ciclos de 10 dias com intervalos de 10 dias entre os ciclos;
• maior risco: pacientes acima de 50 anos com patologia crônica. 

Quadro 24: Reações adversas graves com a N-metilglucamina:

Todas as reações adversas graves ou potencialmente graves DEVEM SER NOTIFICADAS conforme descrição abaixo, às auto-
ridades sanitárias:
• arritmias cardíacas e/ou outras manifestações de cardiotoxicidade;
• insufi ciência renal aguda ou elevação dos níveis séricos de uréia e creatinina e/ou outras manifestações de nefrotoxicidade;
• icterícia e/ou elevação de enzimas hepáticas e/ou outras manifestações de hepatotoxicidade;
• pancreatite aguda e/ou hiperamilasemia;
• outras não citadas acima e que não tenham sido descritas anteriormente.
Não há nenhum impedimento de que se notifi quem casos que não se encaixem na classifi cação acima, apenas não é imperativo 
que tais notifi cações sejam feitas. As notifi cações devem ser feitas no site: www.anvisa.gov.br, no link da farmacovigilância.
NA DÚVIDA, NOTIFIQUE!

Fonte: Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana, Ministério da Saúde, 2007.
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8.6.3.6.2. Anfotericina B: 
  

• primeira escolha no tratamento de gestantes;
• segunda escolha na falha terapêutica;
• é uma ótima droga para o tratamento;
• frasco-ampola com 50 mg;
• posologia: 1 mg/kg/dia diariamente ou em dias alternados;
• dose máxima de 50 mg/dia;
• aplicação EV: infundir em 2 a 6 horas (lento): diluir inicialmente a ampola em 10 ml de água destilada e depois diluir em 400 

a 500 ml de soro glicosado 5% (para evitar fl ebite);
• Efeitos adversos: febre, cefaleia, náuseas, vômitos, calafrios, fl ebite, hipocalemia, hipomagnesemia, piora da função renal, 

alterações de comportamento;
• Dose acumulada recomendada:

 ■ Cutânea → 1 a 1,5gr 
 ■ Mucosa → 2,5 a 3gr 

• pode-se associar hidrocortisona, heparina e dipirona para evitar os efeitos colaterais durante a aplicação.

8.6.3.6.3. Anfotericina B lipossomal:

• não é padronizada para o tratamento de LTA;
• usada quando outras medicações foram mal-sucedidas ou contra indicadas;
• ampolas com 50 mg;
• menos efeitos colaterais e menor nefrotoxicidade;
• posologia: 1 a 4 (média de 3) mg/kg/dia, sem limite de dose diária; 
• dose acumulada recomendada:

 ■ Cutânea → 1 a 1,5gr 
 ■ Mucosa → 2,5 a 3gr 

• aplicação EV, diluída em soro glicosado 5%;
• tempo de infusão: 30 a 60 minutos;
• encurta o tempo de tratamento;
• indicações: transplantes renais, insufi ciência renal prévia, refratários ao tratamento com a anfotericina B (administrar a 

lipossomal na dose de 3 mg/kg/dia por 7 ou 14 dias ou 4 mg/kg/dia por 5 dias);
• efeitos adversos: febre, cefaleia, náuseas, vômitos, fl ebite, hipotassemia, hipomagnesemia, piora da função renal, dor lombar;
• pode ser requerida mediante preenchimento de formulário adequado mesmo para a LTA;
• é uma droga cara: se não utilizada, deve ser devolvida à Secretaria Estadual de Saúde;
• é registrada na ANVISA para o tratamento de LV, mas clinicamente tem dado bons resultados com a LTA.

8.6.3.6.4. Pentamidina: 

• é usado o isotianato;
• frasco-ampola com 300 mg;
• posologia: 4 mg/kg/dia, IM profundo, de 2/2 dias;
• efeitos adversos: hipoglicemia, hiperglicemia, dor, abscessos, mialgia, cefaleia, hipotensão e síncope;
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• contraindicações: gestantes, diabetes mellitus, disfunção renal, insufi ciência hepática, doenças cardíacas e crianças com peso 
inferior a 8 kg;

• dose total acumulada: 2 g;
• é pouco usada.

8.6.3.6.5. Drogas alternativas:

• itraconazol;
• cetoconazol;
• miltefosina;
• azitromicina;
• iniquimod;
• alopurinol;
• imunoterapia;
• pentoxifi lina.

8.6.3.7. Critério de cura:

• é clínico;
• acompanhamento mensal por três meses consecutivos;
• acompanhar de 2/2 meses até por 12 meses;
• forma cutânea: epitelização, regressão total da infi ltração e eritema, até três meses após o fi m do tratamento;
• forma mucosa: regressão até seis meses comprovado pelo exame otorrinolaringológico. 

8.6.3.8. Situações clínicas:

a) Tratamento regular:
 - forma cutânea: é defi nido como aquele caso que utilizou 10 a 20mg Sb+5/kg/dia entre 20 a 30 dias, 

não ocorrendo intervalo superior a 72 horas entre as doses.
 - forma mucosa : é defi nido como aquele caso que utilizou 20mg Sb+5/dia entre 30 a 40 dias, não 

ocorrendo intervalo superior a 72 horas entre as doses.
b) Tratamento irregular:

 - intervalo superior a 72 horas entre as doses.
c) Falha terapêutica:

 - é defi nido como aquele caso que recebeu dois esquemas terapêuticos regulares sem apresentar 
remissão clínica.

d) Recidiva:
 - é defi nida como o reaparecimento de lesão leishmaniótica em qualquer parte do corpo no período de até um 

ano após a cura clínica, descartada a possibilidade de reinfecção, considerando-se a história da doença atual 
e a realidade epidemiológica de transmissão do agravo bem como os possíveis deslocamentos do paciente.

e) Abandono:
 - caso de LTA em que não houve constatação da cura clínica e não compareceu até 30 dias após 

o terceiro agendamento para avaliação. O terceiro agendamento refere-se ao terceiro mês após o 
término do esquema terapêutico.
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8.6.3.9. Condições especiais:

a) Tratamento irregular caso o paciente tenha utilizado mais de 50% das doses preconizadas:
 - cura clínica: não precisa completar o tratamento;
 - melhora clínica: após três meses de observação reavaliar para alta, ou reiniciar o esquema terapêutico 

completo;
 - sem melhora clínica: reiniciar, de imediato, o esquema terapêutico.
 - caso o paciente tenha utilizado menos de 50% das doses prescritas, iniciar, de imediato, o esquema 

terapêutico completo, a não ser que se apresente clinicamente curado.
b) Abandono:

 - início do esquema terapêutico com antimonial pentavalente, não compareceu até 30 dias após o 3º 
agendamento para avaliação, a não ser que se apresente clinicamente curado;

 - se voltar com lesão cicatrizada: reiniciar o tratamento.
c) Gestação:

 - se possível, adiar o tratamento.
d) Idosos:

 - internação para o tratamento;
e) Uma falha terapêutica com N-metilglucamina:

 - realizar novo ciclo antes de mudar de droga.

8.6.4. CONTATOS ÚTEIS:

Centro de referência em Leishmaniose: 
• telefone: (32) 3349-7712
• email: releish@cpqrr.fi ocruz.br
Hospital Eduardo Menezes:
• Ambulatório de doenças endêmicas: tel: (32) 3328-5055.

8.7 - HANSENÍASE

8.7.1. INTRODUÇÃO:

• a hanseníase representa, ainda hoje, um problema de saúde pública em Minas Gerais;
• doença infecciosa, fácil para tratar e curar, tem como fator agravante a repercussão sócio-psicológica gerada pelas incapacidades 

físicas, que podem ocorrer na evolução da doença e que são a grande causa do estigma e isolamento do paciente na sociedade;
• o diagnóstico precoce e o tratamento adequado permitem que a doença se cure sem deixar sequelas. É de suma importância, 

portanto, que o profi ssional de saúde tenha subsídios que facilitem identifi car, diagnosticar e tratar a hanseníase;
• é ainda uma patologia estigmatizante, gerando medo e repercussões psicológicas e sociais severas;
• na fase inicial as pessoas dão pouca importância aos sinais e sintomas, retardando o atendimento que identifi caria a doença em 

fase precoce e permitindo o surgimento de sequelas graves;
• lembretes:

 º a hanseníase tem tratamento efi caz que realmente garante a cura;
 º o paciente em tratamento não mais transmite a doença;
 º tratamento precoce evita sequelas;
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 º o portador de hanseníase pode e deve levar uma vida normal;
 º qualquer pessoa pode ter hanseníase independente de classe social, raça, gênero, etc.
 º informações sobre a doença são pouco divulgadas;
 º a informação e educação da população depende diretamente da capacitação dos profi ssionais de saúde;
 º a medicação é fornecida gratuitamente pelo SUS.

• Minas Gerais tem casos que correspondem a 43,6% do total de casos no Brasil e 70,2% dos casos em crianças (nos 39 
municípios considerados prioritários – Juiz de Fora não está entre eles);

• percentuais de cura no Brasil: 2001 → 81,4%; 2007 → 98,7%;
• a população deve ser informada de que:

 º há proteção natural;
 º tem tratamento;
 º a partir da primeira dose da medicação não transmite mais;
 º se tratada precocemente. NÃO deixa sequelas;
 º ninguém pega hanseníase da noite para o dia;
 º seu período de incubação é o mais longo que existe.

8.7.2. PATOGENIA:

• agente etiológico: Mycobacterium leprae;
• é um bacilo parasita intracelular, sendo a única micobactéria que infesta os nervos periféricos, especifi camente as células de 

Schwann, e não é cultivável in vitro;
• o homem é considerado a única fonte de infecção;
• a transmissão se dá por meio de uma pessoa com a forma infectante da doença (sem tratamento), através de secreções das vias 

aéreas superiores (mucosa nasal e faringe) e de um contato íntimo e prolongado;
• estima-se que 90% da população tenha defesa natural contra a doença e sabe-se que a suscetibilidade ao M. leprae tem 

infl uência genética;
• período de incubação: média de 2 a 5 anos (entre o contato e o aparecimento dos primeiros sintomas);
• não existe uma vacina própria, mas o uso do BCG evita formas mais graves;
• fatores de risco epidemiológico:

 º o principal fator de risco está ligado ao contato com pacientes das formas contagiantes multibacilares que não estão em 
tratamento;

 º a população de maior risco é a dos contatos intradomiciliares, ou seja, os conviventes, nos últimos 05 anos, dos casos diagnosticados;
 º do mesmo modo que nas demais doenças infecciosas, as condições de moradia, sanitárias, nutricionais interferem no 

panorama da manutenção da endemia.

8.7.3. QUADRO CLÍNICO: 

8.7.3.1. Manifestações clínicas:

• os principais sinais e sintomas da doença são:
 º manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas com alteração de sensibilidade (parestesias, “choques” e câimbras que 

evoluem para analgesia);
 º pápulas, infi ltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas;
 º diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas;
 º diminuição ou ausência de sudorese no local afetado: pele seca;
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• as lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia (queimação, formigamento ou prurido) no local, evoluindo para 
a perda de sensibilidade em qualquer parte do corpo;

• outros sinais e sintomas:
 º dor e/ou espessamento de nervos periféricos;
 º diminuição ou perda de sensibilidade principalmente em olhos, mãos e pés;
 º diminuição ou perda de força muscular em membros superiores e inferiores e, por vezes, nas pálpebras;
 º edema de mãos e pés;
 º febre e artralgia;
 º obstrução, feridas ou ressecamento nasal;
 º nódulos eritematosos dolorosos;
 º mal estar geral;
 º ressecamento dos olhos;
 º espessamento neural .            

8.7.3.2. Classificação operacional da hanseníase:

• visa o tratamento com a poliquimioterapia (PQT);
• baseia-se no número de lesões cutâneas:

 º paucibacilar (PC): até 5 lesões de pele (tuberculoide e indeterminada);
 º multibacilar (MB): mais de 5 lesões de pele (dimorfa e virchowiana).

• baciloscopia de pele (esfregaço dérmico), quando disponível, deve ser usada como exame complementar para a 
classificação em PB ou MB (se positiva, classifica o caso como MB, independente do número de lesões; se negativa, 
não exclui hanseníase);

• existe ainda a forma neural pura: a única manifestação clínica é neural (espessamento e/ou perda de sensibilidade, e/ou 
alteração motora); o diagnóstico deverá ser feito e confi rmado pelo serviço de referência. 

8.7.4. DIAGNÓSTICO: 

8.7.4.1. Definição de caso:

• um caso de hanseníase é defi nido quando uma pessoa apresenta um ou mais das seguintes características e que necessita de 
poliquimioterapia:

 º lesão(ões) e/ou áreas da pele com diminuição ou perda de sensibilidade;      
 º acometimento de nervo(s) periférico(s) com espessamento associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;
 º baciloscopia positiva de esfregaço dérmico.

• casos suspeitos acima e aqueles com comprometimento neural puro deverão ser encaminhados para atendimento especializado 
para confi rmação diagnóstica e tratamento.

8.7.4.2. Abordagem clínica:

• o paciente com quadro clínico suspeito de hanseníase deverá ter uma investigação clínica completa: anamnese cuidadosa e 
exame físico com foco especial na área dermatoneurológica;

8.7.4.2.1. Primeira consulta:

 º anamnese abordando a presença dos sinais e sintomas sugestivos de Hanseníase, antecedentes pessoais e familiares;
 º exame físico: constando do exame geral e dermatoneurológico;
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 º na suspeita diagnóstica orientar o paciente sobre a doença, procurando esclarecer o máximo possível suas dúvidas e tranquiliza-
lo quanto ao tratamento e cura;

 º encaminhar para atendimento especializado, anotando na referência todos os dados relevantes colhidos;
 º orientar retorno para acompanhamento;
 º agendar consulta para os contactantes intradomiciliares;
 º agendar visita ao domicílio com o Serviço Social e a Enfermagem, com o objetivo de orientar a família, esclarecer dúvidas, 

tranquilizá-los quanto ao risco de contágio, tratamento e acompanhamento, além de verifi car as condições do domicílio;
• fl uxograma: o primeiro atendimento em caso suspeito de hanseníase:
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8.7.4.3. Exame dermatológico:

• consiste na identifi cação das lesões, que devem ser procuradas em toda a superfície corporal;
• identifi cadas as lesões, a sensibilidade local deverá ser testada;
• a primeira perda de sensibilidade é a térmica; e a segunda, a dolorosa;
• antes de iniciar a testagem o paciente deve ser informado de como será feito;
• paciente colocado em posição relaxada;
• tampar a visão do paciente durante a testagem;
• a sequência do teste deve ser aleatória, incluindo áreas sem lesão para controle;
• caso o paciente informe sensação de “dormência” ou “formigamento” em áreas sem lesão aparente, tais locais também deverão 

ser testados;
• registrar minuciosamente os resultados do exame;
• teste da sensibilidade térmica:

 º usar dois tubos: um com água quente e o outro com água fria;
 º tocar a área alternadamente com os dois tubos;
 º registrar a resposta em cada área.

• teste da sensibilidade dolorosa:
 º usar a cabeça de um alfi nete ou ponta de caneta;
 º alternar áreas suspeitas com as não-suspeitas;
 º registrar a resposta de cada área testada.

• teste de sensibilidade tátil:
 º pode ser usado o estesiômetro ou um chumaço de algodão;
 º testar áreas afetadas e não afetadas;
 º registrar a resposta de cada área (no caso do uso de estesiômetro, registrar qual fi lamento não foi percebido);

• tipos de lesões que podem ser notadas: só mancha com alteração de sensibilidade; mancha sem suor; mancha sem pelo; lesões 
hipocrômicas e eritematosas; mancha com bordas mais altas; umbelicadas; manchas com lesões satélites; manchas grandes; 
manchas grandes com manchas pequenas; halo eritematoso; pequenos nódulos cutâneos nas manchas; nódulos múltiplos 
(multibacilar e transmite muito); infi ltração nas orelhas; infi ltração de face; destruição dos dedos. 

8.7.4.4. Exame neurológico:

• o exame deve ser feito na sequência craniocaudal;
• compreende: inspeção, palpação/percussão e avaliação funcional dos nervos (sensibilidade e força muscular);
• permite a classifi cação do grau de incapacidade física;
• principais troncos periféricos acometidos:

 º face: trigêmeo e facial (alterações de face, olhos e nariz);
 º braços: radial, ulnar e mediano (alterações em braços e mãos);
 º pernas: fi bular e tibial (alterações em pernas e pés).

• a avaliação neurológica deve ser realizada na primeira consulta, mensalmente (se possível), ou, no mínimo, de 6/6 meses, com 
maior frequência durante neurites e reações e no ato da alta;

• deve ser verifi cado: dor espontânea no trajeto do nervo, queixa de choque ou dor à palpação do nervo, simetria, tamanho, 
forma, consistência e presença de nódulos;

• antes de iniciar cada avaliação, demonstrar a posição e o movimento a ser feito e, quando aplicada resistência ao movimento, 
mantê-la por 5 segundos;

• sempre registrar o resultado.
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8.7.4.4.1. Avaliação dos olhos:

Avaliação palpebral:
• peça ao paciente que feche os olhos, sem fazer força: verifi que se ocorre fenda palpebral e, em caso positivo, meça com uma 

régua (medida em milímetros);

Figura 34 e 35: Avaliação palpebral:
                 

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
 

• com o dedo mínimo, eleve a pálpebra superior e sinta a resistência (forte, diminuída ou ausente);
• solte a pálpebra e observe a velocidade de retorno à posição inicial;
• peça ao paciente para fechar os olhos com força e observe as rugas formadas, comparando um lado com o outro, além de 

observar se existe fenda, e medi-la em caso positivo; 
• registre os dados.

Avaliação da sensibilidade córnea:
• corte um fi o dental maior que 5 cm;
• meça 5 cm do fi o e segure logo abaixo;
• em frente ao paciente, peça para que ele olhe para sua testa sem levantar a cabeça;
• toque a córnea no quadrante inferior externo com o fi o em posição perpendicular;

Figura 36: Avaiação de sensibilidade da córnea:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
 

• observe se o piscar do paciente é imediato, demorado ou ausente;
• registre a avaliação.

Acuidade visual:
• coloque o paciente sentado em local bem iluminado;
• a uma distância de 6 metros peça para ele dizer quantos dedos você está erguendo, primeiro tampando um olho, depois o outro;
• registre a acuidade de cada olho.
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8.7.4.4.2. Avaliação do nariz: 

• perguntar: se há obstrução, sangramento ou ressecamento;
• verifi car: presença de crostas, fi ssuras, atrofi as, infi ltrações, úlceras, perfuração de septo e desabamento da pirâmide nasal.

8.7.4.4.3. Avaliação dos membros superiores:

• perguntar se sente dor, há dormência, perda de força, edema ou outros sintomas;
• verifi car: edema, mão em garra, ressecamento, fi ssuras, calosidades, úlceras, reabsorções, atrofi as e cicatrizes;

Palpação dos nervos:
• Nervo Radial:

Figura 37: Palpação: cotovelo fl etido e o braço apoiado na mão do examinador, palpar dois dedos atrás da inserção do deltoide.
   

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Figura 38: Palpação do nervo radial cutâneo: punho ligeiramente fl etido, apoiando a mão do paciente, palpar o punho, próximo 
ao estiloide radial, em direção ao centro da tabaqueira anatômica.

                                   

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

 
• Nervo Ulnar:

     
 Figura 39: Palpação: cotovelo fl etido, segurando a mão do examinador. Palpar o cotovelo na goteira epitrocleana (entre os dois ossinhos).

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Verifi cação de força muscular: 
• Nervo Radial:

 º testar extensão do punho → apoiar o antebraço com uma das mãos e pedir ao paciente para levantar o punho o 
máximo possível. Em seguida, aplicar resistência em sentido contrário ao movimento e pedir para levantar contra 
a resistência. Graduar a força muscular (F = forte; D = diminuída; P = paralisado). Só aplicar a resistência se o 
paciente realiza o movimento de forma completa.

     
Figura 40: Teste de força muscular do nervo radial:

                

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

  
• Nervo Ulnar:

 º abdução do 5º dedo → palma da mão apoiada na mão do examinador, solicitar que o paciente afaste o 5º dedo o 
máximo possível. Se o movimento é completo, aplicar resistência em sentido contrário ao movimento e graduar a 
força muscular.

      
Figura 41: Teste de força muscular do nervo ulnar:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• Nervo Mediano:
 º abdução do polegar → o dorso da mão do paciente fi ca apoiado na mão do examinador. O paciente deve levantar o polegar 

e mantê-lo elevado em direção ao 3º dedo. Se o movimento é completo, aplicar resistência contrária na falange proximal do 
polegar (sentido de frente para baixo). Graduar a força muscular.
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Figura 42: Teste de força muscular do nervo mediano:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Avaliação de sensibilidade:

Figura 43: Nervo ulnar: 

                                  

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Figura 44: Nervo mediano:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

8.7.4.4.4. Avaliação dos membros inferiores:

• além de fazer as mesmas perguntas e exame (como dos membros superiores), verifi car também a marcha para verifi car “pé 
caído” (característico de comprometimento neural).
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Figura 45: Palpação do nervo tibial posterior:
      

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• teste da força muscular do extensor do Hálux:
 º pedir ao paciente para levantar o Hálux o máximo possível. Se o movimento for completo, aplicar resistência em sentido 

contrário e registrar.
 

Figura 46: Teste de força muscuar do extensor do Hálux:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Uso do estesiômetro para teste de sensibilidade:
• antes de iniciar o teste, os monofi lamentos devem ser dispostos em ordem crescente (do mais fi no ao mais grosso);
• segure o cabo de modo que o fi lamento fi que perpendicular à superfície da pele a uma distância aproximada de 2 cm;
• a pressão na pele deve ser feita de modo a obter uma curvatura do fi lamento sem que ele deslize sobre a superfície cutânea;
• os fi lamentos verde (0,05g) e azul (0,2g) devem ser aplicados com três toques seguidos;
• os demais devem tocar a pele somente uma vez;
• o fi lamento deve tocar os pontos especifi cados nas imagens;

Figuras 47, 48, 49 e 50: Avaliação da sensibilidade em mãos e pés:

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Figura 51: Disposição correta dos cabos e fi lamentos: 

Foto tirada pela organizadora.

Tabela 8.16: Equivalência dos monofi lamentos: 
Legenda Nível funcional

Verde Sensibilidade normal  na mão e no pé(0,05g).

Azul Sensibilidade diminuída na mão e normal no pé (0,2g).
Difi culdade para discriminar textura (tato leve).

Violeta Sensibilidade protetora diminuída na mão (2,0g).
Incapacidade de discriminar textura e difi culdade para discriminar formas e temperatura.

Vermelho
(círculo preenchido)

Perda da sensibilidade protetora das mãos e, às vezes, do pé (4,0g).
Perda de discriminação de textura. Incapacidade de discriminar formas e temperatura.

Vermelho
(sem preenchimen-

to e com X)
Perda da sensibilidade protetora do pé (10g).
Perda de discriminação de textura. Incapacidade de discriminar formas e temperatura.

Vermelho
(círculo sem preen-

chimento)
Permanece apenas a sensação de pressão profunda na mão e no pé (300g).

Preto Sem resposta.
Perda da sensação de pressão profunda na mão e no pé.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• após o exame neurológico determina-se o grau de incapacidade do paciente, lembrando que na alta o grau deve ser igual ou 
melhor daquele determinado antes do início do tratamento:

Tabela 8.17: Graus de incapacidade na hanseníase:
Grau Características

Zero Nenhum problema com os olhos, mãos e pés devido à hanseníase (sente o verde, azul e o violeta).

Um Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos.
Diminuição ou perda da sensibilidade nas mãos/pés (não sente o verde nem o azul).

Dois

Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio; triquíase; opacidade corneana central; acuidade visual menor que 0,1 (não 
conta dedos a 6 metros)
Mãos: lesões trófi cas e/ou traumáticas; garras; reabsorção; mão caída.
Pés: lesões trófi cas e/ou traumáticas; reabsorção; pé caído; contratura do tornozelo.
Não sente do violeta para frente.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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8.7.4.5. Teste da histamina e pilocarpina:

• realizado somente em centros de referência;
• histamina:

 º a reação é semelhante à de uma picada de inseto (pápula eritematosa) → é a tríplice reação de Lewis → terminação nervosa intacta; 
 º na hanseníase não ocorre o halo eritematoso → o eritema ocorre só na pápula e ele é pequeno;
 º é mais nítido em pessoas de pele clara.   

