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PREfÁCIO

O cenário era desafiador.

Lidar com a área de pessoal sempre foi uma das maiores, senão a maior das provações 
de qualquer gestor. No entanto, assumir a chefia do Departamento-Geral do Pessoal 
representava ser muito mais do que isso.

Não se tratava de ser, simplesmente, o responsável por gerenciar cerca de setecentos 
e cinquenta mil vidas. No Exército, isso não basta. Se numa empresa normal você 
gerencia pessoas, aqui você as compromete. Chamamos isso de “Gestão de Vidas”. 
Militares da ativa, inativos, pensionistas e seus dependentes; servidores civis da 
ativa, inativos e pensionistas; pensionistas de ex-combatentes; cadetes, alunos 
de estabelecimentos de ensino e soldados do efetivo variável, enfim, todos 
que fazem parte da Família Verde-Oliva precisam sentir-se permanentemente 
apoiados e amparados.

Confesso que os primeiros dias à frente do DGP foram de muitos desafios. A 
análise inicial dos objetivos do Departamento descortinou um cenário bem 
mais complexo daquele que eu supunha anteriormente. E uma conclusão era 
inevitável: precisaríamos de foco, de dedicação e, principalmente, de eleger o 
objetivo principal, pela sua importância, sensibilidade e urgência.

É como nos disse, uma certa vez, um grande pensador: “foco não é o fato de 
o gestor ter de dizer SIM a tudo aquilo que é importante, mas a capacidade de 
dizer NÃO ao que é importante, porém não é imprescindível.”

Assim, elegemos o nosso foco prioritário: a Revitalização da Saúde Assistencial 
do Exército.

A importância da saúde para o bem-estar e a tranquilidade das nossas famílias é 
inconteste. Diante disso, e considerando o cenário geral de enorme crise por que 
passa o Sistema de Saúde do Brasil, foi necessário estabelecê-la como nossa priori-
dade número 1. Com uma grande quantidade de planos de saúde em processos de 
liquidação e recuperação judicial, além de uma inflação médica anual da ordem de 
19%, nós não poderíamos esperar que essa crise também batesse às nossas portas. 
Precisávamos atuar proativamente e com grande energia.

Dentro desse contexto, diversas medidas foram sendo tomadas, para evitar uma grave 
crise que, segundo nossas previsões iria eclodir em 2020. Inicialmente, procuramos 
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conscientizar todos aqueles que integram a Estrutura de Saúde da Força Terrestre (inte-
grantes do DGP, Comandantes de Regiões Militares, Inspetores de Saúde e Diretores das 
nossas Organizações de Saúde), por meio de videoconferências, palestras e visitas de 
orientação.

Posteriormente, realizamos o Simpósio de Saúde/2017, nas instalações do nosso HCE, 
em fevereiro, no Rio de Janeiro. De lá, saímos totalmente alinhados e com uma grande 
quantidade de Boas Práticas levantadas, com o potencial de permear nossas OMS com os 
anticorpos da imunização da anunciada crise.

Uma delas dizia respeito, exatamente, à elaboração dos necessários protocolos de saúde. 
Um trabalho meticuloso e persistente realizado pelos integrantes do Hospital Central do 
Exército (HCE), Organização Militar de Saúde estratégica (OMS), que enxergaram a gran-
de oportunidade de serem padronizados os procedimentos na área da saúde, nivelando-
-os em alto grau de qualidade.

E assim foi feito. Uma Boa Prática que merece nossos efusivos elogios.

E os efeitos dessa grandiosa tarefa não se restringem aos limites do HCE. Eles estão sendo 
disseminados pelas nossas demais OMS, com o poder de melhorar, paulatinamente, a 
qualidade do Sistema de Saúde do nosso Exército, como sempre tem sido feito.

São exemplos como esse que farão com que, no futuro, a leitura do passado mostre que, 
mais uma vez, o Exército soube enfrentar um grave problema com visão prospectiva, 
proatividade e pessoas comprometidas, pois, neste exato momento, nós estamos cons-
truindo o nosso amanhã.

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado!

Prossigam firmes e motivados, pois o nosso desafio é grande e o trabalho a ser executa-
do continuará bastante árduo.

Que todos que utilizarem este magnífico trabalho percebam que estarão sendo partí-
cipes de um grupo que enfrentou o desafio de manter o Sistema de Saúde do Exército 
sustentável, eficiente e voltado para os verdadeiros interesses da Instituição: ter uma 
Sistema de Saúde Assistencial à altura da Família Militar.

Parabéns aos integrantes do HCE pelo belo trabalho realizado!

Missão cumprida!

Vamos em frente!

General de Exército Manoel Luiz Narvaz PAFIADACHE 
Chefe do Departamento-Geral do Pessoal

PREfÁCIO
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APRESENTAÇÃO

Com o propósito de possibilitar uma assistência médica segura e de qualidade na 
Unidade de Emergência (UE), o Hospital Central do Exército (HCE), por intermédio 
da Chefia da UE, juntamente com as clínicas diretamente envolvidas, o Gabinete 
do Diretor e a Assessoria de Excelência Gerencial (AEG), disponibiliza os protocolos 
médicos de diversas especialidades, dando um passo inicial importante para 
auxiliar os profissionais que trabalham na Unidade de Emergência a prestarem um 
atendimento humano e tecnicamente correto e ágil, amparado pelo que a literatura 
médica mais atual preconiza.

A composição dos assuntos aqui elencados é norteada pelos temas de interesse 
médico mais constantes e relevantes de diferentes especialidades no cenário da 
Emergência.

Cabe enfatizar que a preocupação maior de todos os envolvidos nesta tarefa de 
elaborar e reunir os presentes protocolos é a busca pelo atendimento médico que 
concilia a qualidade técnica com o respeito pelo nosso usuário: razão maior de 
todos os esforços empreendidos pela Direção do Hospital Central do Exército e 
todo seu corpo clínico.

Que este conjunto de protocolos seja sempre útil aos médicos, servindo como 
fonte constante de consulta, e que ele represente mais uma etapa na consolidação 
de um hospital compromissado com a qualidade e a segurança da assistência e 
sempre preocupado com nossos usuários e profissionais.

General de Exército Walter Souza BRAGA NETTO 
Comandante Militar do Leste





INTRODUÇÃO

O Hospital Central do Exército representa, para a história da Medicina Militar Brasileira, 
um acervo dos mais significativos. Um grande e importante trabalho, focado na 
assistência à saúde,  vem sendo realizado nesta Organização Militar há mais de dois 
séculos, onde tanto o acompanhamento quanto a participação no progresso da 
ciência médica têm sido a grande preocupação dos gestores ao longo dos anos 
com o propósito de manter o Serviço de Saúde sempre alinhado às mais modernas 
tecnologias voltadas para a assistência à saúde.

Hoje, mantendo seu compromisso de proporcionar o melhor atendimento de 
saúde à Família Militar, o Hospital Central do Exército desenvolve um importante 
trabalho voltado para o Ensino Médico com a criação de diversos cursos de Pós-
Graduação e Residência Médica e de Enfermagem, formando profissionais mais 
capacitados, designados a suprir as necessidades de especialistas nas diversas 
Organizações Militares do nosso Exército. 

Nesse contexto, foram criados os Protocolos de Urgência e Emergência e o Guia 
Médico, objetivando a padronização do cuidado médico prestado aos usuários 
não só no HCE, mas em todas as Organizações Militares de Saúde, nas mais 
diversas especialidades, assegurando, dessa forma, a elevação dos parâmetros 
de qualidade assistencial e a obtenção de maior agilidade, segurança e resposta 
terapêutica.

Para facilitar a compreensão e a consulta, os Protocolos foram divididos em três 
volumes, nas especialidades clínicas, cirúrgicas, pediatria, ginecologia e obstetrícia; 
já o Guia Médico contém orientações para o uso racional de antimicrobianos e 
recomendações para as solicitações de exames de imagem.

Nas páginas desses Protocolos e Guias poderão ser consultados, de forma rápida, 
prática e objetiva, relevantes aspectos sobre as patologias mais comuns em algumas 
especialidades no cenário da emergência.

Não há o propósito de esgotar os temas, pois sua amplitude e complexidade são inegáveis. 
Objetiva-se, com esta publicação, gerar informações e recomendações que possibilitem 
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ao médico dinamizar condutas consistentes, valendo-se, inclusive, do fluxograma de 
ações recomendado ao final de cada  assunto.

Trata-se de uma iniciativa resultante da motivação do corpo clínico do HCE, desejoso dos 
melhores meios para uma assistência de qualidade, alinhada com as boas práticas na 
saúde, conforme muito bem preconizado e estimulado pelo nosso Departamento-Geral 
do Pessoal.

Isto posto, desejo que os Protocolos e Guias confeccionados pelos médicos do HCE se 
consolidem como importantes instrumentos para a atuação de nosso corpo clínico, 
reafirmando os pacientes como propósito maior para todos os esforços empenhados, 
bem como sirvam de inspiração para outros profissionais e OMS manterem o Serviço de 
Saúde do Exército sempre na vanguarda.

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 
“Cuidar de você nos motiva.”

General de Brigada Médico Alexandre FALCÃO Corrêa 
Diretor do HCE
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1 ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO 
SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
Elaboração: Maj Paulo Henrique Lyra Franco
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Angina Instável (AI) é uma das principais causas cardiovasculares de atendimen-
to em setores de emergência, sendo que um significativo percentual cursará com 
elevação de marcadores de injúria miocárdica, configurando Infarto Agudo do 
Miocárdio sem Supradesnível de ST (IAMSSST). O complexo AI/IAMSSST possui 
apresentação variada e acarreta diversas morbidades, conforme o contexto clínico.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A principal forma de apresentação da AI/IAMSSST é a dor torácica, que deverá ser 
avaliada com prioridade, conforme o Protocolo de Dor Torácica. 

A Angina Instável se caracteriza pelo surgimento recente ou evolução acelerada 
de sinais e sintomas de isquemia miocárdica, enquanto o IAMSSST é caracteri-
zado pela ocorrência de sinais e sintomas de isquemia miocárdica associados à 
elevação de marcadores bioquímicos, porém, sem a elevação do segmento ST.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
A abordagem diagnóstica da AI/IAMSSST inicia-se pela avaliação da dor torácica pelo 
respectivo protocolo e deve ser complementada pela classificação do evento, estrati-
ficação de risco cardiovascular, realização de exames seriados e determinação da indi-
cação de estudo invasivo.
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3.1. Classificação do quadro e estratificação de risco cardiovascular
Deverá ser realizada a classificação do quadro anginoso através da Classificação 
de Braunwald, e associando a estratificação de risco de eventos cardiovasculares 
maiores (óbito, reinfarto ou necessidade de revascularização de urgência através 
do escore TIMI).

A) Classificação de Braunwald

Utiliza três critérios: a gravidade dos sintomas, as manifestações clínicas e a inten-
sidade do tratamento.

1. Gravidade dos sintomas

Classe I – Angina de início recente (menos de dois meses), frequente ou de grande 
intensidade (três ou mais vezes ao dia), acelerada (evolutivamente mais frequente 
ou desencadeada por esforços progressivamente menores).

Classe II – Angina de repouso subaguda (um ou mais episódios em repouso nos 
últimos 30 dias, o último episódio ocorrido há mais de 48 horas).

Classe III – Angina de repouso aguda (um ou mais episódios em repouso nas últi-
mas 48 horas).

2. Circunstâncias das manifestações clínicas

Classe A – Angina instável secundária (anemia, febre, hipotensão, hipertensão não 
controlada, emoções não rotineiras, estenose aórtica, arritmias, tireotoxicoses, 
hipoxemia etc).

Classe B – Angina instável primária.

Classe C – Angina pós-infarto do miocárdio (mais de 24 horas e menos de duas 
semanas).

3. Intensidade do tratamento

Classe 1 – Sem tratamento ou com tratamento mínimo.

Classe 2 – Terapia antianginosa usual.

Classe 3 – Terapia máxima.

B) Escore de risco TIMI

Utiliza sete critérios, consignando um (1) ponto a cada:

•	 idade ≥ 65 anos;
•	 dor anginosa iniciada há < 24 h;
•	 uso de AAS nos últimos 7 dias;
•	 infradesnível de ST> 0,5 mm;
•	 elevação de marcadores de injúria miocárdica;

1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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•	 doença arterial coronariana (DAC) prévia;
•	 três ou mais fatores de risco para DAC (HAS, DM, hipercolesterolemia, tabagis-

mo, história familiar).

0–2 pontos     baixo risco

3–5 pontos      risco intermediário

6–7 pontos    alto risco

3.2. Eletrocardiograma
Todo paciente com AI/IAMSSST já deve ter o ECG realizado desde a admissão no 
setor de Emergência. O ECG deve ser repetido com intervalo de três horas do 
inicial nos pacientes em observação e/ou caso ocorram mudanças no quadro clíni-
co (retorno de sintomas, hipotensão, etc.).

A presença de infradesnível de ST ≥ 0,5 mm, bloqueio completo de ramo esquerdo 
(BRE), taquicardia ou bradicardia comportam pior prognóstico.

Todo paciente com AI/IAMSSST deve ser mantido sob monitorização contínua 
de ECG.

3.3. Marcadores bioquímicos
Devem ser realizados de forma seriada:

a) CKMB massa: apresenta maior sensibilidade e especificidade que a CKMB ativi-
dade, pois inicia a elevação após 4 h da injúria miocárdica. Pode apresentar falso 
positivo em torno de 4% dos casos em virtude de lesões musculares, trauma, ou 
presença de macromoléculas de creatinoquinase.

b) Troponina I: mais específica que a CKMB massa, mantém-se elevada além das 
24 h do evento.

O diagnóstico de IAMSSST será feito caso ocorra a elevação de CKMB massa em 
duas medidas consecutivas ou uma medida com nível duas vezes superior ao limi-
te máximo da normalidade. No caso da Troponina I, o diagnóstico de IAMSSST será 
feito pela elevação acima do limite superior do normal.

Caso ocorra elevação de CKMB massa com Troponina I normal, a decisão clínica 
baseia-se nesta última.

A elevação isolada de Troponina I com CKMB massa normal não indica IAMSSST, 
mas AI de alto risco.

CARDIOLOgIA1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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3.4. Ecocardiograma
O Ecocardiograma Transtorácico (ECOTT) permite a avaliação estrutural e funcio-
nal do coração, auxiliando no diagnóstico diferencial com patologias de aorta, 
pericárdio e valvulopatias.

Embora um ECOTT normal em repouso não afaste AI/IAMSSST, a presença de alte-
rações de motilidade segmentar aumenta a probabilidade de causa isquêmica.

A avaliação da performance cardiovascular, tanto pela Fração de Ejeção ventricular 
(FE) quanto pela análise subjetiva da contratilidade, permite melhor orientação da 
terapêutica medicamentosa.

3.5. Angiotomografia coronariana
A Angiotomografia Coronariana (ATC) tem demonstrado valor na estratificação 
de risco nas síndromes isquêmicas agudas em virtude de seu valor preditivo 
negativo alto.

Tem indicação nos pacientes com escore de risco baixo / intermediário que apre-
sentem ECG inconclusivo e marcadores de injúria miocárdica normais.

3.6. Cineangiocoronariografia
Nos pacientes com AI/IAMSSST, a realização de Cineangiocoronariografia (CAT) 
deve ser realizada em até 48 horas naqueles com escore de risco intermediário 
a alto (TIMI ≥ 3), já que a estratégia de estratificação invasiva evidenciou melhor 
relação custo-eficácia.

Além do escore de risco TIMI ≥ 3, são considerados indicadores de alto risco, justi-
ficando CAT em caráter urgente, os seguintes:

•	 angina ou isquemia recorrente, a despeito de terapia otimizada;
•	 níveis elevados de troponina;
•	 nova depressão de segmento ST;
•	 angina ou isquemia recorrente associada a sinais de insuficiência cardíaca;
•	 disfunção ventricular subjacente (FE< 40%);
•	 instabilidade hemodinâmica;
•	 taquicardia ventricular sustentada;
•	 intervenção coronariana nos últimos 6 meses;
•	 cirurgia prévia de revascularização miocárdica.

1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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4. TRATAmENTO

4.1. Princípios gerais
Todo paciente com risco intermediário ou alto deverá ser internado na Unidade 
Coronariana assim que possível.

Os pacientes com risco intermediário ou alto são elegíveis para realizar investiga-
ção por cineangiocoronariografia (CAT) em até 48 horas do início dos sintomas, a 
não ser que apresentem co-morbidades importantes (p.ex. Insuficiência hepática), 
baixa expectativa de vida ou que a priori recusem a possibilidade de tratamento 
de revascularização miocárdica.

Pacientes com risco baixo devem ter sua investigação realizada em até 24 horas 
para definir-se alta ou internação hospitalar.

4.2. Oxigenioterapia
A suplementação de oxigênio deve ser realizada nos pacientes com risco interme-
diário ou alto e mantida até 4 h após a cessação dos sintomas, exceto se houver 
queda persistente de oxigenação em ar ambiente.

Dose: 2–4 L/min.

4.3. Analgesia
Indicada nos casos de dor persistente ou recorrente, a despeito do uso de nitratos. 
Deve ser realizada com doses seriadas para evitar depressão respiratória e hipo-
tensão, mantendo-se aferição frequente de pulso e pressão arterial.

Morfina: 2–4 mg IV diluído a cada 5 minutos, até máximo de 25 mg.

Em caso de alergia a morfina: Meperidina (Dolantina) 20–50 mg IV.

4.4. Nitratos
Devem ser utilizados para controle da dor anginosa, especialmente nos pacientes 
de risco intermediário ou alto.

A administração sublingual ou intravenosa tem igual eficácia, sendo a última 
preferida para manutenção do efeito nos casos de dor recorrente ou para auxiliar 
o controle da hipertensão arterial.

É contraindicada em pacientes com hipotensão (PA sistólica < 100 mmHg ou que 
fizeram uso de sildenafil ou similares nas últimas 24 h).

CARDIOLOgIA1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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•	 Dinitrato de isossorbida 5 mg: 1 cp SL a cada 5 minutos (até máximo de 15 mg).
•	 Nitroglicerina: 10 a 200 mcg/min – diluição:
 – 1 ampola de 5 ml + 245 ml SG 5% ou SF 0,9% (6 ml/h = 10 mcg/min);

 – 1 ampola de 10 ml + 240 mL SG 5% ou SF 0,9% (3 ml/h = 10 mcg/min).

4.5. Betabloquadores
Atuam reduzindo primariamente a frequência cardíaca, podendo diminuir a 
pressão arterial e o consumo de oxigênio miocárdico e potencializar o efeito 
anti-isquêmico dos nitratos.

São contraindicados em pacientes com hipotensão, bradicardia e sinais de disfunção 
ventricular esquerda (presença de terceira bulha, crepitações pulmonares, etc.).

A preferência é para a via oral, iniciando com a menor dose, a fim de manter a FC em 
torno de 60 bpm. A via endovenosa pode ser usada, com cautela, em caso de dor 
isquêmica persistente ou taquicardia não compensatória de insuficiência cardíaca.

Durante a administração IV, mensurar seriadamente pulso, pressão arterial, auscul-
ta pulmonar, e monitorizar ECG.

•	 Atenolol: 25–50 mg VO 12/12 h;
•	 Metoprolol 5 mg/5 ml: 5 mg IV lento (1–2 min); pode-se repetir a dose a cada  

 5 minutos (máximo 15 mg).

4.6. Antiplaquetários
Os agentes antiplaquetários têm impacto direto na redução de eventos cardiovas-
culares maiores.

O Ácido Acetilsalicílico (AAS) deve ser administrado a todos os pacientes com 
síndrome isquêmica, exceto em caso de alergia conhecida ou presença de sangra-
mento digestivo ativo.

Pacientes com risco intermediário ou alto devem receber, além do AAS, o 
Clopidogrel ou Ticagrelor. Em virtude do início mais rápido de ação e da maior 
taxa de antiagregação plaquetária, o Ticagrelor, se disponível, deve ser preferido 
ao Clopidogrel.

Em pacientes com alergia a AAS, deve-se usar outro antiadesivo plaquetário em 
substituição.

•	 AAS 100 mg: dose de ataque 200 mg, manutenção 100 mg/dia.
•	 Ticagrelor 90 mg: dose de ataque 180 mg, manutenção 90 mg/dia.
•	 Clopidogrel 75 mg: dose de ataque 300 mg, manutenção 75 mg/dia.

1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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4.7. Heparinas
Todos os pacientes com AI/IAMSSST devem receber heparinização, que reduz os 
eventos cardiovasculares maiores.

A preferência é pela Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) em virtude da facili-
dade de administração, não necessidade de controle laboratorial e eficácia similar 
à da Heparina Não Fracionada (HNF).

A HNF deve ser preferida nos pacientes com perfil de alto risco que tenham indica-
ção de realizar CAT em caráter urgente.

•	 Enoxaparina: 1 mg/kg SC 12/12 h.
– 0,75 mg/kg SC 12/12 h (pacientes com mais de 70 anos);

– 1 mg/kg SC 1 x/dia (clearance de cretinina ≤ 30 ml/min).

•	 Heparina: apresentação frasco 5 ml / 25000 U;
– diluição: 5 ml em 245 ml SG 5%;

– dose: ataque bolus de 5000 U (1ml).

– manutenção: iniciar com 10 ml/h (1000 U/h); ajustar infusão para PTT 2 a 3 x  
   o normal; avaliar PTT 4/4 h.

5. REfERêNCIAS
GLUCKMANN, T. J. et al A Simplified Approach to the Management of Non–ST-Segment Elevation Acute 

Coronary Syndromes. JAMA, January 19, 2005–Vol. 293, No. 3, 2005.

HILAL-DANDAN, R. BRUNTON, L. L. Goodman and Gilman’s Manual of Pharmacolgy and Therapeutics. 

2. ed. New York, EUA: McGraw Hill, 2011.

NICOLAU, J. C. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo 

do Miocárdio sem Supradesnível do segmento ST. 2. ed. – Atualização 2013-2014. Arq. Bras. Cardiol. Vol. 
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6. ANExO 
1) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRADESNÍVEL 
DE ST

•	Monitorização
•	Acesso	venoso
•	Oxigênio
•	Analgesia
•	Nitrato
•	Antiagregante	plaquetário
•	Heparinização

Estratificação 
invasiva precoce

Estratificação 
de risco

Risco baixo

Estratificação 
invasiva em 72 h

Internação em 
UNICOR / CTI

Internação em 
enfermaria

Angina instável / 
IAMSSST

Medidas 
iniciais

Risco alto / 
intermediário
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2 DOR TORÁCICA
Elaboração: Maj Paulo Henrique Lyra Franco
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A dor torácica é uma causa comum de atendimento em emergências, sendo que 
entre 15 e 30% dos casos correspondem realmente a Síndrome Coronariana Aguda 
(Infarto Agudo do Miocárdio ou Angina Instável). Em virtude da alta morbimortalida-
de cardiovascular associada à Síndrome Coronariana Aguda (SCA), o paciente com 
queixa de dor torácica deve ter o seu atendimento realizado de forma diferenciada.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
O paciente com dor torácica deve ter as características do sintoma analisados 
para diferenciar a dor anginosa da não anginosa.

A dor anginosa típica tem por características:

•	 dor ou desconforto em opressão ou queimação em região precordial 
ou retroesternal;

•	 pode haver irradiação para membro superior esquerdo, mandíbula, 
membro superior direito;

•	 frequentemente acompanhada de sudorese, náuseas, vômito ou 
dispneia;

•	 duração de minutos;
•	 idoso e mulheres podem ter dor pouco intensa ou dispneia como 

manifestação.
Como diagnóstico diferencial de dor precordial aguda, temos:

a) Dissecção aguda de aorta

•	 mais comum em pacientes hipertensos, com trauma torácico recente;
b) Síndrome de Marfan

•	 dor torácica anterior dilacerante de início súbito;
•	 irradiação para pescoço, dorso ou mandíbula;
•	 pode haver sopro de regurgitação aórtica e assimetria significativa de pulsos de 

membros superiores;

1. ANgINA INSTÁVEL / INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO SEm SUPRADESNÍVEL DE ST
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c) Embolia pulmonar

•	 comumente, há situação predisponente para trombose venosa profunda;
•	 o sintoma mais comum é a dispneia;
•	 dor torácica de inicio súbito;
•	 presença de taquipneia e taquicardia; pode haver cianose;
d) Pericardite

•	 dor de característica pleurítica retroesternal ou torácica esquerda;
•	 piora com decúbito e deglutição, melhora com inclinação de tórax;
•	 pode haver presença de atrito pericárdico;
e) Prolapso valvar mitral

•	 dor em pontada, de localização variável e curta duração;
•	 sem irradiação;
•	 sem relação clara com esforço;
f ) Refluxo esofageano

•	 dor retroesternal em queimação ou opressiva (menos comum);
•	 melhora com posição ereta ou uso de antiácidos;
•	 pode melhorar com nitratos ou bloqueadores de canal de cálcio;
g) Dor ulcerosa péptica

•	 dor mais frequentemente epigástrica;
•	 ocorrência mais comum após alimentação;
•	 dor à palpação de região epigástrica;
h) Costocondrites

•	 mais comum em idosos ou após esforços físicos;
•	 dor tipo pleurítica, localizada sobre a articulação costocondral;
•	 piora à palpação.

De acordo com suas características, a dor torácica será classificada como:

•	 Tipo A: claramente anginosa;
•	 Tipo B: possivelmente anginosa;
•	 Tipo C: possivelmente nãoanginosa;
•	 Tipo D: claramente nãoanginosa;

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Pacientes com dor torácica tipos A / B
•	 Realizar ECG de 16 derivações em até 10 minutos da admissão na Unidade de 

Emergência (UE).

2. DOR TORÁCICA
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•	 Admitir em leito com monitorização, instalar Oxigenioterapia e obter acesso  
venoso.

•	 Avaliação clínica e do ECG pelo médico da UE.

Critérios clínico-eletrocardiográficos diagnósticos de SCA:

Iniciar MONABCE (morfina, oxigênio, nitrato, AAS, betabloqueador, clopidogel e 
estatina).

– Protocolo de IAMCSST ou IAMSSST/AI.

Critérios clínico-eletrocardiográficos não diagnósticos de SCA: 

– ECG seriado: admissão, 3h e 9 h.

– marcadores de injúria miocárdica seriados (Mioglobina, CPK, CK 
   massa, Troponina I): admissão, 3h e 9 h.

– se confirmada SCA, iniciar protocolo de IAMSSST/AI.

3.2. Pacientes com dor torácica tipo C
•	 Realizar ECG à admissão.
•	 Manter sob observação em leito.
•	 Avaliação clínica e de ECG pelo médico da UE.

Critério clínico-eletrocardiográficos não diagnóstico de SCA:
– repetir ECG e marcadores de injúria miocárdica 3 h após admissão.

3.3. Pacientes com dor torácica tipo D
•	 Realizar ECG à admissão.
•	 Avaliação clínica e de ECG pelo médico da UE.
•	 Sem alterações no ECG: investigar causa não coronariana para dor.
•	 Alterações no ECG: conduzir conforme item 3.1 ou 3.2.

4. TRATAmENTO
Todo paciente com evidência clinico-eletrocardiográfica de SCA deverá ser tratado, inicial-
mente, com o esquema MONABCE:

Oxigênio:
•	 suplementação de oxigênio por máscara, 3 a 5 L/min, para manter SaO2 maior 

que 90%.

CARDIOLOgIA2. DOR TORÁCICA
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Antiagregante plaquetário:
•	AAS:
– ataque: 200 mg VO / manutenção: 100 mg VO/dia; 
– para todo paciente com SCA;

•	Ticagrelor:	
– ataque: 180 mg VO / manutenção: 90 mg VO 12/12 h;
– para todo paciente com SCA sem contraindicação;

Contraindicações ao Ticagrelor: FC < 50 bpm, IR em hemodiálise, cirrose hepática, 
asma, BAV 1º grau > 240 ms, BAV 2º ou 3º graus, uso de varfarina, uso de claritro-
micina, sangramento ativo;

•	Clopidogrel:
– ataque: 300 mg VO / manutenção: 75 mg VO/dia;
– uso em caso de contraindicação ao Ticagrelor;

Nitrato:
•	 Isossorbida 5 mg SL se PA sistólica > 90 mmHg; repetir em caso de persistência 

de dor precordial a cada 5 minutos (dose máxima 15 mg);

•	 Nitroglicerina IV contínua se dor anginosa em vigência de hipertensão modera-
da a severa (10 a 200 mcg/min); ajuste de dose a cada 5–10 minutos.  

Betabloqueador IV:
•	 Metoprolol 2,5 a 5 mg em pacientes hemodinamicamente estáveis com FC 

entre 60 e 100 bpm; repetir dose, se necessário, a cada 10 minutos (dose máxi-
ma 15 mg);

Contraindicações a betabloqueador: ICC , FC < 60 ou > 100 bpm, bloqueio AV.

Morfina:
•	 2 a 4 mg IV, a cada 5 minutos se necessário (quando o paciente estiver com dor 

refratária).

Atorvastatina:
•	 40 mg/dia

5. REfERêNCIAS
BASSAN, R.; PIMENTA, L.;   LEÃES, P. E.; TIMERMAN, A. I Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência. 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq. Bras. Cardiol. 2002; 79 (supl II ): 1, 2012. Disponível em: <http://publi-
cacoes.cardiol.br/consenso/2002/7903/Toracica.pdf>. Acesso em: mar. 2017.

HILAL-DANDAN, R. BRUNTON, L. L. Goodman and Gilman’s Manual of Pharmacolgy and Therapeutics. 

2. ed. New York, EUA: McGraw Hill, 2011.
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6. ANExO
2) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DOR TORÁCICA

Alta com teste 
provocativo em 72 h

Suspeita de dor anginosa?

Não

SCA com 
SST ou

BRE novo

Sim

ECG ou 
enzimas +

Dor Torácica

ECG de 16 derivações

Dor tipo D

SCA sem SST

MONABCE

MONABCETrombólise x 
Angioplastia

Internação

Dor tipo A ou B 
ou dor tipo C com 

fatores de risco

Enzimas e ECG 
seriado

Dor tipo C sem 
fatores de risco

ECG e enzimas 
normais

Classificação da dor 
•	Tipo	A:	definitivamente	anginosa
•	Tipo	B:	provavelmente	anginosa
•	Tipo	C:	provavelmente	não	anginosa
•	Tipo	D:	definitivamente	não	anginosa

Sair do protocolo e 
seguir investigação
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3 CRISE HIPERTENSIVA
Elaboração: Cap Robério Alves Teixeira
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial carac-
terizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 
frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 
encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A HAS tem alta 
prevalência e baixas taxas de controle, sendo considerada um dos principais fato-
res de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde 
pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressiva-
mente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e 
independente. Em nosso país, as DCV têm sido a principal causa de morte.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Emergência Hipertensiva (EH) é definida pela elevação dos níveis pressóricos 
associada à lesão aguda em órgãos-alvo ou risco eminente de morte; requer inter-
nação em unidade de cuidados intensivos e redução imediata da PA, a redução 
inicial não deve ultrapassar 20% a 25% da PA média inicial.  

Urgência Hipertensiva (UH) é definida pela elevação da pressão arterial sem lesão 
de órgão-alvo, geralmente associada à interrupção ou redução da medicação anti-
-hipertensiva. Pacientes com urgência hipertensiva devem ter sua pressão arterial 
reduzida em 24 a 48 horas. 

Existem, ainda, as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento acentua-
do da pressão arterial é desencadeado por dor (cólicas, cefaleia), desconforto (tontura), 
ansiedade. O tratamento visa ao controle dos fatores desencadeantes.
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2.1. Manifestações Clínicas das Emergências e Urgências Hipertensivas
 

EMERGêNCIAS URGêNCIAS

Encefalopatia hipertensiva Angina instável

Edema agudo do pulmão Pré-eclâmpsia

Infarto agudo do miocárdio Anticoagulação

Aneurisma dissecante da aorta Intoxicação por cocaína ou anfetamina

Eclâmpsia Pré e pós-operatório

Sangramento pós-operatório Transplante renal

Crises de feocromocitoma Rebote hipertensivo após suspensão súbita de clonidina ou 
outras medicações anti-hipertensivas

Hipertensão acelerada/maligna com papiledema

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Anamnese 
História prévia de HAS, tratamento atual, uso de drogas hipertensoras (cocaína, anfe-
tamina, simpaticomiméticos), sintomas de disfunções cardíacas, cerebrais, visuais e/
ou renais (cefaleia, dispneia, angina, alteração do nível de consciência).

3.2. Exame físico
Aferir a PA em ambos os braços, avaliar status neurológico, fundo de olho, exame 
do aparelho cardiovascular e pulmonar (inspeção, palpação e ausculta).

Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório 
(> 18 anos) 

CLASSIFICAçÃO PRESSÃO SISTóLICA (mmHG) PRESSÃO DIASTóLICA (mmHG)

ótima < 120 < 80

Normal < 130 < 85

Limítrofe 130–139 85–89

Hipertensão estágio 1 140–159 90–99

Hipertensão estágio 2 160–179 100–109

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90

3. CRISE HIPERTENSIVA
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3.3. Exames complementares: 
Hemograma, EAS, ureia, creatinina, eletrólitos, ECG, RX tórax para todos os pacien-
tes em Emergência Hipertensiva. 

Ecocardiograma transtorácico, TC crânio e RNM de acordo com a apresentação do 
quadro clínico.

4. TRATAmENTO
O tratamento das Emergências e Urgências Hipertensivas depende do órgão-alvo que está 
sendo comprometido e varia desde a não redução, ou redução extremamente cautelosa, 
da pressão arterial, como no AVE, até a redução abrupta e agressiva dos níveis tensionais, 
como na Dissecção Aórtica ou EAP. 

O objetivo do tratamento medicamentoso é a redução da PA média nas primeiras horas 
em 25% dos níveis pressóricos aferidos na admissão do paciente, o que habitualmente é o 
necessário para controlar a complicação em curso ou instalada. Essa medida visa à preser-
vação da autorregulação cerebral, coronariana e renal, evitando o hipofluxo e a isquemia 
nesses órgãos. Quanto à normalização dos níveis tensionais, é uma meta a ser alcançada 
em regime de tratamento ambulatorial. 

A única exceção a essa regra fica por conta dos pacientes com dissecção de aorta, nos quais 
a redução pressórica deve ser a máxima tolerada. Essa medida permite a estabilização do 
quadro e a abordagem cirúrgica precoce da dissecção.

As EH devem ser tratadas com fármacos endovenosos, enquanto as UH podem ser tratadas 
com fármacos sublinguais ou orais.

4.1. Características farmacológicas dos hipotensores endovenosos
a) Nitroprussiato de sódio (vasodilatador arterial):

•	 dose: 0,25–10 mcg/kg/min;
•	 diluição: 1 frasco (50 mg) + 248 ml SG5% (200 mcg/ml);.
•	 início de ação: imediato;
•	 duração: 1–2 minutos;
•	 efeitos adversos: intoxicação por cianeto.
b) Nitroglicerina (vasodilatador venoso):

•	 dose: 10–200 mcg/min;
•	 diluição: 5 ml + 245 mL SG 5% (6ml/h = 10 mcg/min);
•	 10 ml + 240 ml SG 5% (3 ml/h = 10 mcg/min);
•	 início de ação: 2–5 minutos;

CARDIOLOgIA3. CRISE HIPERTENSIVA
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•	 duração: 5–10 minutos;
•	 efeitos adversos: cefaleia, taquicardia, vômitos.
c) Metoprolol (betabloqueador):

•	 dose: 5–15 mg (5 mg IV lento a cada 5 minutos, máximo 15 mg);
•	 apresentação: ampola 5 mg/ 5ml;
•	 início de ação: 2–5 minutos;
•	 duração: 1–2 h;
•	 efeitos adversos: bradicardia, broncoespasmo.
d)  Hidralazina (vasodilatador arterial):

•	 dose: 10–20 mg (bolus);
•	 apresentação: ampola 20 mg;
•	 início de ação: 5–15 minutos;
•	 duração: 2–6 h;
•	 efeitos adversos: taquicardia, metabolização reduzida em hepatopatia e
       nefropatia.