Figuras 52 e 53: Resultados do teste da histamina:

Normal: Hanseníase:

• pilocarpina (faz suar):
 º injeta a pilocarpina no local afetado;
 º pincela com iodo;
 º polvilha maisena;
 º o suor mistura com o iodo e o amido da maisena → gotas arroxeadas;
 º sem formação de gotas → não suou → hanseníase.

8.7.5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

• as principais doenças a serem consideradas são: 
 º eczemátide (pitiríase Alba, dartro volante);
 º pitiríase versicolor;
 º vitiligo;
 º dermatofi toses (tinha cruris e tinha corporis);
 º doenças neurológicas: síndrome do túnel do carpo; neuralgia parestésica; neuropatia alcoólica, neuropatia diabética e lesões 

por esforços repetitivos (LER/DORT).

8.7.6. TRATAMENTO:

• é denominado poliquimioterapia da OMS (PQT/OMS);
• objetivos do tratamento: eliminar o M. leprae, prevenir a resistência e diminuir as recidivas;
• a recidiva da hanseníase é menor que 1% segundo a OMS;
• o bacilo tem que estar em atividade para o medicamento erradicá-lo (ele “hiberna” e nesta fase o medicamento não atua);
• compõe-se de:

 º rifampicina (RFM)
 º dapsona (DDS)
 º clofazimira (CFZ)
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• os medicamentos são acondicionados em quatro tipos de cartela com a composição de acordo com a classifi cação operacional 
de cada caso: Paucibacilar (PB) adulto, PB infantil, Multibacilar (MB) adulto e infantil;

Tabela 8.18: Apresentação das medicações:
Cartela PB Cartela MB

Adulto RFM 300mg → 2 cápsulas
DDS 100 mg → 28 comprimidos

RFM 300mg → 2 cápsulas
DDS 100mg → 28 comprimidos
CFZ 100 mg → 3 cápsulas e CFZ 50 mg → 27 cápsulas

Criança
RFM150 mg → 01 cápsula e RFM 300 mg → 01 cápsula
DDS50mg → 28 comprimidos

RFM150 mg → 01 cápsula e RFM 300 mg → 01 cápsula
DDS50mg → 28 comprimidos
CFZ50 mg → 16 cápsulas

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• esquemas terapêuticos:

Tabela 8.19:Esquema terapêutico para forma Paucibacilar (PB) → 6 cartelas (6 meses):

Dose mensal supervisionada Dose diária auto-administrada

Adulto
Rifampicina : 600 mg Rifampicina: ―

Dapsona: 100 mg Dapsona: 100 mg

Criança
Rifampicina: 450 mg Rifampicina: ―

Dapsona: 50 mg Dapsona: 50 mg

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Tabela 8.20: Esquema terapêutico para forma  Multibacilar (MB) → 12 cartelas (12 meses):
Dose mensal supervisionada Dose diária auto-administrada

Adulto
Rifampicina : 600 mg Rifampicina: ―

Dapsona: 100 mg Dapsona: 100 mg
Clofazimina: 300 mg Clofazimina: 50 mg

Criança
Rifampicina: 450 mg Rifampicina: ―

Dapsona: 50 mg Dapsona: 50 mg
Clofazimina: 150 mg Clofazimina: 50 mg (dias alternados)

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Tabela 8.21: Esquema terapêutico para crianças com menos de 30 kg ( ajustar dose segundo o peso):
Medicamento Dose mensal Dose diária
Rifampicina 10 – 20 mg/kg ―

Dapsona 1,5 mg/kg 1,5 mg/kg
Clofazimina 5 mg/kg 1 mg/kg

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

• orientações de autocuidado devem ser dadas em todos os atendimentos;
• a gravidez e o aleitamento não contraindicam a PQT.
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8.7.7. SINAIS DE ALERTA:

• durante o tratamento podem ocorrer situações que exigem imediata intervenção:
 º estados reacionais
 º reações adversas à medicação

8.7.7.1. Estados reacionais:

• também conhecidos como reações hansênicas;
• são manifestações agudas ocasionadas por alterações imunológicas do organismo devidas à presença de bacilos já mortos (que 

a PQT não elimina);   
• ocorrem manifestações infl amatórias agudas e subagudas que podem aparecer antes, durante ou após o tratamento;
• tipos:

 º Reação tipo um ou Reação Reversa (RR):
◊ infi ltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas;
◊ surgimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas);
◊ neurite com ou sem lesões cutâneas agudas.
 º Reação tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH):
◊ nódulos subcutâneos dolorosos, com ou sem febre;
◊ dores articulares e mal-estar generalizado;
◊ irite ou iridociclite;
◊ orquiepididimite;
◊ mãos e pés reacionais (edema, piora da sensibilidade e dor agudos);
◊ glomerulonefrite;
◊ neurite periférica.

• são consideradas urgências e exigem intervenção imediata:
 º encaminhamento ao serviço especializado nas primeiras 24 horas;
 º orientar repouso ;
 º iniciar prednisona (dose: 1 mg/kg/dia) após registro de peso, PA, glicemia e tratar profi laticamente estrongiloidíase;
 º no encaminhamento deve constar data de início do tratamento e esquema terapêutico em uso. 

8.7.7.2. Reações adversas à medicação:

• principais efeitos adversos: anemia hemolítica, hepatite medicamentosa, metahemoglobinemia, agranulocitose, 
síndrome pseudogripal, síndrome da dapsona (que surge entre 5 e 6 semanas após início do seu uso e se caracteriza 
por eritema papular esfoliativo, acompanhado de febre, mal estar, fraqueza, hepatomegalia, icterícia, linfadenopatia 
e mononucleose - não há necessidade de todos os sintomas presentes para caracterizar a síndrome), eritrodermia, 
dermatite esfoliativa e plaquetopenia;

• casos suspeitos de reações adversas à medicação devem ser encaminhados rapidamente para atendimento especializado;
• reações por droga:

 º Rifampicina – síndrome pseudo-gripal, exantema e prurido, insufi ciência renal, pênfi go induzido por drogas; hepatopatia;
 º Dapsona – A hemólise é o efeito colateral mais comum. A meta-hemoglobinemia, agranulocitose, hepatite e a síndrome da 

hipersensibilidade à sulfona são eventos raros;
 º Clofazimina – pigmentação cutânea (vermelho e cinza) e ictiose.
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8.7.8. CRITÉRIOS DE ALTA:

• encerrar a PQT se baseia na regularidade, número de doses e tempo de uso adequado;
• casos paucibacilares: tratamento concluído após o uso de seis cartelas da PQT (de 6 até 9 meses);
• casos multibacilares: conclusão após o uso de 12 cartelas (de 12 a 18 meses);
• O paciente faltoso pode ter as doses anteriores contabilizadas desde que o período de 9 meses para paucibacilares e 18 meses 

para multibacilares não seja ultrapassado;
• não existem relatos de resistência medicamentosa múltipla para a PQT;
• os casos de recidiva após a PQT são raros, variando de zero a 2,04%. Frente a um caso de suspeita de recidiva, preencher a 

Ficha de Investigação Pós-Alta por Cura e encaminhá-lo para avaliação em Centro de Referência. O tratamento indicado para 
esses casos é a PQT padrão que será reiniciada após confi rmação pelo centro de referência;

• ao fi nal do tratamento os pacientes devem passar por novo exame dermatoneurológico, avaliação do grau de incapacidade e 
alta por cura, sendo então retirados do registro de casos em curso de tratamento;

• No caso de aparecimento de novas lesões de pele e/ou de dores nos trajetos dos nervos periféricos, ou piora de défi cit sensitivo 
ou motor, os pacientes deverão ser orientados para retorno imediato;

• É útil lembrar que na época da alta: 
 º as lesões cutâneas nem sempre já terão desaparecido totalmente; 
 º a alteração da função neural, sensitivo-motora pode persistir, indefi nidamente, se o dano neural ocorrer em mais de 1/3 do nervo; 
 º a baciloscopia pode necessitar de um tempo maior para negativar, uma vez que o índice baciloscópico diminui em média 

0,6 a 1,0 log/ano; 
 º as reações podem ocorrer em 30 % dos casos após o término do tratamento; 
 º o encontro desses achados não signifi ca recidiva da infecção.

8.7.9. PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES E AUTOCUIDADO:

• principal forma de prevenção de incapacidade: diagnóstico precoce;
• técnicas simples e prática regular do autocuidado contribuem para a prevenção de incapacidades físicas;
• insumos que auxiliam no autocuidado: colírio para reposição de lágrima, soro fi siológico para o ressecamento nasal, óleo com 

ácidos graxos essenciais e creme de ureia a 10% para hidratação da pele;
• autocuidado: conjunto de procedimentos que o paciente, devidamente orientado, deverá realizar regularmente;
• visam principalmente: olhos, nariz, membros superiores, membros inferiores e ferimentos;
• para orientar os cuidados adequados há necessidade de avaliar o grau de comprometimento de cada área;
• tabelas de autocuidado:

   
Tabela 8.22: Olhos:

Perguntas Explicação O que fazer

Sente alguma coisa nos olhos?
Sente como se tivesse areia nos 
olhos?À noite? Durante o dia?
Sente a vista embaçada de repente?
Tem piscado mais do que o normal? Ou 
não pisca?
Os olhos estão ressecados?
As pálpebras estão pesadas?

Pode ser reação da doença que atingiu o olho 
ou um nervo que
está sendo afetado.
Pode ter outras causas além da
hanseníase. 

Orientar que o paciente examine, 
observe se há ciscos, limpe 
com soro fi siológico para umedecer 
os olhos e procure 
atendimento médico.
Oriente exercícios de abrir e
fechar as pálpebras com força.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Tabela 8.23: Nariz:
Perguntas Explicação O que fazer

Sente alguma coisa no nariz?
O nariz tem fi cado entupido com 
frequência?
Tem aparecido crostas no nariz?
Tem sangrado de repente?
Tem sentido um cheiro ruim?

A parte óssea do nariz foi atingida pela 
doença. Nesses casos a formação de úl-
ceras e perfuração deve ser prevenida.

Orientar que o paciente examine e observe 
dentro do nariz, limpe com soro fi siológico, 
inspirando e expirando o soro, não tire a “cas-
quinha”, pois pode provocar ferida ou aumen-
to da lesão.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Tabela 8.24: Mãos e braços:
Perguntas Explicação O que fazer

Sente dor, formigamento ou choque 
nas mãos? Braços? Cotovelos?
As mãos estão inchadas?
Os objetos estão caindo das mãos?

Sinal de nervo afetado. A dor,  
formigamento, o choque e a 
dormência são devidos à in-
fl amação do nervo.

Orientar: repouso do braço afetado; evitar movimentos 
repetidos; evitar carregar coisas pesadas e procurar a UBS.

Compare os lados das mãos. Você 
abre a mão esquerda igual a direita? 
Uma das mãos está mais seca que a 
outra? Sente a mão cansada? É difícil 
abrir ou esticar os dedos? Você sentia 
isto antes, mas está piorando?

O nervo foi atingido e por isso 
a pele está seca e a mão fraca 
(sem força) e o paciente não 
sente dor quando machuca.

Oriente hidratar e massagear, indo da palma das mãos 
até a ponta dos dedos, devagar, para não provocar fe-
rimentos.
Oriente os tipos de óleos que o paciente pode usar 
para diminuir o ressecamento.
Lembrar que os exercícios para as mãos são sobre 
músculos fracos e devem ser feitos lentamente para 
não provocar dor:
• abra todos os dedos e depois junte devagar;
• estique a mão e levante os dedos;
• movimente os dedos como se estivesse contando.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Tabela 8.25: Pés:
Perguntas Explicação O que fazer

Sente dor e câimbras nas pernas? 
Sente fraqueza no pé? Sente dor-
mência na planta do pé? Formiga-
mento? Choque? Perde a sandália 
e não sente? Dá topada com o de-
dão? Tem feridas? Calos? Bolhas? 
A pele está ressecada?

O nervo foi atingido e por isso 
a pele está seca e o pé fraco. O 
paciente não sente dor quando 
se machuca.

Oriente: repouso; não andar muito, só o necessário; andar 
calçado e ir à UBS; o uso de sapatos adequados e ter com 
os pés os mesmos cuidados que tem com as mãos para 
prevenir feridas. Exercícios para os pés:
• sente-se com as duas pernas penduradas;
• abaixe o peito do pé;
• levante o peito do pé;
• estando em pé, a uma distância de meio metro da 

parede, coloque as mãos na parede;
• procurando não dobrar os joelhos e sem levantar 

os pés do chão, procure inclinar-se várias vezes em 
direção à parede.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Tabela 8.26: Cuidado com os ferimentos:
Perguntas Explicação O que fazer

Como foi que aconteceu este 
machucado?  Como aconteceu 
este calo? Como você queimou 
ou se cortou? 

O paciente perdeu a sensação de 
calor e dor na área afetada, por 
isso não sente como e quando foi 
que se queimou ou se cortou.

Oriente o paciente a descobrir a causa do ferimento 
e se proteger; imobilizar os dedos machucados; não 
andar descalço; usar sapatos confortáveis, de prefe-
rência sem costura; usar meias grossas ou duas meias 
macias sem remendos; examinar os sapatos todos os 
dias, principalmente a parte interna, para verificar se 
existem saliências ou pregas que possam causar feri-
mentos; repouso em casa.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

 Tabela 8.27: Condutas direcionadas ao autocuidado: 
Grau Avaliação dos olhos Medidas

Zero Nenhum problema com  os olhos. Cuidado e observação diária dos olhos.

Um Diminuição ou perda de sensibilidade 
nos olhos.

Auto-inspeção diária; 
Auto-avaliação da acuidade visual; Piscar com frequência; 
Uso de colírios para lubrifi cação.

Dois
Lagoftalmo e/ou ectrópio; triquíase, opa-
cidade corneana central; acuidade visual 
menor que 0,1.

Auto-inspeção diária; 
Auto-avaliação da acuidade visual; Exercícios; 
Proteção diurna e noturna;
Lubrifi cação diurna e noturna; Encaminhamento do paciente 
para centro de referência.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

Tabela 8.28: Condutas direcionadas ao autocuidado(2): 
Grau Avaliação das mãos Medidas

Zero
Ausência de incapacidade funcional. Sensi-
bilidade protetora presente em toda super-
fície palmar: o paciente pode sentir o toque 
leve com a caneta esferográfi ca.

Cuidados com a pele. 
Observação diária das mãos.

Um
Perda da sensibilidade protetora na super-
fície palmar: o paciente não sente o toque 
do monofi lamento violeta ou o toque leve 
da caneta esferográfi ca.

Informar sobre as atividades de vida diária;
Auto-inspeção diária;
Hidratação no caso de ressecamento;
Exercícios;
Proteção das áreas com perda de sensibilidade protetora;
Encaminhamento do paciente para centro de referência.

Dois
Perda de sensibilidade protetora na super-
fície palmar com outras complicações tais 
como: úlceras trófi cas e/ou lesões traumáti-
cas, garras, mão caída. Reabsorção.

Observação diária e auto-cuidados;
Hidratação e lubrifi cação diárias;
Cuidados com a pele;
Exercícios para manter as articulações móveis e melhorar a 
força muscular;
Encaminhamento do paciente para centro de referência.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.
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Tabela 8.29: Condutas direcionadas ao auto-cuidado(3): 
Grau Avaliação dos pés Medidas

Zero
Ausência de incapacidade funcional. Sen-
sibilidade protetora em toda a superfície 
plantar: o paciente pode sentir o toque leve 
da caneta esferográfi ca.

Cuidados com a pele;
Observação diária dos pés.

Um Perda da sensibilidade protetora na super-
fície plantar: o paciente não sente o toque 
leve da caneta esferográfi ca ou do monofi -
lamento violeta.

Observação diária e auto-cuidados;
Cuidado com o modo de andar;
Uso de dois pares de meias;
Hidratação e lubrifi cação diárias;
Cuidados com a pele;
Exercícios para manter as articulações móveis e melhorar a força 
muscular;
Encaminhamento do paciente para centro de referência.

Dois
Perda de sensibilidade protetora na super-
fície plantar com outras complicações, tais 
como: úlceras trófi cas e/ou traumáticas; 
garras, pés caídos, reabsorção contratura 
do tornozelo.

Observação diária e auto-cuidados;
Cuidado com o modo de andar;
Uso de dois pares de meias;
Hidratação e lubrifi cação diárias;
Cuidados com a pele;
Exercícios para manter as articulações móveis e melhorar a força 
muscular;
Encaminhamento do paciente para centro de referência.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

8.7.10. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE CONTATOS:

• objetiva averiguar os contatos intradomiciliares (toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o paciente com 
hanseníase nos últimos 5 anos);

• o que fazer:
 º exame dermatoneurológico dos contatos;
 º avaliar cicatriz vacinal de BCG;
 º orientação quanto ao período de incubação, transmissão e sinais e sintomas precoces da hanseníase;
 º atenção especial para menores de 15 anos (o adoecimento mostra transmissão recente e ativa que deve ser controlada).
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ANEXOS   
FICHA I – HANSENÍASE - AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DAS FUNÇÕES NEURAIS E COMPLICAÇÕES :

Unidade____________________________________Município______________UF______
Nome_______________________________________________Data nasc.
____/____/____
Classifi cação Operacional________________Nº Registro______SINAN_____________
Ocupação____________________

FACE 1ª           /                    / 2ª           /                 / 3           /                  /

Nariz D E D E D E

Queixa principal
Ressecamento (S/N)
Ferida (S/N)
Perfuração de septo (S/N)

Olhos D E D E D E

Queixa principal
Fecha olhos s/ força (mm)
Fecha olhos c/ força (mm)
Triquíase (S/N) / Ectrópio (S/N)
Diminuição sensibilidade córnea 
(S/N)
Opacidade córnea (S/N)
Catarata (S/N)
Acuidade Visual

Membros Superiores 1ª           /                    / 2ª           /                 / 3ª           /                 /

Queixa principal
Palpação de nervos D E D E D E

Ulnar
Mediano
Radial

Legenda: N = normal E = espessado D = dor
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Avaliação da Força 1ª           /                    / 2ª           /                 / 3ª           /                  /

D E D E D E

Abrir dedo mínimo
Abdução do 5º dedo
(nervo ulnar)

Elevar o polegar
Abdução do polegar
(nervo mediano)

Elevar punho
Extensão de punho
(nervo radial)

Legenda: F=Forte, D=Diminuída, P=Paralisado ou 5=Forte, 4=Resistência Parcial, 3=Movimento completo, 2=Movimento Parcial, 1=Contração, 
0=Paralisado

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007 

Inspeção e Avaliação Sensitiva
1ª              /           / 2ª              /           / 3ª             /          /

D E D E D E

MEMBROS
INFERIORES 1ª                  /              / 2ª                  /             / 3ª            /             /

Queixar principal
Palpação de 

nervos D E D E D E

Fibular
Tibial posterior

Legenda: N = normal E = espessado D = dor

Avaliação da Força 1ª              /           / 2ª              /           / 3ª             /          /

D E D E D E

Elevar o hálux
Extensão de hálux
(nervo fi bular)

Elevar o pé
Dorsifl exão de pé
(nervo fi bular) 

Legenda: F=Forte, D=Diminuída, P=Paralisado, ou 5=Forte, 4=Resistência Parcial, 3=Movimento completo, 2=Movimento Parcial, 1=Contração, 
0=Paralisado
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1ª              /           / 2ª              /           / 3ª             /          /

D E D E D E

Legenda: Caneta/fi lamento lilás(2g): Sente=S, Não sente=X. Monofi lamentos: seguir cores

Garra móvel: M, Garra rígida: R, Reabsorção: Re, Ferida: F

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007 

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE :
DATA DA

AVALIAÇÃO
OLHOS MÃOS PÉS MAIOR

GRAU
ASSINATURA

D E D E D E
Aval. diagnóstico          /                    
/
Aval. de alta                    /                 
/

Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO DO GRAU DE IN-
CAPACIDADES MONOFILAMENTOS

GRAU CARACTERÍSTICAS COR Gramas

0 Nenhum problema com os olhos, mãos e pés devido à 
hanseníase. Verde 0,05

I
Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos. Di-
minuição ou perda da sensibilidade nas mãos e/ou pés. 
(não sente 2g ou toque da caneta).

Azul 0,2

II

Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio; trinquíase; opacidade 
corneana central; acuidade visual menor que 0,1 ou não 
conta dedos a 6m.
Mãos: lesões trófi cas e/ou lesões traumáticas, garras; 
reabsorção, mão caída. 
Pés: lesões trófi cas e/ou traumáticas; garras; reabsorção; 
pé caído; contratura do tornozelo.

Lilás 2,0

Verm. 
Fechado 4,0

Verm.
Cruzado 10,0

Verm. Aberto 300,0

Preto s/resposta
Fonte: Cadernos de Atenção Básica: vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2007.





9.1 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
(DST)

9.1.1. INTRODUÇÃO:

• Problema: a maioria dos casos é assintomática ou com poucos sintomas.
• mesmo nos pacientes sintomáticos, o diagnóstico pode ser difícil.
• optamos pela abordagem sindrômica, mais adequada às condições de trabalho 

na APS (Atenção Primária à Saúde), propiciando o diagnóstico precoce, além de 
permitir instituição da terapêutica de imediato, oportunizar a introdução de medidas 
preventivas e de promoção à saúde, ajudar na padronização do tratamento, facilitar a 
notifi cação, dispensar o uso de exames complementares, reduzindo custos. 

9.1.2. ACOLHIMENTO NA SUSPEIÇÃO DE DST:

• deve ser imediato, reduzindo o risco de automedicação ou busca de tratamento no 
balcão da farmácia;

• garantir sigilo e confi dencialidade;
• estabelecer uma relação de confi ança e não emitir julgamentos;
• aproveitar a consulta para esclarecimentos sobre a patologia e atitudes seguras além 

de esclarecer mitos e crendices;
• promover práticas educativas tanto individuais quanto em grupo.

9.1.3. CONSULTA:

• procurar identifi car fatores de vulnerabilidade às DSTs, tais como gênero, práticas e 
comportamentos sexuais de risco, vulnerabilidade social e uso de drogas psicoativas;

CAPÍTULO 9
DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS /HIV/AIDS
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• explicar passo-a-passo o exame físico, incluindo procedimentos de coleta de material, se indicado, de modo a tranquilizar o 
paciente e obter a sua colaboração;

• é importante o exame de toda a pele, incluindo a cavidade oral e a região perianal, na busca de lesões.

9.1.4. DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO:

• são cinco as síndromes: da úlcera genital e adenopatia inguinal, do corrimento vaginal, do corrimento uretral, da dor pélvica 
e do edema ou dor escrotal;

• após a determinação da síndrome, devemos seguir o fl uxograma de cada uma;
• alguns fl uxogramas foram adaptados à nossa realidade de atendimento;
• ao fi nal colocamos um memento terapêutico e um item especial, em separado, para o tratamento da sífi lis.

9.1.5. SÍNDROME DA ÚLCERA GENITAL E ADENOPATIA INGUINAL:
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OBS: 
• em caso de herpes, tratar sífi lis se VDRL reagente, o que será visto na consulta de retorno. Se o quadro não é sugestivo de 

herpes, tratar sífi lis e cancro mole;
• lesões ulcerosas múltiplas com soroprevalência de herpes ≥ 30% na região, tratar herpes junto com sífi lis e cancro mole.

9.1.6. SÍNDROME DO CORRIMENTO VAGINAL:
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9.1.7. SÍNDROME DO CORRIMENTO URETRAL:

OBS:
• se a bacterioscopia direta estiver disponível no momento da consulta e for constatada presença de diplococos Gram-negativos 

intracelulares, tratar clamídia e gonorreia; se estiverem ausentes, tratar só clamídia.
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9.1.8. SÍNDROME DA DOR PÉLVICA:



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família378

9.1.9. SÍNDROME DO EDEMA OU DOR ESCROTAL:
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9.1.10. MEMENTO TERAPÊUTICO NAS DST:

• Linfogranuloma Venéreo:
 º Período de incubação: de três a 30 dias.
 º Tratamento: 

 ■ Doxiciclina: 100mg, VO, 12/12 horas, durante 7 dias ou,
 ■ Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas, durante 7 dias.

• Herpes genital:
 º Período de incubação de dois a 20 dias.
 º Tratamento: 

 ■ Primeiro episódio:
 - Aciclovir: 200mg, VO, 4/4 horas, por sete a 10 dias; ou 400mg, VO, 8/8 horas, por sete a 10 dias ou,
 - Valaciclovir: 1g, VO, 12/12 horas, por sete a 10 dias ou,
 - Fanciclovir: 250mg, VO, 8/8 horas, por sete a 10 dias.

 ■ Episódios recorrentes:
 - Aciclovir: 200mg, VO, 4/4 horas por cinco dias, ou 400mg, VO, 8/8 horas por cinco dias ou,
 - Valaciclovir: 500mg, VO, 12/12 horas por cinco dias ou 1g dose única diária por cinco dias ou,
 - Fanciclovir: 125mg, VO, 8/8 horas por cinco dias.

 ■ Terapia supressora: nos casos de 6 ou mais episódios/ano:
 - Aciclovir: 400mg, VO, 12/12 horas, por até 6 anos ou,
 - Fanciclovir: 250mg, VO, 12/12 horas, por até 1 ano ou,
 - Valaciclovir: 500mg a 1g, VO, por dia, por até 1 ano.

• ● Cancro mole:
 º Período de incubação de três a cinco dias, mas pode chegar a até duas semanas.
 º Tratamento:

 ■ 1ª opção:
 - Azitromicina: 1g, VO, dose única ou,
 - Ciprofl oxacina: 500mg, VO, 12/12 horas, por três dias (contraindicado para gestantes, nutrizes e 

menores de 18 anos) ou,
 - Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas, por sete dias (preferir para gestantes, nutrizes e 

menores de 18 anos) ou.
 ■ 2ª opção:

 - Ceftriaxona: 250mg, IM, dose única (pode ser usada em gestantes, nutrizes e menores de 18 anos).
• Donovanose:

 º Período de incubação de 30 dias a seis meses.
 º Tratamento:

 ■ Doxiciclina: 100mg, VO, 12/12 horas, por três semanas ou até a cura clínica ou,
 ■ Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas por três semanas ou até a cura clínica ou,
 ■ Sulfametoxazol+Trimetoprin: 800/160mg, VO, 12/12 horas por três semanas ou até a cura clínica ou,
 ■ Tetraciclina: 500mg, VO, 6/6 horas por três semanas ou até a cura clínica ou,
 ■ Azitromicina: 1g, VO, dose única e 500mg, VO, por dia, por três semanas ou até a cura clínica

• Gonorreia: 
 º Período de incubação de dois a cinco dias.
 º Tratamento:

 ■ 1ª opção:
 - Ciprofl oxacina: 500mg, VO, dose única (contraindicada em gestantes, nutrizes e menores de 18 anos) ou,
 - Ceftriaxona: 250mg, IM, dose única.
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 ■ 2ª opção:
 - Cefi xima: 400mg, VO, dose única ou,
 - Ofl oxacina: 400mg, VO, dose única (contraindicado o uso em menores de 18 anos) ou,
 - Espectinomicina: 2g, IM, dose única.

• Clamídia:
 º Tratamento:

 ■ 1ª opção:
 - Azitromicina: 1g, VO, dose única ou,
 - Doxiciclina: 100mg, VO, 12/12 horas, por sete dias.

 ■ 2ª opção:
 - Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas, por sete dias ou,
 - Tetraciclina: 500mg, VO, 6/6 horas, por sete dias ou,
 - Ofl oxacina: 400mg, VO, 12/12 horas, por sete dias.

• Vaginose bacteriana:
 º Tratamento:

 ■ 1ª opção:
 - Metronidazol: 400-500mg, VO, 12/12 horas, por sete dias.

 ■ 2ª opção:
 - Metronidazol: 2g, VO, dose única ou,
 - Metronidazol gel 0,75%: uma aplicação vaginal 2 vezes ao dia, por cinco dias ou,
 - Clindamicina: 300mg, VO, 12/12 horas, por sete dias (opção para gestantes após o 1º 

trimestre e nutrizes) ou,
 - Clindamicina creme 2%: uma aplicação à noite, por sete dias.

 ■ Outra opção para gestantes após o 1º trimestre e nutrizes:
 - Metronidazol: 250mg, VO, 8/8 horas, por sete dias.

• Tricomoníase:
 º Tratamento:

 ■ 1ª opção:
 - Metronidazol: 2g, VO, dose única ou,
 - Metronidazol: 400-500mg, VO, 12/12 horas, por sete dias.

 ■ 2ª opção: 
 - Secnidazol: 2g, VO, dose única ou,
 - Tinidazol: 2g, VO, dose única.

 ■ Gestantes após o 1º trimestre e nutrizes:
 - Metronizadol: 400mg, VO, 12/12 horas, por sete dias ou 250mg, VO, 8/8 horas, por sete dias 

ou 2g, VO, dose única.
• Candidíase:

 º Tratamento:
 ■ 1ª opção:

 - Miconazol creme vaginal 2%: uma aplicação ao deitar-se, por sete dias ou,
 - Nistatina creme vaginal 100.000UI: uma aplicação ao deitar-se, por 14 dias ou,
 - Clotrimazol creme vaginal 2%: uma aplicação, ao deitar-se, por 6 a 12 dias.

 ■ 2ª opção: 
 - Fluconazol: 150mg, VO, dose única ou,
 - Cetoconazol: 400mg, VO, por cinco dias ou,
 - Itraconazol: 200mg, VO, 12/12 horas, por 24 horas.
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 ■ Gestantes após 1º trimestre e nutrizes:
 - Nistatina creme vaginal 100.000UI: uma aplicação, ao deitar-se, por 14 dias ou,
 - Miconazol creme vaginal 2%: uma aplicação, ao deitar-se, por sete dias ou,
 - Clotrimazol creme vaginal 1%: uma aplicação, ao deitar-se, por 6 a 12 dias.

• Doença Infl amatória Pélvica:
 º Tratamento:

 ■ Esquema 1:
 - Ceftriaxona 250mg, IM, dose única + doxiciclina 100mg, VO, 12/12 horas, por 14 dias + 

metronidazol 500mg, VO, 12/12 horas por 14 dias.
 ■ Esquema 2:

 - Ofl oxacina 400mg, VO, 12/12 horas por 14 dias ou ciprofl oxacina 500mg, VO, 12/12 horas, por 14 dias 
+ doxiciclina 100mg, VO, 12/12 horas por 14 dias + metronidazol 500mg, VO, 12/12 horas por 14 dias.

 ■ Medidas gerais: 
 - repouso e abstinência sexual,
 - retirada de DIU, se usuária, após pelo menos 6 horas de cobertura com antibiótico,
 - tratamento sintomático com analgésicos, antitérmicos e Anti-infl amatórios não-hormonais.

9.1.11. TRATAMENTO DA SÍFILIS:

• Sífi lis primária, secundária ou latente com duração não superior a dois anos:
 º Esquema recomendado:

 ■ Penicilina benzatina: 2,4 milhões de UI, IM, dose única, dividida em 2 injeções em locais diferentes.
 º Esquema alternativo:

 ■ Penicilina procaína: 1,2 milhões de UI, IM, dose diária, por 10 dias consecutivos.
 º Esquema alternativo para pacientes não-grávidas alérgicas à penicilina:

 ■ Doxiciclina: 100mg, VO, 12/12 horas, por 14 dias ou,
 ■ Tetraciclina: 500mg, VO, 6/6 horas, por 14 dias.

 º Esquema alternativo para gestantes alérgicas à penicilina:
 ■ Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas, por 14 dias.

• Sífi lis latente tardia com duração superior a dois anos:
 º Esquema recomendado:

 ■ Penicilina benzatina: 2,4 milhões de UI, IM, uma vez por semana, por três semanas consecutivas. 
 º Esquema alternativo: 

 ■ Penicilina procaína: 1,2 milhões de UI, IM, uma vez ao dia, por 20 dias consecutivos.
 º Pacientes não-grávidas alérgicas à penicilina:

 ■ Doxiciclina: 100mg, VO, 12/12 horas, por 30 dias ou,
 ■ Tetraciclina: 500mg, VO, 6/6 horas, por 30 dias.

 º Gestantes alérgicas à penicilina: 
 ■ Estearato de eritromicina: 500mg, VO, 6/6 horas, por 30 dias.

• Neurossífi lis: 
 º Esquema recomendado:

 ■ Penicilina cristalina: 12 – 24 milhões de UI, EV, administrada diariamente em doses de 2 – 4 milhões de UI, 4/4 
horas, por 14 dias.

• Orientações gerais:
 º durante o 1º ano de tratamento, o paciente deve fazer o VDRL de 3/3 meses. Se a titulação estiver decrescente, fazer de 6/6 meses. 

O aumento do VDRL duas diluições acima da última sorologia, mesmo na ausência de sintomas, justifi ca o tratamento.
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OBS:
• para fazer o exame de HIV, fora da gestação, a pessoa deverá ser encaminhada ao CTA, no 7º andar do PAM Marechal 

(Instituto de Clínicas Especializadas), devendo telefonar antes para saber o horário das palestras, já que a realização do exame 
está condicionada ao comparecimento na palestra. Não há necessidade de se fazer encaminhamento. O telefone é: 3690-7484.

9.2 - CUIDADOS À PESSOA COM HIV/AIDS

9.2.1. INTRODUÇÃO:

 AIDS é a manifestação fi nal da infecção pelo HIV, um retrovírus da família dos lentivírus. Caracteriza-se pelo surgimento 
de sintomas relacionados à imunodefi ciência causada pela depleção lenta dos linfócitos TCD4. Sem tratamento, leva-se, em média, 
de 5 a 10 anos entre a contaminação e o surgimento dos sintomas ou sinais, havendo, portanto, um longo período assintomático. 
Quando a depleção de CD4 chega a níveis críticos, o uso da terapia antirretroviral (TARV) inibe a replicação viral, possibilitando 
a recuperação e restaurando parcial ou totalmente o potencial para a saúde.

 Tipos mais comuns do vírus: HIV-1 (mais virulento) e HIV-2 (mais comum na África, menor transmissibilidade, viremia 
plasmática menor, deterioração clínica mais lenta).

9.2.2. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS:

• tendência de crescimento entre as mulheres, em todas as faixas etárias, com predominância da transmissão heterossexual;
• a razão entre os gêneros está caindo, atualmente se encontrando na proporção de 1,5 homens: 1 mulher;
• declínio da incidência em menores de 5 anos (devido às estratégias de prevenção da transmissão vertical);
• homens: incidência caiu na faixa etária de 13 a 29 anos e aumentou entre 40 e 59 anos;
• mortalidade estabilizada em 11.000 óbitos anuais, crescendo a proporção de óbitos de mulheres e nas regiões norte e sul;
• estima-se incidência de 12.644 gestantes soropositivas, mas com notifi cação de apenas 52% destas;
• interiorização da doença, desde 1990;
• tendência de pauperização dos atingidos (redução da escolaridade média: 58,9% com ≤ 7 anos de estudo).
O programa brasileiro de combate à AIDS, referência mundial, tem como pilares:
• atividades de assistência aos indivíduos portadores de HIV/AIDS (acompanhamento especializado, medicação gratuita);
• atividades de prevenção;
• forte parceria com a sociedade civil.
Resultados do programa brasileiro até o momento:
• redução da mortalidade pela doença em 50% entre 1996 e 2002;
• aumento da sobrevida de adultos com HIV/AIDS. Entre 1989 e 1996, a sobrevida média passou de 5 para 58 meses;
• diminuição da média de internações hospitalares/ano/paciente de 1,65 em 1996 para 0,28 em 2001;
• redução do custo anual com medicamentos devido à política de medicamentos genéricos para a AIDS (de 4.860 dólares em 

1997 para 2.223 dólares em 2001);
•  preservação da garantia dos direitos individuais com legislação aprovada e em vigor:

 º  proibição de testagem compulsória;
 º  Lei 9.313 de 1996: garantia da distribuição gratuita e universal dos antirretrovirais pelo SUS;
 º  Lei Complementar 10.409 de 2002: instituiu programas de redução de danos, incluindo distribuição gratuita de seringas 

descartáveis para usuários de drogas injetáveis.  
Obstáculos ao enfrentamento do HIV/AIDS:
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•  testagem para o HIV em estágios tardios, já na fase sintomática;
•  acesso inadequado ao tratamento e às estratégias de adesão;
•  aumento da incidência em grupos específi cos (p.ex., usuários de drogas e seus parceiros sexuais).

9.2.3. HIV/AIDS E ATENÇÃO PRIMÁRIA:

• a equipe de Saúde da Família deve ser o primeiro contato da pessoa com HIV e o sistema de saúde, devendo coordenar tanto o 
contato quanto a adesão ao atendimento focal especializado. Também deve protagonizar o acompanhamento e a vigilância da 
adesão, dos efeitos colaterais a longo prazo, possível falha terapêutica e possibilidade de re-encaminhamento ao atendimento 
focal especializado, quando for necessário. 

• Para o acompanhamento destes pacientes é fundamental o estabelecimento de uma relação de confi ança e colaboração entre 
a equipe e o paciente.

• A literatura tem indicado que o sucesso do tratamento está relacionado à experiência do médico ou do serviço de atenção ao 
qual está vinculado.

São competências do médico de família e comunidade:
• oferecer o teste de HIV nas situações com possibilidade de soropositividade ou quando o diagnóstico pode prevenir outros 

problemas, como por exemplo, na transmissão vertical;
• solicitar o teste a pedido da pessoa em consulta;
• sugerir sempre o teste para pessoas sexualmente ativas;
• praticar o aconselhamento pré-teste e pós-teste sempre que for solicitar o teste anti-HIV;
• investigar comorbidades e tratá-las quando necessário e possível, neste nível de atenção;
• ser capaz de estabelecer o estágio da infecção através da contagem diferencial de linfócitos e da carga viral do HIV;
• acompanhar o soropositivo assintomático com CD4 > 350 células/mm3 e repetir esses exames a cada 3 a 6 meses para avaliar 

o gradiente de queda do CD4;
• estar atento ao aparecimento de sintomatologia específi ca e acessar  o serviço especializado quando isso se mostrar necessário;
• iniciar o tratamento, se estiver capacitado para tal;
• manter o vínculo com o paciente mesmo quando ele estiver sendo atendido pelo serviço focal. Manter contato com o 

especialista para acompanhar o tratamento e os principais efeitos colaterais da terapia escolhida;
• fi car atento ao surgimento de efeitos colaterais de longo prazo, problemas de adesão e aparecimento de falha terapêutica;
• re-encaminhar ao especialista os indivíduos que apresentarem falha terapêutica, imunológica ou clínica, ou, ainda, efeitos 

colaterais de difícil manejo;
• abordar sexualidade e práticas de sexo seguro;
• orientar sobre o uso de preservativos e ofertá-los sempre.
OBS: em Juiz de Fora o médico de família e comunidade só pode solicitar o teste anti-HIV em gestantes. Em todos os demais casos 
a testagem é feita através do CTA (COAS), bem como o aconselhamento pré e pós-teste. Isto não impede que se possa fazer uma 
abordagem preventiva nas UBS, bem como o estímulo à testagem em pessoas com vida sexual ativa, esclarecimento de dúvidas, 
orientação e, principalmente, a prevenção através da educação popular em saúde, tanto em grupos quanto individualmente.
• Os serviços devem atender às seguintes demandas:

 º aconselhamento, testagem e referenciamento para a infecção pelo HIV;
 º prevenção das principais formas de transmissão, incluindo sexual, sanguínea e vertical;
 º profi laxia primária e secundária contra infecções oportunistas;
 º diagnóstico e tratamento das condições relacionadas ao HIV;
 º TARV altamente potente (serviço de atenção focal);
 º cuidados paliativos.
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9.2.4. ROTEIRO DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE HIV/AIDS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:

FALHA

Onde: CV = carga viral.
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9.2.5. HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA:

Formas de transmissão: a predominante é a sexual, mas temos também a vertical (mãe-feto), através do compartilhamento 
de seringas entre usuários de drogas injetáveis, transfusões de sangue e hemoderivados e acidentes com materiais perfuro-cortantes 
em profi ssionais de saúde.

 
Quadro 25: Formas de transmissão e seus respectivos índices presumíveis:

Formas de transmissão Índices presumíveis

Sexual

70 a 80%: 

        

 ■ vaginais: 60 – 70% (a transmissão é 
8 vezes mais efi caz do homem para a 
mulher)

 ■ anais: 5 – 10 %

Vertical 5 a 10%
Uso de drogas injetáveis 5 – 10%
Sangue e hemoderivados 3 – 5%

Acidentes com materiais perfuro-cortantes em profi ssionais de saúde 0,01%

Fonte: PROMEF, Ciclo 1, Módulo3,  Cuidado à pessoa com HIV/AIDS pelo médico de Família e Comunidade, 2006

 
Fatores que afetam a infectividade do HIV pela via sexual:
• genéticos: homozigose para a mutação para o gene CKR5 reduz as chances do indivíduo se infectar com o vírus;
• sintomáticos: maior risco de transmissão heterossexual;
• faixa etária mais nova;
• maior carga viral do parceiro infectado;
• presença de úlceras genitais;
• homens não-cincuncisados;
• DST aumenta o risco de infecção;
• ectopia cervical aumenta o risco;
• atividade sexual na vigência de menstruação também aumenta o risco;
• contagem baixa de CD4.

 
Fatores que infl uenciam o curso da infecção:
• subtipo viral;
• inoculo;
• condições do indivíduo afetado.

Fases da infecção:   
 - transmissão viral
 - aguda ou primária
 - recuperação e soroconversão                           
 - assintomática         
 - sintomática em estágio inicial
 - avançada 



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família386

9.2.5.1. Infecção aguda ou primária:

• 3 a 4 semanas após a contaminação ocorre a síndrome por soroconversão aguda (intensa replicação viral e queda abrupta de CD4). 
É sintomática numa proporção de 25% a 60% dos casos e frequentemente confundida com outras patologias de etiologia viral;

• a sintomatologia dura cerca de 2 semanas e se caracteriza por:

Tabela 9.1: Sintomatologia da infecção aguda ou primária:
Manifestação: Frequência:

Febre 96%
Diarreia e cefaleia 32%
Cefaleia 32%
Linfadenopatia 74%
Rash cutâneo maculopapular na face e no tronco 70%
Artralgia e mialgia 54%

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.

• a maioria dos indivíduos passa a apresentar sorologia positiva para o HIV entre 4 e 10 semanas após a exposição. É a fase de 
recuperação e soroconversão. Há uma queda da viremia decorrente do desenvolvimento de resposta T citotóxica, havendo 
recuperação dos linfócitos CD4;

• a viremia entra, então, em platô. O ponto de onde ela parte é denominado “set point da carga viral” e determina a velocidade 
de queda do CD4 na fase assintomática (velocidade média é de 4% para cada log de viremia, ou seja, 50 células/mm3);

• na síndrome retroviral aguda, os seguintes sinais e sintomas podem estar presentes (acompanha a frequência do surgimento): 
febre (96%), linfadenopatia (74%), faringite (70%), mucocutâneos (70% - rash; eritematose maculopapular com lesões em face e 
tronco e algumas vezes em extremidades; incluindo regiões palmares e plantares, ulceração mucocutânea envolvendo boca, esôfago 
e genitais), mialgia e artralgia (54%), diarreia (32%), cefaleia (32%), náuseas e vômitos (27%), hepatoesplenomegalia (14%), 
perda de peso (13%), pontada (12%), sintomas neurológicos (12% - meningoencefalite ou meningite asséptica; neuropatia 
periférica ou radiculopatia; paralisia facial; síndrome de Guillain-Barré; neurite braquial; défi cit cognitivo ou psicose).

9.2.5.2. Fase assintomática:

• não é propriamente um período de latência, pois é quando ocorre intensa replicação viral;
• linfadenopatia generalizada é um sintoma que pode estar presente.

9.2.5.3. Fase sintomática:

• no período inicial pode apresentar sintomas inespecífi cos;
• sintomas constitucionais: febre, suores noturnos, astenia e mal-estar, diarreia e perda de peso.
• pele e mucosas também apresentam manifestações precoces: dermatite seborreica, micoses, herpes simples e zoster, exacerbações 

de lesões por HIV, candidíase na mucosa oral, leucoplasia pilosa, candidíase vaginal recorrente.
• laboratório: o hemograma pode se apresentar com uma anemia normocítica e normocrômica, leucopenia e trombocitopenia. 

9.2.5.4. Fase avançada:

• depleção de CD4 abaixo de 50 células/mm3;
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• sem tratamento, a sobrevida mediana será entre 12 e 18 meses;
• nesta fase ocorrem as doenças defi nidoras de AIDS.

9.2.5.5. Janela imunológica:

• período compreendido entre a infecção e a detecção dos anticorpos;
• dura em média 14 a 22 dias;
• virtualmente todos os pacientes soroconvertem em 6 meses.

 

9.2.6. DIAGNÓSTICO:

9.2.6.1. Condições clínicas que induzem suspeita de soropositividade:

• suspeita de infecção aguda;
• sinais e sintomas de imunodefi ciência leve, moderada ou grave;
• presença de qualquer DST;
• tuberculose;
• utilização, em qualquer momento da vida, de drogas injetáveis;
• hemofi lia.

9.2.6.2. Perfil de pacientes com indicação para teste anti-HIV:

• homossexuais masculinos e bissexuais;
• parceiros sexuais de pessoas nas situações anteriormente listadas ou soropositivos;
• profi ssionais do sexo e seus parceiros identifi cáveis;
• receptores de sangue ou hemoderivados entre 1970 e 1985;
• pessoas com história de relações sexuais desprotegidas;
• gestantes;
• pessoas que se consideram em risco ou que autodemandam o teste; 
• pessoas com exposição ocupacional*;
• vítimas de violência sexual;
• doadores de sangue, sêmen e órgãos.
* São secreções passíveis de transmitir o HIV: sangue, sêmen, secreção vaginal, líquido cérebro-espinhal, sinovial, peritoneal, pleural, 
pericárdico, amniótico e leite materno. Urina, fezes, escarro, saliva, lágrima, vômito e secreção nasal não transmitem o HIV.

9.2.6.3. Condições clínicas indicativas para a testagem para o HIV:

• linfadenopatia generalizada;
• demência não-explicada;
• meningite asséptica;
• neuropatia periférica;
• febre crônica não-explicada;
• diarreia persistente;
• perda de peso não-explicada;
• herpes zoster disseminado;
• leucoplasia pilosa oral;
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• infecções oportunísticas sugerindo imunidade celular depletada;
• sarcoma de Kaposi;
• linfoma de células B, especialmente se extranodal e de comportamento agressivo;
• citopenias não-explicadas

9.2.6.4. Resultados do teste anti-HIV:

OBS: lembrar que podem ocorrer falso-negativos (janela imunológica, erro técnico, resposta atípica, etc.) ou falso-positivos (outras 
patologias autoimunes, erro técnico, etc.) no Western-blot.
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9.2.6.5. Definição de caso e notificação:

Evidências de HIV/AIDS:
• 2 testes de triagem positivos ou um teste confi rmatório positivo mais diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de 

AIDS;
• contagem de CD4 < 350 células/mm3;
• 2 testes de triagem positivos ou um confi rmatório positivo mais somatório de 10 pontos numa escala de sinais, sintomas e doenças.

Exemplo de escala é a de Critério de Caracas: 

Tabela 9.2: Critério de Caracas:

Sinal, sintoma ou doença Pontuação

Sarcoma de Kaposi 10

Febre (> 38°C) por tempo maior ou igual a um mês 02

Tuberculose não-cavitária/extrapulmonar ou disseminada 10

Caquexia ou perda de peso maior que 10% 02

Candidíase oral ou leucoplasia pilosa 05

Astenia por um mês ou mais 02

Tuberculose pulmonar cavitária ou não especifi cada 05

Dermatite persistente 02

Herpes zoster em pacientes com 60 anos ou mais 05

Anemia e/ou linfopenia trombocitopênica 02

Disfunção do sistema nervoso central 05

Tosse persistente ou pneumonia, exceto tuberculose 02

Diarreia por um mês ou mais 02

Linfadenopatia > 1 cm em dois ou mais sítios extrainguinais por mais de um mês ?
Fonte: PROMEF, Ciclo 1, Módulo3,  Cuidado à pessoa com HIV/AIDS pelo médico de Família e Comunidade, 2006

A notifi cação é compulsória e pode ocorrer em dois momentos:
• no diagnóstico médico;
• pela vigilância epidemiológica, através de atestado de óbito com relação entre a causa mortis e AIDS, de indivíduos não 

notifi cados em vida.