4.2.  Características farmacológicas dos hipotensores sublinguais
a) Captopril:

•	 dose: 6,25–25 mg SL ou VO;
•	 apresentação: comprimido de 25 mg;
•	 início de ação: 15–30 minutos;
•	 duração: 2–6 h (SL);  6–8 h (VO);
•	 efeitos adversos: tosse, hipercalemia, insuficiência renal (na presença de este-

nose de artéria renal).
b)  Clonidina:

•	 dose: 0,1–0,2 mg VO 1/1 h (dose máxima 0,6 mg);
•	 apresentação: comprimido de 0,1 e 0,2 mg;
•	 início de ação: 30–60 minutos;
•	 duração: 6–8 h;
•	 efeitos adversos: hipotensão postural, boca seca, sonolência.

4.3. Terapêutica para cada tipo de emergência hipertensiva
a) Acidente Vascular Encefálico:

•	 fármaco de escolha: Nitroprussiato de Sódio;
•	 indicado se PA sistólica > 200 mmHg e/ou PA diastólica > 110 mmHg;
•	 evitar PA diastólica inferior a 110 mmHg;

3. CRISE HIPERTENSIVA
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b) Encefalopaia hipertensiva:

•	 fármaco de escolha: Nitroprussiato de Sódio;
•	 realizar TC de crânio para afastar AVE.
c)  Síndrome coronariana aguda:

•	 fármaco de escolha: Nitroglicerina + Betabloqueadores.
d)  Dissecção aórtica:

•	 fármaco de escolha: Nitroprussiato de Sódio + Betabloqueadores.
e) Edema Agudo de Pulmão (EAP):

•	 fármaco de escolha: Nitroglicerina + Morfina + Furosemida.
f ) EAP em paciente renal crônico:

•	 fármaco de escolha: Nitroprussiato de Sódio + Hidralazina (Furosemida se apre-
senta diurese);

•	 avaliar hemodiálise.
g) Crise simpática:

•	 fármaco de escolha: Verapamil + Betabloqueador + Benzodiazepínico;
•	 betabloqueador contraindicado em intoxicação por cocaína.
h) Eclâmpsia:

•	 fármaco de escolha: Hidralazina;
•	 antecipar parto.

5. REfERêNCIAS
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MALACHIAS, M. V. B. et al. VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq. Bras. Cardiol. Volume 

107, Nº 3, Supl. 3, setembro, 2016. Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_

HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf>. Acesso em: mar. 2017.

MANCIA, G.; DE BACKER, G.; DOMINICZAK, A.; CIFKOVA, R.; FAGARD, R.; GERMANO, G. Guidelines for the 

Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension 
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6. ANExO
3) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A EMERGêNCIAS HIPERTENSIVAS

Medicação 
intravenosa

Avaliar 
internação em 

quarto/enfermaria

Elevação de PA 
com sintomas

Urgência 
hipertensiva

Medicação 
SL ou VO

Pseudocrise 
hipertensiva

Tratar fator 
desencadeante

Emergência 
hipertensiva

Avaliar 
internação em 

CTI/UNICOR

Avaliação 
clínica

3. CRISE HIPERTENSIVA
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4 INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO
Elaboração: Maj Paulo Henrique Lyra Franco
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a despeito dos avanços no diagnóstico e na 
terapêutica, continua a ser uma das principais causas de mortalidade em nível 
mundial. O reconhecimento precoce e o tratamento urgente são indispensáveis 
para reduzir seu impacto na morbimortalidade.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
O Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível de ST (IAMCSST) será diagnos-
ticado se o paciente apresentar duas das seguintes alterações:

•	 história típica de dor precordial;
•	 alterações eletrocardiográficas compatíveis.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Sintomas
Dor precordial, retroesternal, constritiva, não pleurítica, com duração 
superior a 30 minutos, irradiada para ombros ou mento e não aliviada pelo 
repouso ou uso de nitratos. A dor pode ser acompanhada pelos seguintes 
sintomas: náuseas, vômitos, sudorese e fraqueza muscular generalizada.

O infarto agudo do miocárdio pode ser assintomático em até 12% dos 
pacientes ou se apresentar com quadros atípicos de dor ou desconforto em 
braços, dorso, mandíbula, ou ter como sintoma básico: síncope, palpitações, 
ortopneia ou agravamento da insuficiência cardíaca.

3. CRISE HIPERTENSIVA
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3.2. Exame Físico
Fácies de angústia, diaforese, palidez cutânea, taquifisgmia, às vezes com frequên-
cia de pulso irregular e febre.

Na disfunção do ventrículo esquerdo, podemos encontrar: hipotensão, taquicar-
dia, crepitações pulmonares e galope de VE.

Na disfunção do ventrículo direito, podem ser constatadas: hipotensão, turgência 
venosa jugular e hepatomegalia.

O achado auscultatório mais comum é o aparecimento de B4. Pode, ainda, ser, 
auscultado atrito pericárdico e haver surgimento de sopros, secundários a disfun-
ção ou ruptura do músculo papilar, insuficiência mitral por dilatação do anel mitral, 
formação de comunicação interventricular e insuficiência tricúspide.

3.3. Eletrocardiograma
Deve ser realizado dentro de 10 minutos da admissão de paciente com dor precor-
dial na Emergência.

A presença de supradesnível de ST de, ao menos, 2 mm em duas derivações contí-
guas caracteriza o IAMCSST.

3.4. Fases do Infarto Agudo do Miocárdio
Superaguda: Ondas T aumentadas, lembrando hipercalemia.

Aguda: elevação do ST, diminuição de T e aparecimento de Q.

Subaguda: T invertida, ST retorna à linha de base.

Crônica: Ondas Q e elevação de ST.

Atualmente, não se classifica o infarto em transmural e subendocárdico. 

3.5. Provável segmento acometido conforme derivações do ECG
Inferior: D2, V3 e AVF.

Posterior: V7 e V8, em espelho, V1 e V2.

Septal: V1 e V2.

Anterior extenso: V1 a V6, D1 e AVL.

Ântero-lateral: D1, AVL, V3 a V6.

Ântero-septal: V1 a V4.

Anterior: V3 a V4.

Lateral: D1, AVL, V5 e V6.

4. INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO
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Infarto de VD é sugerido pela elevação do segmento ST em V1, V3R, V4R, principalmente 
na presença de infarto inferior.

O diagnóstico eletrocardiográfico é extremamente difícil na presença de bloqueio de 
ramo esquerdo; os sinais descritos (onda Q maior que 3 mm em D1, AVL, V5 e V6, regres-
são do R de V1 a V4, sinal de Cabrera), têm boa especificidade, porém, a sensibilidade é 
inferior a 40%.

A elevação de marcadores de injúria miocárdica NÃO é necessária pra o diagnóstico do 
IAMCSST.

3.6. Classificação hemodinâmica do IAM 
Classificação de Killip:

•	 Classe I: sem sinais de ICC;

•	 Classe II: ICC discreta;

•	 Classe III: edema agudo de pulmão;

•	 Classe IV: choque cardiogênico;

4. TRATAmENTO 

4.1. Medidas Gerais
a) Admissão em leito com monitorização contínua de ECG, oximetria de pulso e 
pressão arterial não invasiva.

b) Obter acesso venoso periférico de bom calibre; se possível, dois acessos. 

c) Instalar suplementação de O2 se oximetria inferior a 94%.

d) Antiagregante plaquetário: administrar AAS 200 mg VO associado a:

Ticagrelor 180 mg VO se for ser submetido a angioplastia primária;

Clopidogrel 300 mg VO se for ser submetido a trombólise farmacológica.

e) Nitrato: mononitrato ou dinitrato de isossorbida 5 mg SL. Contraindicações: PA 
sistólica < 90 mmHg, uso de sildenafil ou similares, suspeita de infarto de VD.

f) Analgesia: Morfina 2–4 mg IV; dose pode ser repetida em 5 a 15 minutos.

g) Heparinização: Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12 h (0,75 mg/kg se idade > 75 anos).

CARDIOLOgIA4. INfARTO AgUDO DO mIOCÁRDIO
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4.2. Medidas de Estabilização Clínica
a) Hipertensão: iniciar Nitroglicerina IV 10–200 mcg/min.

b) Insuficiência cardíaca:

•	 Furosemida 20 mg IV em caso de congestão, intermitente;

•	 Nitroglicerina IV para redução de pré-carga;

•	 Dobutamina 5–20 mcg/kg/min, se necessário.

4.3. Reperfusão Miocárdica
a) Opção 1 – Angioplastia Primária

É a estratégia preferencial nos pacientes com IAMCSST com sintomas iniciados < 
12 h ou com sintomas iniciados > 12 h e < 24 h e que tenham evidências de isque-
mia persistente. 

O tempo ótimo é a realização da cineangiocoronariografia em até 90 minutos da 
admissão do paciente na Emergência.

Devem ser instituídas as medidas gerais e as de estabilização clínica até a chegada 
do paciente à sala de Hemodinâmica.

b) Opção 2 – Trombólise Farmacológica

Deve ser realizada nos paciente com IAMCSST em que a angioplastia primária não 
possa ser realizada em tempo hábil.

Deve-se, obrigatoriamente, avaliar os critérios de inclusão e exclusão antes da 
instituição da trombólise.

b.1) Critérios de inclusão: 

•	 idade inferior a 75 anos; 

•	 dor típica e persistente, com mais de 30 minutos de duração;

•	 elevação do segmento ST-T maior que 2 mm em duas derivações, de prefe 
rência com imagem de necrose (raramente presente); 

•	 ausência de resposta ao uso de nitratos via sublingual; 

•	 quadro de IAM anterior ou inferior sob alto risco, IAM prévio ou extenso  
evidenciado por depressão do segmento ST em V1 a V3;

•	 todo IAM com disfunção de bomba, bloqueio A-V de 2o e 3o graus, e  
bloqueio intraventricular;

•	 quadro clínico em fase aguda com até 4-6 horas de início, sendo preferí-
vel com menos de 3 horas.
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b.2) Critérios de exclusão:

AbsOlutOs

•	 fenômenos hemorrágicos ativos;

•	 suspeita de dissecção aórtica aguda;

•	 PCR traumática ou prolongada;

•	 traumatismo craniano recente;

•	 neoplasia intracraniana diagnosticada;

•	 retinopatia diabética ou outra lesão retiniana hemorrágica;

•	 gestação;

•	 reação alérgica à estreptoquinase ou APSAC;

•	 pressão arterial maior que 200/120 mmHg;

•	 AVC comprovadamente hemorrágico;

•	 traumatismo ou cirurgia com menos de 2 semanas.

RelAtIvOs

•	 traumatismo ou cirurgia com mais de 2 semanas;

•	 hipertensão crônica grave com ou sem tratamento;

•	 ulcera péptica em atividade;

•	 história de AVC;

•	 diátese hemorrágica;

•	 disfunção hepática importante;

•	 exposição prévia a estreptoquinase ou APSAC.

b.3) Protocolo de Alteplase: 

b.3.1) Pacientes com > 65 kg:

Administrar 15 mg IV em bolus, infundir 50 mg em bomba infusora em 30 
minutos, e depois 35 mg em bomba infusora em 60 minutos (dose total: 
100 mg).

b.3.2) Pacientes com < 65 kg:

Administrar 15 mg IV em bolus, infundir 0,75 mg/kg em bomba infusora em 
30 minutos e após 0,5 mg/kg em bomba infusora por 60 minutos

b.3.3) Em seguida à infusão da alteplase, faz-se heparina em bolus na dose 
de 5000 UI, com manutenção dose de 1000 UI/hora, sendo a dose ideal 
controlada pelo PTT, que deve ficar entre 2 a 3 vezes o valor normal. A 
determinação do PTT deve ser feita de 4/4 h.
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b.4) Protocolo de Estreptoquinase:

b.4.1)  A dose ideal é de 1.500.000 UI diluídos em 100 ml de solução glicosa-
da a 5%, com gotejamento para 30-60 minutos; 

b.4.2) Em seguida à infusão da estreptoquinase, faz-se heparina em bolus na 
dose de 40 UI/kg,  com dose de manutenção de 15 UI/kg/hora, sendo a dose 
ideal controlada pelo PTT, que deve ficar entre 2 e 3 vezes o valor normal. 

b.5) Medidas gerais pós-trombólise:

Manter o mesmo esquema terapêutico usado no protocolo do IAM 
(nitratos, betabloqueadores, sedativos).

Oxigenioterapia por cateter nasal contínuo a 3 L/min. 

Evitar linha arterial, injeções via IM, cateterização venosa central (caso neces-
sário, dissecar uma veia).

A dissolução ocorre em 45% dos pacientes tratados, e a reoclusão em 9-29%, 
sendo a última mais por interrupção da anticoagulação ou por estenoses 
residuais graves.

A reoclusão, na maioria dos casos, passa despercebida.

b.6) Exames de controle: 

ECG a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas. Em seguida, de 6/6 horas até 
24 horas. Depois de 24 horas, ECG diário como rotina.

CPK-MB na admissão (antes da infusão de SK), com 4–6 h e 24 h após a SK.

Pico antes das 24 h = recanalização. Pico após 36 h = não houve recanalização.

Hemograma completo com VHS.

Coagulograma completo (PTT/plaquetas/TS/TC/TAP).

Classificação sanguínea com reserva de 2 litros de sangue total. 

Outros exames de rotina: glicose, ureia, creatinina e ionograma.

Avaliação da necessidade da cineangiocoronariografia de acordo com a 
gravidade dos casos.

b.7) Sinais indiretos de reperfusão:

Clínico: melhora da precordialgia e outros sintomas.

Eletrocardiográfico: normalização progressiva e rápida do ST, aparecimento 
ou acentuação da onda “Q”, desaparecimento de bloqueios atrioventriculares 
ou intraventriculares, e aparecimento ou elevação na frequência de arritmias 
(extrassistolia, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, bradicardia).
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Ecocardiográfico: aumento da fração de ejeção de VE.

Enzimático: elevação precoce dos valores de CK-MB, menos de 6 h, pico 
até 24 h.
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6. ANExO
4) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A IAM COM SUPRA DE ST

IAM com SST

•	Monitorização
•	Acesso venoso periférico
•	Oxigênio
•	Nitrato
•	Antiagregante plaquetário
•	Morfina

Sim Não

Trombólise 
Farmacológica

Medidas iniciais

Internar na 
UNICOR / CTI

Encaminhar 
para 

Hemodinãmica

Possível 
Angioplastia 

em até 90 min?
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5 INSUfICIêNCIA CARDÍACA AgUDA
Elaboração: Cap Robério Alves Teixeira
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) aguda descompensada, que resulta em hospitalização, 
acarreta problemas específicos. Primeiro: a IC aguda marca uma mudança funda-
mental na história natural da progressão da doença. As taxas de mortalidade no 
ano seguinte à internação por IC são mais elevadas do que naqueles que não 
foram internados, e a hospitalização por IC permanece como um dos fatores de 
risco mais importantes para mortalidade. Segundo: a internação por IC aguda por 
si gera mais hospitalização, com taxas de re-hospitalização de 50% dentro dos 
12 meses após alta hospitalar. Terceiro: a internação por IC continua a ser a gran-
de responsável por mais de trinta bilhões de dólares usados anualmente para 
o custeio dos cuidados a esses doentes. Assim, qualquer redução nessas inter-
nações pode resultar em ganhos econômicos substanciais e melhora clínica dos 
pacientes.

A incidência da IC tem aumentado no mundo e no Brasil. Vários fatores são apon-
tados como causas desse cenário no nosso país. A cardiopatia isquêmica ultra-
passou a doença de Chagas como etiologia mais frequente de IC no Brasil. Muitos 
avanços ocorreram no diagnóstico e nos tratamentos clínico e cirúrgico da doença 
cardiovascular, além do rápido envelhecimento populacional no Brasil, devido prin-
cipalmente ao adiamento da mortalidade em função dos avanços da medicina e dos 
meios de comunicação.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

2.1. Definição
A insuficiência cardíaca aguda é definida como início rápido ou mudança clíni-
ca dos sinais e sintomas de IC, resultando na necessidade urgente de terapia. A 
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IC aguda pode, ainda, ser nova ou decorrente da piora de uma IC pré-existente 
(IC crônica descompensada).

2.2. Classificação

Dentre as classificações atuais, adotaremos a de Gheorghiade.

1) IC aguda com pressão arterial elevada: pressão arterial elevada, com sintomas 
que aparecem rapidamente. Em geral, costuma ser o primeiro episódio de IC 
aguda, ou o paciente era assintomático, ou foi pouco sintomático por um longo 
período. Ocorre aumento da pressão capilar pulmonar e a redistribuição dos líqui-
dos sistêmicos para o pulmão. 

2) IC aguda com pressão arterial normal: pressão arterial normal, com história 
prévia de piora dos sintomas de IC crônica. Os sinais e sintomas desenvolvem-se 
gradualmente, em questão de dias, e, além da congestão pulmonar, há edema 
periférico. A fração de ejeção (FE) é usualmente reduzida. O tratamento é mais 
difícil e muitos pacientes mantêm os sintomas, apesar da terapia otimizada.

3) IC aguda com pressão arterial baixa: segundo os registros publicados, apresen-
ta-se em menor percentagem, com sinais e sintomas de hipoperfusão tecidual, 
pressão arterial baixa ou choque cardiogênico.

2.3. Causas e fatores precipitantes de IC aguda
•	 Ingestão excessiva de sal e água.
•	 Falta de aderência ao tratamento e/ou falta de acesso ao medicamento.
•	 Sobrecarga de volume não detectada (falta de controle do peso diário).
•	 Sobrecarga de líquidos intravenosos durante internação.
•	 Fibrilação atrial (FA) aguda ou outras taquiarritmias.
•	 Bradiarritmias.
•	 Hipertensão arterial sistêmica.
•	 Tromboembolismo pulmonar.
•	 Isquemia miocárdica.
•	 Infecções (especialmente pneumonia).
•	 Anemia e carências nutricionais.
•	 Fístula AV.
•	 Disfunção tireoidiana.
•	 Diabetes descompensado.
•	 Consumo excessivo de álcool.
•	 Insuficiência renal.
•	 Gravidez.
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•	 Depressão e/ou fatores sociais (abandono, isolamento social).
•	 Uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, ecstasy, entre outros).
•	 Fatores relacionados a fármacos:

– intoxicação digitálica;

– drogas que retêm água ou inibem as prostaglandinas: AINE, esteroides, 
estrógenos, andrógenos, clorpropamida, minoxidil, glitazonas;

– drogas inotrópicas negativas: antiarrítmicos do grupo I, antagonistas de 
cálcio (exceto anlodipino), antidepressivos tricíclicos;

– drogas cardiotóxicas: citostáticos, como  adriamicina, trastuzumab; 

– automedicação, terapias alternativas.

3. DIAgNÓSTICO

3.1. Diagnóstico clínico
a) Sintomas:

O sintoma mais comum da IC aguda é a dispneia, que também está presen-
te em outras patologias, como infecções pulmonares, tromboembolismo 
pulmonar, etc. A história prévia de IC e o relato de dispneia paroxística notur-
na ou dispneia de decúbito aumentam a especificidade do sintoma.

Outros sintomas comuns são cansaço aos esforços, fadiga e sintomas diges-
tivos (sensação de plenitude, anorexia, etc.).

b) Sinais:

Devem ser observados sinais de aumento de pressão de ventrículo esquer-
do (presença de terceira bulha), congestão venosa pulmonar (estertores 
pulmonares), congestão venosa sistêmica (edema ascendente de membros 
inferiores, ascite) e de baixo débito cardíaco (extremidades frias, enchimento 
capilar lentificado, hipotensão arterial, oligúria, alteração de consciência).

3.2. Exames complementares
a) Eletrocardiograma

É incomum que um paciente com IC aguda tenha o ECG normal, o que 
confere a ele um poder preditivo negativo próximo a 90% para afastar 
disfunção sistólica de VE.

Os achados mais comuns no ECG são alterações isquêmicas, fibrilação atrial 
e bloqueio de ramo esquerdo.
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b) Radiografia de tórax

Todo paciente com IC aguda deve realizar radiografia de tórax. A presença de 
sinais de congestão venosa pulmonar, especialmente associada a derrame 
pleural, indica sobrecarga de ventrículo esquerdo. Cardiomegalia pode estar 
presente, aumentando a especificidade dos demais achados clínicos, mas 
paciente com IC pode ter RX de tórax normal. O RX de tórax ajuda, ainda, a 
identificar infecções pulmonares como causa de descompensação.

c) Exames  laboratoriais

Todo paciente com IC aguda deve realizar hemograma completo, bioquími-
ca (glicemia, sódio, potássio, ureia e creatinina). Na presença de hepatome-
galia ou ascite, avaliar transaminases, proteínas séricas e TAP.

Pacientes com desconforto respiratório e/ou sinais de baixo débito devem 
realizar gasometria arterial.

Embora pequenas elevações de troponina possam ocorrer em IC aguda, 
estas devem ser avaliadas em caso de suspeita de síndrome coronariana 
aguda.

O peptídeo atrial natriurético (BNP) auxilia na avaliação de casos duvidosos 
pelo seu poder preditivo negativo: uma dosagem < 100 exclui a descom-
pensação cardíaca e valores > 400 a tornam provável. Pacientes com insufi-
ciência renal e clearance de creatinina < 60 ml/min tendem a ter níveis mais 
elevados de BNP.

d) Ecocardiograma

Todo paciente com IC aguda deve ter avaliação ecocardiográfica para auxi-
liar na definição diagnóstica e orientar a terapêutica.

3.3. Identificação da causas de descompensação
Após a avaliação médica inicial, deve-se tentar identificar a causa da descompen-
sação do paciente utilizando o acrônimo CHAMP como forma de lembrar as cinco 
causas mais comuns:

C – insuficiência Coronariana

H – Hipertensão Arterial

A – Arritmias

M – Mecânica (disfunção valvar, rutura cardíaca, trauma, dissecção aórtica)

P – Embolismo Pulmonar
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4. TRATAmENTO
Visando a abordagem uniforme, utiliza-se o mnemônico A B C D E F G H.

A) Avaliação Clínica/ Hemodinâmica com classificação do paciente

Para orientar a terapêutica, todo paciente com IC aguda deverá ser classifi-
cado conforme a presença ou ausência de congestão visceral e/ou periférica 
em “congesto” ou “seco”, e conforme a perfusão periférica em “quente” ou 
“frio”, o que leva a quatro formas de apresentação da IC aguda:

A - “Quente – seco”: paciente sem congestão e sem baixo débito;

B - “Quente – congesto”: paciente com congestão e sem baixo débito;

L - “Frio – seco”: paciente sem congestão e com baixo débito;

C - “Frio – congesto”: paciente com congestão e com baixo débito;

A presença de congestão acarreta pior prognóstico, sendo de mau prognós-
tico a  apresentação “Frio – congesto”.

Pacientes com insuficiência respiratória e/ou choque cardiogênico exigem 
tratamento imediato com suporte ventilatório e inotrópico.

Pacientes congestos:

Em pacientes com IC crônica descompensada, há acúmulo de líquido inters-
ticial com hipervolemia, enquanto os pacientes com IC aguda apresentam 
congestão pulmonar por redistribuição de fluxo, estando habitualmente 
euvolêmicos. Dessa forma, os primeiros têm maior benefício com o uso de 
diuréticos e os segundos, de vasodilatadores.

Pacientes com baixa perfusão:

Habitualmente, os pacientes com baixa perfusão deverão necessitar de 
vasodilatadores e/ou inotrópicos. Em caso de baixa perfusão sem conges-
tão, avaliar reposição volêmica.

B) boa ventilação com Oxigenioterapia e suporte ventilatório não invasivo

Todo paciente com hipoxemia (SaO2 < 90%) deverá receber suplementação 
de oxigênio.

Pacientes dispneicos são elegíveis para ventilação não invasiva (CPAP), a fim 
de aliviar desconforto e reduzir risco de entubação traqueal.

Pacientes com acidose respiratória, hipercarbia ou hipoxemia refratários à 
ventilação não invasiva devem ser submetidos à entubação traqueal e colo-
cados em suporte ventilatório mecânico.

CARDIOLOgIA5. INSUfICIêNCIA CARDÍACA AgUDA



48

C) Circulação (Perfis l ou C): avaliar reposição volêmica

D) Diuréticos

Deve-se utilizar diurético injetável, sendo disponível em nosso meio a furo-
semida. Pacientes com uso prévio de furosemida necessitam de doses maio-
res (em torno de 2,5 x a dose habitual) que pacientes sem uso prévio de 
diurético.

Furosemida: 

– apresentação: ampola 20 mg;

– dose inicial: 10 a 40 mg IV;

– dose de manutenção: 10–20 mg a cada 6, 8 ou 12 horas.

E) eCG

Visando isquemia, arritmia, bloqueios.

F) FC muito alta/muito baixa (avaliar e tratar, se necessário)

G) Garantir Medicações

H) Heparina (Profilaxia de tvP/teP)

4.1. Outras medicações
Vasodilatadores

Agem reduzindo a pré e a pós-carga ventricular e aumentando a ejeção ventricu-
lar. Especialmente importantes nos pacientes hipertensos. Devem ser utilizados 
com cautela em pacientes com estenose mitral ou aórtica importantes.

a) Nitroprussiato de sódio (vasodilatador arterial)

Dose: 0,25–10 mcg/kg/min;

Diluição: 1 frasco (50 mg) + 248 ml SG 5% (200 mcg/ml);

Início de ação: imediato;

Duração: 1–2 minutos;

Efeitos adversos: intoxicação por cianeto.

b) Nitroglicerina (vasodilatador venoso)

Dose: 10–200 mcg/min;

Diluição: 5 ml + 245 ml SG 5% (6 ml/h = 10 mg/min);

10 ml + 240 ml SG 5% (3 ml/h = 10 mcg/min);

Início de ação: 2–5 minutos;
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Duração: 5–10 minutos;

Efeitos adversos: cefaleia, taquicardia, vômitos.

Vasopressores

Agem por estimulação adrenérgica, com vasoconstrição periférica, realizando a 
redistribuição da circulação para os órgãos vitais. Acarretam, entretanto, aumento 
da resistência periférica e da pós-carga ventricular.

Noradrenalina

Apresentação: ampola 8 mg/4ml.

Diluição: 40 mg + 80 ml SF 0,9% (200 mcg/ml).

Dose: 0,2–1,0 mcg/kg/min.

Inotrópicos

Os inotrópicos aumentam a contratilidade miocárdica, e a fração de ejeção. Devem 
ser reservados para pacientes com baixo débito, afastando a hipovolemia como 
causa.

Inotrópicos que atuam por estimulação adrenérgica (dobutamina, dopami-
na) podem induzir aumento de frequência cardíaca e precipitar isquemia 
coronariana.

A levosimendana, por não atuar sobre receptores adrenérgicos, tem indicação 
em pacientes com cardiopatia isquêmica conhecida e naqueles em uso prévio de 
betabloqueadores; por seu efeito vasodilatador só pode ser usada em pacientes 
hipotensos associada a um vasopressor.

a) Dobutamina

Apresentação: ampola com 250 mg/20 ml;

Diluição: 40 ml + 210 ml SG 5% (2000 mcg/ml);

Dose: 2–20 mcg/kg/min.

b) levosimendana

Apresentação: frasco com 5 ml ou 10 ml (2,5 mg/ml);

Diluição: 10 ml + 500 ml SG 5% (0,05 mg/ml);

Dose: 0,05–1,0 mcg/kg/min;

Evitar uso em pacientes com clearance de creatinina < 30 ml/min ou insu-
ficiência hepática grave.
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Tromboprofilaxia

Todos os pacientes com IC aguda devem ter profilaxia para eventos tromboembó-
licos, exceto na presença de contraindicação ou se já estiverem em uso prévio de 
anticoagulação adequada.

Choque cardiogênico

O choque cardiogênico é definido como hipotensão (PAS < 90 mmHg) associada à 
baixa perfusão na ausência de hipovolemia. 

Pacientes em choque cardiogênico devem ser, no mais breve tempo, admitidos 
em setor de terapia intensiva (CTI ou UNICOR). Requerem monitorização contínua 
de ECG, oximetria e pressão arterial (preferencialmente invasiva).

A base do tratamento farmacológico do choque cardiogênico é o uso de inotrópicos 
e vasopressores, além de diuréticos de alça em caso de congestão importante.

Pacientes com IC aguda e choque cardiogênico por isquemia coronariana têm 
indicação de cineangiocoronariografia de urgência.
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6. ANExO
5) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À INSUFICIêNCIA CARDÍACA AGUDA

Paciente com suspeita de 
Insuficiência Cardíada aguda

Sem choque.
Insuficiência respiratória

Identificação de 
etiologia aguda (CHAMP)?

Internar em 
CTI / UNICOR

PositivoNegativo

Reavaliar clínica 
de suspeita de IC

Iniciar tratamento 
direcionado

Internar em 
CTI / UNICOR

Internação 
em quarto

Necessita de 
medicação em 

infusão contínua?

•	Insuficiência	coronariana	
•	HAS
•	Arritmia
•	Causa	mecânica

Suporte
circulatório

Choque 
cardiogênico

Insuficiência 
respiratória

Suporte 
ventilatório

SimNão
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6 TAQUIARRITmIAS
Elaboração: Maj Paulo Henrique Lyra Franco
Revisão: Cel Victor Arantes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
As taquiarritmias são uma causa frequente nos atendimentos emergenciais, exigin-
do diagnóstico rápido e instituição de terapêutica apropriada.

O presente protocolo procura apresentar de forma sequencial os passos a serem 
seguidos no manejo do paciente que chega à Emergência com quadro clínico 
compatível com taquiarritmia. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Por definição, taquiarritmia é a frequência cardíaca maior ou igual a 100 bpm 
causada por ritmo não sinusal.

Se a frequência cardíaca é inferior a 100 bpm, não há taquicardia e, mesmo que 
o ritmo de base não seja sinusal (p. ex.: fibrilação atrial), é improvável que esta 
seja a causa dos sintomas.

O ritmo sinusal é diagnosticado pela presença de onda P positiva em D1, D2 e D3, 
negativa em aVR. Nas derivações precordiais, pode ser bifásica em V1, mas é positi-
va nas demais. A melhor derivação para sua análise é D2, pela maior amplitude.

Se o ritmo é sinusal, não há arritmia e deve ser investigada a causa da taquicardia, 
sendo esta um sintoma da patologia de base.

Habitualmente, taquiarritmias com frequência inferior a 150 bpm não causam sintoma-
tologia importante, exceto em presença de importante disfunção ventricular.

Se o paciente apresenta-se com taquiarritmia e sinais de instabilidade hemodinâmica, 
está indicada a cardioversão elétrica sincronizada para sua reversão imediata, sendo, neste 
caso, indiferente a sua etiologia.
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Se o paciente não está em instabilidade hemodinâmica deve-se analisar o ECG para tentar 
o diagnóstico etiológico da arritmia e correlacioná-lo à(s) patologia(s) de base e ao uso de 
medicações; é importante afastar a isquemia coronariana aguda como causa da arritmia 
pela análise do intervalo ST e da onda T.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Avaliação inicial
Todo paciente admitido na Emergência com queixa de palpitação ou em que se 
verifique aceleração da frequência cardíaca deve ser avaliado para a presença ou 
não de ritmo sinusal, realizando-se:

•	 levantamento	de	história	clínica	sucinta	direcionada	para	os	sintomas	atuais,	
patologias pregressas e medicações em uso;

•	 exame	físico	direcionado	para	o	aparelho	cardiovascular	 (aferição	dos	sinais	
vitais, ausculta pulmonar e cardíaca, pesquisa de sinais e sintomas de instabili-
dade hemodinâmica);

•	 obtenção	de	acesso	venoso;

•	 ECG	de	12	derivações	e	monitorização	eletrocardiográfica.

3.2. Avaliação diagnóstica
Para fins práticos, podemos dividir as taquiarritmias em dois grandes grupos, que 
têm abordagem diferenciada: as taquiarritmias com QRS estreito e as taquiarrit-
mias com QRS largo.

Ao analisar o ECG, devemos olhar o QRS e medi-lo: se apresenta duração menor 
que 120 ms (três quadradinhos), o QRS é dito estreito; se maior ou igual a 120 ms, 
é dito largo. 

a) Classificação inicial das taquiarritmias

Se a taquiarritmia apresenta QRS largo:

•	 se o ritmo é irregular, trata-se de Fibrilação Atrial (FA);
•	 se o ritmo é regular, trata-se de Taquicardia Ventricular (TV) ou Taquicardia 

Supraventricular (TSV) com aberrância de condução.

6. TAQUIARRITmIAS
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Se a taquiarritmia apresenta QRS estreito:

•	 se o ritmo é regular (o intervalo R-R é regular), trata-se de Taquicardia 
Supraventricular (TSV);

•	 se o ritmo é irregular (o intervalo R-R é irregular), pode  tratar-se de Fibrilação 
Atrial (FA).

b) Avaliação das taquiarritmias com QRS largo:
•	 se paciente hemodinamicamente estável, aplicar algoritmo de diagnóstico 

diferencial entre TV e TSV com aberrância;
•	 se paciente hemodinamicamente instável, tratar como TV.

c) Avaliação das taquiarritmias supraventriculares: 

•	 se é uma TSV, procurar a onda P;
•	 se há onda P precedendo o QRS:

– a relação P:QRS é > 1 (há mais de uma onda P por QRS) e a frequência 
de P é > 250 bpm: trata-se de Flutter Atrial;

– a relação P:QRS é > 1 (há mais de uma onda P por QRS) e a frequência de 
P é < 250 bpm: trata-se de Taquicardia Atrial (TA);

– a relação P:QRS é = 1 (há uma onda P para cada QRS): é uma taquicardia 
por reentrada (AV nodal ou via anômala), frequentemente com onda P 
negativa;

– se o intervalo R-P (entre o início do QRS e a onda P seguinte) for até 140 
ms: é uma Taquicardia por Reentrada AV Nodal (TRAVN);

– se o intervalo R-P estiver entre 140 e 200 ms, é uma Taquicardia por 
Reentrada por Via Anômala (TRVA);

– se o intervalo R-P for maior que 200 ms, é uma Taquicardia Atrial; se 
houver mais de duas morfologias de P, trata-se de Taquicardia Atrial 
Multifocal (habitualmente com irregularidade de ritmo);

•	 se não há onda P visível:
– a frequência cardíaca é de 150 bpm: provavelmente, trata-se de Flutter 

Atrial;

– se há Bloqueio Incompleto de Ramo Direito (r´ em V1) trata-se de 
Taquicardia por Reentrada AV nodal (TRAVN);

– se há alternância elétrica (QRS de amplitude variável), trata-se de 
Taquicardia por Reentrada por Via Anômala (TRVA).

CARDIOLOgIA6. TAQUIARRITmIAS
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4. TRATAmENTO

4.1. Taquiarritmia com QRS estreito
Taquicardia por Reentrada (AV Nodal ou Via Anômala).

A primeira opção é a realização de manobra vagal por meio de Massagem de Seio 
Carotídeo para aumentar o período refratário do Nódulo AV (NAV) e interromper 
o circuito da arritmia.

Caso não haja sucesso, usa-se Adenosina EV em bolus na dose inicial de 6 mg (1 amp), 
que pode ser repetida em caso de insucesso após dois minutos com dose de 12 mg 
(2 amp). A Adenosina causa bloqueio atrioventricular fugaz (meia vida < 5 s), inter-
rompendo o circuito da arritmia.

Em caso de insucesso, está indicada a Cardioversão Elétrica Sincronizada (CVES).

Por vezes, a manobra vagal, ou a adenosina, “abre” o traçado, revelando a presen-
ça de Flutter Atrial ou Fibrilação Atrial, que estavam mascarados pela frequência 
acelerada, devendo ser feito o tratamento específico.

4.2. Flutter Atrial 
Por tratar-se de uma arritmia por reentrada que não utiliza o NAV no seu circuito, 
ela não é revertida por manobra vagal ou Adenosina.

O sucesso da reversão farmacológica com antiarrítmicos é pequena, sendo a 
primeira opção a Cardioversão Elétrica Sincronizada.

A opção de reversão do Flutter deve se basear no tempo de início.

Se a arritmia teve início há < 48 h – cardioverter o paciente e, concomitantemente, 
iniciar anticoagulação plena com Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM).

Se a arritmia teve início há > 48h ou tempo indeterminado – controlar a frequência 
cardíaca, iniciar anticoagulação plena com HBPM e programar Ecocardiograma 
Transesofágico (ETE) para afastar trombo intra-atrial; a cardioversão será feita 
a posteriori.

4.3. Taquicardia Atrial
São taquiarritmias que têm como substrato principal o aumento do automatismo 
de foco ectópico atrial que assume o controle do ritmo; frequentemente, estão 
associadas a distúrbio sistêmico que facilita seu início. São arritmias que não 
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respondem a manobras vagais, Adenosina ou Cardioversão, sendo sua primeira 
opção de reversão o uso de antiarrítmicos.

A presença de ondas P de diferentes morfologias configura a Taquicardia Atrial 
Multifocal, frequentemente associada à doença pulmonar, como DPOC, e de 
pobre resposta aos antiarrítmicos, sendo a primeira opção o controle da frequên-
cia cardíaca e o tratamento da doença de base.

Para a reversão da arritmia, podem ser usados a Amiodarona, a Propafenona e o 
Verapamil.

Para controle da frequência cardíacas as principais opções são os Betabloqueadores 
e o Verapamil.

4.4. Fibrilação Atrial
Trata-se da mais comum causa de internação hospitalar por arritmia, tendo ainda 
uma prevalência aumentada nos pacientes idosos e nos cardiopatas.

Se a frequência cardíaca é inferior a 100 bpm, não há indicação de tratamento 
de urgência, devendo ser feita avaliação posterior da necessidade de reversão da 
arritmia.

Em presença de FA com frequência acelerada (> 100 bpm), a estratégia a seguir é 
determinada pelo tempo de início da arritmia:

•	 se a FA teve início há < 48 horas, pode-se fazer a tentativa de cardioversão 
farmacológica ou por CVES, iniciando-se concomitantemente anticoagulação 
com HBPM. As drogas preferenciais para a cardioversão farmacológica são a 
Propafenona (se não houver contraindicação) e a Amiodarona;

•	 se a FA teve início há > 48 h ou tempo indeterminado, está contraindicada a 
cardioversão, sendo indicado, o controle da frequência cardíaca e a anticoagu-
lação plena com HBPM. O controle da frequência cardíaca pode ser feito com 
Betabloqueadores, Verapamil, Digital (em presença de disfunção ventricular) e, 
em último caso, pela associação Digital + Amiodarona.

Em pacientes portadores de Wolff-Parkinson-White que apresentem período refra-
tário curto da via anômala, a ocorrência de FA leva a frequência cardíaca muito 
acelerada (> 180 bpm), com risco de degeneração para TV ou fibrilação ventricular, 
sendo indicada CVES imediata.

CARDIOLOgIA6. TAQUIARRITmIAS



58

4.5. Taquicardia com QRS largo

Devem ser consideradas, até prova em contrário, como sendo Taquicardias 
Ventriculares pelo risco de degeneração para Flutter Ventricular ou Fibrilação 
Ventricular.

Como já assinalado anteriormente, a presença de instabilidade hemodinâmica 
indica a CVES imediata, devendo-se deixar o diagnóstico etiológico da arritmia 
para depois.

Se o paciente está hemodinamicamente estável, pode ser tentado o diagnóstico 
diferencial de TV e TSV com aberrância aplicando-se os critérios de Brugada:

•	 caso se trate de TSV, o tratamento  segue o já descrito anteriormente;

•	 caso se trate de TV:

– utilizar Amiodarona EV para reversão e como droga de manutenção 
para prevenção de recorrências ou caso não haja resposta;

– usar Lidocaína 2% EV na dose de 1 mg/kg (1 ml para cada 20 kg de peso);

•	 se não houver reversão, realizar CVES.

4.6. Cuidados após reversão / controle da taquiarritmia
Em todos os casos, deve-se realizar:

•	 hemograma e bioquímica, incluindo marcadores de injúria miocárdica;

•	 ECG controle;

•	 ecocardiograma.

Manter sob monitorização eletrocardiográfica e aferição periódica de sinais vitais.

Solicitar parecer à Cardiologia para a conduta de manutenção.

4.7. Situações particulares
a) Flutter e Fibrilação Atrial

Solicitar medida de TAP/INR tendo em vista manutenção de anticoagulação com 
Varfarina.

Solicitar perfil tireoidiano para afastar hipertireoidismo.

Investigar uso de medicações que possam induzir a crise (betamiméticos, anfeta-
minas, álcool, drogas ilícitas).

6. TAQUIARRITmIAS
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b) Taquicardia por reentrada

Avaliar ECG para sinais de pré-excitação ventricular (PR ≤ 100 MS, presença de 
onda Delta), indicativos de Wolff-Parkinson-White.

c) Taquicardia atrial 

Investigar uso de medicações que possam induzir a crise (betamiméticos, anfeta-
minas,  álcool, drogas  ilícitas).

Solicitar perfil tireoidiano para afastar hipertireoidismo.

Em caso de DPOC, avaliar gasometria arterial e pesquisar infecção respiratória 
subjacente.

d) Taquicardia com QRS largo

Avaliar ECG para detectar sinais de Insuficiência Coronariana Aguda, especialmen-
te IAM com supradesnível de ST, que justifiquem trombólise e/ou terapia anti-
-isquêmica e antitrombótica intensiva.

Avaliar ECG para sinais de pré-excitação ventricular (PR ≤ 100 MS, presença de 
onda Delta),  indicativos de Wolff-Parkinson-White.
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6. ANExOS
6) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TAQUIARRITMIAS

Paciente com queixa de 
palpitação / taquicardia

FC > 100 bpm

Sim Não

Avaliar relação 
P:QRS

Instabilidade 
hemodinâmica

QRS estreito?

Ritmo irregularRitmo regularRitmo irregular

Avaliar presença 
de onda P

Ausente

Fibrilação 
atrial

Avaliar CVE x 
controle de FC

Avaliar CVE x 
controle de FC

Presente

Taquicardia 
atrial

Fibrilação atrial

Ritmo regular

Aplicar critérios 
de Brugada

TSV com 
aberrância TV

CVE

Investigar causas 
não arrítmicas

FC < 100 bpm
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

7) TÉCNICA DE MASSAGEM DO SEIO CAROTÍDEO

1. Avaliar a presença de sinais de obstrução carotídea: auscultar carótidas para 
pesquisa de sopro carotídeo. Perguntar por diagnóstico prévio de obstrução 
carotídea. Caso presente, é contraindicação ao procedimento.

2. Manter o paciente sob monitorização cardíaca, com material para atendimento 
de bradicardia/PCR disponível.

3. Realizar leve hiperextensão do pescoço.
4. Palpar pulso carotídeo direito entre a cartilagem cricoide e o esternocleidomastóideo.
5. Realizar massagem circular firme durante, no máximo, 5 segundos, mantendo 

observação do ritmo no cardioscópio.
6. Em caso de insucesso, repetir o procedimento no seio carotídeo esquerdo.

NUNCA REALIZAR MASSAGEM SIMULTÂNEA 
DOS DOIS SEIOS CAROTÍDEOS

6. TAQUIARRITmIAS CARDIOLOgIA
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

8) ROTINA DE CARDIOVERSÃO ELÉTRICA SINCRONIZADA

Preparo para o procedimento
1. Administrar Metoclopramida EV ou Bromoprida EV caso alimentação nas últi-

mas 6 h.
2. Monitorização cardíaca contínua, oximetria de pulso e pressão não invasiva.
3. Manter material para entubação traqueal e suporte ventilatório e hemodinâmi-

co à disposição.
4. Manter disponível reanimador manual conectado a enriquecimento de oxigênio.
5. Não aplicar loções ou cremes que possam prejudicar a condutividade elétrica 

ou a aderência dos eletrodos para a cardioversão.
6. Em portadores de marcapassos e/ou cardioversores/desfibriladores, deve-se 

posicionar as pás em situação ântero-posterior com 15 cm de distância da unida-
de geradora e, se possível, colocar um ímã sobre a mesma para manutenção do 
marcapasso em modo assincrônico.

Técnica
1. Checar a monitoração e o funcionamento adequado do aparelho cardioversor.
2. Selecionar o modo de sincronização observando os marcadores na onda R, a 

fim de  reduzir o risco de arritmias deflagradas no período vulnerável da repo-
larização ventricular.

3. Escolher a carga apropriada para o tipo de arritmia.
4. Utilizar os agentes de interface nas pás, como o gel condutor ou compressas 

úmidas com SF 0,9%. 
5. Posicionar as pás em posição ântero-posterior ou apenas na face anterior do 

tórax, com uma pá localizada na região infraclavicular direita e outra na proje-
ção do ápice cardíaco.

6. Fazer sedação com uso de :
•	 Midazolan 3–15 mg EV associado a Propofol 0,5–1 ml/10 kg de peso. 
       OU
•	 Midazolan 3- 15 mg EV associado a Fentanil 50–100 mcg EV.
Iniciar com as menores doses; checar nível de sedação pela resposta verbal  
e pelo estímulo álgico.
7. Garantir nível adequado de sedação e oxigenação.
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8. Carregar as pás.
9. Evitar o contato com o leito e avisar ao restante da equipe que o choque será 

efetuado.
10. Aplicar de 11–13 kg de força sobre as pás.
11. Apertar os botões de descarga simultaneamente.
12. Analisar o ritmo pós-choque.
13. Avaliar o sucesso da reversão ou a necessidade de novo choque.
14. Acompanhar a recuperação do nível de consciência.
15. Realizar ECG de 12 derivações.
16. Garantir a estabilidade clínica do paciente após o procedimento.
17. Manter jejum e Oxigenioterapia suplementar até o despertar completo.

Cargas de Cardioversão (cardioversor monofásico)
1. Flutter atrial: iniciar com 50 J; se preciso, repetir com 100 J.
2. Fibrilação Atrial: iniciar com 200 J; se necessário, repetir com 300 J e 360 J.
3. Taquicardia por reentrada: iniciar com 50 J, se preciso, repetir com 100 J e 200 J.
4. Taquicardia ventricular: iniciar com 200 J; se necessário, repetir com 300 J e 360 J.

Complicações
1. Indução de taquicardia/fibrilação ventricular.
2. Assistolia.
3. Depressão transitória da função ventricular por lesão miocárdica.
4. Lesão tópica (queimadura de pele pelas pás do cardioversor).
5. Acidentes com choque elétrico envolvendo profissionais da equipe.
6. Rabdomiólise.
7. Embolia.
8. Edema pulmonar.

6. TAQUIARRITmIAS CARDIOLOgIA
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

9) DROGAS ANTIARRÍTMICAS

a) Amiodarona 
•	 Nome comercial: Ancoron, Atlansil, Miodon.
•	 Apresentação: ampolas 150 mg/3 ml, comprimidos 200 mg.
•	 Início de ação: 2–3 h.
•	 efeitos colaterais: bradicardia, hipotensão, piora de condução AV, prolongamen-

to do QT, flebite em local de infusão.
•	 Dose de ataque: 300 mg (02 amp) em 100 ml SG 5% EV em 20 min (pode-se repe-

tir 50% da dose após 2 h, se necessário).   
•	 Manutenção: 900 mg (06 amp) em 500 ml SG 5% EV em 24 h.

b) Propafenona
•	 Nome comercial: Ritmonorm.
•	 Apresentação: ampolas 70 mg/20 ml; comprimidos 300 mg.
•	 Início de ação: 2-3 h.
•	 efeitos colaterais: náuseas, bradicardia, piora de disfunção ventricular, flutter 

atrial com resposta acelerada.
•	 Contraindicações: disfunção ventricular esquerda, DPOC, asma.
•	 Dose de ataque: 600 mg VO.
•	 Manutenção: 450 a 900 mg VO/dia.

c) Verapamil
•	 Nome comercial: Dilacoron.
•	 Apresentação: ampolas 2,5 mg/ml; comprimidos 80 mg e 240 mg (retard).
•	 Início de ação: EV 3-5 min, VO 1-2 h.
•	 efeitos colaterais: bradicardia, piora de disfunção ventricular.
•	 Contraindicações: insuficiência cardíaca, hipotensão severa.
•	 Dose: 10 mg diluídos EV em 5 min; se necessário, repetir 50% da dose após 

30 min.
•	 Manutenção: 160-240 mg VO/dia

6. TAQUIARRITmIAS
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d) Betabloqueadores
•	 efeitos colaterais: hipotensão, bradicardia, piora de disfunção ventricular prévia, 

broncoespasmo.
•	 Contraindicações: DPOC, ICC, insuficiência arterial periférica.

– Metoprolol

Nome comercial: Seloken.

Apresentação: ampolas 5 mg/5 ml.

Início de ação: 5-10 min.

Dose: 5 mg EV em 3-5 min; se necessário, repetir dose após 15 min (dose 
máxima total: 15 mg).

– Atenolol

Nome comercial: Atenol, Ablok.

Apresentação: comprimidos de 25, 50 e 100 mg.

Dose: 25 a 150 mg/dia.

– Propanolol

Nome comercial: Inderal.

Apresentação: comprimidos de 10, 40 e 80 mg.

Dose: 30 a 240 mg/dia.

e) Adenosina
•	 Nome comercial: Adenocard.
•	 Apresentação: ampolas 6 mg/2 ml.
•	 efeitos colaterais: indução de broncoespasmo, flush cutâneo.
•	 Início de ação: até 30 segundos.
•	 Dose: 6 mg EV em bolus; se necessário, repetir 12 mg EV em bolus após 

2 minutos.

6. TAQUIARRITmIAS CARDIOLOgIA
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

10) CRITÉRIOS DE BRUGADA PARA DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DE TV E TSV COM 
ABERRÂNCIA

1) Existe algum complexo QRS com padrão RS de V1 a V6?

Não                         TV

Sim                        continuar

2)  O intervalo entre o início da onda R e o nadir da onda S é maior que 100 ms em  
      qualquer derivação precordial?

Sim                       TV

Não                       continuar

3) Há dissociação AV em qualquer derivação?

Sim                        TV

Não                        continuar

4) Os critérios morfológicos são concordantes nas derivações V1/V2 e V6?

Sim                        TV

Não                        TSV c/ aberrância

Critérios morfológicos

•	 Padrão de Bloqueio de Ramo Direito: 
se relação entre amplitude de ondas R/S é > 1 em V1 e < 1 em V6                TV 

•	 Padrão de Bloqueio de Ramo Esquerdo: 
presença de entalhe no ramo descendente da onda S                                     TV

6. TAQUIARRITmIAS
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7 SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
Elaboração: Cel Márcio Araújo da Costa
Revisão: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A importância da implementação deste protocolo se justifica pelo cenário nacional, 
uma vez que estudos apontaram que 30% dos leitos de UTI do país estão ocupa-
dos por pacientes com sepse ou choque séptico, com uma letalidade elevada da 
ordem de 55%, acarretando um custo elevado tanto pelo ponto de vista de vidas 
perdidas como pelo aspecto econômico. Trata-se, portanto, de um desafio devido 
à necessidade de pronto reconhecimento e tratamento precoce por parte dos 
profissionais de saúde envolvidos na assistência ao paciente séptico.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
As descrições clínicas de Sepse e Choque Séptico encontram-se especificadas no 
item 3.

3.  ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) 

Embora não seja obrigatória para o diagnóstico de sepse, a equipe multi-
disciplinar deve estar atenta à presença dos seguintes sinais de alerta, por 
ocasião da triagem do paciente com suspeita de sepse:

•	 temperatura central > 38,3 ºC ou < 36 ºC;
•	 frequência cardíaca > 90 bpm;
•	 frequência respiratória > 20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg;
•	 leucócitos totais > 12.000/mm³ ou < 4.000/mm³, ou presença > 10% de formas 

jovens (desvio à esquerda).
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Observação:

A ausência dos critérios de SIRS não exclui o diagnóstico de sepse. Alguns pacientes, 
principalmente idosos e imunossuprimidos, não apresentam esses sinais. Assim, 
na presença de uma das disfunções orgânicas citadas a seguir, sem outra expli-
cação plausível, pense em sepse e inicie as medidas preconizadas nos pacotes.

3.2. Sepse 

Consiste na disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária à resposta desregu-
lada do hospedeiro frente a uma infecção. As principais disfunções orgânicas são:

•	 hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg 
da PA basal);

•	 diurese < 0,5 ml/kg/h ou elevação abrupta da creatinina (> 2 mg/dl);
•	 relação PaO2/FiO2 < 250 ou necessidade de O2 para manter SpO2 > 90%;
•	 contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número 

de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos três dias ou 
INR > 1,5;

•	 acidose metabólica inexplicável: déficit de bases ≤ 5,0 mEq/L e lactato acima do 
valor de referência;

•	 rebaixamento do nível de consciência, agitação ou delirium;
•	 aumento significativo de bilirrubinas (> 2x o valor de referência).  

3.3. Choque séptico 

Envolve aqueles pacientes com sepse que evoluíram com hipotensão refratária à 
reposição volêmica adequada.

4. TRATAmENTO
Após preenchimento da Ficha de Acompanhamento (ANEXO 1) e identificação do paciente 
com SUSPEITA de SEPSE, os seguintes passos devem ser cumpridos:

a) Anotar o horário (“tempo ZERO”) e data do início do protocolo, tratando o caso 
como emergência médica;

b) Iniciar o PACOTE DE 3H (cumprimento dentro das primeiras 3 horas da triagem 
inicial):

7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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Passo 1:

•	 coleta do Kit Sepse completo (hemoculturas, gasometria, lactato — 
preferencialmente arterial sérico —,  hemograma completo, creatini-
na, bilirrubinas e coagulograma) e encaminhamento imediato ao labo-
ratório; E

•	 coleta de hemoculturas (2 sítios distintos para aeróbios, 1 para anaeró-
bios e 1 para fungos) ANTES da administração do antibiótico; E 

•	 coleta de culturas de outros sítios pertinentes ANTES da administração 
do antibiótico.

Passo 2: 

•	 início do antimicrobiano empírico de amplo espectro em até uma hora 
(FIGURA 2).

Passo 3: 

•	 Ressuscitação hemodinâmica, conforme FIGURA 1, caso LACTATO 
> 2 vezes o valor de referência institucional ou HIPOTENSÃO ARTERIAL 
(PAS < 90 ou PAM < 65 mmHg) com prescrição de REPOSIçÃO 
VOLêMICA AGRESSIVA, com pelo menos 30 ml/kg de solução crista-
loide em 30 a 60 minutos.

c) Iniciar o PACOTE DE 6H (cumprimento dentro das primeiras 6 horas da triagem 
inicial):

Passo 4:

•	 reavaliação do status volêmico (resposta clínica, PVC e métodos dinâmi-
cos) e da perfusão tecidual, conforme FIGURA 1;  E   

•	 uso de vasopressores no caso de PAM < 65 mmHg persistente, refratária 
à reposição volêmica iniciada no passo anterior; E

•	 coleta do 2º lactato (para pacientes com o primeiro lactato acima de 2 
vezes o valor normal).

d) Objetivos terapêuticos:

•	 PVC entre 8-12 mmHg em pacientes com ventilação espontânea e entre 
12-15 mmHg em pacientes com ventilação mecânica;

•	 PAM > 65 mmHg;

•	 débito urinário > 0,5 ml/kg/h;

•	 saturação venosa central O2 > 70%;

CCIH7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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•	 clareamento do lactato em 10 a 20% em relação aos níveis anteriores 
visando à normalização do mesmo.

e) Recomendações e observações:

•	 O vasopressor deve ser iniciado mesmo dentro das primeiras três 
horas nos pacientes em que ele está indicado. Em casos de hipoten-
são ameaçadora à vida, pode-se iniciar o vasopressor mesmo antes 
da reposição volêmica. É fundamental garantir pressão de perfusão 
enquanto se continua a reposição volêmica; assim, o vasopressor 
pode ser iniciado mesmo em veia periférica, enquanto se providen-
cia o acesso venoso central, sendo a primeira opção noradrenalina na 
dose de 0,2 a 2 µg/kg/min;

•	 Avaliar transfusão sanguínea se hemoglobina < 7 g/dl;

•	 Em pacientes com hemoglobina > 7 g/dl, a estratégia inicial reco-
mendada é o uso da dobutamina e não a transfusão. A dose inicial 
de 2,5 µg/kg/min deve ser progressivamente aumentada em incre-
mentos de 2,5 µg/kg/min até que se obtenha SvcO2 > 70%, sendo a 
droga de escolha em pacientes sépticos com evidências clínicas e/ou 
ecocardiográficas de disfunção ventricular; 

•	 Somente em paciente com choque séptico refratário pode-se avaliar a 
prescrição de hidrocortisona 50 mg 6/6 h. Não usar rotineiramente essa 
medicação em todos os pacientes;

•	 Caso o paciente esteja em ventilação mecânica, todos os esforços devem 
ser feitos para manter a pressão de platô de 30 cm H2O. A equipe de fisio-
terapia deve registrar, em todas as suas evoluções, o platô utilizado;

•	 Deve-se usar estratégia para controle glicêmico, objetivando glicemias 
entre 80–180 mg/dl e evitando hipoglicemias.

5. REfERêNCIAS
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co. Instituto Latino-Americano de Sepse/ILAS; junho 2016. 
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6. ANExOS
11) FICHA DE ACOMPANHAMENTO (frente)
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

11) FICHA DE ACOMPANHAMENTO (verso)

7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO



76

ANExOS (CONTINUAÇÃO)

12) SUGESTÃO DE ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA PARA SEPSE COMUNITÁRIA E 
NOSOCOMIAL

FOCO INFECçÃO COMUNITÁRIA INFECçÃO NOSOCOMIAL

Pulmonar

•	 Cefalosporinas de 
terceira geração 
(ceftriaxona, cefotaxima) 
+ claritromicina.

•	 Quinolonas respiratórias 
(levofloxacina, 
moxifloxacina).

•	 Se houver história de 
doença pulmonar crônica, 
utilizar cefalosporina de 
4ª geração (cefepime).

•	 Em caso de pneumonia 
aspirativa, trocar 
claritromicina para 
clindamicina.

•	 Piperacilina-tazobactam ou cefalosporina de 4ª geração 
(cefepime).

•	 Se houver alta prevalência de estafilococos resistentes 
a oxacilina na instituição (MRSA), associar glicopeptídeo 
(vancomicina ou teicoplanina) ou linezolida.

•	 Em caso de uso prévio de cefalosporinas ou quinolonas, 
trocar piperacilina-tazobactam por carbapenêmicos 
(imipenem ou meropenem).

•	 Se houver alta prevalência de germes multirresistentes 
(Pseudomonas MDR/Acinetobacter MDR e 
Enterobactérias Resistentes ou Carbapenêmicos), avaliar 
associação empírica de poliximinas (B ou E).

•	 Eventualmente associar aminoglicosídeos e/ou 
tigeciclina.

Urinário Quinolonas ou cefalosporinas 
de terceira geração.

•	 Cefalosporinas de 4ª geração 
ou

•	 Carbapenêmicos (imipenem ou meropenem)

Abdominal 

Cefalosporinas 3ª geração 
(ceftriaxone ou cefotaxima) 
+ metronidazol
+ ampicilina 
+ aminoglicosídeo 
(gentamicina).

•	 Cefalosporinas de 4ª geração ou carbapenêmicos 
(imipenem ou meropenem) + aminoglicosídeo 
(gentamicina).

•	 Em caso de opção pela cefalosporina de 4ª geração, 
associar metronidazol ao esquema.

•	 Tigeciclina

Pele e partes 
moles 

•	 Cefalosporina de 1ª 
geração ou oxacilina.

•	 Em caso de sinais 
de necrose, associar 
clindamicina.

•	 Glicopeptídeos (vancomicina ou teicoplanina) 
+ cefalosporinas de 4ª geração.

•	 Tigeciclina. 

Corrente 
sanguínea 
associada a 
cateter

—

•	 Carbapenêmicos (imipenem ou meropenem) ou 
piperacilina-tazobactam + glicopeptídeos (vancomicina, 
teicoplanina) ou daptomicina.

•	 Em caso de alta prevalência de germes multirresistentes 
(pseudomonas MDR/Acinetobacter MDR e 
Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos), avaliar 
associação empírica de polimixinas (B ou E).

•	 Eventualmente associar aminoglicosídeos e/ou 
tigeciclina.

•	 Se houver fatores de risco para candidemia, avaliar 
necessidade de cobertura para fungos com fluconazol 
ou equinocandinas (caspofungina, anidulafungina ou 
micafungina).

7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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FOCO INFECçÃO COMUNITÁRIA INFECçÃO NOSOCOMIAL

Indeterminado Cefalosporina de 4ª geração 
(cefepime) + metronidazol

•	 Carbapenêmicos (imipenem ou meropenem) + 
Glicopeptídeos (vancomicina ou teicoplanina) ou 
linezolida;

•	 Em caso de alta prevalência de germes multirresistentes 
(Pseudomonas MDR/Acinetobacter MDR e 
Enterobactérias Resistentes a Carbepenêmicos ), avaliar 
associação empírica de polimixinas (B ou E).

Pontos-chave:

1. Colha hemoculturas e culturas dos sítios pertinentes do foco em suspeita antes 
da administração da primeira dose de antibióticos. 

2. Administre a primeira dose de antibioticoterapia o mais rapidamente possível,     
idealmente em até uma hora após o diagnóstico. 

3. Administre antibióticos de amplo espectro, de preferência bactericidas, em 
dose máxima e sem correção de dose para insuficiência renal ou hepática nas 
primeiras 24 horas. 

4. Reavalie o esquema escolhido assim que os resultados de cultura estiverem 
disponíveis. 

5. Utilize tempo curto de tratamento sempre que possível. 
6. Suspenda os antibióticos caso seja afastada a hipótese de infecção.

7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

13) PROTOCOLO DE ABORDAGEM SIMPLIFICADA DA SEPSE

NãoSim

Sair do protocolo 
e adotar conduta 
individualizada

Informar os critérios 
de SIRS

Informar a existência 
de infecção

Informar a existência 
de disfunção orgânica

É SEPSE?

SEPSE =
presença de infecção 

e de pelo menos 
1 disfunção orgânica 

e/ou 2 critérios de SIRS 

Anotar data e hora 
do início do protocolo

Realizar a coleta do 
KIT SEPSE completo

Iniciar antimicrobiano 
empírico de amplo 
espectro em até 1 h

Iniciar reposição 
volêmica com solução 
cristaloide em até 3 h

Reavaliar o status 
volêmico e a perfusão 
tecidual em até 3 a 6 h

Hemoculturas, 
gasometria, lactato, 

hemograma completo, 
creatinina, bilirrubinas 

e coagulograma

7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

14) PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE CHOQUE SÉPTICO

Verificar pressão 
arterial e lactato

PAM < 65 mmHg?
Primeiro lactato arterial 

> 2x o valor normal?

Sim

Realizar a coleta do 
segundo lactato

Lactato > 2x 
o valor normal?

Não

Reavaliar o estado 
volêmico e a perfusão 

tecidual periodicamente

PAS < 90 mmHg?

Sim

Não

Administrar cristaloides 
(SF ou Ringer): 30 ml/kg 

em 30 a 60 min

Manter observação 
clínica e colher lactato 

em caso de piora

Iniciar vasopressor, 
noradrenalina: 

0,2 a 2 µg/kg/min

Puncionar acesso 
venoso profundo

Hipotensão
arterial

persistente?

Encaminhar o paciente 
para o CTI

Hipotensão 
ameaçadora 

à vida?

CCIH7. SEPSE / CHOQUE SÉPTICO
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8 CETOACIDOSE DIABÉTICA
Elaboração: Cap Keli Morelo Rocha
Revisão: 2º Ten Samia Ferrari Salles
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A cetoacidose diabética, que pode ser a manifestação inicial do diabetes mellitus 
do tipo 1 ou do tipo 2, caracteriza-se pela tríade bioquímica de: hiperglicemia (por 
deficiência absoluta ou relativa de insulina), cetonemia e acidose metabólica (pH 
< 7,3 e bicarbonato < 18 mEq/L) com hiato iônico (anion gap) elevado. Acomete 
principalmente pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (2/3 dos casos), mas 
também pode ocorrer com o tipo 2 (diabetes mellitus tipo 2 propenso à cetose 
ou diabetes flatbush). 

A cetoacidose diabética desenvolve-se dentro de poucas horas após evento(s) 
precipitante(s), que podem ser vários, sendo a omissão de insulina e a infecção 
(principalmente pulmonar) os principais.

Os fatores precipitantes são:

•	 tratamento inadequado: 
–  interrupção do uso de insulina ou hipoglicemiantes orais; 
– omissão da aplicação de insulina;
– mau funcionamento do sistema de infusão subcutâneo contínuo de 

insulina (SICI); 
•	 doenças agudas: infecções (pulmonar, urinária, pele, dentárias), infar-

to agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, tromboembolismo 
pulmonar, traumatismos, hemorragias de trato gastrointestinal, queima-
duras, pancreatites; 

•	 distúrbios endócrinos: hipertireoidismo, feocromocitoma, Síndrome de 
Cushing, acromegalia, hemocromatose, diabetes gestacional; 

•	 fármacos: glicocorticoides, agonistas adrenérgicos, fenitoína, betabloquea-
dores, clortalidona, tiazídicos, diazóxido, pentamidina, inibidores de protease, 
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antipsicóticos atípicos (aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina e risperi-
dona), etc.;

•	 substâncias: álcool (consumo excessivo), ecstasy, cocaína, maconha, cetami-
na, etc.; 

•	 desidratação: oferta inadequada de água (em idosos), uremia, diálise, diarreia, 
sauna, etc.; 

•	 transtornos alimentares: compulsão alimentar ou bulimia;
•	 outros: ingestão de líquidos ou alimentos contendo açúcar.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A cetoacidose diabética é de instalação aguda (em menos de 24 horas). 

Exame físico: desidratação, turgor da pele diminuído, respiração de Kussmaul, hálito cetô-
nico, náuseas, vômitos, dor abdominal, taquicardia, hipotensão e, nos casos mais graves, 
até choque. A dor abdominal pode chegar até 50 a 70% dos casos e simular um abdome 
agudo. Na cetoacidose diabética leve (bicarbonato > 15 mEq/L) não há dor abdominal; se 
ela estiver presente, alertar para possibilidade de um quadro abdominal associado. 

CETOACIDOSE 
DIABÉTICA 

LEVE

CETOACIDOSE 
DIABÉTICA 

MODERADA

CETOACIDOSE 
DIABÉTICA 

GRAVE

Glicemia (mg/dl) > 250 > 250 > 250

pH arterial 7,25 a 7,30 7,0 a 7,24 < 7,0

Bicarbonato (mEq/L) 15 a 18 10 a 14,9 < 10

Anion gap > 10 > 12 > 12

Cetonúria (teste do 
nitroprussiato) positiva positiva positiva

Cetonemia positiva positiva positiva

Osmolaridade sérica
Variável 

(geralmente 
< 320 mOsm/kg)

variável variável

Nível sensorial alerta alerta/sonolento estupor/coma

8. CETOACIDOSE DIABÉTICA
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Exames laboratoriais: hemograma, glicemia, sódio, potássio, cloro, anion gap, ureia, crea-
tinina, gasometria, osmolaridade plasmática, provas de função hepática, enzimas pancreá-
ticas, EAS, culturas (urina e sangue).

Exames de Imagem: radiografia de tórax (rotina); tomografia computadorizada de tórax; 
tomografia computadorizada de seios da face (afastar mucormicose), eletrocardiograma 
(acompanhar alterações séricas de potássio e sua reposição em todos os diabéticos melli-
tus tipo 2 e tipo 1 com mais de 10 anos de diagnóstico).

Hemograma: na cetoacidose diabética costuma haver leucocitose com desvio à esquer-
da, mesmo sem infecção (leucócitos de 10 a 15 mil/mm3). Valores > 25 mil/mm3 sugerem 
infecção. Aumento de hematócrito devido à desidratação; se houver anemia, alertar para 
doenças associadas, como nefropatia e hipotireoidismo. 

Glicemia: geralmente ≥ 250 mg/dl. A cetoacidose diabética euglicêmica (glicemia ≤ 250 mg/dl) 
pode ocorrer em gestantes; nos pacientes tratados com insulina e sem receber líquidos 
com carboidratos; nos tratamentos tardios ou inadequados, com vômitos prolongados, 
sem ingestão alimentar; e naqueles em uso de inibidores do cotransportador de sódio e 
glucose 2 (SGLT2) em pacientes tipo 1. Esta ocorre em 10% dos pacientes.

Sódio: normal ou baixo. Níveis altos sugerem maior grau de desidratação. Glicemias eleva-
das podem falsear os valores de sódio para baixo. Correção: para cada 100 mg/dl de glicose 
acima de 100 mg/dl adiciona-se 1,6 mEq à natremia. Deve-se lembrar de que a hipernatre-
mia é um fator de proteção ao aparecimento de edema cerebral. O limite máximo tolerado 
de sódio é de 160 mEq/L antes de se optar por SF 0,45%. 

Potássio: baixo ou normal, mas na fase inicial ele pode estar elevado. Os tratamentos com 
hidratação e insulina diminuem o potássio. 

Anion Gap (AG): AG = Na – (Cl + HCO3). (VR: 12 ± 2). Elevado na cetoacidose diabética (> 12 
nos casos moderados ou graves).

Gasometria: a diferença entre o sangue arterial e o venoso é de 1,88 mEq/L na dosagem 
de bicarbonato, e entre 0,02 e 0,15 para a medida de pH. Recomenda-se a coleta venosa, 
exceto em casos muito graves, nos quais se faz necessário o acesso arterial para medição 
direta da oxigenação. 

Osmolaridade plasmática (Posm): valores de Posm ≥ 320 mOsm/kg geralmente se fazem 
acompanhar de redução acentuada de consciência. Posm = 2(Na) + glicemia/18 + ureia/2,8.

ENDOCRINOLOgIA8. CETOACIDOSE DIABÉTICA
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4. TRATAmENTO

4.1. Hidratação

•	 Reposição de líquidos deve ser generosa.
•	 Cuidado em idosos e/ou cardiopatas.
•	 Depende da desidratação, do débito urinário e do balanço hidroeletrolítico.
•	 Inicial: soro fisiológico (SF) 0,9% 1000 a 1500 ml (15 a 20 ml/kg) na primeira 

hora. 
•	 Etapa seguinte: SF 0,45% na velocidade 250 a 500 ml/h se o sódio sérico estiver 

normal; ou SF 0,9% na mesma velocidade se o sódio estiver baixo. 
•	 A reposição das perdas hídricas deve ser feita nas primeiras 24 horas. 
•	 Estima-se que as perdas sejam de 5 a 10% do peso corporal. 
•	 Sódio > 140 mEq/L e Posm> 340 mOsm/kg associam-se a maior déficit de 

líquido. 
•	 Quando glicemia < 200 mg/dl na CAD, a hidratação deve ser feita com SF 0,45% 

associado a SG 5%, em uma velocidade de cerca de 150 a 250 ml/h até correção 
da acidose.

4.2. Reposição de potássio

É preciso ter em mente que em todos os episódios de cetoacidose diabética exis-
te déficit de potássio corporal, independente da calemia estar alta, normal ou 
baixa.

Potássio sérico 
(mEq/L)

Conduta
(usar cloreto de potássio)

< 3,3
•	 Postergar uso de insulina.

•	Administrar 40 mEq K por hora até K ≥ 3,3, para 
não ter arritmias fatais e fraqueza da musculatura respiratória.