9.2.6.6. Avaliação clínica e laboratorial inicial:

Objetivos: diagnóstico precoce e classifi cação do estágio da doença.

Elementos da avaliação clínica e laboratorial inicial:
• anamnese e exame físico (atentar para pele e mucosas, atenção especial à boca, palpar cadeias ganglionares, exame completo 

do pulmão);
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• hemograma e contagem de plaquetas (verificar anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia): uma linfopenia 
abaixo de 1.000/mm3 pode estar relacionada a taxas de CD4 inferiores a 200 células/mm3, principalmente se a 
hemoglobina for menor que 12 g/dl;

• ureia e creatinina;
• marcadores virais para hepatite: anti-HCV, HBsAg, anti-HBc IgM;  
• perfi l lipídico antes do início da TARV combinada contendo inibidores da protease (colesterol total e frações, triglicérides);
• função hepática (TGO, TGP, fosfatase alcalina, gamaglutamil transferase, bilirrubinas totais e frações);
• dosagem de amilase e lípase;
• glicemia;
• anticorpos para toxoplasmose (para orientar profi laxias e diagnóstico diferencial de afecções do sistema nervoso);
• anticorpos para citomegalovírus (investigar infecções latentes);
• PPD (que deve ser refeito anualmente na profi laxia da tuberculose);
• VDRL (alta prevalência de coinfecção e também como avaliação de manutenção de comportamento de risco sexual);
• raios-X de tórax;
• nas mulheres: avaliação ginecológica e exame citológico de cérvice uterina. Devem ser feitas duas colpocitologias iniciais com 

intervalo de 6 meses e, depois, anualmente, já que a progressão do câncer cervical é mais rápida; 
• contagem de CD4 e carga viral (CV).

9.2.6.7. Contagem de CD4: 

• determina o início e a suspensão de profi laxias;
• é o melhor indicador de prognóstico;
• melhor indicador de tomada de decisão em relação à necessidade de tratamento;
• útil para o diagnóstico diferencial de doenças oportunistas; 
• índice médio normal de CD4: 1.000 células/mm3;
• mediana de CD4 em pacientes apresentando doença defi nidora de AIDS: 60 células/mm3;
• correspondência entre valores absolutos e percentuais de CD4:
  

     

 - 500 células/mm3 → mais de 28% de CD4
 - 200 a 500 células/mm3 → 14% a 28% de CD4
 - menos de 200 células/mm3 → menos de 14% de CD4.

• após a supressão viral há um aumento médio de 50 ou mais células em um a dois meses e de 50 a 100 células/ano;
• quando não disponível, pode ser substituído pela contagem total de linfócitos.

9.2.6.8. Carga viral:

• mudanças na viremia superiores a 0,5 log10 são consideradas relevantes clinicamente (denotam variabilidade da 
replicação viral);

• serve para diagnosticar a infecção aguda, prever a progressão em portadores de infecção crônica e realizar monitoramento 
terapêutico;

• o teste mais utilizado em nosso meio é o bDNA, que quantifi ca de 50 a 500.000 cópias;
• quando se inicia ou se modifi ca o tratamento, deve ser solicitada entre a primeira e a quarta semanas, 12ª a 16ª semanas e com 

24 semanas. Espera-se que, neste caso, haja diminuição de um log por semana, de 1,5 a 2 log em 4 semanas e seja indetectável 
de 16 a 24 semanas;

• após supressão da carga viral, o surgimento de valores mantidos acima de 1.000 cópias/ml signifi ca falha terapêutica.
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9.2.6.9. Manifestações clínicas mais frequentes por nível de CD4:

Tabela 9.3: Manifestações clínicas por nível de CD4:
Nível de CD4 Manifestações mais frequentes

> 500 células/mm3

• síndrome retroviral aguda
• candidíase vaginal
• linfadenopatia generalizada
• Guillain-Barré
• meningite asséptica

200 – 500 células/mm3

• pneumonias recorrentes
• tuberculose pulmonar
• Herpes zoster
• candidíase oral e esofágica
• criptococose auto-limitada
• sarcoma de Kaposi
• leucoplasia pilosa oral
• neoplasia intra-epitelial
• câncer cervical
• linfoma de células B
• anemia
• mononeuropatia múltipla
• púrpura trombocitopênica
• linfoma de Hodgkin
• pneumonia intersticial linfocítica

50 – 200 células/mm3

• pneumonia por P. jiroveci
• herpes simples crônico/disseminado
• toxoplasmose
• criptococose
• histoplasmose
• microsporidiose
• coccidioidomicose disseminada
• criptosporidiose crônica
• tuberculose miliar/disseminada
• leucoencefalopatia multifocal progressiva
• candidíase esofágica
• síndrome consumptiva
• neuropatia periférica
• mielopatia vascular
• polirradiculopatia progressiva
• demência associada ao HIV
• linfoma (imunoblástico e o SNC)
• miocardiopatia

< 50 células/mm3 • citomegalovirose disseminada
• complexo Mycobacterium avium disseminado.

Fonte: Blackbook de Clínica Médica, Pedroso e Oliveira, 2007.
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9.2.7. PREVENÇÃO:

• Medidas de redução de risco de transmissão sexual pelo HIV:
 º uso de preservativos em todas as relações sexuais com penetração;
 º utilização de lubrifi cante à base de água como adjuvante do preservativo nas relações sexuais com penetração anal e vaginal;
 º redução do número de parceiros;
 º não-uso de drogas recreacionais durante a atividade sexual ou durante suas preliminares;
 º adiamento da primeira relação sexual em jovens.

• Prevenção de transmissão por sangue e hemoderivados:
 º Política Nacional de Sangue e Hemoderivados regulamentada pela Lei 10.205, de 2001.

9.2.8. ACONSELHAMENTO, TESTAGEM E REFERENCIAMENTO:

• componente crítico para o controle da epidemia de AIDS: detecção precoce da infecção;
• o aconselhamento tem importância estratégica: estudos indicam que os indivíduos infectados reduzem comportamentos de 

risco com as atividades de aconselhamento;
• estratégias de aconselhamento:

 º sessões focadas nas medidas de redução de risco de exposição;
 º avaliação individualizada do risco de contágio;
 º suporte e apoio às condutas adotadas pelos indivíduos;
 º uso de linguagem clara e objetiva para o esclarecimento de dúvidas, desmistifi cação e adoção de práticas sexuais seguras;

• na detecção de soropositividade: pronto encaminhamento para avaliação médica;
• médicos da APS devem ter conhecimento das atividades de aconselhamento;
• habilidades necessárias para o aconselhamento:

 º empatia;
 º abordagem isenta de julgamentos;
 º capacidade de escuta atenta;
 º capacidade de estabelecimento de vínculo;
 º capacidade de motivação do paciente, estímulo ao autocuidado e de planejamento individualizado.

• um teste solicitado, sem o preparo da pessoa a ser testada, pode gerar situações dramáticas e de difícil manejo.

9.2.8.1. Aconselhamento pré-teste:

• reafi rmar o caráter voluntário e confi dencial da testagem e a notifi cação de parceiros;
• avaliar, com o usuário, a realização ou não do teste;
• como interpretar o resultado do exame;
• diferença entre HIV e AIDS;
• informar como é o sistema do teste;
• conceito de janela imunológica;
• vantagens de se conhecer o resultado da sorologia do HIV e as opções de tratamento;
• formas de transmissão do vírus;
• práticas sexuais seguras e formas de redução da exposição a riscos;
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• práticas de uso de drogas injetáveis sem o compartilhamento de seringas;
• capacidade de autocuidado e estruturas de apoio de familiares e amigos;
• verifi car história anterior de testagem e exposição a riscos;
• sondar quem terá acesso ao resultado;
• considerar possíveis reações emocionais no período de espera pelo resultado do teste;
• considerar os possíveis impactos do resultado do teste na vida do paciente;
• sondar medos fantasiosos e reações de ideação suicida;
• explorar reações passadas diante de situações de grande stress;
• perguntar sobre dúvidas e averiguar o que foi compreendido e assimilado.

9.2.8.2. Aconselhamento pós-teste:

• se resultado negativo:
 º abordar a possibilidade de janela imunológica e a necessidade de um novo teste, na dependência da existência de fatores de risco;
 º reforçar: resultado negativo não signifi ca imunidade;
 º reforçar adoção de práticas seguras.

• se resultado indeterminado:
 º explicar possíveis signifi cados;
 º reforçar adoção de práticas seguras;
 º orientar para a realização de nova coleta e em que época;
 º considerar possíveis reações emocionais durante o período de espera pelo resultado (até com apoio psicológico se for o caso).

• se resultado positivo: 
 º fornecer o resultado clara e diretamente;
 º permitir o tempo necessário para que a pessoa assimile o impacto do diagnóstico e expresse seus sentimentos;
 º conversar sobre sentimentos e dúvidas, dando o apoio necessário;
 º estar atento para manejar sentimentos negativos (raiva, depressão, medo, negação, ideação suicida, etc.);
 º desmistifi car sentimentos de culpa, rejeição, punição, degenerescência, morte, etc.;
 º esclarecer que, embora o vírus esteja presente, a doença pode ou não já estar desenvolvida;
 º enfatizar a possibilidade real de transmissão, mesmo nos casos de portadores assintomáticos;
 º reforçar a importância do acompanhamento médico e de que a infecção é controlável;
 º reforçar o uso de preservativos e esclarecer dúvidas;
 º reforçar o uso de material descartável no caso de usuários de drogas injetáveis;
 º enfatizar a necessidade de informar os parceiros sexuais, oferecendo a ajuda necessária;
 º orientar para a necessidade dos parceiros fazerem o teste;
 º defi nir os serviços de assistência e apoio necessários;
 º em caso de gestante, orientar e esclarecer sobre a transmissão vertical e suas medidas preventivas (parto cesáreo, não oferta de 

leite materno, uso da medicação, testagem no recém-nato);
 º abordar métodos de contracepção individualizada;
 º orientar como lidar com animais de estimação (evitar exposição ou lavar as mãos após lidar com eles);
 º orientar dieta: evitar o consumo de carne e ovos mal cozidos;
 º orientar procedimentos em viagens: regras de quimioprofi laxia em indivíduos com comprometimento imunológico, evitando 

vacinas de vírus vivos (febre amarela, Sabin).
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9.2.8.3. Convocação de parceiros:

• Princípios:
 º confi dencialidade;
 º ausência de coerção;
 º proteção contra a discriminação;
 º legalidade da ação: o sigilo sobre a identidade do paciente-índice só pode ser quebrado nos casos de proteção à vida de 

terceiros (artigo 1.359/92 do CFM).
• Métodos:

 º pelo paciente;
 º pelo profi ssional de saúde.

• Meios:
 º chamar à UBS (telefone, carta, ACS);
 º busca-ativa diante do não comparecimento.

9.2.8.4. Testagem:

Os testes podem ser:
• diagnósticos: o mais usado é a detecção do anticorpo contra o HIV (método de imunoensaio enzimático) → sensibilidade 

superior a 99,3% a partir de 3 meses da transmissão viral. Os resultados podem ser: positivo, negativo e indeterminado;
• confi rmatórios: imunofl uorescência e imuno-blot;
• procedimentos sequenciados para detecção de anticorpos anti-HIV são realizados em duas etapas:

 º triagem: anti-HIV 1 e 2;
 º confi rmação: segundo anti-HIV 1 e 2 + imunofl uorescência indireta ou teste imuno-blot.

9.2.8.5.Referenciamento:

Deve ser feito nas seguintes circunstâncias:
• se detectada a necessidade de apoio psicológico;
• sinais e sintomas de imunodefi ciência;
• início da TARV;
• infecções oportunistas;
• falha terapêutica;
• efeitos colaterais da medicação que  o paciente não esteja tolerando ou que o coloquem em risco.

9.2.9. MONITORAMENTO LABORATORIAL:

• hemograma completo: 3/3, 4/4 ou 6/6 meses (de acordo com cada caso);
• TGO/TGP/potássio/creatinina: anual;
• IgG para toxoplasmose: uma vez, quando CD4<100 células/mm3;
• VDRL: anual;
• Anti-HCV: inicial;
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• Anti-HBc e HBsAg: inicial;
• PPD: anual (principalmente em não-reatores ou em situação de risco);
• Carga viral: após iniciar a terapêutica: com 2 semanas, 8 semanas e de 3/3 ou 4/4 meses;
• CD4: 3/3, 4/4 ou 6/6 meses (de acordo com cada caso);
• raios-X de tórax: se PPD reator ou sinais clínicos de doença pulmonar;
• glicemia de jejum: após iniciado o tratamento: 3/3, 4/4 ou 6/6 meses;
• perfi l lipídico: após iniciado tratamento: 3/3, 4/4 ou 6/6 meses.
OBS: o IgG para citomegalovírus serve para conhecer a soropositividade.

9.2.10. TRATAMENTO:

9.2.10.1. Princípios gerais:

• confi dencialidade assegurada;
• manejo clínico da infecção;
• suporte psicológico;
• redução da transmissão do HIV;
• autonomia (autocuidado, escolha, trabalho, lazer).

9.2.10.2. Objetivos do tratamento:

• controlar a viremia;
• obter a máxima e mais longa supressão da viremia;
• restaurar ou preservar total ou parcialmente a imunidade;
• melhorar a qualidade de vida;
• reduzir morbidade secundária e mortalidade relacionadas ao HIV;
• reduzir a transmissão do vírus;
• minimizar efeitos colaterais adversos associados;
• conseguir adesão ao tratamento;

Sabe-se que:
 º 10% a 20% não conseguem suprimir a viremia após meses de tratamento (falha primária);
 º 20% a 50% que tiveram supressão inicial vêm a ter rebote ao longo do primeiro ano (falha secundária);
 º tratamentos subsequentes tendem a ser menos efi cazes.

9.2.10.3. Instrumentos para atingir os objetivos:

• aderência máxima à TARV;
• sequenciamento racional das drogas antirretrovirais;
• preservação de opções futuras;
• uso de testes de resistência na defi nição de novos esquemas.
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Características:
• necessidade de tratamento por tempo indefi nido;
• requer esquemas terapêuticos complexos;
• requer cuidados com relação à dieta e manejo de efeitos adversos;
• a TARV deve ser instituída criteriosamente e raramente constitui-se como emergência. 

9.2.10.4. Estratégias para aumento de sobrevida de pacientes com AIDS:

• TARV combinada;
• profi laxia para P. jiroveci;
• cuidado provido por médico e serviços com experiência clínica na doença.

9.2.10.5. Critérios para iniciar a terapia antirretroviral (TARV):

• soropositivos sintomáticos (também iniciar a profi laxia para infecções oportunistas: Pneumocystis jiroveci – PCC – e 
toxoplasmose);

• assintomáticos com CD4< 200 células/mm3;
• nos assintomáticos com CD4 entre 200 e 350 células/mm3, considerar:

 º    carga viral (alta quando acima de 100.000 cópias/ml);
 º    velocidade de queda do CD4;
 º    condições subjetivas como modifi cação, capacidade de adesão e comorbidades.

OBS: não se deve iniciar a TARV até que seus objetivos e a necessidade de adesão sejam entendidos e aceitos pelo paciente.

9.2.10.6. Fatores que levam à baixa adesão:

• efeitos colaterais da medicação;
• posologias incompatíveis com as atividades diárias do paciente;
• número elevado de comprimidos;
• necessidade de restrição alimentar;
• falta de compreensão da prescrição;
• falta de informação sobre as consequências da não-adesão; 
• medo e preocupação de expor sua situação.

9.2.10.7. Riscos e benefícios em postergar a TARV:

• benefícios:
 º evitar diminuir a qualidade de vida;
 º evitar os efeitos adversos das drogas;
 º preservar o máximo de opções de drogas se o risco de doença for maior.

• riscos: 
 º depleção irreversível do sistema imune;
 º difi culdade de conseguir a supressão da replicação viral;
 º possível risco maior de transmissão.
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9.2.10.8. Evidências de imunodeficiência:

Tabela 9.4: Evidências de imunodefi ciência no adulto:

Evidências de imunodefi ciência Evidências de imunodefi ciência grave ou doenças 
defi nidoras de AIDS

• perda > 10% do peso corporal, não-justifi cada;
• diarreia crônica sem etiologia defi nida, com duração de 

mais de um mês; 
• candidíase oral:
• candidíase vaginal recorrente;
• leucoplasia pilosa oral;
• Herpes zoster;
• infecções recorrentes do trato respiratório (pneumonias, 

sinusites).

• candidíase de esôfago, traquéia, brônquios e pulmões;
• carcinoma cervical invasivo;
• criptococose extrapulmonar;
• criptosporidíase com diarreia persistente, por mais de 

um mês;
• doença por citomegalovírus de um órgão que não seja 

o fígado;
• histoplasmose extrapulmonar ou disseminada;
• infecção pelo herpes simples, com acometimento 

cutâneo, por mais de um mês, ou visceral de qualquer 
duração;

• isosporíase com diarreia persistente;
• leishmaniose visceral em adulto;
• leucoencefalopatia multifocal progressiva;
• micobacteriose atípica disseminada;
• linfoma primário de cérebro;
• outros linfomas não-Hodkin de células B;
• pneumonia por Pneumocystis jiroveci;
• reativação de doença de Chagas;
• sarcoma de Kaposi;
• sepse recorrente por salmonela (não-tifóide);
• toxoplasmose cerebral;
• tuberculose miliar, extrapulmonar e disseminada.

Fonte: Saúde em Casa: atenção à saúde do adulto: HIV/AIDS, Minas Gerais, 2006.

• caso o CD4 fi que entre 200 e 350 células/mm3, é necessário basear as decisões em:
 º CD4 próxima de 200 e taxa de declínio > 25%;
 º carga viral > 100.000;
 º impossibilidade de monitoramento de, no mínimo, três vezes ao ano;
 º interesse do paciente e potencial de adesão ao tratamento;
 º avaliar riscos individuais de toxicidade e interação medicamentosa.

9.2.10.9. Quimioprofilaxia e imunizações:

• indicações de quimioprofi laxia:
 º Pneumocystis jiroveci em pacientes com CD4 < 200 células/mm3: primeira escolha → sulfametoxazol + trimetoprim 800/160, 

três vezes por semana. Alternativa: dapsona 100 mg/dia;
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 º Toxoplasma gondii com CD4 < 100 células/mm3: primeira escolha → sulfametoxazol + trimetoprim 800/160, um comprimido 
ao dia. Alternativa: dapsona, 50 mg/dia + pirimetamina, 50 mg/semana + ácido folínico, 25 mg/semana;  

 º Mycobacterium tuberculosis:  
 ■ PPD>5 mm, contato domiciliar ou institucional, história prévia de PPD reator sem tratamento ou profi laxia na ocasião, 

raios-X de tórax mostrando cicatriz de tuberculose sem doença ativa e sem tratamento prévio: profi laxia está indicada — 
primeira escolha → isoniazida, 5 a 10 mg/kg/dia (não ultrapassando 300 mg/dia) por seis meses consecutivos.

• indicação de imunização:
 º S. pneumoniae: vacinação a cada cinco anos;
 º Hepatite A e B: se anti-HBs e anti-HBc forem negativos;
 º Infl uenza: anual;
 º Antirrábica (vacinas produzidas a partir de cultura celular são preferíveis).

Tabela 9.5: Monitoramento da quimioprofi laxia e imunização:
Afecção Quando iniciar Escolha Suspender Reiniciar

Pneumocystis jiroveci CD4<200, candidíase oral, febre 
inexplicada > 2 semanas

SMT+TMP, 800/160 mg/
dia, três vezes por semana

CD4>200 por mais 
de três meses CD4<200

Toxoplasma gondii IgG positiva e CD4<100. SMT+TMP, 800/160 mg/dia CD4>200 por mais 
de três meses CD4<200

Tuberculose

Com qualquer CD4.
Afastar TB ativa:
• PPD>5 mm (raios-X normal)
• história de PPD reator
• exposição
• raios-X com cicatriz de TB

Isoniazida, 300 mg/dia por 
seis meses consecutivos

Mycobacterium avium CD4< 50
Azitromicina, 1.200 mg/
semana ou Claritromicina 
500 mg, 2 vezes ao dia

CD4>100 por três 
meses

Varicela Exposição importante + história e 
sorologias negativas

VZIG 5 frascos, IM, em 96 
horas

S. pneumoniae CD4>200 Vacina antipneumocócica

Hepatite B Anti-HBc e HBsAg negativos Vacina (três doses).

Gripe Sempre Vacina anual (infl uenza)

Hepatite A Anti-HAV negativo e presença de 
fator de risco. Vacina (duas doses).

Criptococose CD4<50 Fluconazol, 200 mg/dia CD4 >100 – 200 por 
seis meses CD4 ↓

Histoplasmose CD4<100 e região endêmica Itraconazol, 200 mg/dia Não recomendado

Coccidioidomicose CD4<200 em área endêmica Fluconazol, 400 mg/dia ou 
Itraconazol, 200 mg/dia Não há critérios

Citomegalovírus Segundo decisão do especialista
CD4>150+exame 

oftalmológico nega-
tivo

CD4<100

Fonte: PROMEF, Ciclo 1, Módulo3,  Cuidado à pessoa com HIV/AIDS pelo médico de Família e Comunidade, 2006
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9.2.10.10. Esquemas para o primeiro tratamento:

• esquema terapêutico geral:
 º 2 ITRN + 1 ITRNN ou 1IP;
 º o mais comum é iniciar a terapêutica com: AZT (zidovudina) + 3TC (lamivudina) + EFV (efavirenz) ou ATV/r (atazanavir/ritonavir);
 º ou: AZT + 3TC + EFV ou LPV/r (lopinavir/ritonavir).

Tabela 9.6: Esquema terapêutico geral:
Grupo farmacológico Primeira escolha Segunda escolha

Dois inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo (ITRN) AZT +3TC D4T + 3TC *
Um inibidor da transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeo (ITRNN) EFV ** NVP

Inibidor de protease (IP) LVP/r ou ATV
NFV *** 

ou 
SQV/r ****

* O esquema AZT + didanosina (ddl) é uma opção para pacientes com intolerância ao 3TC ou que tenham feito uso prévio de 3TC para 

tratamento de hepatite B. Considerando o custo elevado e a experiência limitada, o tenofovir só poderá ser indicado na terapia inicial em 

situações de contraindicações ao AZT e também ao d4T, além de obrigatoriamente associado ao 3TC e ao efavirenz. O tenofovir é contraindicado 

quando o clearance de creatinina encontra-se abaixo de 60. 

** O EFV deve ser prescrito preferencialmente à NVP, exceto em gestantes.

*** O NFV não deve ser indicado em caso de carga viral > 100.000 cópias/ml. O NFV é o IP preferencial para gestantes.

**** SQV/r é a única opção de IP para pacientes em uso de rifampicina. Nos casos de pacientes em uso de rifampicina, que não toleram EFV nem 

SQV/r, ou em caso de hepatopatia grave, é possível o uso de AZT (ou d4T) associado ao 3TC e ao abacavir, porém há risco de menor efi cácia, 

baixa durabilidade e resistência a curto prazo a todos os análogos de nucleosídeos.

AZT=zidovudina; d4T= estavudina; 3TC= lamivudina; EFV= efavirenz; NVP= nevirapina; SQV= saquinavir; LPV= lopinavir; ATV= atazanavir.

Fonte: PROMEF, Ciclo 1, Módulo3,  Cuidado à pessoa com HIV/AIDS pelo médico de Família e Comunidade, 2006

Tabela 9.7: Possibilidades de esquema de tratamento antirretroviral combinado de acordo com os graus de evidência:
Esquema Comentários

2 ITRN + IP

• evidência de efi cácia na doença avançada;
• estudos com longo tempo de seguimento;
• interação dos fármacos;
• muitos comprimidos;
• efeitos adversos.