•	 Se houver ausência de ruídos abdominais, atentar para hipocalemia grave.  

≥ 3,3 e < 5 Adicionar 20 a 30 mEq de K em cada litro de SF para manter K  em 4 a 5. 

≥ 5 NÃO administrar K, mas checá-lo 2/2 h. ECG. 

4.3. Insulinoterapia

•	 Solução de 250 ml SF 0,9% com 25 ui de insulina regular (10 ml = 1 ui).
•	 Desprezar 50 ml iniciais.

8. CETOACIDOSE DIABÉTICA
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•	 Dose: 0,1 ui/kg/h.
•	 Caso não haja queda da glicemia capilar entre 50 a 75 mg na primeira hora, 

fazer bolus 0,14 ui/kg de insulina e retornar ao esquema anterior, revendo essa 
dose até que se atinja 200-250 mg/dl cetoacidose diabética.

•	 Se a queda da glicemia exceder 75-100 mg/dl na primeira hora, diminuir a dose 
de insulina 0,05 ui/kg/h.

•	 Quando a glicemia estiver entre 200-250 mg/dl cetoacidose diabética, diminuir a 
infusão 0,02 a 0,05 U/kg/h e adicionar soro glicosado (SG) 5% à hidratação venosa.

•	 Na cetoacidose diabética, encontra-se resolvido o quadro quando há glicemia 
< 200 mg/dl e dois dos seguintes parâmetros: HCO3 ≥ 15 mEq/L, pH venoso > 7,l 
e anion gap ≤ 12 mEq/L.

•	 Nesse momento, associar insulina regular subcutânea com infusão por 1 a 2 
horas para evitar recorrência da hiperglicemia e da acidose.

•	 Nos pacientes que já faziam uso de insulina, retornar ao esquema domiciliar.
•	 Nos pacientes recém-diagnosticados, fazer uma dose inicial de insulina 

0,5-0,8 UI/kg/dia, fracionando-se em uma a três tomadas (de acordo com a 
insulina), dividindo de 50-70% insulinas de efeito prolongado (NPH, Glargina, 
Detemir, Degludeca, Glargina 300 ui/ml) e 50–30% insulinas prandiais (Regular, 
Lispro, Asparte ou Glulisina). 

4.4. Bicarbonato

PH SANGUÍNEO CONDUTA (FUNDAMENTAL MONITORAR K DURANTE INFUSÃO DE NAHCO3 
DEVIDO AO RISCO DE PIORA DA HIPOCALEMIA)

> 7,0 NÃO usar NaHCO3

< 6,9
•	Usar 100 mEq de NaHCO3 (2 ampolas) em 400 ml de água destilada com 20 mEq/L KCl 

numa velocidade 200ml/h durante 2 horas até que o pH exceda 7.
•	 Se isso não ocorrer, repete-se a infusão até pH > 7.  

6,9–7,0 Usar 50 mEq de NaHCO3

5. REfERêNCIAS
LUCIO, V.; KATER, C. E. Endocrinologia Clínica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2013.

MILECHET, A. et al. Rotinas de Diagnóstico e Tratamento do Diabetes Mellitus. Rio de Janeiro: 

AC Farmacêutica, 2014.
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 6. ANExO
15) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À CETOACIDOSE DIABÉTICA

Encerrar o caso

Não

Avaliar o paciente

Sim

Características 
clínicas e parâmetros 
laboratorias descritos 

no texto

Sintomatologia
presente e coleta 

de exames 
laboratoriais?

Hidratação, 
reposição de potássio, 

insulinoterapia
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9 CRISE TIREOTÓxICA
Elaboração: Cap Keli Morelo Rocha
Revisão: 2º Ten Samia Ferrari Salles
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A crise tireotóxica (ou tempestade tireoideana) é uma condição grave de exacer-
bação clínica do hipertireoidismo. Pode ser fatal se não tratada adequadamen-
te. Ocorre em pacientes com hipertireoidismo prévio, conhecido ou não, sem 
tratamento adequado, submetidos a eventos agudos precipitantes. Não se deve 
adiar o tratamento aguardando resultados de dosagens séricas de hormônios 
tireoideanos. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Manifestações comuns: sudorese profusa, tremores e febre (podendo ocorrer 
hipertermia grave). Náuseas, vômitos e dor abdominal podem ocorrer desde a 
fase inicial. 

Manifestações cardiovasculares: taquicardia grave, arritmias cardíacas (fibri-
lação atrial é comum) e insuficiência cardíaca. Podem evoluir para hipotensão, 
edema pulmonar e colapso cardiovascular.

Manifestações neuropsiquiátricas: agitação, delírio, psicose e alterações do nível 
de consciência que podem evoluir para apatia, estupor e coma. 

Formas clínicas atípicas: ausência de febre, coma, estado epiléptico, infarto cerebral 
não embólico, confusão mental, insuficiência adrenal ou hepática aguda e abdome 
agudo.

Fatores desencadeantes: cessação abrupta das drogas antitireoideanas (DAT), cirur-
gias tireoideanas e não tireoideanas e enfermidades agudas graves (infecções, cetoacido-
se diabética, eventos vasculares).

8. CETOACIDOSE DIABÉTICA
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Achados laboratoriais:

•	 hiperglicemia;
•	 leucocitose leve, com pequeno desvio à esquerda (leucocitose com desvio à 

esquerda acentuado é indicativa de infecção); 
•	 eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, fósforo) habitualmente normais, mas pode 

haver discreta hipercalcemia;
•	 provas de funções hepáticas geralmente alteradas, sendo icterícia associada a 

um prognóstico desfavorável;
•	 T4 total e T3 total elevados, com frações livres de T4 e T3 mais elevadas;
•	 TSH suprimidos, exceto em raros casos de secreção inapropriada de TSH.

Critérios diagnósticos de tempestade tireoideana, de acordo com índice de Burch e 
Wartfosky. Escore (somativo dos pontos):

•	 45: altamente sugestivo de tireotoxicose;
•	 25-44: sugestivo de tireotoxicose;
•	 < 25: baixa probabilidade de tireotoxicose.

DISFUNçÃO TERMORREGULADORA 
Temperatura (oC) PONTOS DISFUNçÃO CARDIOVASCULAR 

Taquicardia (bpm) PONTOS

37,2–37,7
37,8–38,3
38,4–38,8
38,9–39,4
39,5–39,9
> 40 

5
10
15
20
25
30

100-109
110-119
120-129
130-139
> 140

5
10
15
20
25

Efeitos sobre o Sistema Nervoso Central 
Ausentes
Leves: agitação
Moderados: delirium, psicose
Graves: crise convulsiva, coma

0
10
20
30

Insuficiência Cardíaca Congestiva
Ausente
Leve: edema periférico
Moderada: estertores em bases pulmonares
Grave: edema pulmonar

0
5

10
20

Disfunção gastrointestinal e hepática
Ausente
Moderada: diarreia, náuseas/vômitos, dor 
abdominal
Grave: icterícia inexplicável

0
10
20

Fibrilação atrial
Ausente
Presente

0
10

Fator desencadeante
Ausente
Presente

0
10
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9. CRISE TIREOTÓxICA

4. TRATAmENTO
O tratamento deve ser iniciado precocemente, envolvendo controle da tireotoxicose e dos 
fatores precipitantes, além de terapia de suporte. 

4.1. Medidas gerais

•	 A identificação do fator precipitante e o tratamento são de extrema importân-
cia. A infecção deve ser rastreada e tratada precocemente. 

•	 Monitoramento e suporte hemodinâmico e respiratório, preferencialmente em 
unidade de terapia intensiva.

•	 Hidratação, controle imediato e gradual da hipertermia. O uso de aspirina (AAS) 
não é recomendado, já que promove liberação de T4 de sua proteína carreadora 
no plasma (TBG). Usar paracetamol e bolsas de gelo, evitando-se os calafrios. 

•	 Tratamento das manifestações cardiovasculares.
•	 Suporte nutricional.
•	 Reposição de multivitamínicos, especialmente tiamina.

4.2. Medidas específicas

Doses dos medicamentos usados na crise tireotóxica:

a) Tionamidas: a ação inicia-se em cerca de 1-2 horas após. O propiltiouracil (PTU) 
é a droga de escolha devido ao seu efeito adicional no bloqueio da conversão peri-
férica de T4 para T3.

Suspender se houver efeitos colaterais graves: agranulocitose, hepatoxicidade 
(icterícia ou aumento de TGO/TGP > 3x limite superior do normalidade) ou reações 
alérgicas intensas.

•	 PTU via oral (VO): dose de ataque 500-1000 mg; dose de manutenção 200-400 mg 
4/4 h a 6/6 h; 

•	 Metimazol VO 20-25 mg 4/4 h a 6/6 h;
b) Soluções de iodo:

•	 iodeto: só usar 1 hora após uso de PTU e restrito à fase aguda grave;
•	 solução de lugol (ou iodeto de potássio concentrado) 4-10 gotas VO 6/6 h ou 

8/8 h;
•	 iopodato ou ácido iopanoico (contraste radiológico) 0,5 g-1,0 g 1x/dia VO;
•	 iodeto de sódio 0,5 g-1,0 g IV 12/12 h;
c) Carbonato de lítio (se houver alergia a iodo): 300 mg VO 6/6 h (manter a litemia 
em 0,1 mEq/L). Uso limitado devido a potencial toxicidade neurológica e renal; 

ENDOCRINOLOgIA
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d) Betabloqueadores: se houver ICC de baixo débito ou asma grave, usar diltia-
zem para baixar a frequência cardíaca; 

•	 propranolol 40-80 mg VO: a cada 4 ou 6h; EV: 0,5-1,0 mg em 10 minutos, segui-
do de 1-2 mg 10/10 minutos;

•	 esmolol endovenoso (EV): dose de ataque: 250-500 mcg/kg, seguida de infusão 
de 50-100 mcg/kg por minuto;

•	 atenolol VO: 50-200 mg uma vez ao dia;
•	 metoprolol VO: 100-200 mg uma vez ao dia;
•	 nadolol VO: 40-80 mg uma vez ao dia;
e) Glicocorticoides:

•	 dexametasona: 2 mg IV 6/6 h;
•	 hidrocortisona: dose de ataque 300 mg IV, seguida de 100 mg 8/8 h. 

4.3. Vias alternativas de administração das tionamidas

Propiltiouracil

•	 Enema: 4-6 comprimidos de 100 mg dissolvidos em 90 ml de água esterilizada
•	 Supositório: 200 mg dissolvidos em base de polietileno glicol. Dissolver compri-

midos em salina isotônica com pH alcalino (utilizando hidróxido de alumínio).
Metimazol

•	 Supositório: 1200 mg dissolvidos em 12 ml de água com 2 gotas de polissorbato 
80, misturados com 52 ml de manteiga de cacau.

•	 Endovenoso: dissolver comprimidos em salina isotônica e filtrar com filtro 0,22 µm.
•	 Cirurgia: tireoidectomia total deve ser utilizada naqueles pacientes que não 

respondem ao tratamento clínico ou naqueles que desenvolverem efeitos 
colaterais graves ou alergia às tionamidas. O preparo deve ser utilizado com 
betabloqueadores, glicocorticoides e soluções de iodo por cerca de 5 a 7 dias, 
sendo a tireoidectomia total (TT) realizada entre o 8º e o 10º dia. 

5. REfERêNCIAS
MAIA, A. L.; SCHEFFEL, R. S. Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireodis-

mo: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia. Arq. Bras. Endocrinol. Metab., 2013. 

VILAR, L.; KATER, C. Endocrinologia Clínica, 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2013. 
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9. CRISE TIREOTÓxICA

6. ANExO
16) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À CRISE TIREOTóXICA

Encerrar o caso

Não

Sintomas clínicos 
presentes?

Sim

Internação em
Unidade de Terapia 

Intensiva

Avaliar o paciente

Manifestações clínicas 
e fatores precipitantes 

descritos no texto

Medidas gerais e 
específicas descritas 

no texto
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10 ESTADO HIPEROSmOLAR NÃO CETÓTICO (EHNC)
Elaboração: Cap Keli Morelo Rocha
Revisão: 2º Ten Samia Ferrari Salles
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O Estado Hiperosmolar Não Cetótico (EHNC) cursa com hiperglicemia grave, hipe-
rosmolaridade e desidratação, sem a presença de cetose e acidose, com instalação 
mais lenta (dias a semanas). A mortalidade no EHNC é maior que na Cetoacidose 
Diabética (CAD), chegando a cerca de 5 a 20%. 

Os fatores precipitantes são semelhantes aos da CAD (ver protocolo CAD).

 2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
O EHNC possui manifestações semelhantes às da CAD, exceto pelos sintomas e 
sinais de acidose, que estão ausentes no EHNC. As convulsões focais ou generali-
zadas são mais frequentes no EHNC. 

EHNC 

Glicemia (mg/dl) > 600

pH arterial > 7,30

Bicarbonato (mEq/L) > 15

Anion gap < 12

Cetonúria (teste do 
nitroprussiato) fraca

Cetonemia fraca

Osmolaridade sérica > 320 mOsm/kg

Nível sensorial estupor/coma
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
•	 Exames laboratoriais: ver CAD; 
•	 Hemograma: ver CAD;
•	 Glicemia: EHNC geralmente > 600 mg/dl; 
•	 Sódio: ver CAD;
•	 Potássio: ver CAD;
•	 Anion Gap (AG): AG = Na – (Cl + HCO3); (VR: 12 ± 2);  variável;
•	 Gasometria: acidose ausente; 
•	 Osmolaridade plasmática: no EHNC sempre excede 320 mOsm/kg. 

4. TRATAmENTO
Hidratação: Quando glicemia < 250 e 300 mg/dl no EHNC, a hidratação deve ser 
feita com soro fisiológico (SF) 0,45% associado a soro glicosado (SG) 5%, em uma 
velocidade de cerca de 150 a 250 ml/h até correção da acidose. 

Reposição de potássio: ver CAD. 

Insulinoterapia: ver CAD. 

Quando a glicemia estiver entre 250-300 mg/dl no EHNC, diminuir infusão 0,02 
a 0,05 UI/kg/h e adicionar SG 5% à hidratação venosa. No EHNC, encontra-se resol-
vido o quadro quando houver normalização do estado mental e normalização da 
osmolaridade plasmática.

5. REfERêNCIAS
MILECHET, A. et al. Rotinas de Diagnóstico e tratamento do Diabetes Mellitus. Rio de Janeiro: AC 

Farmacêutica, 2014. 

VILAR, L.; KATER, C. E. Endocrinologia Clínica, 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2013.
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 6. ANExO
17) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO ESTADO HIPEROSMOLAR NÃO CETóTICO (EHNC)

NãoSim

Avaliar o paciente

Encerrar o caso

Exames laboratoriais, 
gasometria,

osmolaridade plasmática

Corrigir: 
distúrbios eletrolíticos, 

hidratação, 
insulinoterapia

Sintomatologia
presente?

Manifestações clínicas 
descritas no texto
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 11 ESTADO mIxEDEmATOSO
Elaboração: Cap Keli Morelo Rocha

  Revisão: 2º Ten Samia Ferrari Salles
  Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O Estado Mixedematoso é definido por sinais e sintomas de hipotireoidis-
mo grave, associados ao rebaixamento do nível de consciência e hipotermia. 
Representa uma manifestação grave, com taxa de mortalidade que pode alcan-
çar de 40 a 50% sem tratamento adequado. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Tríade clássica: alteração do estado mental (não necessariamente coma), 
termorregulação deficiente com hipotermia e um fator precipitante. 

Manifestações comuns: bradicardia, hipotensão, hipoventilação, hiponatremia 
e hipoglicemia. 

Manifestações de hipotireoidismo de longa duração não tratado: pele infil-
trada, carotenêmica e fria, macroglossia, fácies edemaciada, pseudomadarose, 
rarefação de pelos corporais e voz rouca. Muitos pacientes podem ter cicatriz 
cervical, história de radioiodoterapia ou exposição à radiação. 

Manifestações cardiovasculares: bradicardia, redução da contratilidade miocár-
dica, baixo débito cardíaco e hipotensão. Cardiomegalia por derrame pericárdico 
ou, menos frequentemente, insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Hipotensão por 
diminuição de volume intravascular, colapso cardiovascular ou insuficiência adrenal 
associada. Eletrocardiograma (ECG) mostrando bradicardia, baixa voltagem, prolon-
gamento do intervalo QT e, excepcionalmente, taquiarritmias decorrentes do prolon-
gamento do intervalo QT. 

Manifestações neuropsiquiátricas: alentecimento ou abolição de reflexos tendi-
nosos profundos, rebaixamento de nível de consciência, confusão mental, letargia, 
coma. Bradipsiquismo, déficit de atenção e memória, labilidade emocional, depressão. 
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Estado hiperativo com manifestações psicóticas denominadas “loucura mixedematosa”. 
Convulsões focais e generalizadas em até 25% dos casos, que podem estar relacionadas 
à hiponatremia, hipoglicemia e/ou hipoxemia. 

Termorregulação deficiente: hipotermia absoluta (35º C) ou relativa (ausência de febre 
na infecção). A intensidade da hipotermia está relacionada com a mortalidade. A infecção 
pode ser mascarada pela ausência de febre. A ausência de hipotermia pode ser indicativa 
de infecção. 

Manifestações respiratórias: depressão respiratória e hipoventilação. 

Fatores desencadeantes: infecções (o mais comum), sepse, uso de determinadas subs-
tâncias (p. ex.: sedativos, tranquilizantes, analgésicos, anestésicos, amiodarona, carbonato 
de lítio e diuréticos), acidente vascular cerebral (AVC) , insuficiência cardíaca e respiratória, 
infarto agudo do miocárdio (IAM), exposição ao frio e hipotermia.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Achados laboratoriais:

•	 hiponatremia potencialmente grave em cerca de metade dos casos;
•	 hipoglicemia devido à diminuição de hormônios tireoideanos e/ou por insufi-

ciência adrenal;
•	 elevação de transaminases, creatinoquinase e desidrogenase lática.
•	 cortisol sérico baixo. 

Achados de hormônios tireoideanos:

•	 T4 total e livre baixos, mas T3 pode estar normal ou baixo;
•	 TSH sempre elevado no hipotireoidismo primário, mas no central pode estar 

normal, baixo ou discretamente elevado.

4. TRATAmENTO
O tratamento deve ser iniciado precocemente, não se devendo aguardar os resultados de 
exames laboratoriais para iniciar o tratamento. A identificação dos fatores precipitantes 
é essencial. 

Medidas gerais:

•	 a identificação do fator precipitante e o tratamento são de extrema importân-
cia; infecção deve ser rastreada e tratada precocemente;

11. ESTADO mIxEDEmATOSO
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•	 monitoramento e suporte hemodinâmico e respiratório, preferencialmente em 
unidade de terapia intensiva;

•	 aquecimento corporal passivo e gradual por meio de cobertores ou aumento 
da temperatura ambiente;

•	 correção de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente da hiponatremia e da 
hipoglicemia. Deve-se evitar uso de soluções hipotônicas para que a hiponatre-
mia não se agrave.

Medidas específicas: reposição de hormônios tireoideanos 300-500 mcg/dia ou o dobro 
da dose de manutenção durante a fase crítica (4 a 7 dias), seguida de dose de manuten-
ção habitual para o tratamento do hipertireoidismo (adulto: 1,0 a 2,0 mcg/kg/dia, média 
1,6 mcg/kg/dia)

Glicocorticoides: hidrocortisona 50 a 100 mg endovenoso (EV) a cada 6 a 8 horas OU 
dexametasona 2 mg EV a cada 6 horas por cerca de 7 dias, com posterior retirada gradual.

5. REfERêNCIAS
VAISMAN, B. G. Diretrizes clínicas práticas para o manejo do hipotireoidismo. Arq. Bras. Endocrinol.

Metab., 2013.

VILAR, L.; KATER, C. Endocrinologia Clínica, 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,  2013.
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6. ANExO
18) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO ESTADO MIXEDEMATOSO

NãoSim

Avaliar o paciente

Encerrar o caso

Medidas gerais e 
específicas

descritas no texto

Internação em 
Unidade de Terapia 

Intensiva

Sintomas clínicos
presentes?

Manifestações clínicas 
e fatores precipitantes 

descritos no texto
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12 INSUfICIêNCIA ADRENAL
Elaboração: Cap Keli Morelo Rocha
Revisão: 2º Ten Samia Ferrari Salles
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A crise adrenal é uma condição potencialmente fatal que requer tratamento 
imediato e adequado. Diante de uma forte suspeita clínica, não se deve, portanto, 
protelar o tratamento para a realização de testes diagnósticos.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Sinais: hipotensão e choque, desidratação, cianose ou palidez, confusão mental, 
torpor, coma.

Sintomas: febre (secundária à infecção ou ao hipocortisolismo), náuseas, vômi-
tos, anorexia, dor abdominal (pode simular abdome agudo), fraqueza, apatia.

O achado de petéquias e equimoses apontam para a Síndrome de Waterhouse-
Friderichsen (ou adrenalite hemorrágica), que é uma doença das glândulas adre-
nais classicamente relacionada à bactéria Neisseria meningitidis e mais comumente 
causada pela bactéria Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa. 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Achados laboratoriais: uremia, hipercalcemia (rara), hiponatremia (pode ser masca-
rada pela desidratação), hipercalemia (se houver hipoaldosteronismo), linfocitose, 
eosinofilia e hipoglicemia.

Importante: crise adrenal deve SEMPRE ser suspeitada em qualquer paciente com 
manifestações inexplicáveis de dor abdominal ou de flanco, instabilidade hemodinâmi-
ca refratária à reposição de líquidos, hiperpirexia, vômitos, hipoglicemia ou coma.

11. ESTADO mIxEDEmATOSO
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4. TRATAmENTO
O objetivo inicial é tratar a hipotensão, a hipoglicemia e os distúrbios hidroeletrolíticos.

Medidas gerais:

•	 coletar amostra de sangue para hemograma, bioquímica e dosagens hormo-
nais (cortisol e ACTH);

•	 corrigir depleção de volume (com solução glicofisiológica), desidratação, distúr-
bios eletrolíticos e hipoglicemia;

•	 grandes volumes de soro fisiológico (SF) 0,9% e soro glicosado (SG) 10% (2 a 
3 litros concomitantemente) devem ser infundidos tão rapidamente quanto 
possível;

•	 SF hipotônica deve ser evitada, pois agrava a hiponatremia;
•	 tratar a infecção ou outros fatores precipitantes. 

Reposição de glicocorticóides: hidrocortisona 100 mg, endovenosa (EV) inicialmente, 
seguidas de 50 mg EV 4/4 h ou 6/6 h. Depois, reduzir a dose lentamente nas 72 h seguintes, 
administrando a medicação a cada 4 ou 6 h EV. 

Quando o paciente estiver tolerando alimentos via oral (VO) e, terminada a fase aguda, 
passar a administrar o glicocorticoide VO. Prednisona 5 mg às 8 h e 2,5 mg às 16 h VO e, 
se necessário, adicionar fludrohidrocortisona (0,1 mg VO às 8h) apenas nos casos de insu-
ficiência adrenal primária (Doença de Addison). 

5. REfERêNCIA
VILAR, L.; KATER, C. E. Endocrinologia Clínica, 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2013. 

12. INSUfICIêNCIA ADRENAL
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6. ANExO
19) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À INSUFICIêNCIA ADRENAL
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13 DIVERTICULITE
Elaboração: Cap Claudia de A. Guaranha Costa
Revisão: Cap Márcio Fragoso Castro
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Perfuração de um divertículo com consequente infecção restrita à parede colônica 
que pode evoluir para peritonite generalizada.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
 A forma mais comum de diverticulite é a microperfuração, normalmente causada 
por um fecalito. O resultado disso é a formação de um abscesso local com fístula 
intramural. Eventualmente, o processo penetra e ultrapassa a camada serosa da 
parede colônica. Nessa circunstância, pode ocorrer a formação de abscesso peri-
cólico ou pélvico (caso o processo infeccioso seja bloqueado localmente), ou a 
peritonite generalizada (fecal ou purulenta).

Além das complicações infecciosas, a diverticulite pode evoluir com a formação 
de fístulas e obstrução intestinal. As fístulas ocorrem pela extensão do processo 
infeccioso para órgãos vizinhos, como bexiga, vagina, ureter e pele. A fistulização 
geralmente promove a descompressão do abscesso cavitário, levando à melhora 
do quadro infeccioso. Obstrução intestinal pode ser o resultado do edema da pare-
de colônica durante um episódio de diverticulite ou da fibrose da parede colônica 
após processos repetidos de diverticulite. A segunda variante geralmente requer 
tratamento cirúrgico.

 Uma classificação importante da doença diverticular complicada foi feita por Hinchey 
et al. (1978) e inclui quatro categorias:

1) microabscesso com fleimão peridiverticular;
2) abscesso pericólico e/ou pélvico (peritonite localizada);
3) peritonite purulenta (generalizada);
4) peritonite fecal.
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 O sintoma mais comum da diverticulite é a dor em fossa ilíaca esquerda, de caráter progres-
sivo, constante, piorando com os espasmos intestinais. 

 Em pacientes com diverticulite dos tipos 1 ou 2, geralmente a dor é localizada, em especial 
na fossa ilíaca esquerda. No estágio 2 da doença, normalmente há febre, anorexia e vômi-
tos, sobretudo nos portadores de grandes abscessos. Sintomas urinários, como urgência 
miccional, sugerem proximidade do processo inflamatório da bexiga. Calor, eritema e dor 
na parede abdominal adjacente ao processo, sugerem tendência de fistulização para a pele.

Pacientes com diverticulite dos tipos 3 ou 4 apresentam dor importante e generalizada 
comumente acompanhada de íleo paralítico, náuseas e vômitos.

Apesar de o quadro de peritonite associado a diverticulite ser um processo de instala-
ção rápida, o paciente pode apresentar febre alta, alterações hemodinâmicas e rigidez 
abdominal.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
O diagnóstico de um processo séptico de diverticulite é clínico; entretanto, os exames 
laboratoriais podem oferecer subsídios importantes. O hemograma geralmente apresen-
ta leucocitose em casos de abscesso ou peritonite, enquanto nas diverticulites mais leves 
metade dos pacientes tem hemograma normal. O exame de urina pode revelar hematúria 
ou leucocitúria.

Nos casos de fístula colovesical, podem ser encontradas bactérias da flora bacteriana colô-
nica na urocultura. Em processos de peritonite generalizada, as alterações laboratoriais são 
mais marcantes. Há acidose leve.

Processos infecciosos maiores podem evoluir com obstrução e consequente formação de 
alças intestinais dilatadas e íleo com níveis hidroaéreos. Grandes abscessos podem aparecer 
como imagens extracolônicas com nível líquido. Abscessos retroperitoneais podem causar 
borramento da sombra do músculo psoas maior e um grande pneumoperitônio pode ser 
visto nas peritonites estercoráceas.

A tomografia computadorizada (TC) e o exame contrastado podem delimitar melhor a 
extensão do processo e ajudar no diagnóstico da doença, sobretudo no caso de pacientes 
idosos ou imunodeficientes, nos quais não ocorrem as manifestações clínicas do processo 
infeccioso.

13. DIVERTICULITE
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13. DIVERTICULITE

4. TRATAmENTO
Medicamentoso: pacientes com diverticulite leve, sem sinais de infecção sistêmica, sem 
íleo paralítico e com estado geral preservado podem ser tratados fora do ambiente hospi-
talar, com dieta sem resíduos, antibióticos via oral por 7 a 10 dias (cobertura para anaeró-
bicos e aeróbicos Gram-negativos) e acompanhamento rigoroso. A manutenção ou a piora 
dos sintomas após 48 h de tratamento indicam internação imediata do paciente. Em muitos 
casos, o tratamento medicamentoso agressivo, que inclui antibióticos endovenosos, hidra-
tação, controle da dor e jejum, promove melhora clínica, com regressão dos sintomas em 
48 a 72 horas.

Os antibióticos devem ser administrados por, pelo menos, 10 dias, e, após sinais de melhora 
clínica e laboratorial, pode-se trocar a antibioticoterapia endovenosa por oral. A alimenta-
ção deve ser restabelecida gradualmente assim que houver melhora das dores abdominais 
e resolução do íleo paralítico. 

Cirúrgico: as operações para o tratamento da diverticulite incluem procedimentos de 
emergência e eletivos. Este artigo aborda apenas os procedimentos de emergência.

Nas peritonites purulentas e fecais, o procedimento cirúrgico de eleição é a ressecção do 
sigmoide com colostomia terminal e sepultamento do coto retal (cirurgia de Hartmann). 
Nos raros casos de diverticulite cecal ou de cólon direito, o procedimento recomendado é 
a colectomia direita com ileostomia e fístula mucosa. 

5. REfERêNCIA
GALVÃO-ALVES, J. Emergências em Gastroenterologia. 2. ed. RJ, Brasil: Rubio Editora; 2008. 

gASTROENTEROLOgIA
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6. ANExO
20) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DIVERTICULITE

Realizar TC de abdome e pelve

Diverticulite leve?

NãoSim

Hidratação venosa

Prescrever ciprofloxacina 
400 mg, 12/12 h +

metronidazol 500 mg, 
8/8 h, IV, 7 a 10 dias

Solicitar avaliação da
cirurgia geral

Realizar hemograma completo

Prescrever 
ciprofloxacina 

500 mg, 12/12 h + 
metronidazol 
250 mg, 8/8 h, 
VO, 7 a 10 dias

Internar paciente

Deixar paciente em 
dieta zero

13. DIVERTICULITE
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14 ENCEfALOPATIA HEPÁTICA
Elaboração: Cap Marcio Fragoso Castro
Revisão: Cap Claudia de A. Guaranha Costa
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Encefalopatia Hepática (EH) é uma complicação frequente e uma das manifes-
tações mais debilitantes da disfunção hepática (cirrose), afetando severamente a 
vida dos pacientes. O dano cognitivo associado à cirrose resulta em um pior prog-
nóstico, além da necessidade de mais recursos para o adequado suporte clínico 
ao  paciente.

Trata-se de uma disfunção cerebral causada por insuficiência hepática e/ou shunt 
portossistêmico, sendo um distúrbio metabólico potencialmente reversível. A 
amônia está relacionada à sua gênese, ao lado de várias neurotoxinas e fatores 
diversos, como o edema cerebral, o tônus GABAérgico e microelementos, como 
zinco e manganês.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
As manifestações possuem um variado espectro neurológico, desde anormalida-
des que podem se apresentar de formas subclínicas até mesmo a estágios mais 
graves, como o coma. Classifica-se a EH de acordo com o grau de comprometimen-
to da função hepática, a duração e as características do distúrbio neurológico, ou 
pela presença de fatores desencadeantes. 

Os critérios mais utilizados na graduação da EH clinicamente aparente são os Critérios 
de West Haven (Tabela 1).

Tabela 1- Critérios de West Haven

CRITÉRIOS DE WEST HAVEN

Estágio Descrição Achados Neurológicos

0 Sem sinais de encefalopatia. Exame normal

1
Alterações leves de comportamento e de funções biorregulatórias,

como: alternância do ritmo do sono; distúrbios discretos do 
comportamento, como riso e choro “fácil”; hálito hepático. 

continua...

13. DIVERTICULITE
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Tabela 1- continuação

CRITÉRIOS DE WEST HAVEN

Estágio Descrição Achados Neurológicos

2
Letargia ou apatia, lentidão nas respostas, 

desorientação no tempo e no espaço, alterações na personalidade e 
comportamento inadequado, presença de flapping. 

3
Sonolência e torpor com resposta aos estímulos verbais, 

desorientação grosseira e agitação psicomotora, 
desaparecimento do flapping. 

Rigidez muscular e clônus; 
hiperreflexia

4 Coma não responsivo aos estímulos verbais e com 
resposta flutuante à dor. Postura de descerebração

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
O diagnóstico é baseado na história e no exame clínico do paciente. Classificações clínicas 
são usadas para analisar a gravidade da doença. Em geral, trata-se de um diagnóstico de 
exclusão devido à variabilidade dos sinais e sintomas inerentes a cada estágio da encefalo-
patia hepática. 

Nos pacientes com EH de início recente, que possuem sinais e sintomas atípicos, como hipo-
cinesia, lentidão psicomotora e uma falta de atenção, a EH pode ser facilmente esquecida 
no exame clínico. Em contraste, a detecção de desorientação e asterixis tem boa confia-
bilidade entre avaliadores. Portanto, diante desse cenário, orienta-se que o diagnóstico e 
a graduação da EH em cirróticos devam ser baseados em: 1) história clínica; 2) exclusão 
de outras causas, particularmente distúrbios metabólicos (uremia), doenças infecciosas, 
processos expansivos do SNC (hematomas, neoplasias), distúrbios psiquiátricos e altera-
ções de comportamento, especialmente abstinência alcoólica; e 3) emprego dos Critérios 
de West Haven e/ou da Escala de Coma de Glasgow, segundo a qual a melhor resposta a 
estímulos verbais e à dor determinam um escore que se correlaciona com a gravidade do 
processo. Outros métodos complementares, incluindo testes psicométricos e investigações 
eletrofisiológicas, são particularmente úteis para o diagnóstico de EH grau I. 

Durante análise laboratorial, o aumento isolado dos níveis de amônia não adicionam valor 
diagnóstico ou prognóstico; porém, quando em níveis normais, a encefalopatia hepática 
deve ser questionada.

14. ENCEfALOPATIA HEPÁTICA
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14. ENCEfALOPATIA HEPÁTICA

Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância nuclear magné-
tica do crânio (RNM), são úteis para identificação de complicações, como quadros hemor-
rágicos e hipertensão intracraniana por edema, e para diagnóstico diferencial, não contri-
buindo para o diagnóstico inicial ou informação sobre classificação.

4. TRATAmENTO
A medida primária durante a abordagem terapêutica da encefalopatia hepática consiste 
em identificar o fator precipitante do quadro clínico, sendo os mais importantes e mais 
difíceis de serem controlados a hemorragia digestiva alta e as infecções bacterianas, mas 
ainda podem ser citados o uso de drogas, as alterações hidreletrolíticas sobrecarga protei-
ca, entre outros. A busca ativa de eventuais fatores que possam provocar o surgimento de 
encefalopatia hepática é tarefa prioritária, devendo ser iniciada quando os primeiros sinais 
e sintomas surgirem.

A lactulose é a droga inicial para o tratamento da EH devido a sua atuação através da redu-
ção do pH do cólon, levando à conversão da amônia em sua forma não absorvível (NH4+), e 
aumentando, assim, a velocidade do trânsito gastrointestinal e o volume das fezes. A poso-
logia deve ser ajustada para que ocorram duas ou três evacuações por dia (15 a 60 ml/dia). 

O uso de antibioticoterapia também pode ser empregado. Entre os mais usados em nosso 
meio encontra-se a neomicina, que, apesar de ser utilizada por muitos, não há estudos 
controlados que demonstrem sua eficácia em comparação com o tratamento apenas com 
lactulose, além de estar associada a oto e nefrotoxicidade. O metronidazol e a vancomicina 
têm sido eficazes em ensaios clínicos limitados e são mais bem tolerados do que a neomici-
na. Importante ressaltar que o metronidazol possui metabolização hepática e pode levar à 
neurotoxicidade em pacientes cirróticos; logo, deve ser utilizado em doses reduzidas.

Drogas antagonistas competitivas dos receptores de benzodiazepínicos, como o Flumazenil, 
são frequentemente utilizadas com o intuito de melhorar o estado de desorientação, sendo 
uma maneira de proteger a via aérea, evitando a ventilação mecânica assistida.

Diante do apresentado, fica evidente que o tratamento da EH exige a rápida identificação 
das causas precipitantes e a escolha do arsenal medicamentoso de acordo com as peculia-
ridades de cada paciente.