2 ITRN + 1 ITRNN
• equivalência com regimes contendo IP em estudo com desfechos laboratoriais;
• maior adesão em função do menor número de comprimidos a serem ingeridos;
• inexistência de ensaios com desfechos clínicos (morbidade e mortalidade)

2 ITRN + 2 IP
• maior adesão em função do menor número de comprimidos a serem ingeridos;
• ensaio clínico com desfechos laboratoriais evidenciando efi cácia superior de lopinavir/ritonavir 

sobre nelfi navir. 

3 ITRN
• preservação das outras classes (ITRNN e IP);
• menos interações medicamentosas;
• evidências oriundas de estudos com desfechos laboratoriais e pequeno tempo de seguimento.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.
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• acompanhamento laboratorial em casos específi cos de algumas drogas:
 º Indinavir: exame periódico de urina e função renal;
 º Nevirapina: prova de função hepática periódica (2/2 semanas → uma vez ao mês → 3/3 meses);
 º AZT: pode induzir à mielotoxicidade e provocar anemia (se hemoglobina menor que 8g/dL, as alternativas medicamentosas 

são: abacavir ou didanosina ou tenofovir combinado com lamivudina).
OBS: a estavudina demonstrou estar implicada em graves efeitos colaterais, tais como lipodistrofi a, neuropatia periférica e 
dislipidemia.

9.2.11. PROFILAXIA DE CONTAMINAÇÃO PERCUTÂNEA OU  MUCOSA EM 
ACIDENTES OCUPACIONAIS:

9.2.11.1. Ações:

• sorologia do paciente-fonte;
• sorologia do profi ssional acidentado;
• iniciar TARV imediata, que será suspensa se a sorologia do paciente-fonte for negativa;
• sorologia do profi ssional acidentado negativa: repetir com 6, 12 e 24 semanas após o acidente.

Quadro 26: Profi laxia na exposição ocupacional:

Tipo de 
exposição

Assintomático ou < 1.500 
cópias

Sintomático ou > 1.500 
cópias

Desconhecido ou com 
sorologia desconhecida

Com sorologia 
negativa

Percutânea:
• leve

Esquema 1 Esquema 2

Iniciar esquema 1 e suspen-
der se a sorologia do pa-
ciente-fonte der negativa.

Não é necessária.

• grave Esquema 2 Esquema 2

Mucosa: (volume)
• pequeno

Esquema 1 Esquema 2

• grande Esquema 1 Esquema 2

Esquema 1: 2 ITRN (zidovudina + lamivudina) → iniciar dentro de, no máximo, 72 horas pós-acidente e manter por 28 dias.

Esquema 2: Zidovudina + lamivudina + efavirenz  ou  zidovudina + lamivudina + indinavir + ritonavir  ou  zidovudina + lamivudina + lopinavir 

+ ritonavir  ou  zidovudina + lamivudina + nelfi navir. 

Fonte: Blackbook de Clínica Médica, Pedroso e Oliveira, 2007.

OBS: mesmos esquemas são utilizados nos casos de violência sexual.

9.2.12. PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL:

• a taxa de transmissão vertical em mulheres soropositivas não-tratadas é estimada em 25,5%. Quando se adota a totalidade das 
medidas propostas pelo Programa Nacional, essa taxa pode cair para 0% a 2%.

• as medidas preventivas propostas são:
 º teste HIV em todo pré-natal, no primeiro e no último trimestre;
 º uso de AZT a partir da 14ª semana de gestação em mulheres com carga viral abaixo de 1.000 cópias de RNA viral/ml de 

sangue;
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 º uso de terapia tríplice para mulheres com carga viral acima de 1.000 cópias de RNA viral/ml de sangue a partir da 14ª 
semana;

 º uso de AZT injetável no transcurso do parto;
 º indicada a cesariana;
 º uso de AZT para o bebê nos primeiros 28 dias de vida;
 º profi laxia com sulfametoxazol + trimetoprim até que se confi rme a inexistência de vírus ou soro-negatividade no bebê;
 º contraindicada a amamentação.
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ANEXOS:
RELAÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS, APRESENTAÇÃO, POSOLOGIA E COMENTÁRIOS:

Tabela 9.8: Relação de antirretrovirais (1):

INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGOS AO NUCLEOSÍDEO (ITRN):

Nome 
genérico Sigla Apresentação Posologia Meia-vida 

plasmá-tica

Posologia na 
insufi ciência renal e 

hepática

Interação com 
alimentação

Abacavir ABC Compr. de 300 mg 300 mg, 2 vezes 
ao dia 1,5 h Não necessita de ajuste 

na posologia
Administrar com 
ou sem alimentos

Didano-
sina ddl

Compr. tamponados 
com 25 e 100 mg

Compr. revestidos 
para liberação 

entérica de 250 e 
400 mg

≥60 kg: 200 mg, 
2 X dia ou 400 

mg/dia;
<60 kg: 125 mg, 
2 X dia ou 250 – 

300 mg/dia.

≥60 kg: 400 mg/dia 
ou 125 mg/dia

1,6 h

Cl. Creatinina (ml/
min): 10 – 50: 200 

mg/dia <10: 100 mg/
dia

Cl. Creatinina: 10 – 
50: 200 mg/dia <10: 

100 mg/dia

Administrar ≥ 30 
min. antes ou ≥ 
2 h após alimen-
tação. Deve ser 
diluído em água 
ou mastigado.

Administrar ≥ 30 
min. ou ≥ 2 h após 
alimentação. Não 
precisa ser diluído 

ou mastigado.

Estavu-
dina d4T Caps. de 30 e 40 mg

≥60 kg: 40 mg, 
2X/dia

<60 kg: 30 mg, 
2Xdia

1,0 h
Cl. Creatinina: 10 – 

50: 15-20 mg, 2X/dia
<10: 15 – 20 mg/dia

Administrar com 
ou sem alimentos.

Lamivudi-
-na 3TC

Comp. de 150 mg

Em associação: 
comp. de AZT 300 
mg+3TC 150 mg

150 mg, 2X/dia 
ou 300 mg/dia

1 comp., 2X/dia
3 – 6 h

Cl. Creatinina: 10 – 
50: 150 mg/dia
<10: 50 mg/dia

Administrar com 
ou sem alimentos.

Tenofovir TDF Comp. de 300 mg 300 mg/dia 17 h
Não recomendado para 

pacientes com cl. de 
creatinina <60 ml/min.

Administrar de 
preferência com 

alimentos.

Zalcita-
bina ddC Comp. de 0,75 mg 0,75 mg, 3X/dia 1,2 – 2 h

Cl. Creatinina: 10 – 
50: 0,75, 2X/dia
<10: 0,75 mg/dia

Administrar com 
ou sem alimentos.

Zidovu-
dina AZT

Caps. de 100 mg

Em associação: 
comp. de AZT 300 
mg+3TC 150 mg.

300 mg, 2X/dia ou 
200 mg, 3X/dia

1 comp., 2X/dia
1,1 h

Cl. Creatinina: 10 – 
50: 300 mg, 2X/dia

<10: 300 mg/dia
Insufi ciên-cia hepática: 

200 mg, 2X/dia

Administrar com 
ou sem alimentos.
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Tabela 9.9: Relação de antirretrovirais (2):

INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS AO NUCLEOSÍDEO (ITRNN)

Efavirenz EFV
Caps. 

de 
600 
mg

600 mg/dia 40 – 55 h
Não 

necessita 
de ajuste 

(dialisável)

Administrar com ou 
sem alimentos, evitan-
do somente refeições 
muito gordurosas.

Nevira-
pina NVP

Caps. 
de 

200 
mg

200 mg, 2X/dia. Iniciar com 200 mg/dia, à 
noite, durante 14 dias e, na ausência de exan-
tema, aumentar para dose total. Se interrup-

ção > 7 dias, reiniciar com 200 mg/dia.
25 – 30 h

Não 
necessita 
de ajuste 

(dialisável)

Administrar com ou 
sem alimentos.

Tabela 9.10: Relação de antirretrovirais (3):

INIBIDORES DA PROTEASE (IP)

Ampre-
navir APV Caps. de 

150 mg

APV 600 mg 2X/dia + RTV 
100 mg 2X/dia

ou
APV 1.200 mg  + RTV 200 

mg/dia
ou

APV 1.200 mg/dia

7 – 10,5 h

Insufi ciência Renal:  
não necessita ajuste de 

dose (dialisável).
Insufi ciência hepática:
300 – 400 mg 2X/dia 
(não associar o RTV).

Administrar 
com ou sem 

alimentos, evi-
tando somente 
refeições muito 

gordurosas.

Atazana-
vir ATV

Caps. de 
150 e 200 

mg

400 mg/dia
ou

associado ao RTV: ATV 300 
mg + RTV 100 mg/dia

6,5 – 8,0 h

Não há dados sufi -
cientes, mas o fárma-
co é primariamente 

eliminado pelo fígado; 
apenas 7% é eliminado 
inalterado pelos rins. 
Deve ser evitado em 

insufi ciência hepática.

Administrar 
com alimentos.

Indina-
vir IDV Caps. de 

400 mg.

IDV 800 mg + RTV 100-200 
mg, 2X/dia

ou
IDV 800 mg, 3X/dia.

1,5 – 2 h

Insufi ciência renal: 
não necessita ajuste de 

dose.
Insufi ciência hepática: 
600 mg, 3X/dia (não 

associar ao RTV).

Administrar ≥ 
uma hora antes 

ou ≥ 2 horas após 
alimentação. 

Alternativamen-
te, o IDV pode 
ser administrado 
com alimentos 
de baixo teor de 

gordura/proteína.
Associado ao 

RTV: adminis-
trar com ou sem 

alimentos.

Lopina-
vir LPV/r

Caps. de 
133,3/33,3 

mg.

400/100 mg (3 caps.), 2X/dia.
Associado ao EFV ou NVP: 
ajustar a dose para 533/133 

mg (4 caps.), 2X/dia.
Associado ao SQV: 400/100 

mg (3 caps.) +SQV 1.000 mg, 
2X/dia.

5 – 6 h Não necessita de ajuste 
(dialisável).

Administrar 
com alimentos.

Nelfi na-
vir NFV Comp. de 

250 mg.
1.250 mg, 2X/dia ou 750 mg, 

3X/dia. 3,5 – 5 h Não necessita de ajuste 
(dialisável).

Administrar 
com alimentos.
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Ritona-
vir RTV Caps. de 

100 mg.

Associado a outro IP: ver IP 
em questão.

Isolado (uso raro): 600 mg, 2X/
dia. Iniciar com 300 mg, 2X/dia 
e aumentar 100 mg, 2X/dia, a 

cada 3 ou 4 dias, até atingir 600 
mg, no máximo em 14 dias.

3 – 5 h
Insufi ciência renal: não 

necessita de ajuste.
Insufi ciência hepática: 

evitar uso.

Administrar pre-
ferencialmente 
com alimentos, 
para melhorar a 

tolerância.

Saqui-
navir SQV

Caps. de 
200 mg 
(dura ou 
mole).

Associado ao RTV: SQV 
1.000 mg, 2X/dia + RTV 100 

mg, 2X/dia
ou

SQV 400 mg, 2X/dia + RTV 
400 mg, 2X/dia

Uso isolado:
SQV 1.200 mg, 3X/dia.

Associado ao LPV: SQV 1.000 
mg + LPV/r 400/100 mg (3 

caps.), 2X/dia.

1 – 2 h Não necessita de dose.

Quando asso-
ciado ao RTV, 

não é necessário 
administrar 

com alimentos 
gordurosos.

Fonte: Medicina Ambulatorial: condutas de Atenção Primária baseadas em evidências, Duncan, 2004.





10.1- SISTEMA NERVOSO CENTRAL:

10.1.1. CRISE CONVULSIVA NO ADULTO:

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito lateral;
 º desobstrução de vias aéreas: estender o pescoço, colocar cânula oro traqueal para 

evitar lesões da língua e facilitar remoção da saliva, manter fossas nasais limpas;
 º afrouxar as roupas;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 5 litros/min);
 º acesso venoso: manter o acesso com Soro Fisiológico 0,9% a 20 gotas/minuto.

• Medidas medicamentosas:
 º Diazepan: 0,3mg/kg, EV, infundindo à velocidade de 2 mg/min. Diluir para 10 

ml com água bidestilada → até cessar a crise ou atingir 20 mg (ampolas com 2ml e 
10mg, ou seja, 5mg/ml);

 º Fenobarbital: persistindo a crise: 20mg/kg, EV, à velocidade de 50 – 100mg/min 
(ampolas com 2ml e 200mg, ou seja, 100mg/ml).

• OBS: em geral, a crise cessa durante a administração do diazepan ou nos 5 minutos seguintes.

10.1.2. ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE):

• Medidas não-medicamentosas:
 º manter vias aéreas desobstruídas;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 5 litros/min);
 º acesso venoso: mantido com Soro Fisiológico 0,9% a 20 gotas/min;
 º cabeceira elevada em 30°.

• Medidas medicamentosas:
 º tratar hipertensão arterial associada de acordo com as medidas para crise 

hipertensiva, tendo o cuidado de EVITAR quedas abruptas de PA, que podem 
piorar os AVE isquêmicos.

CAPÍTULO 10
PRIMEIRO ATENDIMENTO 
A URGÊNCIAS NA UAPS
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10.2 - SISTEMA CARDIOVASCULAR:

10.2.1.EDEMA PULMONAR AGUDO:

• Medidas não-medicamentosas:
 º paciente sentado, cabeceira elevada e pernas em declive;
 º oxigênio sob catéter nasal ou máscara (3 litros/min);
 º acesso venoso;
 º sangria branca: torniquete na raiz dos membros, sem anular pulsos periféricos, deixando um membro livre e alternando o 

garroteamento a cada 15 minutos.
• Medidas medicamentosas:

◊ casos com PS > 90 mmHg e sem sinais de choque:
 º Furosemida: 40 – 80mg, EV (ampolas com 2ml e 20mg, ou seja, 10mg/ml);
 º Dinitrato de Isossorbida: 5mg, sublingual até de 5/5 minutos, num máximo de 3 doses (comprimidos com 5mg);
 º em casos com broncoespasmo: aminofi lina: 5-6mg/kg, EV, infundindo em 20 minutos (ampolas com 10ml e 240mg, ou 

seja, 24mg/ml);
 º Cedilanide: 1 ampola, EV, lento (ampola com 2ml e 0,4mg, ou seja, com 0,2mg/ml) → em pacientes sem digitalização 

prévia, com cardiomegalia, frequência cardíaca aumentada e galope por B3 e fi brilação atrial de alta frequência; 
 º medida heroica: sangria por fl ebotomia, com retirada de 250 a 500ml de sangue → rápida redução de volume com melhora 

da congestão pulmonar; 
◊ casos com PS < 70 mmHg:

 º Epinefrina: 0,03 – 0,12μg/kg, EV (ampola com 1 ml, a 1:1000, ou seja, com 1mg/ml).

10.2.2.INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E ANGINA INSTÁVEL:

• Medidas não-medicamentosas:
 º repouso absoluto;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 4 litros/min);
 º acesso venoso;
 º ECG nos primeiros 5 minutos do atendimento → verifi car supra-desnivelamento de ST.

•   Medidas medicamentosas:
 º AAS: 200 – 300mg → deglutir após mastigar ou dar o comprimido já esmagado para deglutir → verifi car se não há 

contraindicação, como, por   exemplo, alergia à aspirina ou úlcera em atividade;
 º Dinitrato de isossorbida: 5mg, sublingual, de 5/5 minutos → total de 3 doses;
 º nos casos com bradicardia: atropina: 0,5mg, EV, repetida de 5/5 minutos até dose máxima de 2 – 4mg (ampola com 1 ml 

e 0,25mg/ml).

10.2.3. CRISE HIPERTENSIVA:

•   Medidas não-medicamentosas:
 º repouso;
 º manter o ambiente calmo;
 º decúbito dorsal.
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•   Medidas medicamentosas:
 º Captopril: 25 – 50mg, VO (comprimidos com 25mg) → aguardar 90 minutos;
 º ou nifedipina: 20mg, sublingual (comprimidos com 20mg) → aguardar 30 minutos;
 º ou propranolol: 40 – 80mg, VO (comprimidos com 40mg e com 80mg);
 º ou metil-dopa: 250 – 500mg, VO (comprimidos com 500mg);
 º furosemida: 20 – 40mg, VO ou EV (comprimidos com 40mg e ampola com 2ml e 20mg, ou seja, 10mg/ml) → quando 

houver sinais de congestão.
•   Acompanhamento:

 º aferir PA de 15/15 minutos na primeira hora e de 30/30 minutos na segunda hora.
 º ATENÇÃO: evitar queda exagerada de PA. O objetivo é baixar os níveis da PA em 25%, no máximo, em 1 ou 2 horas. 
 º diferenciar dos casos de emergência, nos quais o risco é maior e a remoção para acompanhamento em unidade de urgência 

é mandatório.

10.2.4.PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA:

•   Medidas não-medicamentosas:
 º paciente em decúbito dorsal sobre superfície plana e fi rme;
 º extensão do pescoço com elevação da mandíbula;
 º ventilação boca-a-boca, ocluindo as narinas, fazendo uma inspiração profunda e expiração pela boca, iniciando com duas 

ventilações amplas e depois 12 insufl ações/minuto, observar a elevação do tórax do paciente durante a ventilação;
 º colocar o dedo médio sobre o ângulo de Charpy (1/3 inferior do esterno), colocar o indicador do lado do médio e a região 

hipotênar da outra mão ao lado do indicador. Em seguida, apoiar a região hipotênar da outra mão sobre a primeira e, com os 
braços estendidos, comprimir o esterno deslocando-o 3,5 a 5cm, no adulto → fazer 10 compressões para cada 2 ventilações 
→ interromper as compressões durante as ventilações.

10.3 - APARELHO RESPIRATÓRIO:

10.3.1. ASMA AGUDA:

•   Medidas não-medicamentosas:
 º paciente sentado;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 4 litros/minuto);

•   Medidas medicamentosas:
 º Nebulização: 

com: 
 ■ Soro Fisiológico 0,9% .............. 10ml
 ■ Fenoterol ................................... 10 gotas
 ■ Brometo de ipatrópio ................ 20 gotas 

Repetir de 20/20 minutos, até um máximo de 3 nebulizações, avaliando após cada nebulização;
 º Hidrocortisona: 500mg, EV (frascos com 500mg e 1g) → diluir o frasco em 10ml de água bidestilada;
 º nos casos refratários, após 2 horas de tratamento: aminofi lina: 5 – 6mg/kg, EV, em infusão lenta, por 20 minutos, na 

velocidade de 0,6 – 0,9mg/kg/hora (ampola com 10ml e 240mg, ou seja, 24mg/ml);
 º epinefrina: 0,3ml, subcutâneo, a cada 20 minutos, no máximo 3 doses → crises graves com entrada de ar diminuída e 

associadas a anafi laxia.
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10.3.2. ANAFILAXIA (CHOQUE ANAFILÁTICO):

• Medidas não-medicamentosas:
 º manter a permeabilidade das vias aéreas; 
 º decúbito dorsal, cabeça ao mesmo nível do corpo ou em Trendelemburg;
 º remover anéis, relógios, pulseiras e cordões;
 º afrouxar as roupas;
 º remover calçados;
 º acesso venoso com Soro Fisiológico, 30 – 40 gotas/minuto;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 4litros/minuto).

• Medidas medicamentosas:
 º Epinefrina: 0,3 – 0,5ml, IM ou SC (ampola com 1mg/ml):
 º Hidrocortisona: 500mg, EV, diluir em 10ml de água bidestilada (frasco com 500mg e com 1g);
 º Prometazina: 25mg, IM (ampola com 2ml e 50mg, ou seja, 25mg/ml).

10.3.3. EPISTAXE:

• Medidas não-medicamentosas:
 º paciente sentado, com a cabeça bem inclinada para trás;
 º compressão da base nasal;
 º colocação de gelo sobre a base nasal.

10.3.4. CORPO ESTRANHO ASPIRADO:

• Adultos e crianças acima de 8 anos:
 º se inconsciente: paciente em decúbito dorsal, de preferência no chão, apoiar as duas mãos sobre o epigástrio, próximo do 

fi nal do esterno e fazer uma compressão súbita, em direção cranial, com os braços estendidos;
 º se consciente: abraçar o paciente pelas costas, com o corpo pendendo para frente, segurar fi rmemente as mãos sobre o 

epigástrio do paciente, próximo ao fi nal do esterno e fazer um movimento súbito com as mãos para trás e para cima;
 º paciente sozinho: apoiar o epigástrio, próximo ao fi nal do esterno, no encosto de uma cadeira, mantendo o corpo pendente 

sobre ele e segurando-o com as mãos próximas do corpo, fazendo um movimento súbito para baixo e para frente.

10.4 - SISTEMA ENDÓCRINO:

10.4.1. CETOACIDOSE DIABÉTICA:

• Reconhecendo: polidpsia, poliúria, enurese, visão turva, fadiga, náuseas, desconforto abdominal. Indica gravidade: desidratação 
com diminuição do turgor  da pele, hálito cetônico, vômitos, hiperventilação, respiração de Kusmaul e alteração de consciência.

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal;
 º acesso venoso, com infusão de 1.000ml de Soro Fisiológico na primeira hora;
 º manter vias aéreas permeáveis;
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 º aferir PA, pulso e temperatura;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 litros/min).

• Medidas medicamentosas:
 º Insulina regular: 0,15 – 0,3 U/kg, EV, em bolo, seguida de 5 – 10U de insulina simples em 100ml de Soro Fisiológico 0,9% 

e infundir a 0,15U/kg/hora.

10.4.2. COMA HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR NÃO-CETÓTICO:

•  Reconhecendo: mais comum em pacientes idosos, com início insidioso, normalmente em pacientes com diabetes não insulino-
dependente → evolui para desidratação severa, hipotensão arterial, taquicardia, alteração do estado mental, convulsões, afasia, 
hemiparesia.

• Medidas não-medicamentosas e medicamentosas:
 º idem cetoacidose diabética.

10.4.3. HIPOGLICEMIA NO DIABÉTICO:

• Reconhecendo: sudorese fria, cefaleia, taquicardia, palpitações, tremores, sensação desagradável de apreensão, confusão mental 
que pode evoluir para torpor e coma. Glicemia capilar < 60 (quando disponível).

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal, cabeça no mesmo nível do corpo;
 º manter vias aéreas permeáveis;
 º oxigênio sob catéter nasal (2 litros/min);
 º acesso venoso.

• Medidas medicamentosas:
 º Glicose: 40 – 100ml de glicose a 25% (ampola com 10ml), EV, em bolo, infusão lenta (para evitar fl ebite), seguido de Soro 

Glicosado a 5%, mantido até o paciente recobrar a consciência e melhorar o estado geral.

10.5 - SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO:

10.5.1. LOMBALGIA INTENSA:

• Medidas medicamentosas:
 º Diclofenaco sódico: 1 ampola, IM (ampola com 3ml e 75mg, ou seja, 25mg/ml)
 º Dexametasona: 1 ampola, IM (ampola com 1ml e 2mg, ou seja, 2mg/ml).

10.6 - SISTEMA URINÁRIO:

10.6.1. CÓLICA NEFRÉTICA:

•   Medidas medicamentosas:
 º Escopolamina (hioscina): 1 ampola, EV, diluída para 5ml, com água bidestilada ou sem diluir (ampola com 1ml e 20mg, 

ou seja, 20mg/ml).
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10.7 - DESIDRATAÇÃO:

10.7.1. DESIDRATAÇÃO GRAVE EM PACIENTES COM VÔMITOS:

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal;
 º acesso venoso.

• Medidas medicamentosas:
 º Soro Glicosado 5% e Soro Fisiológico 0,9%, 1:1: 250ml de cada, associado, EV, 50 gotas/min → etapa rápida;
 º Bromoprida: 1 ampola, EV ou IM (ampola com 2ml e 10mg, ou seja, 5mg/ml).

10.7.2. DESIDRATAÇÃO GRAVE EM PACIENTES SEM VÔMITO:

• Medidas não-medicamentosas:
 º as mesmas para os casos com vômitos.

• Medidas medicamentosas:
 º exceto quanto à aplicação da bromoprida, as mesmas dos casos com vômitos.

10.7.3.  FEBRE:

• Temperatura acima de 39°:
 º Dipirona: 1ml, IM (ampola com 2ml e 1.000mg, ou seja, 500mg/ml).