5. REfERêNCIA
SLEISENGER & FORDTRAN. Tratado Gastrointestinal e Doenças do Fígado.  9. ed. São Paulo: Elsevier, 2013.

gASTROENTEROLOgIA
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6. ANEXO
21) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À ENCEFALOPATIA HEPÁTICA

Sim

Sim

Sim

Anamnese + exame físico

Critérios de West Haven + ?

Não

Não

Não

Seguir investigaçãoPresença de infecções, 
distúrbios metabólicos 

ou lesões do SNC?

Tratar
causa base

Realizar TCC
e/ou RNM

Encefalopatia 
hepática

Internação hospitalar
+

Lactulona 15 a 30 ml, VO
+

Flumazenil
+/-

antibioticoterapia

Abordar e 
tratar

Presença de 
complicações?
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15 PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA
Elaboração: 1º Ten Márcia Carvalho Marinho
Revisão: 2º Ten Catarina Goes de Santana
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) é definida como a infecção do líquido 
ascítico (LA) que ocorre na ausência de uma fonte intra-abdominal de infecção.  A 
PBE é a infecção mais frequente no paciente com cirrose hepática, com prevalên-
cia em cirróticos hospitalizados com ascite que varia entre 10 e 30%.  A infecção 
é, habitualmente, monobacteriana e paucibacilar.  O desenvolvimento de PBE 
influencia negativamente o prognóstico de pacientes com cirrose.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Apesar do caráter pleomórfico de apresentação clínica, desde pacientes assin-
tomáticos até aqueles com francos sinais de peritonite, a maior parte dos casos 
inclui pacientes oligossintomáticos.  Frequentemente, os indivíduos apresentam 
queixas do tipo febre de origem indeterminada, encefalopatia hepática de início 
recente, desconforto/dor abdominal inespecífica, piora no controle da ascite (dimi-
nuição da resposta à diureticoterapia), ou mesmo um quadro de deterioração clíni-
ca associado à significativa queda do estado geral.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Uma vez que a PBE confere impacto negativo no prognóstico do paciente cirrótico, 
o diagnóstico precoce é determinante para a eficácia da terapêutica e a redução de 
mortalidade.  Dessa forma, uma paracentese diagnóstica com análise do LA deve ser 
realizada em todos os pacientes cirróticos com ascite admitidos para internação hospi-
talar, independentemente da ausência de sinais ou sintomas que sugiram a presença da 
infecção.  O exame citológico do LA, através da contagem dos polimorfonucleares (PMN), 
é, na prática, o que determina um diagnóstico mais ágil, possibilitando início imediato da 
terapia antimicrobiana.  
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A maior sensibilidade  para o diagnóstico  é alcançada com um cut off de 250 PMN/mm³, 
embora a melhor especificidade seja conseguida com a contagem de 500 PMN/mm³.  
Pacientes com < 250 células/mm³ no LA, porém com cultura positiva, são considerados 
portadores de Bacteriascite e devem ser tratados somente se apresentarem sintomas 
sugestivos de PBE, já que em 62% dos casos há resolução espontânea do quadro.

A despeito da relevância prática do exame de celularidade no LA, o exame bacteriológico 
permanece importante na avaliação de pacientes com suspeita de PBE. Seu papel, mais do 
que estabelecer o diagnóstico, é o de orientar a terapêutica nos casos de resposta insatis-
fatória à terapêutica empírica inicial.  Em infecções comunitárias, os microorganismos mais 
frequentemente isolados são as enterobactérias Gram-negativas, sendo a escherichia coli e 
a Klebsiella pneumoniae as bactérias mais comuns.  Já nas infecções nosocomiais, as bacté-
rias Gram-positivas são as responsáveis pela maioria dos casos.  Com relação à cultura do 
LA, a positividade varia entre 50 e 80% quando o material é coletado em frascos de hemo-
cultura à beira do leito com 10 a 20 ml de LA.  

4. TRATAmENTO
A terapia antibiótica deve ser iniciada imediatamente após o diagnóstico de PBE ser esta-
belecido.  O tratamento inicial é empírico e não deve ser retardado, à espera dos testes de 
cultura e sensibilidade antimicrobana dos microorganismos.  Atualmente, as cefalosporinas 
de terceira geração são consideradas o padrão ouro no tratamento da PBE, como a cefota-
xima. Outras cefalosporinas de terceira geração são altamente efetivas no tratamento da 
PBE.  A taxa de resolução  com ceftriaxone (2 g IV a cada 24 h) é de 90 a 100% e a morta-
lidade hospitalar, de 30%.  O uso de albumina na dose de 1 g por quilo de peso corporal 
no momento do diagnóstico de PBE e 1,5 g por quilo de peso corporal no terceiro dia de 
tratamento reduz a incidência de insuficiência renal e melhora a sobrevida hospitalar de 
três meses em pacientes cirróticos com PBE.  

5. REfERêNCIA
ALVES, J. G. Temas de atualização em Gastroenterologia. 1. ed. Rio de Janeiro: José Galvão Alves, 2012. 

15. PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA
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6. ANExO
22) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

Continuar 
investigação de 
outras causas ou 

bacteriascite

Internar 
paciente

Prescrever 
cefotaxima 2 g,  

IV, 8/8 h ou 
ceftriaxone 2 g, 

IV por dia

Contagem de 
PMN/mm

< 250

Colher líquido 
ascítico

> 250
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16 ANEmIA fALCIfORmE
Elaboração: 2º Ten Jessica de Souza Campos
Revisão: Cap Glaucia Aparecida Pires Guasti
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A doença falciforme é umas das alterações genéticas mais frequentes no Brasil 
e constitui-se em um grupo de doenças genéticas caracterizadas pela predomi-
nância da hemoglobina S (HbS) nas hemácias: anemia falciforme (HbSS), HbSC, 
S-talassemias, além de outras mais raras, como as Hb SD e Hb SE.

É caracterizada por anemia hemolítica crônica e fenômenos vasoclusivos que 
levam a crises dolorosas agudas e à lesão tecidual e orgânica crônica e progressiva.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
De modo geral, além da anemia crônica, as diferentes formas de doenças falci-
formes caracterizam-se por numerosas complicações, que podem afetar quase 
todos os órgãos e sistemas com expressiva morbidade e redução da capacidade 
de trabalho e da expectativa de vida. Além das manifestações de anemia crôni-
ca, o quadro é dominado por episódios de dores osteoarticulares, dores abdomi-
nais, infecções e enfartes pulmonares, retardo do crescimento e maturação sexual, 
acidente vascular cerebral e comprometimento crônico de múltiplos orgãos, siste-
mas ou aparelhos.

Devido ao encurtamento da vida média das hemácias, pacientes com doenças falci-
formes apresentam hemólise crônica, que se manifesta por palidez, icterícia, elevação 
dos níveis de bilirrubina indireta, do urobilinogênio urinário e do número de reticuló-
citos. A contínua e elevada excreção de bilirrubinas resulta, frequentemente, em forma-
ção de cálculos de vesícula contendo bilirrubinato.
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
A detecção efetiva das diversas formas de doenças falciformes requer diagnóstico preciso, 
baseado principalmente em técnicas eletroforéticas, hemograma e dosagens da hemoglo-
bina fetal.

4. TRATAmENTO
Não há tratamento específico paras as doenças falciformes. Assim, medidas gerais e preven-
tivas no sentido de minorar as consequências da anemia crônica, as crises de falcização e 
a susceptibilidade às infecções são fundamentais na terapêutica desses pacientes. Essas 
medidas incluem: boa nutrição, profilaxia, diagnóstico e terapêutica precoce das infecções, 
manutenção de boa hidratação e evitamento condições climáticas adversas.

É importante, também, orientar pacientes e mães da necessidade de procurar tratamento 
médico sempre que ocorrer febre persistente acima de 38 ºC, dor torácica e dispneia, dor 
abdominal, náuseas e vômito, cefaleia persistente, letargia ou alteração de comportamen-
to, aumento súbito do volume do baço e priapismo. Exames de rotina, como, urina I, proto-
parasitológico, RX de tórax, eletrocardiograma e, se possível, ecocardiograma, creatinina e 
clearance, eletrólitos, ultrassom de abdome, proteinúria, provas de função hepática e visita 
ao oftalmologista com pesquisa de retinopatia devem ser realizados anualmente e repeti-
dos sempre que necessário. Hemograma deve ser realizado pelo menos duas vezes ao ano, 
pois redução nos níveis basais de hemoglobina podem indicar insuficiência renal crônica 
ou crise aplástica.

4.1. Hidratação

Desidratação e hemoconcentração precipitam crises vaso-oclusivas. Por outro lado, 
indivíduos com doença falciforme são particularmente susceptíveis à desidratação 
devido à incapacidade de concentrar a urina, com consequente perda excessiva 
de água. Assim, a manutenção de boa hidratação é importante, principalmente 
durante episódios febris, calor excessivo, ou situações que cursem com diminuição 
do apetite. Para indivíduos adultos, recomenda-se a ingestão, de pelo menos, dois 
litros de líquido por dia, na forma de água, chá, sucos ou refrigerantes, quantidade 
esta que deve ser aumentada prontamente nas situações acima citadas.

4.2. Transfusão

Terapia transfusional deve ser evitada no tratamento rotineiro de pacientes 
com doenças falciformes e está contraindicada em anemia assintomática, crises 
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dolorosas não complicadas, infecções que não comprometam a sobrevida ou insta-
lação de necroses assépticas porque está demonstrada a ausência de eficácia.

As transfusões devem ser realizadas com hemácias fenotipadas (para se evitar 
aloimunização) e depletadas de leucócitos, na forma de hemácias ou filtradas. 
Especificamente para as doenças falciformes, as indicações de transfusão incluem, 
ainda, a melhora nas propriedades reológicas do sangue, diminuindo a proporção 
de hemácias com HbS. Vários estudos demonstram que, quando a proporção de 
células contendo HbS excede 30 a 40%, a resistência ao fluxo aumenta abrupta-
mente. Por outro lado, o aumento do hematócrito leva ao aumento da viscosidade 
sanguínea. Assim, transfusões simples podem promover o aumento da viscosida-
de e a oclusão vascular, impedindo o aumento da liberação do oxigênio para os 
tecidos. Portanto, em várias situações pode ser necessária a exsanguineotransfu-
são automatizada ou manual.

Indicações específicas de transfusão

a) Crises dolorosas

É uma das manifestações mais características da doença falciforme. 
Consiste em dor em extremidades, região lombar, abdome ou tórax, 
usualmente associada a febre e urina escura ou vermelha. As crises de dor 
frequentemente resultam de necrose avascular da medula óssea. O aumen-
to da pressão intramedular secundário à resposta inflamatória do processo 
necrótico é, provavelmente, a causa da dor. Essa hipótese é corroborada 
pelo achado de aspirado dos sítios de dor óssea que apresenta necrose e/ou 
infiltrado neutrofílico purulento.

Infecções, alterações climáticas e fatores psicológicos têm sido comumen-
te sugeridos como possíveis desencadeantes. Outros fatores associados 
são: altitude, acidose, sono e apneia, estresse e desidratação. Na maioria 
dos casos, entretanto, não é possível a identificação do fator etiológico.

Normalmente, as áreas mais envolvidas são joelho, coluna lombo-sacra, 
cotovelo e fêmur e, em crianças menores de 5 anos, a síndrome mão-pé.

A severidade da dor é bastante variada, desde episódios moderados e 
transitórios (5 a 10 minutos de duração), até episódios generalizados que 
duram dias ou semanas, necessitando de internação hospitalar. O padrão 
de dor varia de um paciente para outro: alguns com ataques graves repe-
tidos (20%); outros negando qualquer sintomatologia dolorosa (30%); e 
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uma boa parte, cerca de 50%, com uma crise grave por ano, ou múltiplas 
crises moderadas, ou outras variações.

O tratamento é de suporte. As metas são aliviar a dor e tratar os problemas 
desencadeantes, principalmente infecção, hipóxia, acidose e desidratação. 
Os pacientes com dor sempre devem ser avaliados para hemotransfusão, 
ou mesmo exsanguineotransfusão, embora raramente melhore o quadro de 
dor. Pacientes com quadros frequentes de dor podem se beneficiar de trans-
fusões regulares por um curto período.

O uso cuidadoso, consistente e adequado de analgésicos é a chave para o 
tratamento das crises de dor.

b) Acidente Vascular Cerebral

Complicações neurológicas ocorrem em até 25% dos pacientes com 
anemia falciforme. A recorrência desse evento é frequente e acontece em 
cerca de 50% dos pacientes, geralmente nos primeiros três anos após o 
AVC. Entretanto, transfusões crônicas reduzem em até 90% a recorrência 
de episódios trombóticos. Estudos angiográficos demonstram que há recu-
peração e melhora do fluxo vascular nos pacientes que desenvolvem AVC e 
são submetidos a exsanguineotransfusão.

Na vigência do AVC, o paciente deve ser internado, sendo iniciada a exsan-
guineotransfusão a fim de mantê-lo isovolêmico, com nível de hemoglobi-
na em torno de 10 g/dl e HbS menor do que 30%. Na fase aguda, recomen-
da-se troca de 75 a 100 ml de sangue/kg de peso. Desse modo, hemácias 
estocadas por menos de cinco dias podem ser reconstituídas em salina 
ou plasma para hematócrito de 28 a 30%. Os níveis de Hb S, hematócrito, 
cálcio, fósforo, sódio, potássio e magnésio devem ser monitorados após a 
transfusão.

Após a fase aguda, pode-se iniciar programa de transfusão crônica para 
manutenção da HbS abaixo de 30%, evitando-se hiperviscosidade ou trans-
fusões além do necessário. Uma possibilidade é a realização de transfusões 
simples a cada três ou quatro semanas.

Após cinco anos de terapia transfusional, pacientes com persistente obstru-
ção ou estenose,  detectada por angiografia ou ressonância magnética, 
devem continuar em programa de transfusão. Pacientes que apresentam 
franca melhora ou completa correção da vasculopatia, documentada por 
arteriografia, podem ter o programa interrompido. Aqueles que durante o 
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programa não apresentaram deterioração clínica ou laboratorial podem ter 
o programa modificado a fim de manter a HbS em torno de 50%.

c) Síndrome Torácica Aguda

Exsanguineotransfusão ou transfusões simples podem ser utilizadas na 
síndrome torácica aguda, resultando em dramática melhora do quadro.

d) Anemia

Anemia não é indicação de transfusão porque ocorre adaptação com aumen-
to do 2,3 difosfoglicerato, melhor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, 
melhor liberação do oxigênio para os tecidos e aumento do rendimento 
cardíaco. Assim, a maioria dos pacientes com anemia falciforme tolera bem 
a anemia. Pacientes mais velhos, com doença cardíaca ou insuficiência respi-
ratória às vezes necessitam de níveis de hemoglobina superiores a 8 g/dl. 
Formalmente, não há indicação de transfusão em pacientes assintomáticos 
com níveis de Hb maiores que 5 g/dl.

e) Crises Aplásticas

Essas crises são comuns, transitórias e, muitas vezes, não requerem transfu-
são. Há indicação de transfusão apenas quando há comprometimento da 
função cardíaca ou níveis de Hb inferiores a 4 g/dl com reticulocitopenia. 
Nesse caso, deve-se proceder à infusão de 1 ml de hemácias/kg/h acom-
panhada de diuréticos para prevenir falência cardíaca. Pode-se utilizar, 
também, exsanguineotransfusão a fim de evitar perturbações no volume 
sanguíneo em pacientes clinicamente instáveis.

f ) Crises de Sequestro Esplênico

Nesse caso, pode-se utilizar sangue total ou hemácias reconstituídas com 
salina ou plasma. Muitos pacientes requerem esplenectomia para prevenir 
crises recorrentes.

g) Priapismo

Outra indicação de exsanguineotransfusão parcial ou transfusão simples 
são episódios de priapismo. Se a estase é parcial, as transfusões melhoram o 
fluxo e previnem a obstrução.

h) Septicemia

Transfusões podem ser indicadas para pacientes em condições instáveis ou 
choque, durante episódios de septicemia, com o objetivo de elevar a Hb 
para níveis superiores a 10 g/dl e HbS < 30%.
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i) Gestação

O uso de transfusões no último trimestre da gestação com o objetivo 
de obter níveis de Hb em torno de 10 g/dl e HbS < 30% é controvertido. 
Importante estudo recentemente publicado sugere que transfusões profi-
láticas são desnecessárias na anemia falciforme. Entretanto, estão indicadas 
em gestações de alto risco, história prévia de mortalidade perinatal, toxe-
mia, septicemia, anemia grave e síndrome torácica aguda.

j) Cirurgia

Não há estudos controlados neste tópico; entretanto, parece prudente 
transfundir pacientes com anemia falciforme antes de cirurgias ou anestesia 
com o objetivo de manter a HbS próximo de 30% e os níveis de Hb em torno 
de 10 g/dl. Em crianças, pode-se iniciar as transfusões seis semanas antes da 
cirurgia, repetindo-as com intervalos de duas semanas. Não há dados refe-
rentes à cirurgia em indivíduos com Hemoglobinopatia SC ou outras doen-
ças falciformes não anêmicas, mas deve-se evitar hiperviscosidade e uso de 
transfusões simples.

5. REfERêNCIAS
ARAÚJO, A. Complicações e expectativa de vida na doença falciforme: o maior desafio. Rev. Bras. 

Hematol. Hemoter, São Paulo, 2010.

BRASIL, ANVISA. Manual de Diagnóstico e Tratamento de Doenças Falciformes. Brasília, ANVISA, 2001.

CAMPOS, J. et al. Treatment of the acute sickle cell vaso-occlusive crisis in the Emergency Department: 

a Brazilian method of switching from intravenous to oral morphine. European Journal of Haematology; 

Volume 93, Issue 1, pages 34–40, July 2014.

16. ANEmIA fALCIfORmE

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejh.2014.93.issue-1/issuetoc


123

6. ANExOS
23) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AVC NA ANEMIA FALCIFORME

AVC na anemia 
falcifome

TC de crânio

HV + analgesia;
hemograma;
bioquímica;

dosagem de hemoglobina A/S

Parecer para 
Neurologia

Parecer para 
Hemoterapia/ 

Suporte Transfusional
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ANEXOS (CONTINUAÇÃO)

24) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A CRISES ÁLGICAS EM ADULTOS COM ANEMIA 
FALCIFORME

Crise álgica em adultos 
com anemia falciforme

Dipirona 2 ml 
EV, até de 4/4 h

Cetorolaco 30 mg

Codeína 60 mg ou 
Tramal 100 mg

Morfina 0,1 mg/kg

Se clearance < 50 
e/ou creatinina > 2,0 

NÃO FAZER esta droga

Morfina IV/SC, dose única, 
com subsequentes doses 
orais com equianalgesia

Codeína, 6/6 h ou 
Tramal, 6/6 h  

NÃO ASSOCIAR Codeína 
ou Tramal com morfina

D1 – 30 mg, 6/6 h 
D2 – 30 mg, 8/8 h 

D3 – 30 mg, 12/12 h
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ANEXOS (CONTINUAÇÃO)

25) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PRIAPISMO NA ANEMIA FALCIFORME

Priapismo na anemia 
falciforme

HV + analgesia

Hemograma; bioquímica; 
dosagem de hemoglobina A/S

Parecer para Urologia e 
parecer para Hemoterapia/ 

Suporte Transfusional
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ANEXOS (CONTINUAÇÃO)

26) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO SEQUESTRO ESPLêNICO

Sequestro 
Esplênico

HV + analgesia

Hemograma; bioquímica; 
dosagem de hemoglobina A/S

Parecer para 
Hemoterapia/Suporte 

Transfusional
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ANEXOS (CONTINUAÇÃO)

27) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À SÍNDROME TORÁCICA AGUDA

Síndrome Torácica Aguda 
na Anemia Falciforme

•	Clavulim + Claritromicina/Levofloxacina/Cefuroxima
•	HV + analgesia
•	Broncodilatador
•	Suporte Transfusional/parecer Hemoterapia
•	Macronebulização
•	Fisoterapia
•	Internação

•	Hemograma e bioquímica
•	Dosagem de hemoglobina A/S
•	Hemocultura
•	Oximetria de pulso
•	Fisioterapia
•	RX de tórax

STA
•	Imagem radiológica nova/SPO2 < 10% basal
•	Sintomas respiratórios/febre/dor torácica

Após 24 h:
•	crise alérgica localizada se 

resposta terapêutica;
•	piora clínica evolutiva;
•	febre/sintomas respiratórios.

Admissão:
•	dor aguda generalizada;
•	dor torácica;
•	sintomas 

respiratórios/febre.
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17 NEUTROPENIA fEBRIL
Elaboração: 2º Ten Cecília Emerick Mendes Vaz
Revisão: Cap Glaucia Aparecida Pires Guasti
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Neutropenia Febril (NF) se caracteriza por febre ≥ 37,8 ºC em pacientes com 
contagem de neutrófilos < 1000 ou com perspectiva de queda abaixo de 1000. Tal 
contagem deve ser calculada somando-se o número de mielócitos, metamielóci-
tos, bastões e segmentados no diferencial leucocitário. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A NF configura uma urgência oncológica e deve ser tratada o mais rápido possí-
vel, sendo instituída terapia com antibiótico venoso. O paciente pode se apresentar 
sem foco infeccioso evidente e, portanto, o rastreio deve ser feito de forma abran-
gente. Existe um amplo espectro de apresentações clínicas da doença, variando 
desde pico febril isolado até choque séptico.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Ao ser admitido na emergência, o paciente com febre e suspeita de neutropenia 
deve passar por anamnese completa e exame físico detalhado em busca de focos 
infecciosos. Os seguintes exames devem ser solicitados IMEDIATAMENTE e os resul-
tados liberados em no máximo 1 hora:

•	 hemograma completo;
•	 bioquímica com dosagem de PCR, função renal e hepática, além de 

eletrólitos; 
•	 EAS e urinocultura;
•	 coagulograma;
•	 2 sets de hemoculturas de sangue periférico com amostra para germes aeró-

bios e anaeróbios;
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•	 se o paciente for portador de catéter semi ou totalmente implantável, colher amos-
tras de hemoculturas de todas as vias do cateter, além das amostras periféricas;

•	 RX de tórax.

4. TRATAmENTO
O tratamento deve ser iniciado imediatamente de forma empírica após coleta do labora-
tório descrito, com antibioticoterapia com boa cobertura anti-pseudomonas/Beta lacta-
mase, como Cefepime, Carbapenêmicos ou Piperacilina/Tazobactam nas doses descritas a 
seguir, visto que os germes Gram-negativos são os mais comumente associados ao quadro. 
Dosagem recomendada:

•	 Cefepime 2g IV 8/8 h;
•	 Piperacilina/Tazobactam 4,5g IV 6/6 h;
•	 Meropenem 1g IV 8/8 h.

Em caso de suspeita de infecção por Gram+ (menos comum, porém, geralmente, mais 
grave), como infecção de cateter, infecção de pele ou tecido subcutâneo, ou instabilidade 
hemodinâmica, associar Vancomicina 1g IV 12/12 h às drogas descritas anteriormente.

5. REfERêNCIA
FREIFELD, A. G., BOW, E. J., SEPKOWITZ, K. A., BOECKH, M. J. ITO, J. I., MULLEN, C. A., RAAD, I. I., ROLSTON, 

K. V., YOUNG, J. H. WINGARD, J. R. Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in 

Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America. 
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6. ANExO
28) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À NEUTROPENIA FEBRIL

Febre > 37,8 ºC 
+ paciente com suspeita 

de neutropenia

Solicitar hemograma 
bioquímica, PCR, coagulograma, 
hemocultura, EAS, urinocultura, 

RX de tórax e seios da face

Neutrófilos < 1000Neutrófilos > 1000

Buscar foco 
infeccioso e avaliar 

condição de 
terapia oral

Iniciar 
antibiótico IV 
e internação 

hospitalar
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18 REAÇÕES TRANSfUSIONAIS
Elaboração: Cap Leonardo Gomes Teixeira Leite
Revisão: Cap Glaucia Aparecida Pires Guasti
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Quaisquer sintomas ou sinais ocorridos durante ou após a transfusão devem ser  
considerados como sugestivos de possível reação transfusional, devendo ser  
investigados. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
a) Imediatas – são aquelas que ocorrem até 24 horas depois de iniciada a 
transfusão. 

b) Tardias – após o período de 24 horas.

IMUNOLóGICAS NÃO IMUNOLóGICAS

IMEDIATAS

Reação hemolítica aguda Reação hemolítica

Reação febril não hemolítica Contaminação bacteriana

Alérgica - urticariforme Sobrecarga circulatória

Anafilática Alterações metabólicas

TRALI Embolia gasosa

TARDIAS

Aloimunização Doenças infecciosas

Reação hemolítica –

Refratariedade à transfusão de plaquetas –

Doença do Enxerto contra o hospedeiro –
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1.  Reação febril não hemolítica

Presença de febre durante o ato transfusional ou até 24 horas depois.

3.2. Reação alérgica

Surgimento de reação alérgica em decorrência da hemotransfusão (hipersensibi-
lidade tipo I).

a) Reação leve

Lesões urticariformes/pruriginosas locais ou disseminadas, tipicamente sem febre.
b) Reação anafilactoide

Lesões cutâneas combinadas a hipotensão, dispneia, estridor, sibilos, náuseas, 
vômitos, diarreia.
c) Reação anafilática

Quadro sistêmico associado à hipotensão refratária e rebaixamento do nível de 
consciência.

3.3. Reações hemolíticas

a) Aguda ou intravascular:

Incompatibilidade ABO e presença de anti-Jka.
•	 Quadro	clínico:

 –    febre e/ou calafrios associados à hemotransfusão;

 –    dor no sítio de infusão, dor torácica, abdominal, hipo ou hipertensão.

b) Tardia ou extravascular:

Início em 7-10 dias da hemotransfusão e mediada por anticorpos “incompletos”.
•	 Quadro clínico:

 –    febre, icterícia, hepato-esplenomegalia.

c) Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI):

Inicia durante, ou em até seis horas após o término da transfusão em pacientes 
sem outros fatores para lesão pulmonar aguda (pneumonia, sepse, queimadu-
ras, CIVD.

•	 Quadro clínico:

 –   dispneia súbita e hipoxia, febre. Excluir outras causas de insuficiência 
       respiratória aguda

18. REAÇÕES TRANSfUSIONAIS
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18. REAÇÕES TRANSfUSIONAIS

4. TRATAmENTO

4.1. Reação febril não hemolítica

•	 Interrupção da transfusão;

•	 Manutenção do acesso venoso com solução fisiológica;

•	 Sintomático a critério médico:

– antitérmico (acetaminofen 500 mg VO / dipirona 1 g IV);

– calafrios refratários: meperidina 10-50 mg IV.

•	 Profilaxia:

– após duas ou mais reações febris;

– filtrar o hemocomponente (desleucotização) < 5x106 leucócitos;

– priorizar uso de hemocomponentes “mais jovens”;

– considerar lavagem (CGV) nos casos refratários.

•	 Medicação profilática:

– após primeira reação febril;

– acetaminofen, difenidramina e corticosteroides;

– 30-60 min antes do novo procedimento.

4.2. Reação alérgica

•	 Interrupção da transfusão;

•	 Manutenção do acesso venoso com solução fisiológica;

•	 Sintomático a critério médico:

– difenidramina 3-5 mg/kg/dia (50-100 mg);

– se houver hipertermia associada: acetaminofen 500 mg;

– quadros benignos e autolimitados: reiniciar infusão com a melhora dos 
sintomas.

•	 Profilaxia:

– após duas ou mais reações alérgicas leves;

– lavagem do hemocomponente;

– CGV: infusão em até 24 horas;

– Cplaq: infusão em até 6 horas;

– uso de produtos pobres em proteínas plasmáticas;
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– Prioridade no uso de hemocomponentes “mais jovens”.

•	 Medicação profilática:

– hidrortisona 100 a 300 mg IV 30 min antes da transfusão.

4.3. Reação hemolítica

•	 Interromper imediatamente a hemotransfusão;

•	 Manter acesso venoso com solução salina;

•	 Verificar registros de identificação do paciente x bolsa;

•	 Encaminhar equipo e bolsa intactos à hemoterapia;

•	 Classificar a reação e iniciar medidas nas urgências:

– reação hemolítica aguda;

– reação anafilática; 

– TRALI;

– sepse por contaminação bacteriana;

•	 Enviar amostra de sangue pós-transfusional

– novo sítio: hemocultura e bioquímica.

4.4. TRALI

Cuidados intensivos:

•	 suporte ventilatório;
•	 suporte hemodinâmico;
•	 corticosteroides e diuréticos (não há evidência de benefício).

5. REfERêNCIA
AABB. Technical Manual. 15th edition, 2014.
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6. ANExO
29) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À REAçÃO TRANSFUSIONAL

Comunicar à Agência 
Transfusional

Realizar tratamento 
específico para a reação 

transfusional

Identificar a reação 
transfusional pelo 

médico/enfermeiro

Fica a cargo do 
médico reiniciar ou não 

a transfusão

Preencher a ficha de 
intercorrências transfusionais 

e encaminhar à Agência 
Transfusional
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19 SÍNDROmE DE LISE TUmORAL
Elaboração: 2º Ten Fábio Natário Tostes Alvim 
Revisão: Cap Glaucia Aparecida Pires Guasti
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Síndrome de Lise Tumoral  (SLT) é a mais comum emergência relacionada ao trata-
mento de doença hematológica, como leucemias agudas e linfomas  de alto grau, 
com potencial  risco de vida. A SLT ocorre quando são liberados para a circulação 
sanguínea metabólitos intracelulares, podendo ocorrer de maneira espontânea 
ou após a introdução de quimioterapia (mais frequentemente). 

A lise celular pode apresentar desde quadros assintomáticos até quadros catastró-
ficos e morte. Alterações metabólicas características são: hiperuricemia, hiperca-
lemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Altas concentrações de acido úrico e fosfa-
to podem levar a injúria renal aguda. Devido a esse risco de insuficiência renal, 
que aumenta a taxa de mortalidade, há necessidade de se identificar pacientes 
potenciais para desenvolvimento da SLT e instituir medidas preventivas, diagnos-
ticar dano em órgão alvo e tratar agressivamente as complicações. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
As principais características clinicas são os distúrbios metabólicos (Anexo 1 - 
Classificação de Cairo e Bishop), sendo necessárias duas ou mais alterações metabó-
licas (hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia) ocorridas no perí-
odo de três dias antes ou sete dias depois do início da terapia.

Critérios clínicos estão presentes acompanhando o aumento de creatinina, com crises 
convulsivas e irritações neuromusculares (hipocalcemia), arritmias cardíacas e morte.   
Uma vez identificado paciente de alto risco com sinais de SLT clínica, é prudente o enca-
minhamento desse paciente para a Unidade de Terapia Intensiva e controle mais próxi-
mo do distúrbio hidroeletrolítico.
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Após a admissão do paciente, deve-se coletar exames para análises clínicas (LAC) com o 
objetivo de detectar a presença de:

•	 hiperuricemia - definida por ácido úrico > 8 mg/dl ou acima do limite superior 
para crianças;

•	 hiperfosfatemia - definida por fósforo 4,5 mg/dl em adultos ou 6,5 mg/dl em 
crianças;

•	 hipercalemia - definida por potássio > 6,0 mmol/L, podendo ou não estar asso-
ciada a arritmias cardíacas, com definição de SLT clínica;

•	 hipocalcemia - definida por cálcio corrigido pela albumina < 7,0mg/dl ou 
cálcio ionizado < 1,12, podendo ou não estar associada a arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca, irritabilidade neuromuscular (sinal de Chvostek, sinal 
de Trousseau, parestesias, broncoespasmo) e hipotensão, definindo síndrome 
clínica de SLT;

•	 injúria renal aguda - definida pela elevação do nível da creatinina 0,3 mg/dl ou 
oligúria (< 0,5 ml/Kg/h) por 6 horas.

4. TRATAmENTO
•	 Hiperfosfatemia:

– leve-moderada - hidróxido de alumínio 15 ml VO 8/8 h; evitar bicarbona-
to de sódio;

–  grave - hidróxido de alumínio + terapia dialítica;
•	 Hipercalemia:

–  sorcal, glicoinsulina, gluconato de cálcio, terapia dialítica;
•	 Hiperuricemia:

– alopurinol 100 mg/m² (8/8 h VO); rasburicase (0,05-0,2 mg/kg IV); alcali-
nização de urina (controverso; na presença de hiperfosfatemia, deve-se 
evitar bicarbonato de sódio);

•	 Oligúria e congestão:
–  diurético (cuidado para evitar hipovolemia), terapia dialítica.

5. REfERêNCIAS
Acute tumor lysis syndrome: a comprehensive review - Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2008; 
20(3):278-285.

CAIRO, M. S. BISHOP, M. Tumour lysis syndrome new therapeutic strategies and classification. British 
Journal of Haematology, 2004; 127:3-11. 

Current concepts: The Tumor Lysis Syndrome - The New England Journal Medicine, 2011; 364:1844-54.

Rasburicase: future directions in tumor lysis management. Expert Opinion on Biological Therapy, 2008; 

8:1595- 604.
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6. ANExO
30) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À SÍNDROME DE LISE TUMORAL

> 2 valores anormais< 1 valor anormalSem diagnóstico 
de SLT

Tamanho da massa 
tumoral

Médio – avaliar 
risco de SLT

Grande massa 
potencial de lise

SLT estabelecida clinicamente: 
•	hidratação	venosa 
•	rasburicase 
•	vaga	de	CTI 
•	monitorização	cardíaca 
	•	LAC	a	cada	4–6	h

Síndrome de Lise Tumoral (SLT)

SLT clínica:
•	 injúria renal aguda
•	 hipocalcemia 

sintomática
•	 arritmia

Pequena ou 
ressecada

Sem profilaxia ou 
monitoramento

Profilaxia e 
monitoramento 

de SLT

Avaliação do 
paciente, clínica e 
laboratorialmente. 

Desidratação, 
hipotensão, acidose, 

nefropatia prévia, 
exposição a 

nefrotoxinas.

Alto risco SLT: 
hidratação, 

monitorização 
cardíaca, 

alopurinol ou 
rasburicase, 

LAC a cada 6–8 h

SLT laboratorial / 
sem sintomas

Aferir débito urinário, nível sérico 
de ácido úrico, potássio, cálcio, 
fósofro, magnésio e creatinina
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20 TROmBOCITOPENIA AUTOImUNE
Elaboração: Cap Leonardo Gomes Teixeira Leite
Revisão: Cap Glaucia Aparecida Pires Guasti
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Trombocitopenia Imune Aguda (PTI aguda) se caracteriza por plaquetas 
< 100.000 plaquetas/mm3, pode estar ou não associado a sintomas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A Trombocitopenia Imune Aguda pode configurar uma urgência hematológica 
principalmente se estiver associada a sangramentos em órgãos vitais. Na grande 
maioria da vezes, o paciente apresenta-se assintomático e, caso a contagem esteja 
> 30.000 plaquetas/mm3, não é indicado tratamento. Caso o paciente esteja assin-
tomático e com contagem  < 30.000 plaquetas/mm3, é indicado o tratamento.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Ao ser admitido na emergência, o paciente deve ter um hemograma colhido e a 
contagem plaquetária confirmada por microscopia direta ou contagem na Câmara 
de Neubauer.

O hemograma deve se mostrar normal, sem outra citopenia, exceto pela tromboci-
topenia. Esses pacientes devem ser encaminhados para o Serviço de Hematologia.

4. TRATAmENTO
O tratamento deve ser iniciado imediatamente utilizando corticoide como base da tera-
pia. O uso de diversos corticoides está indicado, sendo mais comumente utilizada a pred-
nisona 1 a 2 mg/kg/dia por 4 a 8 semanas. Pode-se utilizar corticoide na forma de pulso, 
como dexametasona 40 mg IV ou VO por dia pdurante 4 dias, ou metilprednisolona 1 g IV 
por dia durante 3 dias. Caso necessite de um aumento rápido das contagens plaquetárias, 
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sugere-se o uso de imunoglonulina humana 1 g/kg em dose única, podendo ser repetida 
em 24 ou 48 horas.