10.8 - ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS:

10.8.1.OFÍDIOS, ARANHAS E ESCORPIÕES:

• Medidas não-medicamentosas:
 º lavar a ferida com água e sabão;
 º manter paciente em repouso;
 º providenciar acesso venoso e mantê-lo com Soro Fisiológico 0,9% ou Soro Glicosado 5%;
 º tentar identifi car o animal;
 º verifi car sinais vitais;
 º verifi car sinais locais, hemorrágicos, neurológicos, respiratórios e renais;
 º encaminhar para tomar o soro adequado.

10.8.2. ABELHAS E VESPAS:

• Casos leves, sem reações de hipersensibilidade:
 º Medidas não-medicamentosas:
◊ remoção do ferrão com pinça, aplicada bem junto à pele, para evitar a compressão da bolsa inoculadora que fi ca na 

extremidade superior do ferrão;
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◊ pode-se imergir o local da picada em água morna para diminuir o edema e a dor locais.
 º Medidas medicamentosas:
◊ Dipirona: 500mg (1ml), se a dor não for muito intensa;
◊ Dexametasona pomada: aplicar no local.

• Casos com anafi laxia:
 º Medidas não-medicamentosas:
◊ manter vias aéreas permeáveis;
◊ oxigênio sob catéter nasal (3 – 5 litros/min);
◊ retirada do ferrão com a técnica correta;
◊ acesso venoso.
 º Medidas medicamentosas:
◊ idem anafi laxia.

10.9. -  SUBSTÂNCIAS TÓXICAS:

10.9.1.  NA PELE:

• Medidas não-medicamentosas:
 º lavagem copiosa da região afetada com água ou Soro Fisiológico 0,9%;
 º se necessário, encaminhar para serviço de urgência.

10.9.2. NO OLHO:

• Medidas não-medicamentosas:
 º lavagem abundante com água ou Soro Fisiológico 0,9% por 15 a 20 minutos, dirigindo o fl uxo no sentido médio-lateral do 

olho e com eversão completa da pálpebra;
 º encaminhar para serviço de urgência, se necessário;
 º mesma conduta para casos de corpo estranho no olho.

10.9.3. INGESTÃO:

• Medidas não-medicamentosas:
 º acesso venoso;
 º encaminhar para serviço de urgência.

10.9.4. INALADOS:

• Medidas não-medicamentosas:
 º oxigênio sob catéter nasal (2 – 4 litros/min);
 º encaminhar para serviço de urgência.

• Medidas medicamentosas:
 º se houver broncoespasmo: usar nebulização da mesma forma que na crise de asma aguda.
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10.10 - PRIMEIRO ATENDIMENTO A URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS :

10.10.1. SISTEMA NERVOSO CENTRAL:

10.10.1.1.Crise convulsiva na infância:
      

• Medidas não-medicamentosas:
 º colocar em decúbito lateral;
 º afrouxar as roupas;
 º manter permeabilidade das vias aéreas: pescoço estendido, fossas nasais desobstruídas, língua protegida;
 º oxigênio sob cateter nasal (2 litros/min);
 º acesso venoso.

• Medidas medicamentosas:
◊ pacientes com acesso venoso:

 º Diazepan: peso X 0,04 – 0,1mg (ampola com 5mg/ml e 2 ml) → diluir para 10ml com água bidestilada e fazer EV lento;
 º não saiu: repetir o diazepan, na mesma dose, até um máximo de 5mg abaixo de 5 anos, 10mg acima de 5 anos ou 

3 doses;
 º ou fenobarbital: peso X 0,36 – 0,4mg (ampola com 100mg/ml e 2ml) → diluir para 10ml de Soro Fisiológico 0,9% e fazer 

EV lento, na velocidade de 1mg/kg/min.
◊ paciente sem acesso venoso:

 º Diazepan: via retal: peso X 0,1 (ampola com 5mg/ml e 2ml) → diluir para 10ml de água bidestilada e fazer via retal, lento;
 º não saiu: repetir o diazepan, na dose de peso X 0,02 – 0,1mg, até 5mg abaixo de 5 anos, 10mg acima de 5 anos ou 

3 doses;
 º não saiu: fenobarbital: peso X 0,1 – 0,2mg, IM, sem diluir (ampola com 100mg/ml e 2ml).

10.10.2. SISTEMA CARDIOVASCULAR:

10.10.2.1. Choque de qualquer etiologia:

• Reconhecendo: sinais precoces: taquicardia inexplicada, pulso fi no, fraco e de difícil palpação, extremidades frias, enchimento capilar 
lento, palidez, cianose, pele moteada, sudorese fria. Sinais tardios: taquipneia, taquidispneia, alterações do SNC (irritabilidade, 
agitação, confusão ou delírio, sonolência, torpor, coma), hipotensão (indicativo de choque descompensado e grave), diminuição 
da diurese ou anúria, hipomotilidade intestinal, distensão abdominal, hemorragia de TGI, edema pulmonar.

• Medidas não-medicamentosas:
 º oxigênio sob cateter nasal ou sob máscara (5 ou mais litros/min);
 º vias aéreas permeáveis;
 º uso de ambu e cânula orotraqueal, se possível, entubar; 
 º acesso venoso;
 º paciente em Trendelemburg;

• Medidas medicamentosas: 
 º reposição rápida de volume: Soro Fisiológico 0,9%, 20ml/kg, cada etapa correndo em 10 – 20 minutos → cuidado com o 

choque cardiogênico.
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10.10.2.2. Arritmias cardíacas:
     

• Medidas não-medicamentosas:
 º manter vias aéreas permeáveis;
 º acesso venoso mantido com Soro Fisiológico, lento;
 º oxigênio sob cateter nasal ou máscara (2 – 4 litros/min);
 º paciente em decúbito dorsal.
 º encaminhar ao Serviço de Urgência.

10.10.2.3. Crise hipertensiva sem repercussões hemodinâmicas significativas:
      

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal;
 º vias aéreas permeáveis;
 º acesso venoso;
 º afrouxar as roupas.

• Medidas medicamentosas:
 º Nifedipina: sublingual ou oral, 0,25 – 0,5mg/kg/dose, máximo de 10mg/dose. Esquema alternativo: 0,1 – 0,2mg/kg/dose 

repetida de 15/15 minutos;
 º ou Captopril: via oral, dose única:

 ■ recém-nato: 0,01mg/kg/dose;
 ■ até 6 meses de idade: 0,01 – 0,05mg/kg/dose;
 ■ acima de 6 meses de idade: 0,15 – 0,5mg/kg/dose.

10.10.2.4. Parada cárdiorrespiratória:

• Medidas não-medicamentosas:
 º manter vias aéreas permeáveis: hiperextensão do pescoço, aspiração de secreção oral e nasal:
 º oxigênio sob cateter nasal ou máscara (2 – 4 litros/min);
 º acesso venoso mantido com Soro Fisiológico 0,9%;
 º garantir ventilação e circulação:

 ■ de zero a 1 ano de idade: abraçar o tórax com as mãos e comprimir a porção fi nal do esterno → 3 compressões: 1 
ventilação. Ventilação boca-a-boca ou com ambu pediátrico → cuidado para não insufl ar demais os pulmões;

 ■ de 1 a 8 anos de idade: compressão do 1/3 inferior do esterno, usando a região hipotenar de uma das mãos → 5 
compressões: 1 ventilação;

 ■ acima de 8 anos de idade: idem adulto.
• Medidas medicamentosas: 

 º Epinefrina: 0,01ml/kg, EV.

10.10.3.  APARELHO RESPIRATÓRIO:

10.10.3.1. Asma – crise grave:

• Reconhecendo: fala entrecortada, respira entre a palavras, frequência respiratória mais de 50% acima da média para a idade, 
prostrado, sonolento ou agitado, palidez, às vezes, cianose, tiragem intercostal, supraesternal e subcostal moderadas, batimento 
das aletas nasais, ausculta pulmonar com sons diminuídos;
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Tabela 10.1:  Escore clínico de Wood & Downes:
      0   1   2
Cianose não em ar ambiente com FiO2 > 40%
Ruídos respiratórios normais sibilos e crepitações diminuídos ou ausentes
Uso de musculatura acessória não moderada intensa
Sibilos expiratórios leves moderados intensos
Função cerebral normal deprimido ou agitado coma

▪ escore 5 a 7: insufi ciência respiratória iminente

▪ escore 7 ou mais: insufi ciência respiratória aguda

Fonte: Blackbook de Pediatria, Oliveira, 2005.

• Medidas não-medicamentosas: 
 º oxigênio aquecido e umidifi cado com fl uxo alto;
 º acesso venoso;
 º decúbito dorsal com cabeceira elevada;
 º afrouxar roupas.

• Medidas medicamentosas:
 º Nebulização: com Soro Fisiológico 0,9% + fenoterol + brometo de ipatrópio, nas doses adequadas para a idade → repetir até 

3 vezes, de 20/20 minutos, realizando ausculta pulmonar e verifi cando sinais de esforço respiratório após cada nebulização;
 º Prednisolona: 1mg/kg/dose, EV, podendo repetir após 6 horas;
 º ou Hidrocortisona: 5mg/kg, EV lento (frascos com 500mg, diluir para 10 ml em água destilada);
 º Aminofi lina: em infusão contínua, nas seguintes doses:

 ■ 0,4mg/kg/hora → de 1 a 6 meses de idade
 ■ 0,8mg/kg/hora → de 6 a 12 meses de idade
 ■ 1,2mg/kg/hora → de 1 a 9 anos de idade
 ■ 0,9mg/kg/hora acima de 10 anos de idade

10.10.3.2. Insuficiência respiratória:
      

• Medidas não-medicamentosas: 
 º manter vias aéreas permeáveis;
 º oxigênio sob cateter nasal ou máscara;
 º ventilação adequada (se necessário, usar ambu pediátrico).

• Medidas medicamentosas:
 º de acordo com a causa.

10.10.3.3. Anafilaxia:

• Medidas não-medicamentosas: 
 º paciente em Trendelemburg;
 º afrouxar as roupas;
 º acesso venoso;
 º oxigênio sob cateter nasal ou máscara;
 º manter as vias aéreas permeáveis (limpeza de secreções orais e nasais);
 º nos casos de picadas de insetos: torniquete acima do local, se possível, com a pressão aliviada a cada 10 – 15 minutos.
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• Medidas medicamentosas: 
 º Epinefrina: 0,01ml/kg, SC ou IM, dose máxima de 0,3ml para criança até 12 anos. Repetir em 15 minutos, se necessário;
 º Soro Fisiológico 0,9%: 20ml/kg, para expandir volume;
 º Prometazina: 0,25 – 0,5mg/kg/dose;
 º Hidrocortisona: 5mg/kg, EV, podendo repetir em 4 – 6 horas.

10.10.3.4. Epistaxe:

• Medidas não-medicamentosas:
 º as mesmas do adulto.

10.10.3.5. Corpo estranho aspirado:

• Medidas não-medicamentosas:
◊ de 0 a 1 ano:

 º decúbito dorsal: em Trendelemburg, fazer compressão súbita do epigástrio, em direção cranial;
 º decúbito ventral: corpo inclinado, com a cabeça mais baixa, apoiando o tórax na mão esquerda, com a mão direita comprimir 

a região dorsal, em direção cranial.
◊ de 1 a 8 anos: 

 - ajoelhar-se às costas da criança;
 - abraçar o corpo da criança, mantendo a cabeça e o tórax pendendo para frente;
 - segurando as próprias mãos, fazer movimento súbito para cima.

10.10.4. SISTEMA ENDÓCRINO:

10.10.4.1. Cetoacidose diabética:

• Reconhecendo: desidratação sem causa aparente, poliúria, hiperpneia, obnubilação, letargia evoluindo para coma, vômitos, 
hálito cetônico, dor e rigidez abdominal.

• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal;
 º oxigênio sob cateter nasal ou máscara (2 – 4 litros/min);
 º acesso venoso mantido com Soro Fisiológico 0,9%.

• Medidas medicamentosas:
 º Hidratação: etapa rápida: 20ml/kg, com Soro Fisiológico 0,9%, EV, livre. Repetir até desaparecerem os sinais de choque. 

CUIDADO com edema cerebral;
 º Insulina: 0,1U/kg/hora (diluir 10U de insulina regular em 100ml de Soro Fisiológico 0,9% → esta solução tem 0,1U/ml → 

para ser infundida a 1ml/kg/hora, o gotejamento em microgotas equivale ao peso do paciente em quilos → antes de iniciar 
a infusão, lavar o equipo com um pouco da solução). Se o paciente está sem acesso venoso, aplicar 0,1 – 0,2U/kg, IM, até 
um máximo de 10U. O objetivo é reduzir em 10% a glicemia na primeira hora. Quedas excessivamente rápidas da glicemia 
levam à queda excessiva da hiperosmolaridade, com edema cerebral e morte.

10.10.4.2. Hipoglicemia:   
 
• Reconhecendo: palidez, sudorese, vertigens, tremores, irritabilidade, sensação de fraqueza, alteração de humor, vômitos, 

podendo evoluir para síncope e coma.
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• Medidas não-medicamentosas:
 º decúbito dorsal;
 º acesso venoso.

• Medidas medicamentosas:
 º Glicose: EV, em bolo:

 ■ prematuros: 0,1 – 0,2g/kg: diluir 0,4 – 0,8ml/kg de glicose a 25% em igual volume de água destilada e fazer EV 
lento ou 2 – 4ml/kg de Soro Glicosado a 5%;

 ■ de 0 a 6 meses: diluir 1ml/kg de glicose a 25% em igual volume de água destilada e fazer EV lento ou 5ml/kg de 
Soro Glicosado a 5%;

 ■ acima de 6 meses: diluir 2ml/kg de glicose a 25% em igual volume de água destilada e fazer EV lento ou 10ml/kg 
de Soro Glicosado a 5%.

10.10.5. DESIDRATAÇÃO:

10.10.5.1. Desidratação severa aguda com vômitos:

  
• Medidas não-medicamentosas:

 º decúbito dorsal;
 º acesso venoso.

• Medidas medicamentosas:
 º Hidratação: etapa rápida: Soro Glicosado 5% e Soro Fisiológico 0,9%, 1:1, 50ml/kg, em uma hora.
 º Bromoprida: 0,03mg/kg/dose, IM, dose única (ampola com 5mg/ml e 2 ml).

10.10.5.2. Desidratação severa sem vômitos:

    
• mesmos cuidados da anterior, exceto a bromoprida.

10.10.6.  ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS:
   

• idem adultos.

10.10.7. INTOXICAÇÃO AGUDA:

• Independente da etiologia:
 º manter vias aéreas permeáveis;
 º acesso venoso mantido com Soro Fisiológico 0,9%.

10.10.8. FEBRE:

• Medidas medicamentosas:
 º Dipirona: (ampola com 500mg/ml e 2ml)

 ■ lactente: 10mg/kg/dose, IM;



419A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

 ■ pré-escolar: 15mg/kg/dose, IM;
 ■ escolar: 25mg/kg/dose, IM.

10.10.9. QUEIMADURAS:

• Medidas não-medicamentosas:
 º combater a hipotermia com um cobertor;
 º lavar a área afetada com água corrente fria, abundantemente;
 º manter vias aéreas permeáveis;
 º acesso venoso mantido com Soro Fisiológico 0,9%.

• Medidas medicamentosas:
◊ casos graves com mais de 15% de área queimada: 

 º paciente consciente: 
 ■ SRO abundante;
 ■ Acetaminofen ou Ibuprofeno: VO, 1 gota/kg/dose.
 ■ Sulfadiazina de Prata: nas queimaduras contaminadas.

◊ queimaduras menores:
 º gaze vaselinada;
 º Vacina Antitetânica: se o paciente não foi vacinado nos últimos 5 anos.

10.11 - RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA NA UAPS

10.11.1. INJETÁVEIS:

1. Água destilada ........................................ampola com 5ml e 10ml
2. Aminofi lina ........................................4mg/ml, ampola com 10ml
3. Atropina ............................................0,25mg/ml, ampola com 1ml
4. Bicarbonato de Sódio 8,4% ..............1mEq/ml, ampola com 10ml
5. Bromoprida ............................................5mg/ml, ampola com 2ml
6. Cedilanide ...........................................0,2mg/ml, ampola com 2ml
7. Cloreto de Potássio 10% ...................................ampola com 10ml
1. Dexametasona ........................................2mg/ml, ampola com 1ml
2. Diazepan .................................................5mg/ml, ampola com 2ml
3. Diclofenaco Sódico ............................25mg/ml, ampola com 3ml
4. Dipirona .............................................500mg/ml, ampola com 2ml
5. Dramin B6 ............................................................ampola com 1ml
6. Epinefrina ..........................................1g/1000ml, ampola com 1ml
7. Escopolamina .......................................20mg/ml, ampola com 1ml
8. Fenobarbital ........................................100mg/ml, ampola com 2ml
9. Furosemida ...........................................10mg/ml, ampola com 2ml
10. Glicose 25% ........................................................ampola com 10ml
11. Gluconato de Cálcio 10% .................................ampola com 10ml
12. Hidrocortisona ...............................................frascos com 500mg
13. Kanakion®............................................10mg/ml, ampola com 1ml
14. Prometazina ..........................................25mg/ml, ampola com 2ml
15. Soro Fisiológico 0,9% ......................................frasco com 500ml
16. Soro Glicosado 5%............................................frasco com 500ml
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10.11.2.  COMPRIMIDOS:
1. Atensina .....................................................comprimidos com 0,150mg
2. Captopril .........................................................comprimidos com 25mg
3. Diclofenaco Sódico .........................................comprimidos com 50mg
4. Digoxina .......................................................comprimidos com 0,25mg
5. Dinitrato de Isossorbida ....................................comprimidos com 5mg
6. Domperidona ..................................................comprimidos com 10mg
7. Furosemida ......................................................comprimidos com 40mg
8. Haloperidol .......................................................comprimidos com 5mg
9. Metil-dopa .....................................................comprimidos com 500mg
10. Nifedipina .......................................................comprimidos com 20mg
11. Propranolol ......................................................comprimidos com 40mg
12. Propranolol ......................................................comprimidos com 80mg

10.11.3.  SOLUÇÕES:
1. Brometo de Ipatrópio ....................................................0,25mg/ml
2. Bromidrato de Fenoterol  0,5% ......................... 5mg/ml (20 gotas)
3. Dipirona gotas ........................................500mg/ml, frascos com 20ml    

           



11.1 - INTRODUÇÃO:

O atendimento em Saúde da Família tem por objetivo mudar o paradigma de 
atendimento em Saúde, reorganizando e coordenando toda a rede de atendimento 
ao usuário. 

Para executar tal proposta o próprio processo de trabalho teve que ser revisto, 
adquirindo novas conotações e detectando novas necessidades.

Dentre as formas para se repensar e reorganizar o serviço cinco serão vistas 
aqui: acolhimento, fluxogramas de atendimento, atenção domiciliar, agendas anuais 
de grupos programáticos e educação popular em saúde.

CAPÍTULO 11 
ORGANIZAÇÃO   
DO PROCESSO DE TRABALHO
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11.2 – ACOLHIMENTO

11.2.1. FLUXOGRAMA DO ACOLHIMENTO
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OBS:
• acolhimento não é triagem e não é pré-consulta;
• agendamentos: 

 º  apenas para a própria família;
 º tem que explicar o motivo do agendamento para ser avaliado;

• usuários fora de área: 
 º não pode agendar atendimentos;
 º não inserir em grupos programáticos;
 º se necessário, encaminhamento com carimbo de “Fora de área de cobertura”.

11.2.2. ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:

11.2.2.1.  O acolhimento: 

É uma estratégia para promover mudanças no processo de trabalho que, em Saúde, é complexo, rico e dinâmico. 
Já foi comprovado que problemas nos modelos de Atenção se expressam por processos de trabalho pouco acolhedores e 
pouco resolutivos, comprometendo a qualidade do atendimento.

É uma ação tecno-assistencial, não apenas um espaço ou local, mas uma postura ética que implica em 
compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e invenções.

Envolve uma escuta qualificada, capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta 
do serviço, qualificação da produção de Saúde, responsabilização, resolutividade e garantia de acesso.

11.2.2.2. Classificação de risco:

O acolhimento é um processo dinâmico que consiste em identifi car o risco / vulnerabilidade do usuário, na perspectiva da 
equipe interdisciplinar, considerando as   dimensões subjetivas, biológicas e sociais do adoecer, e desta forma orientar, priorizar e 
decidir sobre os encaminhamentos necessários que melhor respondam às necessidades daquele usuário.

A classifi cação de risco permite maior agilidade no atendimento, a partir da análise do grau de necessidade do usuário, com 
a atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

Deve superar a exclusividade da dimensão biológica, focando a interação e a dimensão humana.
Aumenta a capacidade dos profi ssionais de Saúde para identifi car riscos e agravos, visando também potencializar a atuação 

dos mesmos.
Objetiva a avaliação do usuário logo ao chegar, com redução do tempo de espera por atendimento, segundo a gravidade 

de cada caso.

11.2.2.3. O acolhimento na UAPS de Parque Guarani:

Vem sendo estruturado ao longo dos anos, estando em constante avaliação e adequação, de forma a ser o mais 
resolutivo possível e estabelecer uma relação usuário-trabalhador de Saúde mais humanizada, marcando o diferencial de 
atendimento da UAPS (Unidade de Atenção Primária à Saúde) desde o primeiro momento que o usuário chega à unidade.

Processa-se em dois “momentos”:
• no início do atendimento da unidade, de forma a colocar em prática a escuta ampliada de todos os usuários que estão 

buscando atendimento;
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• ao longo de todo o horário de trabalho, buscando acolher e dar resolutividade a todos os que demandam a UAPS, 
independente do horário de chegada.

Envolve uma equipe técnica multiprofissional formada por enfermeiros, assistentes sociais e médicos. A participação 
dos agentes comunitários de saúde no acolhimento se dá em outra dimensão, sendo realizado nos domicílios dos usuários.

No início do atendimento, cada usuário é recebido por membros de sua própria equipe de atendimento, pois o 
conhecimento da população adscrita a cada equipe funciona como instrumento de melhoria da escuta ampliada.

Organiza todo o processo de trabalho da UAPS, possuindo um protocolo próprio e um fl uxograma pré-defi nido de modo 
a orientar a equipe de acolhimento.

11.2.2.4. Acolhimento com classificação de risco em Atenção Primária à Saúde (APS):

Na aplicação da classificação de risco durante o acolhimento foi percebido que o material disponível (Protocolo de 
Manchester) focava exclusivamente a questão biológica, em detrimento dos aspectos psicossociais, o que contraria a lógica 
da Saúde da Família e as diretrizes do próprio acolhimento.

A partir desta constatação foi desenvolvida uma adaptação da classificação de risco do Protocolo de Manchester, 
buscando torná-la mais abrangente com a inserção de riscos psicossociais e prioridades legais.

O desenho da classificação de risco ficou, portanto, da seguinte maneira:
• vermelho: emergências e urgências clínicas, tais como: precordialgias, crises hipertensivas com sintomatologia 

exuberante, dificuldade respiratória de qualquer origem, crises convulsivas, traumas, hemorragias, complicações da 
gestação, intoxicações agudas de qualquer natureza, dor abdominal aguda e intensa, etc. Foi acrescido: agudização de 
quadro mental com risco próprio ou para terceiros e sofrimento mental intenso.

• amarelo: febre em crianças, vômitos, diarreia, crise hipertensiva sem sintomatologia, queda importante do estado 
geral, quadros agudos em usuários de risco social e/ou familiar, cuidadores cujos dependentes de cuidado tenham 
sido deixados sem companhia.

• verde: prioridades legais (idosos, gestantes, crianças até seis meses de idade, pessoas portadoras de deficiência) e 
quadros crônicos ou subagudos em usuários de risco social e/ou familiar.

• azul: atendimento a situações de epidemia, seguindo orientações do Ministério da Saúde.
Os usuários identificados como prioritários para atendimento segundo a classificação acima recebem uma pequena 

ficha, na qual está escrito PRIORIDADE e na cor adequada para seu caso. Este procedimento agiliza e organiza o fluxo 
de atendimento na UAPS.

Demais casos são atendidos por ordem de chegada, não recebendo fichas coloridas.