5. REfERêNCIAS
NEUNERT, C. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immu-

ne thrombocytopenia. Blood, 2011; 117:4190-4207. 

PROVAN, D. et al. International consensus report on the investigation and management of primary 

immune trombocytopenia. Blood, 2010; 115:168-186.
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6. ANExO
31) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À TROMBOCITOPENIA IMUNE AGUDA

Trombocitopenia 
imune aguda

Contagem de plaquetas 
> 30.000/mm3, 

paciente assintomático, 
hemograma normal sem 

outras citopenias

Paciente sintomático ou 
assintomático,

plaquetas < 30.000/mm3,
hemograma normal 

sem outras citopenias 

Imunoglobulina 
humana 1 g/kg, dose 
única, podendo ser 

repetida em 24–48 h

Encaminhar ao 
Ambulatório de 

Hematologia

20. TROmBOCITOPENIA AUTOImUNE HEmATO-ONCO
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21 PROTOCOLO PARA AgENTES RELACIONADOS 
A BIOTERRORISmO
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O uso de armas biológicas remonta ao ano de 1346, pelo exército tártaro, até os 
dias atuais, tomando dimensões maiores à medida que a tecnologia avança, 
principalmente no campo da genética. Seu uso encontra-se proibido desde a 
Convenção sobre Armas Biológicas em 1972, quando mais de 140 países assinaram, 
em Washington, documento que proíbe a produção, o armazenamento e o uso 
de armas biológicas. Entretanto, diversas forças paramilitares, bem como alguns 
países, não reconhecem tal documento, perpetuando o uso de tais agentes.

Portanto, o bioterrorismo pode ser definido como a liberação deliberada de agen-
tes infecciosos, como vírus e bactérias, dentre outros, com a intenção de causar 
doença ou morte em pessoas, animais ou plantas. Esses agentes podem ser encon-
trados na natureza, mas sofrem alteração genética em laboratório para que sejam 
melhoradas as suas características, tais como: infectividade, resistência à terapêuti-
ca empregada ou mesmo aumento de sua capacidade de disseminação.

2. CLASSIfICAÇÃO DOS AgENTES BIOLÓgICOS
De acordo com a capacidade de disseminação e letalidade, segundo convenção do 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, os agentes 
biológicos classificam-se em três grupos:

Grupo A: são os organismos/agentes biológicos que representam o maior risco para a 
segurança nacional e a saúde pública.

•	 Podem ser facilmente disseminados ou transmitidos de pessoa para pessoa;
•	 resultam em altas taxas de mortalidade e têm o potencial de grande impacto 

na saúde pública;
•	 podem causar pânico público e perturbações sociais;
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•	 exigem uma ação especial para preparação da saúde pública;
•	 pertencem a este grupo os seguintes agentes: bacilus anthracis, Clostridium 

botulinum, Yersinia pestis, varíola, Francisella tularensis e os diversos vírus causa-
dores de doenças febris hemorrágicas, como ebola, Marburg e Lassa.

Grupo B: perdem em gravidade e risco somente em relação à categoria acima.

•	 São moderadamente fáceis de disseminar;
•	 apresentam taxas de morbidade moderadas e baixas taxas de mortalidade;
•	 exigem estrutura específica e pessoal treinado para diagnóstico e sistema de 

vigilância reforçado;
•	 pertencem a este grupo os seguintes agentes: Coxiella burnetii, brucella sp, Ricinus 

communis, Clostridium perfringens, staphylococcus enterotoxin b, salmonella sp, 
shiguella sp,  Yersinia enterocolítica, vírus West Nile, vírus Japanese encephalitis, 
entre outros.

Grupo C: são patógenos emergentes que podem ser fabricados para uma disseminação 
em massa no futuro por causa de suas características, como:

•	 disponibilidade;
•	 facilidade de produção e difusão;
•	 potencial para altas taxas de morbidade e mortalidade;
•	 grande impacto no sistema de saúde local;
•	 pertencem a este grupo os seguintes agentes: vírus da febre amarela, influenza, 

vírus da raiva, Micobacterium tuberculosis e suas formas multirresistentes, bacté-
rias multirresistentes, príons, entre outros.

3. ASPECTOS CLÍNICOS DE mAIOR RELEVÂNCIA

3.1. Antrax (bacillus Anthracis)

Os esporos de b. anthracis são a forma infecciosa primária. Após a entrada em um 
ser humano, os esporos são transportados através do sistema linfático pelas células 
fagocíticas do sistema imunológico, culminando em germinação tanto localmente 
quanto nos linfonodos regionais. Em sua forma vegetativa, pode, ainda, produzir 
toxinas, que, ao serem liberadas na corrente sanguínea em conjunto com o dano 
celular direto, podem ocasionar quadro de toxemia, sepse e, nos casos mais graves, 
choque acompanhado de falência orgânica.
A rota pela qual os esporos entram no corpo é que determinam a forma clínica 
apresentada pelo paciente. Esporos inoculados na pele levam à forma cutânea; 

21. PROTOCOLO PARA AgENTES RELACIONADOS A BIOTERRORISmO
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quando ingeridos, levam, à forma gastrointestinal, e, por fim, quando inalados, 
à forma pulmonar. A forma meníngea ocorre durante a disseminação das bacté-
rias além do sítio de inoculação primário para o sistema nervoso central.

A forma inalatória possui altas taxas de letalidade, podendo chegar a 88%, 
mesmo com antimicrobiano ou tratamento soroterápico. A principal dificuldade 
é a realização de um diagnóstico precoce, já que pode manifestar-se, inicialmen-
te, com sintomas inespecíficos, facilmente confundidos com gripe ou pneumo-
nia adquirida na comunidade.

A ingestão de esporos ou bacilos pode, ainda, causar doença bucofaríngea ou 
esofagiana, ocasionando ulcerações e adenopatia regional com edema. Quando 
ocorre acometimento de boa parte do trato gastrointestinal, aparecem sinais e 
sintomas como: náusea, vômitos, diarreia com sangue e dor abdominal aguda 
de forte intensidade.

A forma cutânea se manifesta com lesões pruriginosas não dolorosas que 
evoluem para vesícula em dois dias, podendo provocar necrose central e edema 
perilesional desproporcional ao tamanho da lesão.

O tratamento varia conforme a apresentação clínica:

•	 Acometimento meníngeo associado: o tratamento deve ser composto 
por, pelo menos, três drogas ativas, sendo no mínimo uma de ação bacteri-
cida; preferencialmente, drogas que apresentem boa penetração no sistema 
nervoso central; e, por fim, uma dela deve possuir ação inibitória da síntese 
proteica. O CDC preconiza a combinação de ciprofloxacino, meropenem e 
linezolida, por duas a três semanas, a depender da evolução clínica do pacien-
te. Alternativas com fluoroquinolonas e clindamicina podem ser empregadas 
quando necessário.

•	 Doença sistêmica, sem acometimento de sistema nervoso central: trata-
mento composto por duas drogas, ao menos uma com ação bactericida e 
ação inibitória da síntese proteica bacteriana, pelo mínimo de duas semanas. 
Levofloxacina com clindamicina ou linezolida, em opção a esta última, podem 
compor o esquema antimicrobiano.

•	 Forma cutânea sem acometimento sistêmico: composto apenas por uma 
droga, desde fluoroquinolonas a doxiciclina. O tratamento pode ser feito por 
7 a 10 dias em caso de contaminação por via natural, ou pelo mesmo tempo 
da profilaxia nos casos de bioterrorismo. O tratamento antitoxina deverá ser 
associado quando disponível, seja através de raxibacumab ou imunoglobulina 
específica, já que estudos com ambos revelaram, em modelo animal, maiores 

INfECTOLOgIA
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taxas de sobrevivência quando associados ao esquema antimicrobiano, em 
comparação com este último isolado.

•	 Profilaxia: 60 dias de ciprofloxacino ou doxiciclona, além de três doses de vaci-
na (Anthrax vaccine Adsorbed – AVA). Essa vacina, contudo, não está disponível 
no Brasil.

3.2. Botulismo (Clostridium botulinum)

Doença neuroparalítica ocasionada pela toxina da bactérica Clostridium botuli-
num. É amplamente relacionada a surtos de intoxicação alimentar, dada a capaci-
dade de resistência de seus esporos de sobreviver ao calor e em condições anae-
róbicas. Sua toxina é fatal, mesmo em pequenas quantidades, sendo necessários 
apenas dois bilionésimos de um grama da substância para ocasionar a morte de 
um adulto jovem. São no total sete sorotipos, classificados de A a G, cada qual 
com necessidade de antídoto específico. Recentemente, um novo sorotipo (H) 
foi descoberto pelo departamento de saúde da Califórnia.

Nos casos de suspeição clínica elevada, em que o paciente apresenta sintomas 
gastrointestinais inespecíficos associados a acometimento bilateral de pares 
cranianos (representados por diplopia, mistagno, ptose palpebral, disartria, 
disfagia, paralisia facial e fraqueza muscular descendente simétrica), a antitoxi-
na heptavalente deverá ser administrada o mais rapidamente possível, mesmo 
antes da confirmação laboratorial do diagnóstico.

3.3. Peste (Yersinia Pestis)

Doença classificada como zoonose, na qual o homem é considerado hospedei-
ro acidental. Apresenta três formas clínicas clássicas: a bubônica, a septicêmica 
e a pulmonar. Entretanto, no contexto de bioterrorismo, esta última é a que tem 
de vital importância, podendo ser adquirida pela inalação de gotículas de aeros-
sol contaminado, com período de incubação de algumas horas a poucos dias. 
O espectro clínico conta com o aparecimento súbito de dispneia, febre alta, dor 
pleurítica e tosse com hemoptoicos.

O tratamento deve ser instituído tão logo sua suspeita clínica seja efetivada, sendo 
as drogas de eleição a estreptomicina ou a gentamicina. Doxiciclina poderá ser 
usada como alternativa a essas drogas. Para pacientes com suspeição de contato 
com material contaminado, a profilaxia com doxiciclina ou levofloxacina deverá 
ser instituída pelo mínimo de 10 dias.

21. PROTOCOLO PARA AgENTES RELACIONADOS A BIOTERRORISmO
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3.4. Síndromes febris agudas hemorrágicas de etiologia viral

A expressão é utilizada para descrever uma síndrome multissistêmica, acompa-
nhada, nos casos graves, por vasculopatia disseminada, falência orgânica múlti-
pla e hemorragia, ocasionada por diversas famílias distintas de vírus (Marburg, 
Lassa, ebola, hantavírus, entre outros). Recentemente, o surto de ebola na África 
Ocidental teve repercussões por todo o globo, principalmente após a contamina-
ção de profissionais de saúde empregados no atendimento e a chegada de pesso-
as contaminadas tanto no continente europeu quanto no continente americano. 
Contudo, a luta pelo controle da epidemia, que assolou países como Serra Leoa, 
Libéria e Guiné, foi de vital importância para o desenvolvimento de protocolos de 
biossegurança mais rígidos e eficazes, bem como impulsionou o desenvolvimento 
de opções terapêuticas. 

Permanecem como agentes biológicos de importância usados em casos de terro-
rismo, dada a elevada morbimortalidade e a dificuldade de realização do diag-
nóstico específico, devido à falta de laboratórios capazes de manipular adequada-
mente as amostras.

4. ENCAmINHAmENTO DO PACIENTE PARA O HCE
Os pacientes serão referenciados ao Hospital Central do Exército por meio de evacuação 
aeromédica ou ambulância, advindos de outras unidades de saúde civis ou militares.

4.1. Admissão do paciente
A informação da vinda do paciente deverá ser rapidamente repassada ao Diretor, 
ao Subdiretor e ao Supervisor de Dia pelo militar ou civil que a receber, respeitan-
do a cadeia de comando. A partir daí:

•	 o Supervisor de Dia avisará à recepção, localizada na Rua Abdala Chamas, que 
ficará em condições de liberar a entrada rápida da ambulância por essa via, bem 
como à enfermeira de plantão no Setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias 
(DIP), que, fará contato com o infectologista de dia;

•	 o trajeto da ambulância será pelo estacionamento da Rua Abdala Chama, 
contornando em direção ao prédio da DIP;

•	 da chegada da ambulância no portão de entrada até o prédio da DIP, todo o 
local deverá ser evacuado, impedindo-se a passagem de transeuntes a fim de 
evitar exposição desnecessária;

INfECTOLOgIA
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•	 o paciente deverá estar vestindo equipamentos de proteção individual, tais 
como máscara N95 ou PFF2, capote, luvas e propés, com a finalidade de isola-
mento reverso, quando do primeiro contato;

•	 o paciente será conduzido em maca específica até o quarto reservado a ele. 
Durante o percurso, desde a entrada até o quarto de internação, a equipe 
de plantão na enfermaria de DIP deverá impedir a circulação de pessoal não 
autorizado;

•	 após a passagem do paciente, todo o percurso interno realizado deverá ser 
higienizado com água e sabão, seguido de hipoclorito a 1% por 10 minutos;

•	 o mesmo deverá ser feito com a maca utilizada para transporte.

4.2. Recebimento do paciente no setor da DIP
O Setor de DIP irá destinar nove leitos de isolamento para recebimento de pacien-
tes expostos ou doentes por agentes infecciosos, vítimas de bioterrorismo. A equi-
pe de enfermagem do setor estará orientada a contatar o médico infectologista de 
sobreaviso (fora do horário de expediente) para que o mesmo realize a admissão 
do paciente no setor, a fim de minimizar a quantidade de funcionários expostos 
ao paciente.

5. REfERêNCIAS
Center for Disease Control and Prevention. Bioterrorism Readiness Plan. Hospital Infections Program 

Bioterrorism Working Group, 1999.

Center for Disease Control and Prevention. Guidance for Protecting Bulding Environments from Airborne 

Chemical, Biological or Radiological Attacks. CDC, 2002.

GUTMAN, J. et al. Clinical Management of Ebola Virus Disease. NEJM, 2016; 374: 636. 

Hospital Central do Exército. Plano Regional de enfrentamento de síndromes hemorrágicas. HCE, 2014.

INGLESBY, T. V. Clinical Management of Potential Bioterrorism-Related Conditions. NEJM 2015; 372:954. 

Instituto Nacional de Infectologia. Plano de Ação para manejo de caso suspeito de Ebola. INI, 2014.

RODDY, P. et al. Filovirus Haemorrhagic Fever Guideline. Médecins Sans Frontières, 2008.
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6. ANExO
32) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A PACIENTES VÍTIMAS DE AGENTES BIOLóGICOS

Recebimento de paciente 
suspeito de doença 

ocasionada por agente 
biológico (bioterrorismo)

Paciente demanda 
espontânea

Recebimento de 
paciente externo

Funções do Supervisor de Dia: 
•	Acionar	o	infectologista 
de sobreaviso;
•	Manter o trajeto do paciente, 

bem como a entrada do prédio 
da DIP, isolada de pacientes ou 
funcionários com a finalidade 
de minorar exposições;

•	Em caso de evacuação aeromédica, 
a equipe de recebimento 
estará no heliponto;

•	No caso de recebimento 
por ambulância, o trajeto de 
entrada no hospital deverá ser 
por acesso restrito.

•	Solicitar ao Chefe da Equipe 
de Emergência que acione o 
Infectologista de sobreaviso;

•	O mesmo, ao chegar ao hospital e 
confirmar o caso, será responsável 
pelo atendimento médico, bem 
como por avisar à cadeia de 
comando sobre a situação.

•	Funções do Infectologista:
•	Acionar e preparar equipe de 

recebimento do paciente;
•	Preparar e organizar a estrutura 

de internação e isolamento 
adequados ao caso a ser recebido.

•	Interromper atendimento ou 
triagem do paciente, a depender 
do momento da suspeição;

•	Iniciar isolamento reverso do 
paciente e transferi-lo para o leito 
de isolamento da emergência;

•	Coletar todas as informações 
clínicas e epidemiológicas 
pertinentes ao caso e traçar 
condutas terapêuticas iniciais 
com a finalidade de salvaguardar 
o paciente.

INfECTOLOgIA
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22 CHIKUNgUNYA
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Chikungunya é um vírus transmitido por artrópodes (arbovírus), endêmico da 
África Ocidental, que ocasiona poliartralgia febril aguda e artrite. A Chikungunya 
tem seu nome derivado de uma língua local da Tanzânia, que significa “aquele 
que se dobra para cima” ou “inclinou-se a pé” por causa da artralgia incapacitante 
causada pela doença.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Ao contrário do vírus Zika, a maioria dos indivíduos infectados por Chikungunya 
(até 70%, em alguns estudos) podem apresentar infecção sintomática. A doen-
ça pode evoluir em três fases, aguda, subaguda e crônica, com duração média, 
respectivamente, de 7 dias, 90 dias e mais de 90 dias.

A fase aguda é caracterizada por febre de início súbito, acompanhada de poliar-
tralgia, em sua maioria simétrica, de grandes e pequenas articulações, bem como 
dor lombar, cefaleia e fadiga. O exantema é máculo-papular, presente em 50% 
dos casos, principalmente tronco e extremidades, incluindo região palmo-plantar. 
Menos frequentemente, acomete a face. O aparecimento de úlceras orais está mais 
associado aos pacientes do sexo feminino. Outros sinais menos comuns são conjun-
tivite, faringite, náusea, vômitos, diarreia e dor abdominal.

A fase subaguda é caracterizada pelo desaparecimento da febre, concomitante à 
persistência ou ao agravamento da artralgia e de tenossinovite, principalmente em 
punhos e tornozelos. Podem estar presentes nessa fase astenia, fadiga, prurido genera-
lizado, exantema maculopapular e até recorrência da febre.

A fase crônica pode sobrevir quando ocorre permanência dos sintomas da fase subaguda 
por mais de três meses, principalmente com a persistência dos sintomas articulares e 
musculoesqueléticos nas mesmas articulações acometidas na fase aguda. Pode sobrevir 
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acompanhada de edema articular, limitação de movimento, deformidades e ausência 
de eritema.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
As alterações laboratoriais de chikungunya, durante a fase aguda, assim como no dengue, 
são inespecíficas. A leucopenia acompanhada de linfopenia < 1000 cel/mm³ é rara. O VHS 
e a proteína C reativa encontram-se geralmente elevados, podendo permanecer assim por 
algumas semanas. Outras alterações comuns são discreta elevação das enzimas hepáticas, 
assim como aumento de creatinina e CPK.

Os exames específicos contam com técnicas moleculares (PCR), em geral com boa sensibili-
dade quando coletadas até o oitavo dia de doença, e exames sorológicos, que apresentarão 
positividade após o oitavo dia de doença. Tais exames deverão ser coletados somente em 
casos que necessitem de internação, dado o caráter epidêmico atual da doença. Quando 
realizados, deverão ser encaminhados para os seguintes laboratórios: Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo; Fundação Nacional Ezequias Dias (Funed), em Minas Gerais; e Fundação 
Oswaldo Cruz ou Laboratório Central Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

4. TRATAmENTO
O tratamento da infecção por chikungunya consiste em cuidados de suporte, incluindo 
agentes anti-inflamatórios que aliviam os sintomas em muitos pacientes e agentes anal-
gésicos. Um grupo francês desenvolveu diretrizes para a gestão de infecções chikungunya 
agudas e crônicas em pacientes selecionados que inclui várias modalidades de tratamen-
to, incluindo esteroides, metotrexato e agentes de modulação do sistema imunológico. 
Portanto, os casos subagudos e crônicos deverão ser acompanhados por um especialista 
em reumatologia. Nos casos agudos, não prescrever AINES até afastar o diagnóstico de 
Dengue.

5. REfERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Febre de Chikungunya: Manejo Clínico. Distrito Federal, 2015. 

ENSERINK, M. Chikungunya: no longer a third world disease. Science, 2007; 318:1860.

WENDLING, D. et al. French guidelines for the management of chikungunya (acute and persistent 

presentations). November, 2014. Med Mal Infect 2015; 45:243.
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6. ANExO
33) PROTOCOLO DE  ATENDIMENTO CLÍNICO DE CHIKUNGUNYA

•	 Internar no repouso se houver 
instabilidade hemodinâmica;

•	 Em caso de complicações 
neurológicas, internar no andar 
para investigação.

Caso suspeito; fase aguda; paciente com febre 
por até 7 dias, acompanhada de artralgia 

intensa de  início súbito

Avaliar sinais de gravidade/ 
critérios de internação e grupos de risco

Exames:
1.  específicos conforme orientação 

da vigilância epidemiológica 
(isolamento viral, PCR ou sorologia);

2.  inespecífico: hemograma 
com contagem de plaquetas a 
critério médico.

Exames:
1.  específicos:  obrigatórios 

 (isolamento viral, PCR ou sorologia);
2.  inespecífico: hemograma com   

 contagem de plaquetas 
(auxiliar no diagnóstico diferencial);

3.  bioquímica: função hepática,  
 transaminases, função renal 
 e eletrólitos;

4.  complementares: conforme 
 critério médico.

Grupos de riscos
•	 gestantes;
•	 maiores de 65 anos;
•	 menores de 2 anos 

(em neonatos, considerar critério 
de intenação);

•	 pacientes com comorbidades.

Sinais de gravidade/ 
critérios de internação
•	  acompanhamento neurológico;
•	 sinais de choque (extremidades 

frias, cianose, tontura, 
hipotensão, enchimento 
capilar lento ou instabilidade 
hemodinâmica);

•	 dispneia;
•	 dor torácica;
•	 vômitos persistentes;
•	 neonatos;
•	 descompensação de 

doença de base;
•	 sangramento de mucosas.

Pacientes sem 
sinais de gravidade, 

sem critério de internação 
e/ou condições de risco

Pacientes do grupo 
de risco em observação

Pacientes com 
sinais de gravidade e/ou 

critério de internação

Exames:
1. específicos conforme orientação 

da vigilância epidemiológica 
(isolamento viral, PCR ou sorologia);

2. inespecífico: hemograma com 
contagem de plaquetas 
(auxiliar no diagnóstico diferencial);

3.  complementares:  conforme 
 critério médico.

Conduta clínica:
avaliar o grau de desidratação e sinais 

de choque para instituir terapia de 
reposição volêmica

Conduta clínica na unidade:
1.  droga de escolha: paracetamol ou dipirona 

(evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios);
2. hidratação: avaliar grau de desidratação e 

estimular a ingestão de líquidos;
3. avaliar hemograma para o apoio no diagnóstico 

diferencial: dengue, malária e leptospirose.

Orientar retorno no caso de 
persistência da febre por mais 

de 5 dias ou no aparecimento de 
sinais de gravidade

INfECTOLOgIA22. CHIKUNgUNYA
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23 DENgUE
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Doença causada por um arbovírus do gênero flavivírus, pertencente à família 
Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos: DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4. A 
proteção cruzada existente é fraca e transitória entre os quatro sorotipos; portan-
to, indivíduos que vivem em uma área endêmica de dengue podem ser infectados 
com até quatro sorotipos durante a vida. Vários sorotipos do vírus muitas vezes 
cocirculam dentro da mesma região (hiperendemicidade), causando epidemias 
periódicas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A infecção pelo vírus da dengue pode ser tanto assintomática quanto sintomática. 
Quando sintomática, causa doença sistêmica e dinâmica de amplo espectro clíni-
co, variando desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir 
para o óbito. Três fases clínicas podem ocorrer: febril, crítica e de recuperação.

A fase febril cursa com febre alta, de duração de dois a sete dias, acompanhada de 
artralgia, mialgia e dor retro-orbitária. Concomitante aos sintomas apresentados, 
podem aparecer ainda náusea, vômitos e diarreia.

A fase crítica tem início com a defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo 
dia da doença, podendo ser acompanhada do surgimento dos sinais de alarme, tais 
como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, síndrome edemigênica 
(ascite, derrame pleural, pericárdico), hipotensão postural, hepatomegalia maior que 2 
cm, sangramento, alteração do estado de consciência e aumento progressivo do hema-
tócrito. Esses sintomas refletem o processo pró-inflamatório, com aumento da perme-
abilidade vascular e extravasamento de plasma, podendo acarretar o aparecimento de 
choque. Este último é de rápida instalação e curta duração, podendo levar o paciente a 
óbito em um intervalo de até 24 horas caso a terapêutica não seja apropriada.
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Em alguns casos, ocorre hemorragia massiva, sem choque, com frequência em pacientes 
com histórico prévio de ulcera péptica, gastrites, ou que fazem uso de AAS, AINES e antico-
agulantes. Esses casos são chamados de dengue grave.

A fase de recuperação cursa com reabsorção gradual do conteúdo extravasado para o 
terceiro espaço, acompanhado de melhora da disfunção orgânica, quando presente, retor-
no da diurese e aparecimento de rash cutâneo. 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Importante na avaliação clínica do paciente inquirir acerca de aspectos como: data do início 
da febre, presença de sinais de alarme, diurese, sangramentos, sintomas gastrointestinais e 
alteração do nível de consciência.

Os achados laboratoriais típicos são: leucopenia, trombocitopenia, em geral abaixo de 
100.000 cels/mm³ e elevação de transaminases, mais comumente AST, até cinco vezes 
acima do valor de normalidade.

O diagnóstico específico poderá ser realizado através da detecção dos antígenos virais com 
RT-PCR, isolamento viral ou mesmo NS1ag, até o quinto dia de doença, idealmente até o 
terceiro. Caso esses sejam negativos, coletar sorologia (IgM) a partir do sexto dia de doença 
para descartar falsos negativos. Entretanto, em algumas situações, faz-se necessário repetir 
a sorologia após o 10º dia de doença, na fase de convalescença, para aumento da sensibili-
dade do teste. Na emergência, nem sempre os exames específicos para confirmação serão 
obrigatórios, principalmente em situações de epidemia.

4. TRATAmENTO
O tratamento baseia-se, primariamente, na classificação de risco do paciente, de acordo 
com os sinais e sintomas que este apresente, conforme fluxograma, baseado no Manual de 
Dengue do Ministério da Saúde:

•	 no grupo A, objetiva-se informar o paciente acerca do reconhecimento dos 
sinais de alarme, do risco de uso de AAS e de outros AINES, bem como prescre-
ver repouso, dieta e hidratação oral;

•	 no grupo B, no qual evidenciamos o aparecimento de petéquias ou estamos 
diante de doentes em condições especiais (maiores de 65 anos, gestantes, 
portadores de doenças cardiovasculares, DPOC, doença renal crônica ou DM), 
faz-se necessário análise clínica mais minuciosa, bem como a solicitação de 
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hemograma para análise do hematócrito. Este último, estando normal, orientar 
conforme grupo A e solicitar reavaliação diária até 48 horas após o término da 
febre ou na presença dos sinais de alarme. Caso hematócrito alterado, orientar 
conforme grupo C;

•	 no grupo C, enquadram-se os pacientes que apresentam sinais de alarme, 
fazendo-se necessário o início precoce da reposição volêmica (10 mg/kg na 
primeira hora). Deverá ser solicitado, além do hemograma, para análise do hema-
tócrito, transaminases, radiografia de tórax e ultrassonografia de abdome (análi-
se de serosites), bem como bioquímica. A fase de expansão volêmica poderá ser 
repetida até três vezes, com monitorização contínua da diurese, na tentativa de 
mantê-la em 1 ml/kg/hora. Nos casos de boa resposta hemodinâmica, iniciar 
fase de expansão, conforme página 22 do Protocolo do Ministério da Saúde. Nos 
casos não respondedores, continuar tratamento conforme grupo D.

•	 no grupo D, estão enquadrados os pacientes que evoluíram com sinais de 
choque, sangramento grave ou disfunção orgânica. Para esses casos, iniciar 
reposição volêmica parenteral com solução salina isotônica (20 ml/kg em até 
20 minutos), com reavaliação ao final de cada período, podendo repetir essa-
conduta até três vezes. Solicitar os mesmos exames que no grupo C, acres-
cidos de albumina, gasometria e coagulograma. Nos casos de não resposta 
à medida inicial realizada, avaliar uso de albumina ou coloides sintéticos. A 
transfusão de concentrados de hemácia (10 a 15 ml/kg/dia), plasma fresco (10 
ml/kg) e vitamina K (1 U para cada 5-10 kgs) pode estar indicada nos casos de 
sangramento grave. Considerar transfusão de plaquetas somente se o sangra-
mento persistir após a correção dos fatores de coagulação e choque, ou caso 
apresente trombocitopenia acentuada (< 10.000 cell/mm³), na presença de 
INR maior que 1,5 vezes o valor normal.

Os indicativos para internação hospitalar são: pacientes enquadrados nos grupos C e D; 
com recusa ou impossibilidade de ingesta de alimentos ou líquidos; sinais de comprome-
timento respiratório ou comorbidades descompensadas, como DM, asma, insuficiência 
cardíaca, entre outras.

5. REfERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Dengue, diagnóstico e manejo clínico, 5. ed. Distrito Federal, 2016.

HALSTEAD, S. B. Dengue. Lancet, 2007; 370:1644. 

POTTS, J. A.; ROTHMAN, A. L. Clinical and laboratory features that distinguish dengue from other febri-

le illnesses in endemic populations. Trop Med Int Health 2008; 13:1328.
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6. ANExO
34) PROTOCOLO PARA CLASSIFICAçÃO DE RISCO DE DENGUE

Suspeita de Dengue:
•	 relato de febre, usualmente 2–7 dias de duração. 
Duas ou mais das seguintes manifestações:
•	 náusea, vômitos, exantema, mialgias, astralgia, 

cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, 
prova do laço positiva, leucopenia.

Não Sim

SEM 
sangramento

COM
sangramento

Grupo C:
•	 sinais de alarme 

presentes e sinais de 
gravidade ausentes;

•	dor abdominal intensa 
(referida ou à palpação) 
e contínua;

•	 vômitos persistentes;
•	 acúmulo de líquidos 

(ascite, derrame pleural, 
derrame pericárdico);

•	 hipotensão postural 
e/ou lipotimia;

•	 hepatomegalia > 2 cm 
abaixo do rebordo costal;

•	 sangramento de mucosa.

Acompanhamento 
ambulatorial

Acompanhamento 
em leito de 
observação 

até o resultado 
dos exames e 

reavaliação clínica

Acompanhamento 
em leito de internação 

até estabilização

Acompanhamento 
no repouso da 

emergência

Pesquisar sangramento 
de pele espontâneo ou 
induzido (prova do laço, 

condição clínica especial, risco 
social ou comorbidades)

Grupo D:
•	dengue grave;
•	 extravasamento 

grave de plasma, 
levando a choque, 
sangramento e 
acompanhamento 
orgânico

Grupo A:
•	dengue sem sinais 

de alarme, sem 
condição especial, 
sem risco social e sem 
comorbidades

Grupo B:
•	dengue sem sinais 

de alarme, com 
condição especial, 
com risco social e 
com comodidades

•	 Iniciar hidratação dos pacientes imediatamente, 
de acordo com a classificação, enquanto aguarda 
exames laboratoriais;

•	Hidratação oral para pacientes dos grupos A e B;
•	Hidratação venosa para pacientes dos grupos C e D.

Tem sinal de alarme?

23. DENgUE
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24 fEBRE TIfOIDE
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Febre Tifoide é caracterizada por doença sistêmica grave, com febre e dor abdo-
minal. O organismo classicamente responsável pela síndrome de febre entérica 
é s. typhi, sorotipo entérico. Outros sorotipos de salmonela, particularmente a s. 
entérica, sorotipo paratyphi A, B, ou C, podem provocar uma síndrome semelhan-
te; no entanto, normalmente não é clinicamente útil ou possível prever de forma 
confiável o organismo causador com base em achados clínicos.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A Febre Tifoide é uma doença febril com início dos sintomas 5 a 21 dias após a 
ingestão do microorganismo causador por meio de alimentos ou água contami-
nados. No entanto, o período de incubação e inoculo necessário para causar a 
doença pode variar dependendo de fatores do hospedeiro, tais como a idade, a 
acidez gástrica e o estado imunológico.

A maioria dos pacientes com Febre Tifoide apresentam-se com dor abdominal, 
febre e calafrios. Bradicardia relativa ou dissociação de pulso-temperatura também 
podem ser encontradas. Na segunda semana de doença, além da dor abdominal, 
podem aparecer “manchas rosas” (máculas cor de salmão no tronco e abdome). 
Durante a terceira semana de doença, hepatoesplenomegalia, perfuração e hemorra-
gia intestinal, e, consequentemente, bacteremia secundária e peritonite. Na ausência 
de complicações agudas ou morte por sepse, os sintomas gradualmente se resolvem 
ao longo de semanas a meses.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Pacientes com Febre Tifoide frequentemente têm anemia, leucopenia ou leucocitose; 
leucopenia com desvio à esquerda normalmente é visto em adultos, enquanto leucocitose 
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é mais comum em crianças. Se observada na terceira semana de doença, a leucocitose 
deve levar à suspeita de perfuração intestinal. Testes de função hepática encontram-se 
frequentemente alterados, com aumentos até 5 vezes o valor normal. 

O diagnóstico de Febre Tifoide é feito por cultura de sangue e fezes, entre outras amostras, 
associado à presença de um quadro clínico compatível. Testes sorológicos, como o Teste de 
Widal, são de utilidade clínica limitada em áreas endêmicas porque os resultados positivos 
podem representar infecção prévia.

4. TRATAmENTO
Fluoroquinolona,  como a ciprofloxacina (500 mg duas vezes por dia) ou moxifloxacina (400 
mg duas vezes por dia), por via oral ou parenteral durante 7 a 10 dias. As fluoroquinolonas 
não devem ser usadas como tratamento de primeira linha para a Febre Tifoide em pacien-
tes do sul da Ásia ou outras regiões com altas taxas de resistência a fluoroquinolona. Nesses 
casos, optar por regimes alternativos com azitromicina ou, preferencialmente, ceftriaxona 
(2 a 3 gramas/dia).

5. REfERêNCIAS
JAY S. K. et al. , 3. ed. Elsevier, 2013. 

MUSHER, D. M.; MUSHER, B. L. Contagious acute gastrointestinal infections. N Engl J Med 2004, Dec 2, 

351(23).

RICHARD L. G. et al. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis 2001. 

Feb 1,32(3).

SMITH, M. D. Comparison of ofloxacin and ceftriaxone for short-course treatment of enteric fever. 

Antimicrob Agents Chemother 1994; 38:1716.
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 6. ANExO
35) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A QUADRO SUSPEITO DE FEBRE TIFOIDE

Quadro diarreico acompanhado de
febre, rash, dor abdominal e 

dissociação pulso/temperatura

•	Inicie	fluoroquinolona 
ou ceftriaxona;

•	Avalie	internação	na	unidade	
correspondente à gravidade 

do quadro.

Solicite hemograma, hepatograma, 
eletrólitos, função renal, 

ultrassonografia de abdome superior e 
hemoculturas.

INfECTOLOgIA24. fEBRE TIfOIDE
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25 INfLUENZA
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A gripe é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus influenza A ou B que 
ocorre em surtos e epidemias em todo o mundo, principalmente durante a esta-
ção de inverno.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
O período de incubação da influenza dura de um a quatro dias. A transmissibilida-
de em adultos ocorre principalmente 24 horas antes do início dos sintomas e dura 
até três dias após o final da febre.

Há infecção aguda das vias aéreas que cursa com quadro febril (temperatura 
≥ 37,8°C), com a curva térmica usualmente declinando após dois ou três dias e 
normalizando em torno do sexto dia de evolução. 

Pode ser acompanhada de sintomas como cefaleia, mialgia, artralgia, rinorreia, 
tosse seca, calafrios, náuseas, vômitos, rouquidão e hiperemia conjuntival. As quei-
xas respiratórias, com exceção da tosse, tornam-se mais evidentes com a progres-
são da doença e se mantêm, em geral, por três a quatro dias após o desaparecimen-
to da febre. A tosse, a fadiga e o mal-estar frequentemente persistem pelo período 
de uma a duas semanas e, raramente, podem perdurar por mais de seis semanas.