11.2.2.5. Orientações práticas: 

• Equipe do acolhimento: cada equipe faz o acolhimento da sua área. De cada equipe estarão presentes dois profissionais 
de diferentes categorias. Haverá rodízio de preceptores no acolhimento. Se tiver três profissionais de cada equipe, 
haverá rodízio de 2/2 meses.

• Agendamento: serão reservadas três vagas de agendamento para cada área, sendo as de segunda-feira para hipertensos/
diabéticos que estarão entrando no grupo. Vivendas não pode fazer agendamento (fora de área).

• Demanda médica de acolhimento (extra): encaminhamentos, renovações de receita que tenham que ser entregues na 
hora, avaliações para ginástica, creche e escola, exames de check-up e declarações para o INSS que tenham que ser 
entregues na hora. 
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• Renovações de receita, declarações para INSS, declarações para recebimento de pagamento por terceiros e transcrições 
de exames que forem solicitadas de manhã serão entregues à tarde. Se solicitadas à tarde, serão entregues na manhã 
do dia seguinte.

• Renovações de receita ou solicitações de declarações para o INSS que chegarem durante o acolhimento inicial deverão 
passar pelas equipes do acolhimento, não indo direto à recepção.

• Verificação de resultado de exame preventivo: da enfermagem → a critério dos enfermeiros. Dos médicos → a 
paciente deverá passar por consulta marcada na demanda.

• Hipertensos sem queixas que faltaram à consulta de grupo na data marcada serão marcados na demanda. A receita 
será válida até a data da próxima consulta.

11.2.3. ACOLHIMENTO EM SAÚDE MENTAL:

11.2.3.1. Introdução:

O acolhimento é uma aplicação cotidiana de um princípio fundamental: o usuário visto como um cidadão que exerce o 
direito de dirigir-se a um trabalhador do serviço público, buscando a solução de um problema. Acolher uma demanda é responder 
a ela, sendo que a resposta deve partir de uma postura acolhedora.

Acolher não é resolver tudo, nem concordar com qualquer coisa: é ouvir e dar a merecida atenção → é a escuta atenta e a 
avaliação cuidadosa do problema.

11.2.3.2. O acolhimento em Saúde Mental:

Os portadores de sofrimento mental frequentemente são vistos como chatos, difíceis de lidar e, até mesmo, 
perigosos → há uma tendência a encaminhá-los antes de procurar saber o que está acontecendo realmente.

Considerações:
• desenvolver um pouco de tolerância e um pouco de firmeza;
• avaliação inicial:

 º é uma urgência?
 º um pedido de esclarecimento?
 º marcação de consulta?
 º renovação de receita?

• pessoas atravessando um momento difícil não são necessariamente portadoras de sofrimento mental: cabe à ESF 
atendê-las e planejar seu tratamento;

• conhecer os serviços de Saúde Mental existentes para encaminhar adequadamente quando for o caso;
• não é necessário um acolhimento em separado;
• se houver necessidade de encaminhar à Saúde Mental, lembrar: avaliar qual o atendimento necessário e o grau de 

premência deste atendimento.



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família426

11.2.4. FLUXOGRAMAS: 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À GESTANTE
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FLUXOGRAMA DE PUERPÉRIO

FLUXOGRAMA DE ABORTO
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FLUXOGRAMA DE PUERICULTURA
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FLUXOGRAMA DO SAD
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO – HIPERDIA

Observações:
Cadastro HIPERDIA de pacientes de VD: coletar dados em prontuário/família e na VD.
Grupo HIPERDIA mensalmente, mutirão R1 e R2.
Dispensa de medicamentos mediante apresentação de prescrição e cartão com consulta seguinte agendada.
Para quem realiza controle fora da UBS, a entrega de medicamentos será feita mediante apresentação de receita médica atualizada.
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 FLUXOGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
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11.3 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

11.3.1. INTRODUÇÃO:

• a assistência domiciliar visa responder às necessidades dos usuários que estejam impossibilitados, temporária ou 
permanentemente, de buscarem a UBS;

• envolve todos os componentes da equipe que intervêm de forma diferenciada buscando obter a melhor resolutividade possível 
para o usuário e sua família; 

• é um momento sumamente rico para a equipe, pois proporciona a oportunidade de conhecer as reais condições de vida e 
permite a adequação das intervenções de promoção de saúde, prevenção de agravos e recuperação de qualidade de vida dentro 
do espectro real de possibilidades daquela família;

• deve ser objeto de planejamento para que atenda os objetivos pretendidos e utilize, da melhor forma possível, os recursos da equipe;
• é um processo complexo porque:

 º não é específi co de uma patologia concreta, nem de nenhum grupo de idade, sendo que sua indicação vem determinada pelo 
grau de necessidade e/ou incapacidade do enfermo;

 º a demanda de assistência nem sempre é gerada pelo enfermo e sua família, e sim pelo sistema de saúde;
 º requer, em muitos casos, a prestação de serviços ou cuidados tanto assistenciais como sociais, sendo necessário que exista uma 

boa conexão entre estes dois;
 º em razão do grau de complexidade dos cuidados a serem prestados, pode ser necessária a colaboração e adequada articulação 

entre recursos da Atenção Secundária e Terciária com da Atenção Primária à Saúde;
 º é imprescindível que exista uma integração adequada com outros elementos e recursos que complementam a assistência, tais 

como hospitais-dia, reabilitação e outros, formando uma linha de cuidado;
 º para que possa desenvolver-se corretamente a assistência domiciliar, faz-se necessária a participação e apoio dos elementos 

familiares, da vizinhança e do uso de uma rede de apoio disponível ou a ser construída na comunidade e sociedade.
• é a efetivação de todo e qualquer atendimento a domicílio realizado por profi ssionais que integram a equipe de saúde;
• a assistência domiciliar pode ser importante instrumento para prevenção de reinternações, bem como para abordagem de 

problemas recorrentes de saúde.

11.3.2. CLASSIFICAÇÃO:

• as modalidades da assistência domiciliar são:
 º atendimento domiciliar: é o cuidado prestado no domicílio, para pessoas com problemas agudos, e que em função disto 

estejam temporariamente impossibilitadas de comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS).
 º internação domiciliar: é o cuidado no domicílio de pacientes, com problemas agudos ou egressos de hospitalização, que exijam 

uma atenção mais intensa, mas que possam ser mantidos em casa, desde que disponham de equipamentos, medicamentos e 
acompanhamento diário pela equipe do Departamento de Internação Domiciliar,  periódico e de suporte pela equipe da UBS, 
e desde que a família assuma parcela dos cuidados. Este atendimento não substitui a internação hospitalar;

 º acompanhamento domiciliar: é o cuidado no domicílio para pessoas que necessitem contatos frequentes e programáveis 
com os profi ssionais da equipe. São exemplos de condições apropriadas para inclusão nesta modalidade:

 ■ portador de doença crônica que apresente dependência física;
 ■ pacientes em fase terminal;
 ■ idosos, com difi culdade de locomoção ou morando sozinhos;
 ■ egressos do hospital, que necessitem acompanhamento por alguma condição que o incapacite de comparecer na UBS;
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 ■ usuários com outros problemas de saúde, incluindo doença mental, o qual determine difi culdades de locomoção ou 
adequação ao ambiente da UBS. 

 º vigilância domiciliar: é decorrente do comparecimento de um integrante da equipe no domicílio para realizar ações de 
promoção, prevenção, educação e busca ativa da população de sua área de atuação, geralmente vinculadas à vigilância da 
saúde que a Unidade desenvolve. Exemplos:

 ■ visitas a puérperas e recém-natos;
 ■ busca ativa de faltosos dos grupos de controle;
 ■ abordagem familiar para diagnóstico e tratamento.

• a visita domiciliar é o instrumento de operacionalização da assistência domiciliar.

11.3.3. OPERACIONALIZAÇÃO:

• idealmente a visita domiciliar deve ser interdisciplinar, envolvendo mais de uma categoria profi ssional, pois isto permite 
ampliar o olhar sobre a situação do usuário/da família e como atender as suas necessidades;

• a população deverá ser educada no sentido de que a presença de qualquer componente da equipe de saúde representa interesse 
e busca pela solução de sua demanda específi ca;

• devido à própria estrutura de trabalho atual das equipes, visitas domiciliares de urgência nem sempre poderão ser atendidas 
e, nestes casos, o usuário deve ser orientado e apoiado na solicitação de atendimento pelo serviço de remoção de urgência;

• as visitas domiciliares são solicitadas pelo próprio Agente Comunitário de Saúde – ACS, que identifi ca a necessidade ao 
realizar o seu trabalho, ou pelos familiares do usuário que demanda a visita;

• estes pedidos são registrados no caderno de visitas domiciliares de cada equipe (Parque Guarani – PG e Granjas Betânia – GB);
• na reunião de equipe é verifi cada essa solicitação e identifi cada o tipo de visita demandada (assim é discutido em equipe o 

motivo e a necessidade da mesma);
• as visitas domiciliares de recém-natos são realizadas pela Enfermagem e pelo Serviço Social e as visitas aos acamados são 

desenvolvidas pelo médico ou pela Enfermagem e as ACS, conforme a necessidade e a programação da agenda;
• nas visitas de acamados o Serviço Social intervém nos casos em que é necessária a identifi cação de suporte social, familiar ou comunitário;
• verifi cada a necessidade de manter o paciente em visita domiciliar, após discussão pela equipe, é traçado um plano terapêutico, 

estabelecida a frequência das visitas e quais os profi ssionais que as executarão;
• as visitas são realizadas de forma interdisciplinar, sendo necessária uma discussão em equipe prévia e posteriormente a realização 

das mesmas. Desta forma, após a visita são tomadas as providências necessárias pela equipe; 
• a organização da agenda de visitas domiciliares é de responsabilidade das equipes, que fazem uma programação das mesmas, 

sendo esta fl exível;
• exames solicitados nas visitas de acamados devem ter a identifi cação de coleta domiciliar no pedido;
• quando os exames estiverem prontos, serão anexados junto ao prontuário do usuário;
• o prontuário dos usuários em visita domiciliar periódica é arquivado separadamente, havendo um envelope com o prontuário 

de cada usuário;
• o prontuário não deverá ser levado durante a visita: o profi ssional verifi ca e anota dados relevantes e registra a visita em 

formulário de evolução clínica que será anexado ao prontuário no retorno à UBS; 
• portadores de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes mellitus em assistência domiciliar receberão o cartão de controle e o 

cadastro de  HIPERDIA preenchidos com base dos dados do prontuário ou durante a visita domiciliar; 
• o usuário em assistência domiciliar deixa a mesma quando ocorre óbito, mudança de bairro ou quando sua condição evolui 

para a recuperação da possibilidade de locomoção;
• visitas de vigilância em saúde também são defi nidas em reunião de equipe e envolvem busca ativa e ações de promoção de 

saúde e prevenção de agravos.
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11.3.4. FLUXOGRAMA DE VISITA DOMICILIAR:



435A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

11.3.5. A VISITA DOMICILIAR:

• deve ser planejada e para sua realização o profi ssional deve:
 º ter claro o objetivo da visita (assistencial, educativa, de avaliação, etc.); 
 º reunir todos os dados sobre o paciente ou a família que irá visitar;
 º avaliar se há condições de manejar o problema em casa;
 º estabelecer o espaço de tempo em que deverá ser realizada a visita;
 º defi nir o profi ssional da equipe indicado para avaliar a situação trazida, e se há necessidade de mobilizar outros recursos – da 

equipe ou externos;
 º anotar e confi rmar o endereço antes da visita;
 º levar material e medicações apropriadas para o atendimento do caso;
 º levar e preencher o formulário para registro do atendimento;
 º no domicílio, deverá se portar com civilidade e respeito, assumindo uma postura empática e respondendo da melhor forma 

possível às dúvidas e angústias do usuário e da família;
 º trajar-se de forma adequada, evitando roupas e calçados que difi cultem o acesso e a movimentação durante a visita;

• ao retornar do atendimento, o profi ssional deve:
 º anexar o registro do atendimento no prontuário;
 º dar à equipe e aos colegas que atendem o paciente retorno sobre o atendimento.

• lembrar que o momento da visita domiciliar é particularmente propício para o atendimento integral não só do indivíduo, mas 
de sua família também;

• a assistência no domicílio deve conceber a família em seu espaço social, abordando de modo integral e individualizado o 
paciente em seu contexto sócio-econômico e cultural. O profi ssional de saúde deve ter uma avaliação da dinâmica da vida 
familiar, com uma atitude de respeito e valorização das características peculiares a cada família e do convívio humano;

• os confl itos, as interações e desagregações fazem parte do universo da família, intervindo diretamente na saúde de seus membros, 
bem como a doença tem efeito direto sobre os diversos estágios do ciclo de vida familiar em geral, num primeiro momento, 
fazendo com que a família se volte para dentro e se organize para cuidar do familiar doente, enquanto que na doença prolongada 
de um dos membros dela pode fazer com que os demais busquem recursos fora, para suportar a situação.

• na avaliação da necessidade de inclusão da pessoa nas visitas domiciliares periódicas, devemos considerar:
 º grau de incapacidade da pessoa de acordo com escore do quadro a seguir;
 º diagnóstico(s) e lista de problemas;
 º descrição da situação familiar com  percepções sobre a família e o domicílio;
 º defi nição do plano terapêutico e assistencial.

Quadro 27: Escore de incapacidade:

Fonte: Manual de Assistência Domiciliar, Ministério da Saúde, 2003.
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11.3.6. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS:

11.3.6.1. Da equipe como um todo:

• respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégias para aprimorá-los.
• compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e recuperação de sua saúde e visualizá-lo como 

agente corresponsável pelo processo de equilíbrio entre a relação saúde-doença;
• estar disponível para fornecer esclarecimentos e orientações à família, sempre que solicitado;
• monitorar o estado de saúde do paciente facilitando a comunicação entre família e equipe;
• desenvolver suporte aos cuidadores;
• otimizar a realização do plano de assistência estabelecido para cada pessoa;
• fazer abordagem familiar, considerando o contexto socioeconômico e cultural em que a família se insere, e a repercussão da 

necessidade de cuidado na vida familiar;
• garantir o registro no prontuário na Unidade de Saúde;
• orientar a família sobre sinais de gravidade e condutas a serem adotadas;
• avaliar a condição ambiental do domicílio, e construir proposta de adequação dentro da realidade familiar e do domicílio;
• acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela equipe;
• buscar garantir uma assistência integral, resolutiva e livre de danos ao usuário da assistência domiciliar;
• trabalhar as relações familiares na busca pela harmonia, otimizando ações para um ambiente familiar terapêutico, que promova 

qualidade de vida para o paciente, cuidador e sua família de maneira a construir uma rede de apoio efi caz;
• encaminhar, sempre que indicado.

11.3.6.2. Do médico:

• avaliar de modo integral individual, familiar e contexto social a situação do usuário em visita domiciliar;
• esclarecer a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados para o usuário enfermo;
• estabelecer forma de comunicação participativa com a família;
• levar o caso para discussão na Equipe;
• emitir prescrição do tratamento medicamentoso;
• solicitar exames quando necessário;
• encaminhar para outros níveis de atenção quando necessário;
• registrar detalhadamente e de forma legível os atendimentos;
• dar alta médica;
• verifi car e atestar o óbito, se este ocorre no domicílio, segundo cada caso.

11.3.6.3. Do enfermeiro:
   

• avaliar de modo integral ( individual, familiar e contexto social) a situação do usuário em visita domiciliar;
• avaliar as condições e infraestrutura física do domicílio para a modalidade de assistência domiciliar requerida;
• elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados;
• identifi car e treinar o cuidador domiciliar;
• supervisionar o trabalho dos auxiliares de enfermagem e dos ACS;
• solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do 

Ministério da Saúde e as disposições legais da profi ssão;
• realizar procedimentos de enfermagem que requeiram maior complexidade técnica;
• orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar (separação, armazenamento e coleta);
• estabelecer via de comunicação participativa com a família;
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• comunicar a equipe de saúde as alterações observadas e avaliar periodicamente o desempenho da equipe de enfermagem na 
prestação do cuidado;

• dar alta dos cuidados de enfermagem;
• registrar os atendimentos.

11.3.6.4. Do técnico de enfermagem:

• auxiliar no treinamento do cuidador domiciliar;
• acompanhar a evolução dos casos, seguindo check-list do paciente, e comunicar à equipe as alterações observadas;
• realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais;
• orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar (separação, armazenamento e coleta);
• estabelecer via de comunicação participativa com a família;
• identifi car sinais de gravidade;
• comunicar à enfermeira e ao médico alterações no quadro clínico do paciente;
• registrar os atendimentos.

11.3.6.5. Do assistente social:

• avaliar as condições sociais do doente, emitindo parecer social, elaborando diagnóstico do impacto sócio-econômico do cuidado;
• elaborar síntese social familiar;
• acompanhar as famílias e/ou usuários que apresentem riscos sociais ou decorrentes do cuidado;
• orientar e encaminhar as famílias ou responsáveis para os recursos sociais, quando necessário;
• orientar e encaminhar as famílias aos benefícios previdenciários;
• viabilizar redes de apoio para atendimento das demandas dos doentes que não dispõem de familiares;
• desenvolver propostas de atendimento em grupo para familiares de doentes em acompanhamento;
• estabelecer parcerias interinstitucionais que possibilitem atender adequadamente as demandas do doente;
• participar de discussão de casos, elaborando ações interdisciplinares para o acompanhamento do doente;
• fornecer orientações de educação em saúde à família e/ou responsáveis;
• registrar os atendimentos.

11.3.6.6. Do agente comunitário de saúde (ACS):

• comunicar à equipe de saúde a necessidade de avaliação da pessoa para AD;
• estabelecer forma de comunicação participativa com a família;
• servir de elo de comunicação entre a pessoa, a família e a equipe;
• identifi car e mobilizar, na comunidade, redes de apoio ao plano de AD;
• registrar os atendimentos.

11.3.7. A FAMÍLIA:

• a condição primeira para que ocorra a assistência domiciliar é o consentimento da família e a defi nição do cuidador;
• a assistência prestada no domicílio não pode ser imposta sob risco de não atingir seus objetivos terapêuticos;
• recomenda-se que toda família esteja ciente do processo de cuidar da pessoa assistida;
• deve haver a preocupação de informar ao paciente e seus familiares como melhor utilizar a assistência domiciliar. Esta 

orientação compreende os seguintes aspectos:
 º horário de atendimento: informar os dias e horários em que as visitas domiciliares poderão ser realizadas;
 º participação da família: é importante reforçar que a participação ativa da família nos cuidados com o paciente é fundamental. 

A equipe vai atuar habilitando a família a prestar cuidados e servindo de apoio com seus conhecimentos técnicos;
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 º o tipo de assistência a ser prestada: esclarecer aos familiares que a assistência prestada dependerá das necessidades do paciente 
e da família, e dos recursos de que a equipe dispuser ou que conseguir mobilizar.

11.3.8. O CUIDADOR:

• embora toda a família deva ser estimulada a participar dos cuidados devidos ao usuário em atenção domiciliar, sempre há 
aquela pessoa que se torna responsável por cuidados mais contínuos – o cuidador;

• são atribuições do cuidador informal (familiar):
 º ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, higiene oral e íntima;
 º estimular e ajudar na alimentação;
 º ajudar a sair da cama, mesa/cadeira e voltar;
 º ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as articulações);
 º fazer mudança de decúbito e massagem de conforto;
 º servir de elo entre o doente/ família e a equipe de saúde;
 º administrar medicações conforme prescrição;
 º comunicar à equipe de saúde as intercorrências.

• as orientações quanto aos cuidados e medicações devem ser dadas pelos profi ssionais de saúde ao cuidador, verifi cando sempre 
se ele compreendeu claramente as instruções dadas;

• orientações quanto a sinais de gravidade deverão ser enfatizadas com o cuidador, embora oferecidas a toda a família;
• lembrar sempre que o cuidador normalmente está numa situação estressante gerada pelo próprio cuidado e pela pessoa sob sua 

responsabilidade. Sendo assim, a possibilidade de adoecimento nos cuidadores é maior e deve-se estar sempre atento a isto;
• se o cuidador necessitar de atendimento na UBS, ele deve ser priorizado, de preferência agendado, para que os cuidados 

possam ser passados temporariamente a outra pessoa;
• como as orientações dos cuidados devem ser dadas ao cuidador, seria interessante que se pudesse organizar um minicurso 

sobre cuidados, envolvendo todas as atividades a serem desenvolvidas por ele no dia-a-dia. O objetivo deverá ir além do 
treinamento, mas oferecer também um espaço de convivência com outras pessoas na mesma situação, propiciando uma troca 
de experiências e a formação de um grupo de apoio ao cuidador;

• o treinamento do cuidador deve focar:
 º procedimentos para higiene do enfermo (corporal, bucal, íntima);
 º auxílio à alimentação;
 º cuidados para evitar escaras em acamados;
 º como amparar a pessoa durante a deambulação e mudança de decúbito;
 º cuidados com o ambiente;
 º exercícios simples para evitar hipotrofi a muscular;
 º importância da medicação, horários corretos e informação à equipe sobre possíveis efeitos adversos.

11.3.9. CONCLUSÃO:

• a assistência domiciliar demanda organização e cuidado;
• é uma atividade de equipe;
• deve ter critérios claros de inclusão, de modo a evitar visitas desnecessárias que demandam um tempo que poderia ser 

dispensado com outros casos mais necessários;
• deve ter critérios claros de alta, de forma a evitar prolongamentos desnecessários e improdutivos;
• o olhar deve ser sempre integral, envolvendo tanto a pessoa visitada quanto a família;
• deve ser interdisciplinar;
• a manutenção de uma agenda de visitas domiciliares permite um controle melhor da periodicidade das visitas;
• o registro das visitas é fonte de informações e de vigilância do cuidado de extrema importância e não deve ser negligenciado;
• a postura do profi ssional durante a visita deve ser empática e respeitosa, sempre buscando a participação da família no cuidado 

e a corresponsabilização;
• o cuidador informal deve ser objeto de atenção diferenciada e cuidado especial por parte da equipe de saúde.
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ANEXOS: 

SUGESTÃO DE FORMULÁRIOS

REGISTRO DO ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

Unidade __________________________
Endereço: _______________________________________________ Nº da fi cha: ________

A-Preencher esta parte (ítens de 1 - 08) no agendamento da visita:
1 - Paciente: _________________________________________D.N: _____/_____/______.
Nome Familiar: ____________________________________ Fone: ___________________.

2 - Profi ssional: ________________________ 3 - Reg. Conselho: ______________________ 

3 - Motivo da Solicitação:
_____________________________________________________________________________

4 - Conclusão após a avaliação da solicitação:
(R) Agendada VD.                 (R) Resolvido sem VD.            (R) Orientado vir para unidade.

5 - Tipo da Assistência Domiciliar:
(R) Atendimento Domiciliar.                          (R) Internação Domiciliar                        
(R) Faltosos Programas .
(R)Acompanhamento Domiciliar                   (R) Outra.

6 - Data da Visita: _____/_____/______. CID 10: __________

7 - Visitador :
 Registro conselho: _____________

8 - Encaminhamento do caso após a Visita:
(   ) Encerrado o atendimento
(   ) Orientada Revisão Domicilliar
(   ) Orientada Revisão Ambulatorial
(   ) Avaliação para Internação Domiciliar
(   ) Avaliação p/ Acompanhamento Domiciliar Hospitalar
(   ) Internação
(   ) Mantido no programa, data da próxima VD: _____/_____/______.
(   ) Alta do Programa, em _____/_____/______.
(   ) Internação Hospitalar, em _____/_____/______.
(   ) Óbito, em _____/_____/______.
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9- Avaliação para Acompanhamento/ Internação Domiciliar:
(   ) NÃO INCLUIR                           (   ) INCLUIR

10- Data da Inclusão: _____/_____/______. 

REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR
Unidade _______________________

NOME DO PACIENTE: _____________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________ 
ACS RESPONSÁVEL: ________________________________________________ 

ANOTAÇÕES DA VISITA DE INCLUSÃO
SUMÁRIO DO CASO E PLANO DE ACOMPANHAMENTO

Data: _____/_____/______. Profi ssional com Conselho: _________________

LISTA DE PROBLEMAS
Data

de Início
Data 1ª

Anotação
Problemas Crônicos
e Fatores de Risco

Comentários/
Observações

Data
de Início

Data 1ª
Anotação Problemas Agudos Recorrências
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11.4 - AGENDAS ANUAIS DE GRUPOS PROGRAMÁTICOS

11.4.1. INTRODUÇÃO:

• é parte integrante das funções da equipe de Saúde da Família a questão da organização do processo de trabalho, planejamento 
do serviço, vigilância em saúde e avaliação de resultados de modo a cuidar cotidianamente da gestão local;

• quando se estabelece uma rotina de planejamento e acompanhamento de ações cria-se a oportunidade de um aperfeiçoamento 
constante através da verifi cação do cumprimento de metas estabelecidas, tanto pela pactuação do município quanto pela 
equipe responsável pelo atendimento de cada área adscrita;

• foram defi nidas, pelo Ministério da Saúde, seguindo critérios epidemiológicos, nove ações prioritárias no atendimento à 
população devido ao seu impacto na morbimortalidade e na Saúde Pública, denominadas ações programáticas, a saber:

 º Saúde da Criança;
 º Saúde do Adulto: hipertensão arterial e diabetes;
 º Saúde da Mulher;
 º Saúde do Idoso;
 º Saúde do Trabalhador;
 º Saúde Mental;
 º Tuberculose;
 º Hanseníase;
 º DST/AIDS.

• algumas destas ações são desenvolvidas em atendimentos específi cos nos quais os usuários são agrupados por agravo ou 
condição de saúde, gerando um momento único que permite que o olhar da equipe se volte para as necessidades peculiares 
daquele grupo, otimizando o atendimento e maximizando as ações de promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento 
e recuperação da saúde;

• na UBS de Parque Guarani as ações programáticas escolhidas para comporem grupos específi cos foram:
 º Hiperdia (hipertensão arterial sistêmica e diabetes);
 º Pré-natal (englobando também o puerpério);
 º Puericultura, SAD (serviço de atenção ao desnutrido) e programa Suspirar (acompanhamento da asma brônquica);
 º assistência domiciliar (visitas domiciliares).

• uma vez defi nidos os grupos programáticos, foi confeccionada uma agenda anual com características próprias de cada um 
deles, que permitiu uma melhor organização do atendimento, com defi nição dos horários, dias da semana e uma grade de 
marcação de consultas para todo o ano.

11.4.2. CARACTERÍSTICAS:

• as agendas, de um modo geral, se compõem de:
 º capa composta de um protocolo sumário de atendimento do grupo em pauta, com dia da semana, número de agendamentos, 

interface com o atendimento de outras categorias profi ssionais, periodicidade e tipos de exames complementares necessários;
 º folha com identifi cação de subgrupo de atendimento (numérica);
 º relação nominal dos usuários cadastrados;
 º grade anual com os meses e dias de atendimento agendado;
 º número de usuários por subgrupo;
 º colunas de informação/caracterização específi cas por grupo;
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 º no fi nal de cada agenda é anexada uma relação de todos os usuários cadastrados na área de atuação com endereço e outras 
informações específi cas relevantes.

• cada agenda contém ainda informações relevantes para a ação programática em questão:
 º agenda de hiperdia: classifi cação de risco cardiológico, presença ou não de diabetes mellitus e coluna de observações por usuário;
 º agenda de puericultura, SAD e Suspirar: data de nascimento, se desnutrição presente ou não, data de alta prevista e coluna 

de observações por usuário;
 º agenda de pré-natal: endereço e data provável do parto;
 º agenda de visitas domiciliares: apenas as informações gerais.

11.4.3. IMPORTÂNCIA:

• este sistema de agendas anuais permite:
 º reorganização do processo de trabalho na Unidade de Saúde;
 º melhora do acompanhamento individual;
 º visão rápida do acompanhamento dos usuários;
 º determinação da periodicidade do atendimento segundo risco, faixa etária e idade gestacional (segundo cada caso);
 º identifi cação fácil de faltosos propiciando busca ativa precoce;
 º avaliação de adesão ao tratamento proposto;
 º obtenção de dados epidemiológicos, tais como incidência e prevalência, de forma rápida e fácil;
 º organização e planejamento locais das ações programáticas em pauta.

11.4.4. AS AGENDAS:

• a seguir são apresentados os modelos de cada agenda de atendimento por área programática precedida da capa que contém o 
protocolo rápido próprio (quando for o caso).

11.4.4.1. Hiperdia: 

CAPA: 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES:
CONSULTAS:
• MÉDICAS:   

 º máximo de 10 consultas
 º toda segunda-feira
 º toda terça-feira      
 º marcar 5 às 13:00h e 5 às 14:30h

• DE ENFERMAGEM: 
 º máximo de 5 consultas
 º toda segunda-feira
 º marcar 3 às 13:30h e 2 às 14:00h.

• SERVIÇO SOCIAL: 
 º 1º atendimento junto com o hiperdia, retornos segundo critério do profi ssional.

• REMARCAÇÕES: sempre nas datas previstas na agenda do grupo.
• CADASTRO DE HIPERDIA:

 º  mensal.

FREQUENCIA DAS CONSULTAS:
• HAS:

◊  baixo risco: médico: 2 consultas/ano – 6/6 meses/ enfermeiro: 2 consultas/ano – 6/6 meses (intercaladas)
◊  médio risco: médico: 3 consultas/ano – 4/4 meses/ enfermeiro: 3 consultas/ano – 4/4 meses (intercaladas)
◊  alto risco: conforme avaliação – mínimo de 4 consultas/ano com o médico – 3/3 meses e 1 consulta/ano com o enfermeiro.

• DM: médico: 4 consultas/ano – 3/3 meses/ enfermeiro: 4 consultas/ano – 3/3 meses (intercaladas)
• HAS associada a DM: seguir frequência de consultas para DM.
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SOLICITAÇÃO DE EXAMES:
• anualmente: hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, triglicérides, ureia, creatinina, ácido úrico, sódio, 

potássio, EAS, PHQ, ECG, raio X de tórax em PA.
• na ausência de fi ta para glicemia capilar, a glicemia nos casos de DM deverá ser solicitada em todas as consultas.
• conforme avaliação de cada caso, outros exames deverão ser solicitados e a frequência dos exames poderá ser alterada.
• todos os exames citados no primeiro item deverão ser solicitados na admissão de novos pacientes no grupo.
• a solicitação de raios X de tórax poderá ser mais espaçada conforme avaliação de cada caso.

AGENDA:
GRUPO:  1 – SEGUNDA-FEIRA - 2010 H D                          

    A M MESES DO ANO     OBS.
    S   J F M A M J J A S O N D  

NOME:   04 01 01 05 03 07 05 02 06 04 01 06  

01     

02
03     

04     

05     

06     

07     

08
09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23   

24   

25   

26   

27   

28
29   

30   

31
32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   
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11.4.4.2. Saúde da Criança:

CAPA: 
PUERICULTURA E SAD:
CONSULTAS:
• MÉDICAS:

 º  máximo de 8 consultas
 º  toda quinta-feira
 º  marcar 4 às 13:00h e 4 às 14:30h.

• DE ENFERMAGEM: 
 º máximo de 5 consultas
 º toda terça-feira
 º marcar 3 às 13:00h e 2 às 14:00h.

• SERVIÇO SOCIAL: 
 º crianças do SAD: atendimento nas datas das consultas médicas

• REMARCAÇÕES: sempre nas datas previstas na agenda do grupo.

FREQUENCIA DAS CONSULTAS DE PUERICULTURA:
• VD de recém-nato: com uma semana de idade: enfermeiro e assistente social
• 1 mês: médico
• 2 meses: enfermeiro
• 3 meses: enfermeiro
• 4 meses: médico
• 5 meses: enfermeiro
• 6 meses: médico
• 9 meses: enfermeiro
• 12 meses: médico
• 15 meses: enfermeiro
• 18 meses: médico
• 21 meses: enfermeiro
• 24 meses: médico
SAD:
•  risco nutricional: 4/4 meses
•  baixo peso: 3/3 meses
•  muito baixo peso: 2/2 meses
• as consultas serão feitas sempre pelo médico
• atendimento social e acompanhamento familiar.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES:
• na alta da puericultura: hemograma completo, glicemia, EAS, PHQ, MIF.
• SAD: conforme avaliação
• conforme avaliação poderão ser solicitados outros exames e em outras ocasiões.  
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AGENDA:

 GRUPO 1 – quinta-feira – 2010 
DN SAD  ALTA MESES DO ANO DATA 

DA ALTA 
NA PUE-
RICUL-
TURA

  PRE-
VISTA  J F M  A M J J A S O N D

NOME    07 04 04 01 06 03 01 05 02 07 04 02
01 S N          

02 S N        

03 S N        

04 S N        

05 S N        

06 S N        

07 S N        

08 S N        

09 S N        

10 S N        

11 S N        

12 S N       

13 S N        

14 S N        

15 S N        

16 S N      

17 S N        

18 S N        

19 S N        

20 S N        

21 S N          

22 S N          

23 S N          

24 S N          

25 S N          

26 S N          

27   S N          

28   S N          

29   S N          

30   S N          
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SUSPIRAR:

GRUPO:  SUSPIRAR - 2010                                                                                                                                                       
                                                     

  MESES DO ANO  OBS.
  J F M A M J J A S O N D  

NOME:           DN 29 31 30 31 29 30 31 29 29 30  

01.    

02.
03.
04.    

05.    

06.      

07.    

08.
09.    

10.    

11.
12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.        

21.
22.        

23.        

24.        

25.          

26.          

27.        

28.              

29.              

30.                

31.                

32.                

33.                

34.                

35.                

11.4.4.3. Pré-natal:

CAPA: 
PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO:
CONSULTAS: 
• MÉDICAS: 

 º máximo de 4 consultas
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 º toda sexta-feira
 º marcar às 13:00h

• DE ENFERMAGEM: 
 º máximo de 3 consultas                                        
 º Parque Guarani: quarta-feira, à tarde
 º Granjas Betânia: terça-feira, de manhã
 º marcar apenas 1 primeira consulta/dia

• SERVIÇO SOCIAL: 
 º toda quarta-feira – agendamento feito junto com as consultas médicas até a 7ª consulta, depois, retornos a critério do 

profi ssional. 

FREQUENCIA DAS CONSULTAS:
• 1ª consulta: enfermeiro (orientar para trazer todos os documentos)
• 2ª consulta: médico/assistente social
• 3ª consulta: enfermeiro
• 4ª consulta: médico/assistente social
• 5ª consulta: enfermeiro
• 6ª consulta: médico/assistente social
• 7ª consulta: médico/assistente social
• puerpério: médico (em média 40 dias após o parto).

◊ até 34 semanas: consultas mensais; 34-36 semanas: quinzenais; após 36 semanas: semanais, sempre com o médico.

EXAMES: 
• 1ª consulta: hemograma completo, glicemia, VDRL, grupo sanguíneo ABO, fator Rh, anti- HIV 1 e 2, HBsAg, toxoplasmose 

(IgG, IgM), rubéola (IgG, IgM), citomegalovírus (IgG, IgM), EAS, PHQ, ultrassom obstétrico.
• 2º trimestre: hemograma, glicemia, EAS, PHQ.
• 32 semanas: hemograma completo, glicemia, VDRL, grupo sanguíneo ABO, fator Rh, anti-HIV 1 e 2, HBsAg, EAS, PHQ, 

ultrassom obstétrico.
• outros exames poderão ser solicitados conforme avaliação do caso.

AGENDA (SEMESTRAL):
CALENDÁRIO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL 2011 - 1º SEMESTRE

Nº NOME                                            ENDEREÇO DPP JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
    

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família448

11.4.4.4. Visitas domiciliares: 

(sem capa):

AGENDA:

ESCALA DE VD ÁREA 68: 2º SEMESTRE 2010:

NOME mês JUL AGO SET OUT NOV DEZ
 
  dias 07 14 21 28 4 11 18 25 01 08 15 22 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11.5 - EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE

11.5.1. INTRODUÇÃO:

• a educação popular em Saúde pode ser defi nida como um campo de prática e conhecimento, que se ocupa com a ligação entre 
a ação de saúde e o pensar e o fazer do dia a dia da população;

• devemos ter em mente que o “popular” contém de forma explícita ou implícita um projeto de libertação, de autonomia e de 
cogestão, cujas ações são voltadas para a construção de sujeitos sociais;

• baseia-se em uma metodologia sistematizada por Paulo Freire que preconiza, entre outras, as dimensões do diálogo, do 
respeito e valorização do saber trazido pelas pessoas. Valoriza o trabalho em equipe e o próprio saber da classe popular, suas 
estratégias de sistematização e enfrentamento da realidade para então conseguir a interação com o saber técnico;

• faz-se educação popular em Saúde quando estamos construindo cidadania e dignidade, formando indivíduos e coletividades 
com critérios de análise próprios;

• a desigualdade de saberes indica apenas diferenças entre os mesmos e não necessariamente uma hierarquia de saberes;



449A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família

• a troca de saberes é o alicerce na construção do conhecimento;
• caracteriza-se pela teoria construída a partir da prática, e não o contrário;
• o objetivo não é informar para a saúde, mas transformar saberes existentes.

11.5.2. PRINCÍPIOS:

• são eles:
 º emancipação/leitura da realidade;
 º solidariedade;
 º construção coletiva do conhecimento/ articulação entre os saberes científi co e popular;
 º compromisso com o popular;
 º integralidade nas práticas populares de cuidado – humanização;
 º conquista permanente.

• implica em:
 º autonomia;
 º participação;
 º diálogo;
 º refl exão;
 º potencialidades;
 º criatividade;
 º afetividade.

• é a pedagogia da problematização: caracteriza os problemas a serem debatidos, articula-os com a realidade e encaminha 
soluções, em um processo contínuo de refl exão-ação-refl exão;

• seu traço fundamental é o fato de tomar como ponto de partida o saber anterior da população envolvida;
• só tem condição de ser estabelecida quando ocorre uma troca de informações entre os atores do processo (educador – 

educando);

11.5.3. A PROBLEMATIZAÇÃO:

• objetivo maior: instrumentalizar a comunidade para que se torne um agente ativo na mudança da realidade;
• pontos relevantes:

 º valorização da realidade do educando;
 º valorização da criatividade;
 º aproximação entre teoria e prática;
 º não existe um detentor do conhecimento: o supervisor é apenas um facilitador;
 º a partir do momento em que o educando constrói o próprio conhecimento, ele ganha a capacidade de generalizar, de abstrair 

e teorizar;
 º usa os princípios da Andragogia (educação de adultos);
 º não separa a transformação individual da social, pois envolve uma situação grupal.

• difi culdades:
 º o tempo despendido é mais longo;
 º vai de encontro aos nossos próprios moldes de educação;
 º o facilitador tem que estar muito bem preparado para lidar com situações de confl ito que possam surgir;
 º difi culdade do facilitador de abdicar de sua posição de detentor do conhecimento.

• parte de um objetivo comum (holístico) partilhado por todos do grupo;
• exige uma conexão entre os conteúdos, de forma a facilitar o aprendizado



A Prática Diária na Estratégia Saúde da Família450

11.5.4. O PROCESSO DO APRENDIZADO:

• o aprendizado utiliza quatro esquemas distintos e complementares entre si: 
 º sensório-motor: é o da assimilação pela manipulação concreta de objetos materiais;
 º perceptivo: observação de um objeto material;
 º lógico-concreto: necessidade de ver para poder raciocinar e aceitar o raciocínio;
 º lógico-abstrato: é a fase de abstração, onde o objeto material não é mais necessário.

• segue o método do arco no eixo do aprendizado:

• a cada intervenção a realidade muda outras ações partirão desta nova realidade, e assim sucessivamente;
• quando se constrói um conhecimento, temos as seguintes características:

 º apropriação pelo educando do conhecimento que sustenta a técnica;
 º o sujeito se apropria de conceitos-chave que permitem acessar toda a rede de conhecimentos;
 º melhor desempenho;
 º constrói e fortalece o senso crítico.

11.5.5. A PRÁTICA DA ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPOS:

• ao se dispor a executar um grupo educativo, alguns passos devem ser seguidos:
1. planejamento do grupo;
2. defi nição do método;
3. preparar-se para o papel de coordenador/facilitador;
4. registro da ação educativa;
5. avaliação da ação.

11.5.5.1. Passo 1: planejamento:

• primeiramente a defi nição de uma ação educativa tem que estar intimamente ligada às prioridades percebidas pelos profi ssionais 
de saúde (dados epidemiológicos) e pela população envolvida (percepção da realidade local);

• deve haver uma unidade com as demais atividades da equipe para que seja entendida como um aspecto indissociável das 
atividades dos profi ssionais de saúde;
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• no planejamento de um grupo educativo, devemos responder às seguintes perguntas:
 º para quem? (público-alvo);
 º quem conduzirá? (profi ssionais envolvidos);
 º quando? (data, horário, duração);
 º onde? (local);
 º para que? (objetivos);
 º como? (materiais e métodos);
 º como registrar? (registro de todos os passos da ação);
 º foi produtiva? (avaliação).

• itens que devem, portanto, constar do planejamento:
 º problema;
 º justifi cativa;
 º recursos/insumos (recursos humanos, local, materiais, recursos didáticos);
 º método;
 º meta;
 º tempo (sequência das atividades);
 º avaliação: no momento e em longo prazo.

• deve-se explicitar que o objetivo tem que estar de acordo com os passos do planejamento e tem que poder ser medido. Deve 
estar “casado” com a avaliação e ter um recorte adequado que possa ser atingido;

• a meta deve ser realista e possuir um tempo pré-defi nido viável. Deve ser fi xada em indicadores micro (não macro, como, p. 
ex., taxa de mortalidade);

• o registro é a base para nossa avaliação e para a refl exão do que estamos fazendo e deve ser pensado antes da reunião começar 
(como e quem irá fazê-lo);

• tanto o planejamento escrito como o registro da atividade devem ser cuidadosamente guardados, uma vez que estaremos 
produzindo conhecimento e outras pessoas podem aprender com a nossa experiência;

• muito importante: temos que ter domínio técnico sobre o assunto a ser discutido, mas, ao mesmo tempo, devemos estar 
abertos a questionamentos sobre o nosso saber por parte da população – ou seja, também devemos dominar o método 
educativo (a prática educativa).

11.5.5.2. Definição do método: a prática educativa:

• ingredientes da prática educativa:
 º partir sempre da realidade do grupo: tentar compreender o que as pessoas estão pensando/fazendo – vivenciar os diferentes 

horizontes culturais que irão se misturando, se diluindo, atingindo uma nova percepção compartilhada por todo o grupo, 
incluindo os profi ssionais envolvidos;

 º realizar a refl exão sobre as questões levantadas: signifi ca problematizar sobre o assunto em pauta para conseguir iniciar o 
diálogo e induzir a refl exão. Perguntas norteadoras: Por quê? Como assim? Elas permitem que todo o grupo preste atenção 
ao problema e refl ita sobre ele;

 º voltar ao problema inicial com outros olhos e ressignifi cados: resulta de um entendimento entre todos os participantes, o que 
pode ser demorado, dependendo da complexidade do assunto.

• técnicas ou dinâmicas são ferramentas do processo educativo e têm que ser coerentes com a proposta pedagógica. Elas devem 
permitir a participação, a discussão, a ressignifi cação e a refl exão. Quem a coordenar deve saber fazê-la e ter bem claros os 
objetivos que pretende alcançar. Defi nir previamente as dinâmicas que serão utilizadas não deve engessar o processo – se o 
desenrolar da ação educativa exigir mudanças, devemos nos adaptar.
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11.5.5.3. Preparar-se para o papel de coordenador/facilitador:

• coordenar é: saber integrar e animar o grupo; conduzi-lo na busca dos objetivos propostos; saber o que, como e quando 
perguntar; saber opinar e calar; prestar atenção à linguagem utilizada e compreendê-la;

• não haverá uma boa coordenação sem clareza retórica, compromisso, domínio da metodologia e conhecimento;
• o coordenador deve conduzir o processo sem manipulá-lo, assumir o diálogo como principal ferramenta, ousar se expor e se expressar, 

reconhecer que o processo do saber não é individual e entender que confessar nossa ignorância permite nos conhecer mais;
• portanto, é papel do coordenador:

 º organizar de forma sistemática as situações para que o processo possa ser conduzido;
 º usar a observação e a refl exão;
 º tarefa “artesanal” de criação e recriação;
 º aprender permanentemente;
 º juntar progressivamente o processo com a realidade.

11.5.5.4. Registro da ação educativa:

• permite aprender de forma duradoura com o trabalho educativo;
• deve ser feito por outra pessoa que não o coordenador da atividade;
• formas de registro:

 º à mão;
 º com fi lmadora;
 º com gravador;
 º com máquina fotográfi ca (associar a outro tipo de registro).

• qualquer que seja a forma usada, o grupo deve estar a par do registro e concordar com ele;
•  registros devem ser guardados e revistos: eles não só permitem o aprendizado como também uma avaliação crítica para 

melhoria constante das ações educativas.

11.5.5.5. Avaliação da ação:

• é fundamental para seu desenvolvimento;
• deve ser constante (permanente);
• objetivos claros fundamentam o que vamos avaliar;
• temos dois momentos de avaliação imediata da ação: 

 º pelos participantes do grupo (pode ser usada a avaliação por fi chas coloridas: vermelho – ruim; amarelo – regular; verde 
– bom). Deve contemplar o que foi vivenciado, a visão dos integrantes do grupo sobre a avaliação, o grau de satisfação e 
sugestões;

 º entre os profi ssionais da equipe que coordenou a ação: análise crítica.
• avaliação em longo prazo:

 º pela revisão dos registros feitos;
 º pelo impacto esperado da ação nas demandas de saúde (dados diretos ou subjetivos, mas perceptíveis). 

11.5.6. GRUPOS EDUCATIVOS E DE CONVIVÊNCIA DA UBS PARQUE GUARANI:

11.5.6.1. Mural do Parque/sala de espera:

• Com rodízio entre as equipes;
• Os R2 supervisionarão;
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• Estipular os temas conforme o calendário do Ministério da Saúde ou da OMS, ou o que estiver em foco no momento, tentar 
defi nir na reunião geral de planejamento quais serão os temas daquele mês;

• Montagem do mural será no primeiro dia útil de cada mês, com o início da nova SALA DE ESPERA no dia seguinte à 
montagem do MURAL DO PARQUE, com participação dos estagiários que estiverem na UAPS.

11.5.6.2. Planejando sua família:

• De dois em dois meses uma equipe será responsável;
• Três dias para passarmos o tema;
• Foi solicitado mudar o planejamento para melhorá-lo, pois diversas mulheres já fi zeram este grupo.

11.5.6.3. Suspirar:

• Reuniões mensais;
• No mesmo dia do atendimento médico, fazer sala de espera de 20 a 30 minutos;
• Envolver toda a equipe, todos os profi ssionais, independente da categoria;
• Fazer visita domiciliar pelo Serviço Social e Enfermagem;
• Fazer uma reunião prévia para explicar como é o Programa SUSPIRAR:

11.5.6.4. Grupo de direitos reprodutivos para adolescentes:

• Desenvolvido em parceria com a escola;
• Oportunidade para esclarecimento de dúvidas em um grupo de semelhantes, o que os deixa mais à vontade.
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11.5.6.5. Encontro de gestantes:

• Agrupar as gestantes por trimestre de gestação, assim cada gestante passará por três reuniões,
• A abordagem deverá ser de acordo com as transformações que ocorrem em cada trimestre.

11.5.6.6. Grupo de climatério: 

• Mulheres que vierem com a queixa na demanda, abordar com solicitação de exames; e encaminhar para o Instituto da Mulher 
as que necessitarem;

• Dois grupos para cada equipe.

11.5.6.7. Viver com arte:

• Grupo semanal de artesanato;
• Rodízio de diferentes formas.

11.5.6.8. Cinema no Parque:

• Organização com o Auxiliar de Enfermagem Jader;
• Uma sexta-feira por mês.

11.5.6.9. Projeto dos adolescentes: 

• Desenvolvido em parceria com as escolas;
• Objetiva formar multiplicadores entre os adolescentes;
• Aborda temas do universo juvenil: violência, drogas, direitos reprodutivos, direitos do adolescente, etc;
• Feito em separado para cada área.

11.5.6.10. Grupo de prevenção de problemas de coluna:

• periodicidade segundo o interesse da comunidade;
• foco na correção de vícios posturais;
• proporciona também troca de experiências entre os usuários.
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