As complicações mais comuns são sinusite, pneumonia bacteriana, otite, pneumonia 
primária pelo próprio influenza e descompensação clínica de doenças de base, como 
insuficiência cardíaca, asma, diabetes, etc.

São sinais de agravamento:

•	 dispneia, taquipneia ou sat < 95%;
•	 persistência da febre por mais de três dias;
•	 exacerbação de doença preexistente ou disfunção orgânica aguda;
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•	 miosite (CK > 2 x o valor normal);
•	 alteração do sensório.

Nessas situações, a internação do paciente para acompanhamento é primordial, já 
que, nesses casos, pode ocorrer evolução para Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG).

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Exames inespecíficos podem revelar leucocitose, leucopenia ou neutrofilia ao hemograma. 

As manifestações radiográficas típicas de pneumonia primária por influenza incluem infil-
trado reticular bilateral ou opacidades reticulonodulares com ou sem consolidação sobre-
posta. Menos frequentemente, as radiografias mostram áreas focais de consolidação, espe-
cialmente nos lobos inferiores, sem infiltrado reticular ou opacidades reticulonodulares. 
Tomografia computadorizada de alta resolução pode mostrar infiltrado peribroncovascu-
lar multifocal ou consolidação subpleural e/ou opacidades em vidro fosco.

A coleta de swab para identificação do vírus influenza por cultura somente será realizada 
nos pacientes que necessitarem de internação.

4. TRATAmENTO
Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está indicado o uso de fosfato de 
oseltamivir (Tamiflu®) para todos os casos de Síndrome Gripal (SG) que tenham condições 
e fatores de risco para complicações, independentemente da situação vacinal, mesmo 
em atendimento ambulatorial. Nesse grupo, pode-se optar pelo início do medicamento 
mesmo após 48 horas do início do quadro, principalmente se houver internação.

Todos os pacientes com Síndrome Gripal devem ser orientados para retornar ao serviço 
de saúde em caso de piora do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos 
critérios de SRAG ou outros sinais de agravamento.

São indicativos de internação em Unidade de Terapia Intensiva:

•	 instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica; 
•	 sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia com neces-

sidade de suplementação de oxigênio para manter saturação arterial de oxigê-
nio acima de 90%;

25. INfLUENZA
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•	 evolução para outras disfunções orgânicas, como insuficiência renal aguda, 
insuficiência hepática e disfunção neurológica.

A posologia em adultos para o oseltamivir é de 75 mg 12/12 horas por 5 dias nos casos 
ambulatoriais, podendo ser estendido por 10 dias nos casos graves que necessitem de 
internação em unidade fechada, seja por SRAG ou por disfunção orgânica aguda.

5. REfERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza. Distrito Federal, 2015.

KASPER, D. L.; HAUSER S. L. et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 19. ed. McGraw-Hill Book 

Company, New York, 2015. p.1209.

KISHABA, T. Viruses, Mycoplasma, and Chlamydia. In: Imaging of Pulmonary Infections. Lippincott Williams 

and Wilkins, Philadelphia, 2007.
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6. ANExO
36) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A PACIENTE COM SÍNDROME GRIPAL

Presença de 
sinais de gravidade?

Presença de 
fatores de risco?

Não

Não

Sim

Sim

•	 Avalie e monitore funções hemodinâmicas 
diurese, necessidade de Oxigenioterapia 
e VNI;

•	 inicie Oseltamivir empírico e avalie 
necessidade de tratamento concomitante 
para a pneumonia bacteriana aguda;

•	 colete SWAB combinado nasal e orofaringe 
para pesquisa de Influenza.

Paciente com quadro compatível 
com síndrome gripal

Sinais de gravidade
•	 Dispneia, traquipneia ou 

sat < 95%;
•	 persistência da febre 

por mais de 3 dias;
•	 exacerbação de doença 

preexistente ou disfunsão 
orgânica aguda;

•	 miosite (CK > 2 vezes o 
valor normal);

•	 alteração do sensório.

Fatores de risco
•	 Idade > 60 anos;
•	 gestantes e 

puérperas;
•	 obesos mórbidos;
•	 uso de medicações 

imunossupressoras;
•	 HIV e portadores de 

doenças crônicas.

•	 Terapêutica com 
sintomáticos;

•	 orientação quanto aos 
sinais de gravidade;

•	 reavaliação na unidade 
de emergência caso 
necessário.

•	 Terapêutica com 
sintomáticos;

•	 orientações quanto aos 
sinais de gravidade;

•	 reavaliação na unidade de 
emergência entre 48–96 h;

•	 inicie Oseltamivir  
empírico.
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26 LEPTOSPIROSE
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A leptospirose é uma zoonose transmitida em todo o mundo por espiroquetas 
patogênicas do gênero Leptospira. No Brasil, a leptospirose é uma doença endê-
mica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais 
e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração popula-
cional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à alta infesta-
ção de roedores infectados.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
O curso clínico da leptospirose é variável. A maioria dos casos são leves e autolimi-
tados ou mesmo assintomáticos, enquanto alguns são graves e potencialmente 
fatais. A doença geralmente apresenta-se com o aparecimento abrupto de febre, 
calafrios, mialgia e dores de cabeça em 75 a 100% dos pacientes após um período 
de incubação de 2 a 26 dias (média de 10 dias).

Acometimento conjuntival é um sinal importante, mas frequentemente negli-
genciado, podendo estar presente em até 55% dos casos. Esse não é um achado 
comum em outras doenças infecciosas, e sua presença em um paciente com uma 
doença febril inespecífica deve levantar a possibilidade de leptospirose. Tosse não 
produtiva ocorre em 25 a 35% dos casos; náusea, vómitos e diarreia ocorrem em 
aproximadamente 50% dos casos. Mialgia, esplenomegalia, linfadenopatia, faringite, 
hepatomegalia, ausculta respiratória anormal, ou erupções cutâneas ocorrem em 7 a 
40% dos pacientes.

A insuficiência renal é frequentemente não oligúrica e associadas com hipocalemia. A 
terapia de substituição renal de suporte pode ser necessária durante a fase aguda; entre-
tanto, a recuperação renal é, geralmente, completa. A insuficiência hepática normalmente 
é reversível e a vasculite com necrose das extremidades pode ser vista em casos graves.
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3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Os testes sorológicos são utilizados mais frequentemente para o diagnóstico da leptospiro-
se. Incluem-se nesta categoria o teste microscópico de aglutinação (MAT), o teste de aglu-
tinação macroscópica, a hemaglutinação indireta e ELISA. O MAT é mais específico quando 
um aumento de quatro vezes ou mais no título é detectado entre as amostras coletadas na 
fase aguda e na convalescença. Um único título de > 1: 800 é evidência razoável de infecção 
atual ou recente com Leptospira.

4. TRATAmENTO
A maioria dos casos de leptospirose são autolimitados, mesmo na ausência de terapia 
antimicrobiana instituída. Entretanto, uma pequena proporção de pacientes desenvolve 
complicações graves com morbidade e mortalidade significativas e, nesses casos, a terapia 
deverá ser instituída.

Para os casos ambulatoriais, o antimicrobiano de escolha é a doxiciclina 100 mg 12/12 horas 
por sete dias e, para os pacientes internados, pode ser usado ceftriaxona 2 g/dia, também 
por sete dias.

5. REfERêNCIAS
DAHER, E. F. et al. Acute renal failure: a common manifestation of leptospirosis. Ren Fail 2004; 26:655. 

HILL, D. R. Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases, 9. ed. Elsevier, 2012.

SASAKI, D.M. et al. Assessment of the clinical presentation and treatment of 353 cases of laboratory-

confirmed leptospirosis in Hawaii, 1974-1998. Clin Infect Dis 2001; 33:1834.

SMITH, M. D. et al. Comparison of ofloxacin and ceftriaxone for short-course treatment of enteric fever. 

Antimicrob Agents Chemother 1994; 38:1716.
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6. ANExO
37) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A SUSPEITA DE LEPTOSPIROSE

Sim

Sim

Não

Não

Em caso de estabilidade clínica e 
laboratorial sem gravidade, inicie 

antimicrobiano e reavalie em 
ambulatório em 48 h. 

Se o início do quadro foi há mais de 
7 dias, colete exames sorológicos.

Conduta:
•	 Penicilina G cristalina 1,5 milhões  

UI EV, 6/6 h; ou
•	 Ampicilina 1 g EV 6/6 h; ou
•	 Ceftriaxona 1 a 2 g EV 24/24 h.
Se contraindicação:
•	 Azitromicina 500 mg EV/dia 

por pelo menos, 7 dias.

Exames do primeiro atendimento:
•	 hemograma;
•	 Na, K, ureia, creatinina;
•	 TGO, TGP, BT, BD, CPK;
•	 sorologia para leptospirose;
•	 hemocultura para leptospirose  

(se possível);
•	 hemocultura para aeróbios.

Presença de 
sinais de alarme?

Febre, mialgia e cefaleia
+

Antecedente epidemiológico sugestivo nos 30 dias anteriores à data de início 
dos sintomas ou pelo menos 1 dos seguintes sinais ou sintomas: sufusão 
conjuntival, sinais de insuficiência renal aguda, icterícia e/ou aumento de 

bilirrubinas e fenômeno hemorrágico.

Sinais de alarme
•	 Tosse, dispneia, taquipneia; 

Alterações urinárias, geralmente oligúria; 
Fenômenos hemorrágicos, incluindo hemoptise 
e escarros hemoptoicos;

•	 Hipotensão;
•	 Alteração do nível de consciência;
•	 Vômitos frequentes;
•	 Arritmias;
•	 Icterícia.

PaO2 < 60 mmHg ou 
 infiltrado bilateral ao RX ou 
FR > 28 ipm e SatO2 < 92% 
(ar ambiente) e estertores 

crepitantes bilaterais

1. SF 0,9% 500 ml EV rápido,  
    repetir até 3x;
2. Monitorize padrão respiratório;
3. Se houverpiora respiratória,  
    reinicie fluxograma

Sim Não

Realizar gasometria 
arterial e RX tórax

Avaliação do primeiro 
atendimento:
•	 pressão arterial;
•	 frequência respiratória;
•	 SatO2 (ar ambiente);
•	 Escala de Glasgow;
•	 diurese nas últimas 6–12 h;
•	 sangramento.

Avaliação do padrão respiratório:
•	 tosse; ou
•	 escarro hemoptoico; ou
•	 FR > 28 ipm; ou
•	 estertores crepitantes; ou
•	 Sat O2 < 92% (ar ambiente).

Presença de um ou mais dos 
ítens anteriores?

Encaminhar para UTI:
1. Suporte ventilatório precoce 

(ventilação não invasiva ou ventilação 
mecânica com estratégia protetora).

2. Controle e avaliação de diurese. 
Caso seja necessário diálise, fazer o mais 
precocemente possível (4–6 h).

Avalie diurese e
encaminhe para o repouso 

da emergência. 
Caso seja necessário diálise, 
fazer o mais precocemente 

possível (4–6 h).
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27 mALÁRIA
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Doença aguda e crônica causada pelo protozoário intracelular obrigatório do 
gênero Plasmodium. Historicamente, quatro espécies de parasitas são capazes de 
infectar o homem: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e 
Plasmodium malariae.

A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada de fêmeas infectadas 
de mosquitos do gênero Anopheles, sendo mais importante a espécie Anopheles 
darlingi, cujos criadouros preferenciais são coleções de água limpa, quente, 
sombreada e de baixo fluxo.

O P. vivax é a espécie dominante fora do continente africano,  mas é responsá-
vel, no Brasil, por 90% dos casos. Já o Plasmodium falciparum, responsável pela 
forma grave e letal da doença que, no Brasil, representa menos de 3% dos casos, 
provoca, contudo, a quase totalidade dos casos de malária no continente africano, 
estando 56% deles localizados na África Subsaariana.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Alguns pacientes podem apresentar sintomas prodrômicos vagos, como mal-estar, 
anorexia e febre moderada, antes mesmo da parasitemia poder ser detectada pelas 
técnicas microscópicas habituais. Essas manifestações podem persistir por dois a três 
dias antes do padrão paroxístico de febre começar.

Para melhor compreensão, dividiremos as manifestações clínicas nos seguintes 
espectros:

2.1. Malária não complicada

Após período de incubação variavel de sete a quatorze dias, o paciente apre-
senta quadro clínico composto por episódios de calafrios, febre alta e sudorese, 
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acompanhados de cefaleia, mialgia, náusea e vômitos. Tais episódios podem 
apresentar duração de seis a doze horas. O quadro clínico varia de gravidade a 
depender da espécie e, da quantidade dos parasitos circulantes e da imunida-
de do paciente. Tendo em vista a inespecificidade do quadro, seu diagnóstico 
diferencial faz-se amplo, com doenças como dengue, febre amarela, leptospirose, 
febre tifoide, entre outras.

2.2. Malária complicada

Ha muito tempo relacionada somente às infecções por P. falciparum, casos raros 
associados ao P. vivax acompanhados de ruptura de baço, foram recentemente 
descritos.

Conforme o Manual do Ministério da Saúde, para a caracterização de malá-
ria grave, além dos sintomas apresentados no quadro anterior, é preciso que o 
paciente apresente as seguintes manifestações clínicas: alteração do nível de 
consciência, taquipneia ou mesmo dispneia, convulsões, hipotensão arterial ou 
choque, edema pulmonar, hemorragia, icterícia, hemoglobinúria, desidratação 
acompanhada de oligúria e febre alta maior que 41 °C. O Manual enfatiza, ainda, 
a presença de alterações laboratoriais como anemia grave, hipoglicemia, acidose 
metabólica, insuficiência renal, hiperlactatemia e alta carga parasitária na lâmina. 
Vale ressaltar também que, para fins de tratamento, considera-se malária grave, 
com necessidade de hospitalização, casos de crianças menores de um ano, idosos 
maiores de setenta anos, gestantes e pacientes imunodeprimidos.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
O diagnóstico microscópico baseia-se no encontro de parasitos no sangue. O mais utilizado 
é a microscopia da gota espessa, considerado padrão ouro, já que mesmo baixas concen-
trações do parasito podem ser identificadas. Outra vantagem é permitir a diferenciação da 
espécie e do estágio evolutivo do parasito circulante.

Os testes imunocromatográficos baseiam-se na detecção de antígenos monoclonais. São 
comercializados em forma de kits que permitem o diagnóstico em menos de 30 minutos. 
Suas vantagens estão relacionadas à facilidade de execução e interpretação dos resultados, 
não dependendo de microscópio. Já suas desvantagens devem-se ao fato de não realizar a 
diferenciação entre P. vivax, P. malariae e P. ovale, bem como não medir a parasitemia, além 
do custo.

27. mALÁRIA
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4. TRATAmENTO
O tratamento da malária tem por objetivos: a interrupção da esquizogonia sanguínea, 
responsável pelas manifestações clínicas da infecção; a interrupção da transmissão do 
parasito pelo uso de drogas com ação nos gametócitos; a destruição de formas latentes do 
parasito nas infecções por P. vivax e P. ovale.

As tabelas que se seguem estão de acordo com o “Guia prático de tratamento da 
malária no Brasil”, do Ministério da Saúde, e correspondem aos tratamentos atual-
mente empregados em território nacional.

Tabela 1 – Tratamento das infecções por P. vivax ou P. ovale com cloroquina por 3 dias e primaquina por 7 dias 
(esquema curto)

NÚMERO DE COMPRIMIDOS POR MEDICAMENTOS POR DIA

Idade/Peso

1º dia 2º dia 3º dia 4º ao 7º 
dias

Cloroquina Primaquina 
INFANTIL Cloroquina Primaquina 

INFANTIL Cloroquina Primaquina 
INFANTIL

Primaquina 
INFANTIL

6–11 meses 
5–9 kg 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/2

1–3 anos 
10–14 kg 1 2 1/2 1 1/2 1 1

4–8 anos 
15–24 kg 1 2 1 2 1 2 2

Idade/Peso Cloroquina Primaquina 
ADULTO Cloroquina Primaquina 

ADULTO Cloroquina Primaquina 
ADULTO

Primaquina 
ADULTO

9–11 anos 
25–34 kg 2 1 2 1 2 1 1

12–14 anos 
35–49 kg 3 2 2 2 2 2 1

> 15 anos
> 50 kg 4 2 3 2 3 2 2

•	 Cloroquina: comprimidos de 150 mg; primaquina infantil: comprimidos de 5 mg; e primaquina adulto: 
comprimidos de 15 mg.

•	 Sempre dar preferência ao peso para escolha da dose.
•	 Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária. 
•	 Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições. 
•	 Não administrar primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses (nesses casos proceder cf. Tabela 3 

do Guia prático de tratamento da malária no Brasil)
•	 Se surgir icterícia, suspender a primaquina.
•	 Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de primaquina (cf. Quadro 3 do Guia prático de tratamento 

da malária no Brasil).

Fonte:  Tabela 1 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
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Tabela 2 – Tratamento das infecções por P. vivax e P. ovale com cloriquina por 3 dias e primaquina por 14 dias 
(esquema longo)

NÚMERO DE COMPRIMIDOS POR MEDICAMENTOS POR DIA

Idade/Peso

1º dia 2º dia 3º dia 4º ao 14º 
dias

Cloriquina Primaquina 
INFANTIL Cloriquina Primaquina 

INFANTIL Cloriquina Primaquina 
INFANTIL

Primaquina 
INFANTIL

6–11 meses 
5–9 kg 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4

1–3 anos 
10–14 kg 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

4–8 anos 
15–24 kg 1 1 1 1 1 1 1

Idade/Peso Cloriquina Primaquina 
ADULTO Cloriquina Primaquina 

ADULTO Cloriquina Primaquina 
ADULTO Cloriquina

9–11 anos 
25–34 kg 2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/2

12–14 anos 
35–49 kg 3 1 2 1 2 1 1/2

> 15 anos 
> 50 kg 4 1 3 1 3 1 1

•	 Cloriquina: comprimidos de 150 mg; primaquina infantil: comprimidos de 5 mg; e primaquina adulto: comprimidos 
de 15 mg.

•	 Sempre dar preferência ao peso para escolha da dose.
•	 Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária.
•	 Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.
•	 Não administrar primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses (nesses casos proceder cf. 

Tabela 3 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil)
•	 Se surgir icterícia, suspender a primaquina.
•	 Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de primaquina (cf. Quadro 3 do Guia prático de tratamento 

da malária no Brasil).

Fonte:  Tabela 2 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
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Tabela 3 – Tratamento das infecções por Plasmodium falciparum com a combinação fixa de arteméter + lumefantrina 
por 3 dias

NÚMERO DE COMPRIMIDOS

Idade /
Peso

1º dia 2º dia 3º dia

Manhã Noite Manhã Noite Manhã Noite

Arteméter + 
Lumefantrina Primaquina Arteméter + Lumefantrina

6 meses a 
2 anos 

5–14 kg
1 1/2 1 1 1 1 1

3–8 anos 
15–24 kg 2 1 2 2 2 2 2

9–14 anos 
25–34 kg 3 1 e 1/2 3 3 3 3 3

> 15 anos 
> 35 kg 4 3 4 4 4 4 4

•	 Comprimido: arteméter 20 mg, lumefantrina 120 mg, primaquina 15 mg.
•	 Cada tratamento vem em uma cartela individual, em quatros tipos de embalagem, de acordo com o peso ou a 

idade das pessoas.
•	 Sempre dar preferência ao peso para escolha da dose. 
•	 No primeiro dia, a segunda dose pode ser administrada no intervalo de 8 a 12 horas.
•	 Para crianças pequenas, esmagar o comprimido para facilitar a administração; pode ser ingerido com água ou 

leite. 
•	 Recomenda-se administrar o comprimido junto com alimentos.
•	 Não administrar a gestantes durante o primeiro trimestre de gravidez, nem a crianças menores de 6 meses 

(nesses casos proceder cf. Tabela 9 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil).
•	 A dose de primaquina não é necessária quando o paciente não reside, ou permanece, em área de transmissão.

Fonte: Tabela 5 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
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Tabela 4 – Tratamento das infecções por Plasmodium falciparum com a combinação fixa de artesunato + mefloquina 
por 3 dias e primaquina em dose única

NÚMERO DE COMPRIMIDOS POR DIA

Peso/
Idade

1º dia 2º dia 3º dia

Artesunato + mefloquina

Primaquina Infantil Adulto Infantil Adulto

Infantil Adulto

6–11 
meses 
5–8 kg

1 1/2 1 1

1–5 anos 
9–17 kg 2 1 2 2

6–11 anos 
18–29 kg 1 1 e 1/2 1 1

> 12 anos 
> 30 kg 2 3 2 2

•	 Comprimido infantil: 25 mg de artesunato e 50 mg de mefloquina; adulto: 100 mg de artesunato e 200 mg de 
mefloquina; primaquina: comprimidos de 15 mg.

•	 Cada tratamento vem em uma cartela individual, em quatro tipos de embalagem, de acordo com o peso ou 
a idade das pessoas.

•	 Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose.
•	 Para crianças pequenas, esmagar o comprimido para facilitar a administração; pode ser ingerido com água 

ou leite. 
•	 Recomenda-se administrar o comprimido junto com alimentos.
•	 Não administrar a gestantes durante o primeiro trimestre de gravidez, nem a crianças menores de 6 meses 

(nesses casos, proceder cf. Tabela 9 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil).
•	 A dose de primaquina não é necessária quando o paciente não reside, ou permanece, em área de transmissão.

Fonte:  Tabela 6 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
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Tabela 5 – Tratamento das infecções mistas por Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale

NÚMERO DE COMPRIMIDOS POR DIA

Idade/
Peso

Esquema para 
P. falciparum Primaquina

1º ao 3º dias

4º dia 5º dia 6º dia 7º ao 10º dias

INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL

6–11 
meses 
5–9 kg

Arteméter
+

Lumefantrina
(Tabela 3)

ou

Artesunato
+

Mefloquina
(Tabela 4)

1 1 1 ¹/2

1–3 anos 
10–14 kg 2 1 1 1

4–8 anos 
15–24 kg 2 2 2 2

Idade/
Peso

4º dia 5º dia 6º dia 7º ao 10º dias

ADULTO ADULTO ADULTO ADULTO

9-11 anos 
25–34 kg 1 1 1 1

12–14 
anos

35–49 kg
2 2 2 1

> 15 anos 
> 50 kg 2 2 2 2

* Se infecção mista com P. malariae, administrar apenas o esquema de P. falciparum.
•	 Primaquina infantil: comprimidos de 5 mg; primaquina adulto: comprimidos de 15 mg.
•	 Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose. 
•	 Para crianças menores de 6 meses e gestantes no 1º trimestre: tratar apenas malária por P. falciparum 

(cf. Tabela 9 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil). 
•	 Não administrar primaquina para gestantes.
•	 Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.
•	 Se surgir icterícia, suspender a primaquina.
•	 Se o paciente tiver mais de 70 kg, ajustar a dose de primaquina (cf. Quadro 3 do Guia prático de tratamento 

da malária no Brasil)

Fonte:  Tabela 8 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
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Tabela 6 – Esquemas recomendados para o tratamento da malária grave e complicada pelo Plasmodium falciparum e 
pelo Plasmodium vivax, em todas as faixas etárias

Artesunato: 2,4 mg/kg (dose de ataque) por via 
endovenosa, seguida de 1,2 mg/kg administrada após
12 e 24 horas da dose de ataque. Em seguida, manter uma 
dose diária de 1,2 mg/kg durante 6 dias. Se o paciente 
estiver em condições de deglutir, a dose diária pode ser 
administrada em comprimidos, por via oral.

Clindamicina: 20 mg/kg/dia, dividida em 3 doses 
diárias, por 7 dias. Cada dose deverá ser diluída 
em solução glicosada a 5% (1,5 ml/kg de peso) e 
infundida gota a gota em 1 hora. Se o paciente estiver 
em condições de deglutir, a dose diária pode ser 
administrada em comprimidos, por via oral (cf. Tabela 9 
do Guia prático de tratamento da malária no Brasil).

Não indicado para gestantes no 1º trimestre

OU

Arteméter: 3,2 mg/kg (dose de ataque) por via 
intramuscular. Após 24 horas, aplicar 1,6 mg/kg por dia, 
durante mais 4 dias (totalizando 5 dias de tratamento). Se 
o paciente estiver em condições de deglutir, a dose diária 
pode ser administrada em comprimidos, por via oral.

Clindamicina: 20 mg/kg/dia, divida em 3 doses diárias, 
por 7 dias. Cada dose deverá ser diluída em solução 
glicosada a 5% (1,5 ml/kg de peso) e infundida gota a 
gota em 1 hora. Se o paciente estiver em condições 
de deglutir, a dose diária pode ser administrada 
em comprimidos, por via oral (cf. Tabela 9 do Guia 
prático de tratamento da malária no Brasil).

Não indicado para gestantes no 1º trimestre

Fonte:  Tabela 11 do Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 

Observação: As tabelas referentes a gestantes e crianças menores de seis meses poderão 
ser encontradas diretamente no Guia prático de tratamento da malária no Brasil. Este 
protocolo orienta o tratamento somente de crianças acima de seis meses e adultos não 
gestantes.

5. REfERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Prático de tratamento da malária no Brasil. Distrito Federal, 2010. 

HILL, D. R. Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease, 9. ed. Elsevier, 2012.
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6. ANExO
38) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MALÁRIA

•	Inicie medicação;
•	Encaminhe para 

ambulatório de DIP.

Não

Não

Presença de 
sinais de alarme?

Sim

Sim

Paciente apresentando quadro febril 
subagudo associado a sintomas como 
náuseas, vômito, cefaleia e mialgia; e 
vínculo epidemiológico positivo para 

áreas endêmicas de Malária.

Teste

Colete exames inespecíficos, como: 
hemograma completo, eletrólitos, 

hepatograma, função renal e glicose; 
bem como exames específicos, 

como gota espessa e testes 
imunocromatográficos.

Continue investigação 
diagnóstica

Sinais de alarme
•	Taquipneia;
•	dispneia;
•	convulsão;
•	alteração do nível de 

consciência;
•	hipotensão ou choque;
•	edema pulmonar;
•	interícia;
•	oligúria;
•	febre > 41 ºC;
•	hemoglobinúria

•	Inicie tratamento de acordo 
com Plasmodium isolado;

•	Programe internação em 
unidade adequada ao 
estado do paciente.
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28 mORDEDURA ANImAL E HUmANA
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
As mordeduras por humanos e por animais são problemas comuns nas emergên-
cias. O cuidado apropriado exige inspeção da ferida para avaliação dos danos em 
estruturas mais profundas e tomada de decisão quanto à necessidade de fecha-
mento primário, fornecimento de antibióticos profiláticos para feridas com alto 
risco de infecção, e profilaxia para tétano e raiva.

Os acidentes por mordedura canina, em geral, são ocasionados por animal do 
próprio paciente ou de origem conhecida (família ou vizinhos). Em crianças, que 
têm maior prevalência desse tipo de acidente, a lesão pode apresentar-se em 
topografia de cabeça e pescoço em até 70% dos casos.

Já os acidentes envolvendo mordedura ou arranhadura por gatos, em oposição 
aos acidentes com cães, costumam ocorrer após evento provocativo, geralmente 
com animais não relacionados diretamente com a vítima.

Os patógenos predominantes em mordidas de animais são provenientes da flora 
bucal do animal e da pele humana. Em geral, a infecção, quando ocorre, é poli-
microbiana. Os patógenos comuns (em ordem de prevalência) incluem espécies 
de Pasteurella, estafilococos, estreptococos e bactérias anaeróbias. Entretanto, não 
podemos deixar de ressaltar dois importantes microrganismos:  a Capnocytophaga 
canimorsus, pela capacidade de ocasionar bacteremia e sepse fatal em pacientes esple-
nectomizados, etilistas crônicos ou com doenca hepàtica subjacente; e a bartonella 
henselae, por ser o agente etiológico da doença da arranhadura do gato.

Os patógenos envolvidos nas infecções por mordedura humana normalmente refle-
tem a flora da boca e da pele. Em geral, encontramos os seguintes microrganismos: 
streptococci, staphylococcus aureus, eikenella, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella 
e Porphyromonas spp.
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2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
As mordidas de cão podem causar uma série de lesões, que variam desde pequenas feri-
das (por exemplo: riscos, abrasões) a lesões extensas (por exemplo: feridas profundas, lace-
ração e perda tecidual acentuada, lesões vasculares e lesões por esmagamento).

Dois terços das mordeduras de gato envolvem as extremidades superiores. Já os arra-
nhões geralmente ocorrem nas extremidades superiores ou face. As perfurações profun-
das são de particular preocupação, porque os gatos possuem dentes longos, finos e afia-
dos. Quando a mão é o alvo de tal ferimento, as bactérias podem ser inoculadas abaixo 
do periósteo ou em uma articulação, podendo resultar em osteomielite ou artrite séptica. 
Arranhões e pequenas perfurações podem parecer insignificantes, e as vítimas raramente 
procuram a emergência precocemente.

As mordidas humanas são responsáveis por quase 25% de todas as mordidas vistas em 
serviços de emergência, tornando-as a terceira causa mais comum após mordidas de cães 
e gatos. Quando um paciente é mordido por outro ser humano, uma área semicircular ou 
oval de eritema ou hematomas é normalmente visível, podendo ou não ocorrer acometi-
mento da pele.

As manifestações clínicas podem incluir febre, eritema, edema local, alteração na sensibi-
lidade adjacente à lesão, drenagem de secreção purulenta e linfangite. As complicações 
incluem abcessos subcutâneos, osteomielite, artrite séptica, tendinite e bacteremia.

A infecção por Pasteurella multocida caracteristicamente se desenvolve rapidamente após 
mordedura por gato ou cão, apresentando-se com eritema, edema e dor intensa evidentes 
12 a 24 horas após o incidente. Sinais sistêmicos de infecção, tais como febre e linfadeno-
patia, são pouco frequentes.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
A abordagem diagnóstica consiste tão somente na coleta de informações durante a anam-
nese. Ressalta-se, ademais, que é a qualidade da mesma que proverá o médico de informa-
ções relevantes quanto às possíveis complicações, ou mesmo direcionará o exame físico a 
ser realizado.

4. TRATAmENTO
A limpeza efetiva da lesão com solução salina associada a solução degermante ou ioda-
da são de vital importância na diminuição da contaminação do local afetado. Importante, 
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ainda, realizar o desbridamento do material desvitalizado, bem como a procura minuciosa, 
após analgesia, de corpo estranho.

A abordagem ao fechamento da ferida varia, em parte, com o tipo de mordida. Um médico 
com formação prévia e experiência na reparação de laceração pode realizar o fechamento 
da ferida primária de lacerações simples devido a mordidas de cão. Em contraste, a maio-
ria das mordidas humanas ou por gatos são deixadas abertas para cicatrizar por segunda 
intenção.

Em geral, lesões puntiformes, ou em extremidades (mãos ou pés), com mais de 12 horas de 
evolução, ou lesões por esmagamento, não devem ser suturadas.

A avaliação cirúrgica torna-se essencial quando houver: lesões profundas com acometi-
mento de articulações, ossos, vasos, músculos ou tendões; lacerações faciais complexas ou 
mesmo com sinais tardios de infecção (osteomielite, abscessos, dentre outros).

O uso de antimicrobiano profilático deverá ocorrer nos casos de lesões:

•	 em face ou genitália;
•	 profundas associadas a comprometimento articular (principalmente em mãos), 

vascular ou linfático;
•	 por esmagamento;
•	 que venham a requerer procedimentos cirúrgicos;
•	 em pacientes imunocomprometidos (SIDA, usuários de medicações imunode-

pressoras, etc.);
•	 puntiformes profundas ocasionadas por gatos.

O regime antimicrobiano de escolha, nos casos de mordedura animal e humana, é amoxi-
cilina/clavulanato 875/125 12/12 horas por 5 dias, nos regimes profiláticos. Doxiciclina com 
metronidazol podem ser usados como regime alternativo nos pacientes alérgicos à penici-
lina. Evitar o uso de cefalexina por não apresentar ação contra a P. multocida ou a eikenella 
corrodens.

Nos casos que necessitem de tratamento com paciente internado, pode-se usar a amoxi-
cilina/clavulanato, ampicilina/sulbactam, ou mesmo cefalosporina de terceira geração 
com metronidazol. Nos casos graves, com necessidade de internação em unidade fecha-
da, pode-se aventar o uso de carbapenêmicos. O tempo de tratamento poderá variar de 
acordo com o grau da infecção, o local acometido e a presença de complicações como 
abscessos ou osteomielite.
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Nos casos de mordedura humana, quando o agente agressor possuir Hbsag positivo e a 
vítima não possuir anti-HBs positivo, proceder com a vacinação para Hepatite B e admi-
nistração de imunoglobulina. Em caso de impossibilidade de realizar o exame no agressor 
e a vítima não souber seu estado vacinal, encaminhar para a vacinação e avaliar o uso de 
imunogobulina. Em caso de dúvida, encaminhar o paciente para o Setor de Infectologia.

4.1. PROFILAXIA PARA RAIVA E TÉTANO

As tabelas a seguir mostram a recomendação do Ministério da Saúde para as profilaxias de 
Raiva e Tétano:

Tabela – Vacinação

HISTóRICO DE 
VACINAçÃO PRÉVIA 

PARA TÉTANO

FERIMENTO COM 
BAIXO RISCO

FERIMENTO COM 
ALTO RISCO

OUTRAS CONDUTAS
PARA O FERIMENTO

Vacina SAT/Ighat Vacina SAT/Ighat

•	 Limpeza e 
desinfecção: lavar 
com soro fisiológico e 
substância oxidante

•	 Fazer desbridamento 
quando houver 
indicação

Desconhece ou
menos de 3 doses Sim Não Sim Sim

3 doses ou mais 
e última dose há 

menos de cinco anos
Não Não Não Não

3 doses ou mais 
e última dose há 

mais de cinco anos e 
menos de 10

Não Não Sim Não

3 doses ou mais e 
a última há 

mais de 10 anos
Sim Não Sim Sim

Fonte: Ministério da Saúde
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ESQUEMA PARA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA COM VACINA DE CULTIVO CELULAR

Tipos de exposição

Condição do animal agressor

Cão ou gato sem 
suspeita de raiva no 
momento da agressão.

Cão ou gato 
clinicamente suspeito 
de raiva no momento da 
agressão.

•	Cão ou gato raivoso, 
desaparecido ou 
morto;

•	 animais silvestres 
(inclusive os 
domiciliados); 

•	 animais domésticos de 
interesse econômico 
ou produção.

Contato indireto Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Acidentes leves

•	 Ferimentos superficiais 
pouco extensos;

•	 geralmente únicos 
em tronco e membros 
(exceto mãos e polpas 
digitais e planta dos 
pés);

•	decorrentes de 
mordeduras ou 
arranhaduras causadas 
por dente ou unha;

•	 lambedura de pele 
com lesões superficiais.

•	 Lavar com água e 
sabão;

•	 observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição;

•	 se o animal 
permanecer sadio 
durante o período de 
observação, encerrar 
caso;

•	 se o animal morrer, 
desaparecer ou 
se tornar raivoso, 
administrar cinco 
doses de vacina 
(dias 0, 3, 7, 14, e 28).

•	 Lavar com água e 
sabão;

•	 iniciar o esquema 
profilático com duas 
doses: uma no dia 0 e 
outra no dia 3;

•	 observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição;

•	 se a suspeita de raiva 
for descartada após o 
10º dia de observação, 
suspender o esquema 
profilático e encerrar 
o caso;

•	 se o animal morrer, 
desaparecer ou 
se tornar raivoso, 
completar o esquema 
até cinco doses;

•	 aplicar uma dose entre 
o 7º e o 10º dia e uma 
dose nos dias 14 e 28.

•	 Lavar com água e 
sabão;

•	 iniciar imediatamente 
o esquema profilátco 
com 5 doses de vacina, 
administradas nos dias 
0, 3, 7, 14 e 28.
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ESQUEMA PARA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA COM VACINA DE CULTIVO CELULAR

Tipos de exposição

Condição do animal agressor

Cão ou gato sem 
suspeita de raiva no 
momento da agressão.

Cão ou gato 
clinicamente suspeito 
de raiva no momento da 
agressão.

•	Cão ou gato raivoso, 
desaparecido ou 
morto;

•	 animais silvestres 
(inclusive os 
domiciliados); 

•	 animais domésticos de 
interesse econômico 
ou produção.

Contato indireto Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Lavar com água e sabão; 
não tratar.

Acidentes graves

•	 Ferimentos em cabeça, 
face, pescoço, mãos, 
polpas digitais e/ou 
planta dos pés;

•	 ferimentos profundos, 
múltiplos ou extensos 
em qualquer região do 
corpo;

•	 lambedura de mucosas;

•	 lambedura de pele onde 
já existe lesão grave;

•	 ferimento profundo 
causado por unha de 
animal. 

•	 Lavar com água e sabão;

•	 observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição;

•	 iniciar esquema 
profilático com duas 
doses: uma no dia 
0 e outra no dia 3;

•	 se o animal permanecer 
sadio no período de 
observação, encerrar o 
caso;

•	 se o animal morrer, 
desaparecer ou se 
tornar raivoso, dar 
continuidade ao 
esquema profilático, 
administrando o soro e 
completando o esquema 
até cinco doses;

•	 aplicar uma dose entre o 
7º e o 10º dia e uma dose 
nos dias 14 e 28 .

•	 Lavar com água e sabão;

•	 iniciar o esquema 
profilático com soro e 5 
doses de vacina nos dias 
0, 3, 7, 14 e 28;

•	 observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição;

•	 se a suspeita de raiva 
for descartada após o 
10º dia de observação, 
suspender o esquema 
profilático e encerrar o 
caso.

•	 Lavar com água e sabão;

•	 iniciar imediatamente 
o esquema profilático 
com soro e cinco doses 
de vacina administradas 
nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

5. REfERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil. Distrito Federal, 2011. 

HERLON, S. et al. Medicina de Emergência Abordagem Prática. 11. ed. Manole, 2016.

HILL, D. R. Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease. 9. ed. Elsevier, 2012.
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6. ANExO
39) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À VÍTIMAS DE MORDEDURA ANIMAL/HUMANA

Sim Não

Sem necessidade 
de antimicrobiano 

profilático

Iniciar antimicrobiano 
profilático com cobertura 

para P. multocida e 
eikenella corrodens

Há lesão do tipo descrito abaixo?
•	 Lesões em face ou genitália;
•	 Lesões profundas, associadas a comprometimentos 

articular (principalmente em mãos), vascular ou linfático;
•	 Lesões por esmagamento;
•	 Lesões que venham a requerer procedimentos cirúrgicos;
•	 Lesões em pacientes imunocomprometidos 

(SIDA, usuários de medicações imunodepressoras);
•	 Lesões puntiformes profundos ocasionais por gatos.

•	 Realizar curativo das lesões;
•	 Rever necessidade de analgesia adicional;
•	 Por fim, fazer profilaxia para raiva e tétano

Lesão profunda
•	 Acometimento de articulações, 

ossos, vasos, músculos ou tendões;
•	 Lacerações faciais complexas ou 

mesmo com sinais tardios de 
infecção (osteomielite, abscessos, 
entre outros).

Sim Não

Proceder à limpeza efetiva 
da lesão com solução 

salina associada a solução 
degermante ou iodada

Avaliar necessidade de 
desbridamento do material 
desvitalizado ou de retirada 

de corpo estranho

Lesão profunda?

A avaliação do 
cirurgião torna-se 

mandatória
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29 ZIKA
Elaboração: 1º Ten Rodrigo Fernandes de Freitas
Revisão: 1º Ten Bruno Cruz Fonseca
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Doença ocasionada por um vírus do gênero Flavivírus. Em humanos, é transmitida 
através da picada do mosquito Aedes aegypti, comum no Brasil,  pelo. O nome Zika 
tem sua origem na floresta de Zika, perto de Entebbe, capital da República de 
Uganda, onde o vírus foi isolado pela primeira vez em 1947. É relacionado aos vírus 
da dengue, da febre amarela e da encefalite do Nilo, os quais igualmente fazem 
parte da família Flaviviridae.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Apresenta quadro clínico autolimitado, na maioria dos casos assintomático ou 
oligossintomático, com baixa necessidade de hospitalização. Pode cursar com 
febre baixa ou mesmo sem febre, acompanhado de exantema máculo-papular, 
artralgia principalmente em pequenas articulações (mãos e pés), mialgia, cefaleia, 
hiperemia conjuntival e, menos frequentemente, edema, odinofagia, tosse seca, 
náusea ou vômitos. Em comparação com a dengue e a chikungunya, apresenta 
exantema mais pronunciado, prurido intenso e hiperemia conjuntival.

As complicações mais temidas da infecção são as neurológicas, dentre elas as ence-
falites, as isquemias cerebrais, as mielites e a Síndrome de Guillain-Barré. Tais compli-
cações não serão o foco deste protocolo, dada sua extensão e complexidade. Casos 
assim, deverão ser encaminhados à Unidade de Atendimento Terciário para adequado 
diagnóstico e acompanhamento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosquito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_de_Zika
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entebbe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Uganda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Uganda
https://pt.wikipedia.org/wiki/1947
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dengue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encefalite_do_Oeste_do_Nilo
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29. ZIKA

SINAIS/SINTOMAS DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA

Febre (duração) Acima de 38 ºC 
(4–7 dias)

Sem febre ou subfebril 
> 38ºC 

(1–2 dias subfebril)

Febre Alta > 38 ºC 
(2–3 dias)

Manchas na pele 
(frequência)

Surgem a partir 
do 4º dia 

30–50% dos casos

Surgem no 1º ou 2º dia 
90–100% dos casos

Surgem do 2º ao 5º dia 
50% dos casos

Dor nos músculos 
(frequência) +++ / +++ ++ / +++ + / +++

Dor na articulação 
(frequência) + / +++ ++ / +++ +++ / +++

Intensidade da dor 
articular Leve Leve/Moderada Moderada/Intensa

Edema de articulação Raro Frequente e leve 
intensidade

Frequente e de 
moderada a intenso

Conjuntivite Raro 50–90% dos casos 30% dos casos

Cefaleia 
(frequência e intensidade) +++ ++ ++

Prurido Leve Moderado/Intenso Leve

Hipertrofia ganglionar 
(frequência) Leve Intensa Moderada

Discrasia hemorrágica 
(frequência) Moderada Ausente Leve

Acometimento 
neurológico Raro Mais frequente que 

Dengue e Chikungunya
Raro (predominante 

em neonatos)

Fonte: Carlos Brito – Professor da Universidade Federal de Pernambuco (atualização em dezembro/2015).

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Os exames específicos consistem, no momento, apenas de técnicas moleculares (PCR) e 
deverão ser coletados até o quinto dia de doença (quando pesquisado no sangue) e até o 
oitavo dia de doença (quando pesquisado na urina). Esse exame, quando coletado, deverá 
ser enviado à Unidade Laboratorial do LACEN, reponsável pela área de atuação da OMS.

Cabe ressaltar que serão coletados somente exames dos pacientes que necessitarem de 
internação, dado o perfil epidêmico atual da doença.
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29. ZIKA INfECTOLOgIA

4. TRATAmENTO
Não há tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Consiste em repouso e trata-
mento sintomático, incluindo a ingestão de líquidos para evitar a desidratação e adminis-
tração de paracetamol para aliviar a febre e a dor.

A aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) devem ser 
evitados até que a infecção da dengue seja descartada, para reduzir o risco de hemorragia. 
A aspirina não deve ser utilizada em crianças com a doença viral aguda devido a sua asso-
ciação com a Síndrome de Reye.

Os casos que evoluam com complicações neurológicas deverão ser encaminhados para 
internação hospitalar, onde serão realizados exames específicos, bem como o tratamento 
adequado a tais complicações.

5. REfERêNCIAS
ANDERSON, K. B. et al. The Emergence of Zika Virus: A Narrative Review. Ann Intern Med, 2016. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia rela-

cionada à infecção pelo Vírus Zika, versão 1.1. Distrito Federal, 2015.

HONEIN et al. Zika Virus. N Engl J Med 2016; 374:1552.

KANG, J. H. Febrile Illness with skin rashes. IC Infection & Chemotherapy, Aug 26, 2014.

https://www.uptodate.com/contents/zika-virus-infection-an-overview/abstract/3
https://www.uptodate.com/contents/zika-virus-infection-an-overview/abstract/1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26483989
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6. ANExO
40) PROTOCOLO DE NOTIFICAçÃO DE CASOS DE ZIKA, EM NÃO GESTANTES

Artralgia, mialgia, hiperemia 
conjuntival, cefaleia ou mal estar? 

Sim

Sim

Manisfestação 
neurológica ou outra 

complicação até
30 dias após início 

dos sintomas?

Não

Não

•	Não notificar para 
Zyka;

•	Investigar outras 
doenças exantemáticas.

•	Coletar amostra 
de sangue e urina 
para investigação 
laboratorial;

•	Notificar para 
CID R21.

Notificar para 
CID R21.

Exantema maculopapular pruriginoso 
com início há menos de 48 horas do 

início dos sintomas, com ou sem febre.

29. ZIKA
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30 HIPOCALCEmIA
Elaboração: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Revisão: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A hipocalcemia se define por cálcio total menor que 8,5 mg/dl ou cálcio ionizado 
menor que 1 mmol/L. Para cada aumento ou diminuição da albumina sérica de 
1 g/dl, o cálcio aumenta ou diminui 0,8 mg/dl. Causas principais: sepse, queimadura, 
doença hepática, má absorção, doença renal, uso de quelantes de cálcio, hipopara-
tireoidismo, rabdomiólise, pancreatite, hipomagnesemia, hemotransfusão maciça. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Os sinais e sintomas são hipotensão, bradicardia, arritmias, insuficiência cardíaca, 
parada cardíaca, prolongamento de QT e ST ao ECG, fraqueza, espasmo muscular, 
hiperreflexia, laringoespasmo, convulsões, tetania, parestesias.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Dosagem de cálcio e albumina sérica associada à investigação da causa básica.

4. TRATAmENTO
•	 100 mg de cálcio em 5 a 10 min (10 ml de gluconato de cálcio a 10%) 

seguido de 0,3 a 2 mg/kg/h.
•	 Se os níveis de cálcio estiverem estáveis, repor através da via enteral na 

dose de 500 mg a 1 g a cada 6h.
•	 Avaliar reposição de magnésio e vitamina D.
•	 Atentar para os efeitos colaterais da reposição de cálcio.

5. REfERêNCIAS
KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu; 2005.

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu; 2010.
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6. ANExO
41) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPOCALCEMIA

Dosar albumina sérica.
Cada aumento ou diminuição 

de albumina de 1 g por % 
aumenta ou diminui o cálcio 

em 0,8 mg por %.

•	Administrar 10 ml de 
gluconato de cálcio 
10% em 10 min;

•	a seguir 0,3 a 2 mg/kg/dia;
•	Informar nefrologista.

Valor alterado do cálcio sérico

Tipo

Cálcio normal

Hipocalcemia:
cálcio total < 8,5 mg por % ou

cálcio ionizado < 1 mmol/L

30. HIPOCALCEmIA
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31 HIPERCALCEmIA
Elaboração: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Revisão: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Define-se por cálcio sérico total maior que 11 mg/dl ou cálcio ionizado maior que 
1,3 mmol/L. Tem como principais causas: malignidade, imobilização prolongada, 
hiperparatireoidismo, tireotoxicose, excesso de vitaminas A e D, doença granulo-
matosa e drogas como lítio, teofilina e tiazídicos. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Tem como manifestações clínicas e laboratoriais: hipertensão, bradicardia, arrit-
mias, isquemia cardíaca, diabetes insipidus, urolitíase, nefrocalcinose, insuficiên-
cia renal, náuseas, vômitos, anorexia, dor abdominal, pancreatite, constipação, 
desidratação, fraqueza, hipotensão, diminuição do nível de consciência, coma, 
convulsões e morte.  

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Dosagem do cálcio e da albumina sérica, além de investigação da causa básica.

4. TRATAmENTO
•	 Hidratação com salina a 0,9% 2 a 3 ml/kg/h.
•	 Após a hidratação, estimular a diurese com furosemida 10-40 mg IV de 4/4 a 

6/6 h.
•	 Bifosfonatos (não indicados em insuficiência renal). 
•	 Calcitonina 2 a 8 U/kg IM a cada 6 h.
•	 Terapia renal substitutiva nos pacientes com insuficiência renal.

5. REfERêNCIAS
HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010.

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

MICHAEL R. CLARKSON, M. Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007.

30. HIPOCALCEmIA
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6. ANExO
42) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A DISTÚRBIOS DO CÁLCIO

Valor alterado do cálcio sérico

Hipercalcemia:
cálcio total > 11 mg por % 

ou cálcio ionizado > 1,3 mmol/L

•	Usar	furosemida 
20–40 mg IV, de 6/6 h; 

•	Informar	ao 
nefrologista.

Dialisar

Após hidratação

Tipo

Sem insuficiência renal Insuficiência renal

Hidratar com 
SF 0,9% até 

normo-hidratar

Cálcio normal

31. HIPERCALCEmIA
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32 DISTÚRBIO ACIDOBÁSICO
Elaboração: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Revisão: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O diagnóstico e o manejo dos distúrbios acidobásicos em pacientes com quadros 
agudos requerem uma interpretação rápida e acurada de todos os parâmetros 
laboratoriais associados, incluindo medidas simutâneas dos eletrólitos séricos e 
dos gases do sangue arterial. O status acidobásico do corpo é rigidamente contro-
lado para manter o pH dentro de um intervalo normal de 7,35 a 7,45. O paciente 
com um distúrbio acidobásico em geral está gravemente doente, e a apresen-
tação complexa desse distúrbio exige uma abordagem metabólica tanto para o 
diagnóstico quanto para o tratamento.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

2.1. Acidose metabólica

A alteração básica é uma queda do bicarbonato e a consequente dimi-
nuição do pH. Há hiperventilação compensatória e diminuição na PaCo2.

2.2. Alcalose metabólica

É secundária a um aumento do bicarbonato ou à perda de íons H+ pelas 
vias gastrointestinal ou renal, levando a hipoventilação e aumento na PaCO2 
como tentativa de compensação.

2.3. Acidose respiratória

É consequência da eliminação pulmonar inadequada de gás carbônico e do 
aumento de PaCO2, com retenção renal de bicarbonato como tentativa de 
compensação. As principais causas são: doença pulmonar (DPOC, asma grave, 
infecção pulmonar grave) e depressão central da respiração (drogas, AVC, infecção 
no SNC, trauma do SNC).

31. HIPERCALCEmIA



204

2.4. Alcalose respiratória

É secundária à hiperventilação e à queda da PaCO2, com perda renal de bicarbo-
nato como tentativa de compensação.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1 Análise da gasometria arterial
Passo 1: há um distúrbio acidobásico?

Veja a PaCo2 e o HCO3 e determine se eles estão nos valores normais.                        
Se estiverem normais, vá ao Passo 5.

Passo 2: o paciente está acidêmico ou alcalêmico? Veja o pH

Passo 3: qual o distúrbio acidobásico, primário?

Se o pH está baixo, o paciente está em acidose:

•	 metabólica: HCO3 está diminuído;

•	 respiratória: PCO2 está aumentado.

Se o pH está aumentado, o paciente está em alcalose:

•	 metabólica: HCO3 está aumentado;

•	 respiratória: PCO2 está diminuído.

Passo 4: como reconhecer um distúrbio acidobásico misto?

Calcular o anion gap 

AG = Na-(Cl+HC03), normal 12+/- 4 mEq/L

•	 Se AG > 5, a maioria tem acidose metabólica.

•	 Se o aumento do AG é maior que a queda do HCO3, sugere que um 
componente da acidose metabólica é por perda de HCO3.

•	 Um aumento do AG menor que a queda do HCO3 sugere alcalose meta-
bólica coexistente.

32. DISTÚRBIO ACIDOBÁSICO
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4. TRATAmENTO
•	 Acidose Metabólica: na maioria das vezes, consiste em tratar a causa de base, 

como reposição volêmica e insulinoterapia para diabetes e ressuscitação volê-
mica apropriada para restaurar a perfusão tecidual.

•	 Alcalose Metabólica: corrigir a causa de base e tratar a hipovolemia e a hipo-
calemia com solução fisiológica 20 ml/kg/peso na 1ª hora e 10 ml/kg/peso nas 
horas subsequentes. O potássio deve ser infundido a 15-20 mEq/h.

•	 Acidose Respiratória: corrigir a causa base. Se necessário, iniciar ventila-
ção mecânica ou adequar a ventilação do paciente que já está em ventilação 
mecânica.

•	 Alcalose Respiratória: corrigir a causa de base.

5. REfERêNCIAS
KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

MICHAEL R. CLARKSON, M. Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007

32. DISTÚRBIO ACIDOBÁSICO NEfROLOgIA
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6. ANExO
43) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A DISTÚRBIOS ACIDOSBÁSICOS

Tipo

Tipo Tipo

Tipo

Distúrbio controlado Distúrbio controlado

Quadro clínico de distúrbio acidobásico

Colher gasometria arterial

Acidose Alcalose

Metabólica:
1. realizar ressuscitação 

volêmica;
2. administrar 

bicarbonato de sódio.

Respiratória:
corrigir a 

causa básica.

Respiratória:
corrigir a 

causa básica.

Metabólica:
1. realizar ressuscitação 

volêmica
2. corrigir hipercalemia, 

se presente.

32. DISTÚRBIO ACIDOBÁSICO
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33 HIPERNATREmIA
Elaboração: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Revisão: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Geralmente, ocorre quando há alteração na regulação do mecanismo de sede ou 
impossibilidade de acesso à água. Tem como causas hipodipsia, perda insensí-
vel de água pela respiração e pela pele, diabetes insipidus neurogênico, uso de 
diuréticos de alça, diurese osmótica ou pós-obstrutiva, fase poliúrica da necrose 
tubular aguda, doença renal intrínseca, vômitos, diarreia, drenagem nasogás-
trica, queimaduras, infusão de bicarbonato de sódio, dieta enteral hipertônica, 
ingestão de água do mar, hiperaldosteronismo primário, Síndrome de Cushing.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Os principais sinais e sintomas são:

•	 fraqueza muscular;
•	 confusão mental;
•	 hipertermia;
•	 delirium;
•	 coma.

Convulsões são mais observadas durante a correção rápida da hipernatremia.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Avaliação do estado volêmico e dosagem do sódio sérico. 

4. TRATAmENTO
•	 Correção da causa básica. 
•	 Hipernatremia que se desenvolve em horas: reduzir até 01 mEq/L/h. 

No caso de longa ou desconhecida duração: reduzir até no máximo 
0,5 mEq/L/h.

32. DISTÚRBIO ACIDOBÁSICO
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•	 Hipovolêmicos: iniciar com salina 0,9% e, após estabilização hemodinâmica, 
passar para salina a 0,45%.

•	 Normovolêmicos: reposição preferencial de água VO ou SG 5%.
•	 Hipervolêmicos: correção com SG 5%. Caso necessário, diurético de alça.
•	 Pode ser necessário terapia dialítica na insuficiência renal grave.

5. REfERêNCIAS
CLARKSON, M.R.; BRENNER, B.M. O Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007. 

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010.

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

33. HIPERNATREmIA
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6. ANExO
44) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPERNATREMIA

Hipervolêmica

Sódio > 145 mEq/L?

Tipo

Hipernatremia

EuvolêmicaHipovolêmica

Sódio normal

NãoSim

Quadro clínico de 
hipernatremia

Reposição de 
água livre e 

diureticoterapia

Reposição de 
água livre

SF 0,45% 
até corrigir 

hipovolemia

33. HIPERNATREmIA NEfROLOgIA
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34 HIPONATREmIA
Elaboração: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Revisão: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A hiponatremia é o distúrbio eletrolítico mais comum (30% em CTI). Está relaciona-
do a um excesso de água corporal e a uma dificuldade do rim em excretá-la. Tem 
como causas: administração inadequada de solução hipotônica, administração 
excessiva de Ringer Lactato em pacientes em pós-operatório com urina hipertô-
nica, insuficiência adrenal, hipotireoidismo, uso de oxicarbamazepina e AINH.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A maioria dos pacientes é assintomática. As manifestações clínicas são cefaleia, 
náuseas, vômitos, cãibras, agitação, desorientação, reflexos diminuídos. Na queda 
rápida do sódio sérico pode ocorrer coma, letargia, convulsões, dano cerebral 
permanente, parada cardíaca, herniação e morte.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
•	 Dosagem do sódio sérico.
•	 Cálculo da osmolalidade sérica:

            Osmolalidade sérica = 2 x Na + glicose/18 + ureia/6

•	 Valor normal = 280–295 
(diferenciar hiponatremia isotônica, hipertônica e hipotônica).

•	 Fórmula de correção:

delta Na sérico = Na infundido - Na sérico/água corporal total + 1
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4. TRATAmENTO
•	 Corrigir a causa básica. 
•	 Restringir a ingesta de água nos pacientes assintomáticos.
•	 A reposição do déficit de sódio calculado deve ser lenta e não ultrapassar 8 

mEq/L/dia ou 12-14 mEq/L/48h nos pacientes sintomáticos e graves.
•	 É ideal que se corrija o potássio e o fósforo antes da administração de solução 

salina hipertônica. 

5. REfERêNCIAS
CLARKSON, M. R.; BRENNER, B. M. O Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007. 

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010.

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

34. HIPONATREmIA
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6. ANExO
45) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPONATREMIA

Sódio < 135 mEq/L

Hiponatremia

Tipo

Tipo

SF 0,9% 
até correção 
de volemia

Restrição de
ingesta hídrica

Quadro clínico de 
distúrbio de sódio

Hiposmótica Hiperosmótica

Tratar causa básica

Hipovolêmica Euvolêmica Hipervolêmica

Tratar causa 
básica e restringir 

ingesta hídrica

Sódio normal

34. HIPONATREmIA NEfROLOgIA
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35 INSUfICIêNCIA RENAL AgUDA
Elaboração: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Revisão: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A definição mais simples de Insuficiência Renal Aguda (IRA) é o aumento recen-
te da concentração da creatinina plasmática de no mínimo 0,5 mg/dl se o nível 
basal é menor que 3, 0 mg/dl, ou de 1,0 mg/dl se a creatinina prévia é maior que 
3,0 mg/dl. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A IRA se classifica em: pré-renal (diminuição da perfusão renal), renal (intrínseca) 
e pós-renal (obstrução ao fluxo urinário).

Tem como sinais e sintomas: volume urinário menor que 0,5 ml/kg/h por mais 
de 6 h (tipo oligúrica), edema facial (podendo chegar a anasarca), convulsões, 
coma, tremores, neuropatias, pericardite, pleurisias, dispneia, anorexia, náuseas, 
vômitos, soluços, hemorragia digestiva, diátese hemorrágica, anemia, globo vesi-
cal palpável (pós-renal/bexigoma). 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Análise da história clínica e realização de exame físico. Nos exames complemen-
tares, pode-se notar aumento da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 mg/dl ou 
aumento percentual maior ou igual a 50% em 48 h, níveis séricos aumentados de 
ureia, hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, anemia (após 
alguns dias), acidose metabólica. No EAS, pode-se encontrar cilindrúria e cristais, 
concentração de sódio urinário (mEq/L) menor que 20 na pré-renal e maior que 40 
na renal. US renal e de vias urinárias geralmente sem alterações na pré-renal. Podem 
ocorrer sinais obstrutivos na pós-renal. RX de tórax: avaliar área cardíaca, derrame peri-
cárdico ou pleural e congestão pulmonar.
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4. TRATAmENTO
•	 Corrigir causa reversível.
•	 Fazer hidratação na hipovolemia.
•	 Manter dieta hipossódica e hipocalêmica com 0,6 g/kg/dia de proteínas de alto 

valor biológico.
•	 Fazer restrição hídrica em caso de hipervolemia.
•	 Manter balanço hídrico equilibrado.
•	 Evitar fármacos retentores de potássio.
•	 Tratar hipercalemia (agentes beta-adrenérgicos, solução polarizante, resina 

trocadora de íons e gluconato de cálcio [se ECG com alterações]).
•	 Tratar acidose metabólica com bicarbonato de sódio (cuidado para evitar sobre-

carga hidrossalina).
•	 Evitar drogas nefrotóxicas e/ou corrigir doses se necessário.
•	 Em caso de nefrotoxicidade por drogas, suspender o agente lesivo.
•	 Medir e anotar diurese nas 24 h.
•	 Iniciar tratamento dialítico nos casos de difícil manejo com tratamento conser-

vador apenas.

5. REfERêNCIAS
CLARKSON, M. R.; BRENNER, B. O Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007. 

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010. 

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu,2005.

35. INSUfICIêNCIA RENAL AgUDA
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6. ANExO
46) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À INSUFICIêNCIA RENAL AGUDA

Confirmar diagnóstico com hemograma, bioquímica, 
gasometria arterial, USG Rings ou TC ABP, pelve; se necessário, RX tórax.

Pré-renal

Avaliação da Nefrologia quanto a diálise

Se houver piora da função renal ou não houver resposta ao tratamento clínico

•	Hidratação	adequada;
•	Controle	da	diurese; 

•	Correção	da	dose	de	antibiótico;
•	Controle	bioquímico.

Tratamento da causa

•	Glomerulonefrites;
•	Vasculites; 

•	NTA; 
•	Nefrite	intersticial.

•	Bexigoma;
•	Tumores; 
•	HBP; 

•	Fibrose	retroperitoneal.

Identificar o tipo de IRA e 
provavél causa.

Causas: 
•	perdas	sanguíneas; 

•	desidratação; 
•	diarreia; 
•	ICC; 

•	hipovolemia.	

•	Controle	hematócrito; 
•	Hidratação	venosa	adequada;

•	Reposição	de	sangue, 
se necessário;

•	Identificação	de 
sangramentos (EDA); 
•	Controle	da	diurese/ 

sonda vesical.

Pós-renalRenal

•	Hidratação	adequada; 
•	Sondagem	vesical; 

•	Avaliação	da	Urologia.

35. INSUfICIêNCIA RENAL AgUDA NEfROLOgIA
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36 INfECÇÃO URINÁRIA NA EmERgêNCIA
Elaboração: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Revisão: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A Infecção do Trato Urinário (ITU) compreende a colonização bacteriana da urina e 
a infecção das várias estruturas que formam o aparelho urinário, desde a uretra até 
o parênquima renal. É uma patologia muito comum e ocorre em todas as idades, 
do neonato ao idoso, sendo responsável por 40% das infecções hospitalares e 
representando uma causa frequente de procura por serviço de emergência.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Os sintomas clínicos de cistites são: disúria, polaciúria ou aumento da frequência 
urinária, urgência miccional, dor em baixo ventre, arrepios de frio ou calafrio, com 
presença ou não de dor lombar. Mal estar geral e indisposição podem fazer  parte 
do quadro clínico. No indivíduo idoso, é comum dor abdominal ou distúrbio de 
comportamento.

Existe superposição entre os sintomas clínicos de ITU “baixa” versus “alta” (cistites 
versus pielonefrite). No entanto, a febre e a dor lombar são muito mais comuns 
na pieolonefrite, que se acompanha também de toxemia e queda do estado geral 
mais importante.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Cistite não complicada: história clínica e exame físico. O diagnóstico definitivo será 
dado pela cultura da urina. 

Pielonefrite aguda não complicada: quadro clínico, exame de urina, urocultura e US. 
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4. TRATAmENTO
•	 Cistite não complicada: a medicação empírica a ser considerada inclui: nitrofu-

rantoína, cefalexina, ácido nalidíxico e trimetoprim-sulfametoxazol. A duração 
do tratamento deverá ser de 3 dias (suficiente para erradicação da bacteriúria).

•	 Pielonefrite Aguda não complicada: na suspeita, o tratamento empírico deve 
ser iniciado de imediato. Com quadro clínico discreto a moderado, iniciar cefalexi-
na oral para mulheres e crianças, sendo outros antibióticos utilizados na sequên-
cia de acordo com o antibiograma conhecido, com duração de 7-14 dias.

•	 Como a maioria das infecções em crianças e mulheres são provocadas por 
germes Gram-negativos, a medicação inicial deve ser: fluoroquinolonas para 
adultos e gentamicina para crianças. 

5. REfERêNCIAS
CLARKSON, M. R.; BRENNER B. M. O Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007.

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

36. INfECÇÃO URINÁRIA NA EmERgêNCIA
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 6. ANExO
47) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À INFECçÃO URINÁRIA NA EMERGêNCIA

Quadro clínico de infecção urinária

Iniciar tratamento

Tipos

PielonefriteCistite

Sim Não

1. Realizar US renal;
2. Iniciar antibiótico 

empírico por 
7 a 14 dias.

Acompanhamento 
ambulatorial

Colher urinocultura

Iniciar antibiótico 
empírico por 3 dias

Evolução satisfatória?

EAS positivo

Internação 
hospitalar

Solicitar parecer 
à nefrologia

36. INfECÇÃO URINÁRIA NA EmERgêNCIA NEfROLOgIA
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37 RABDOmIÓLISE
Elaboração: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Revisão: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Rabdomiólise é a destruição aguda e maciça da musculatura esquelética secundá-
ria à lise do sarcolema, tendo como causas mais importantes traumas, queimadu-
ras graves, esforço físico intenso em más condições ambientais e sem hidratação 
adequada, ingesta de álcool e drogas, hipertermia, história de miopatias adquiri-
das, síndrome compartimental.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Pode ser desde um quadro assintomático até quadros clínicos graves e potencial-
mente fatais. Tem como sinais e sintomas: mal-estar, fraqueza muscular, tonteira, 
hipotensão arterial, instabilidade hemodinâmica, desequilíbrio hidroeletrolítico e 
acidobásico, oligúria, urina de cor escura, insuficiência renal aguda, insuficiência 
respiratória aguda, dor no membro afetado, síndrome do compartimento. 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Coleta de história clínica e realização de exame físico.

Laboratorialmente, apresenta-se com: elevação de CPK e mioglobina séricas (lesão 
muscular intensa); mioglobinúria; elevação de escórias nitrogenadas (obstrução dos 
túbulos renais e necrose tubular aguda por mioglobina); hipercalemia; acidose meta-
bólica; elevação de aldolase, LDH e transaminases; hiperfosfatemia; hiperuricemia; 
hipocalcemia; leucocitose; cilindrúria no EAS.
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 4. TRATAmENTO
•	 Hidratação venosa com solução salina isotônica 1–2 L/hora, até a normalização 

da PA ou restabelecimento da diurese (cuidado para evitar sobrecarga de volu-
me e edema pulmonar). 

•	 Controle de PA, diurese e temperatura.
•	 Balanço hídrico rigoroso.
•	 Dosagem seriada da bioquímica sanguínea.
•	 Tratamento da acidose metabólica e da hipercalemia.
•	 Tratamento dialítico quando houver distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio 

acidobásico ou IRA graves.
•	 Não usar Ringer Lactato devido ao risco de hipercalemia.
•	 Alcalinizar a urina. 
•	 Internação em CTI está indicada em caso de insuficiência respiratória, instabili-

dade hemodinâmica e IRA grave.

5. REfERêNCIAS
CLARKSON, M. R.; BRENNER B. M. O Rim: referência rápida. Porto Alegre, Brasil: Artmed, 2007. 

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010. 

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

37. RABDOmIÓLISE
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6. ANExO
48) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À RABDOMIóLISE

Alcalinizar a urina (pH > 6,5)

Quadro clínico compatível e 
CPK > 1000 UI

Bicarbonato de sódio 8,4% 
140 mEq para 

1 litro de SF 0,9%

Tratar rabdomiólise

1. Adultos: bolus IV de 
SF 0,9% 0,5 a 1 litro

2. Hiper-hidratar por 48 a 72 h 
se diurese presente

Manter débito urinário entre 
200–300 ml/h

Não

Iniciar diáliseManter tratamento clínico

Sim

Apresentou 
débito urinário e 

boa evolução?

Hidratar

37. RABDOmIÓLISE NEfROLOgIA
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38 HIPERCALEmIA
Elaboração: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Revisão: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A hipercalemia é uma condição caracterizada por níveis altos de potássio no 
sangue – geralmente acima de 5,5 mmol/L (mEq/L). Causas principais: pseudo-
-hipercalemia (amostra de sangue hemolizada, uso de torniquete), reposição oral 
ou venosa, uso de sangue estocado, destruição tissular (cirurgia, trauma, rabdo-
miólise), insuficiência renal, hipoaldosteronismo, acidose, diuréticos retentores de 
potássio. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Tem como sinais e sintomas fraqueza muscular, parestesias, arreflexia, paralisias, 
alterações eletrocardiográficas. 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Coleta de história clínica e exame físico, dosagem do potássio sérico, hemogaso-
metria arterial, ECG apresentando ondas T pontiagudas e simétricas, depressão do 
segmento ST, diminuição da amplitude R, aumento do intervalo PR, alargamento 
do QRS, fibrilação ventricular.

4. TRATAmENTO
•	 Parar de administrar K.
•	 Suspender: diuréticos poupadores de K e Ringer Lactato.
•	 Gluconato de cálcio 10% 10 ml IV em 5 a 10 min (se houver alterações no ECG).
•	 Glicoinsulinoterapia.
•	 Beta-2 agonista (nebulização com salbutamol).
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•	 Bicarbonato de sódio 8,4% em caso de acidose, atentando para evitar sobrecar-
ga cardiovascular.

•	 Diurético de alça (furosemida 40 a 160 mg IV ou VO).
•	 Resina de troca iônica (Sorcal) via oral a cada 6 a 8 h ou retal em forma de enema, 

podendo repetir a cada 4 h. 
•	 Diálise em casos graves e/ou refratários ao tratamento medicamentoso.

5. REfERêNCIAS
HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010.

KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

38. HIPERCALEmIA
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38. HIPERCALEmIA NEfROLOgIA

6. ANExO
49) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPERCALEMIA

K+ > 5,5 mEq/L

Houve boa resposta ao tratamento?

Sim Não

Quadro clínico de 
hipercalemia

Dosar potássio sérico

Hipercalemia

1. Administrar gluconato de cálcio
a 10% 10 ml IV em 10 min se ECG alterado;

2. Nebulizar com Beta-2 agonista;
3. Furosemida 40 a 160 mg IV ou VO;

4. Resina de troca iônica VO ou em enema retal.

Manter conduta Iniciar diálise

Potássio normal

Encerrar caso

Valor normal
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39 HIPOCALEmIA
Elaboração: Maj Dinalva Ferreira Costa do Carmo
Revisão: TC Nilton Marcos Gomes dos Santos
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A hipocalemia é definida por um nível de potássio sérico < 3,5 mmol/L (< 3,5 mEq/L). 
A hipocalemia moderada é definida por níveis de potássio sérico de 2,5 a 3 mmol/L 
(2,5 a 3 mEq/L) e a hipocalemia grave por níveis de potássio sérico < 2,5 mmol/L 
(< 2,5 mEq/L). Causas pricipais: diarreia, fístulas biliares ou intestinais, vômitos, 
drenagem de sonda nasogástrica, alterações tubulares, diurese pós-obstrutiva, 
diuréticos, corticoides, Síndrome de Cushing, alcalose, hiperaldosteronismo.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Tem como sinais e sintomas fraqueza, hiporreflexia, constipação, íleo paralítico, 
náuseas, arritmias, predisposição à intoxicação digitálica, achatamento ou inversão 
de onda T, ondas U proeminentes ao ECG, irritabilidade, estupor.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
Coleta de história clínica e exame físico, dosagem de potássio sérico, ECG.

4. TRATAmENTO
•	 Observar drogas que estão sendo administradas.
•	 Reposição VO – 40 a 80 mEq/dia ou 3 a 6 g de KCL/dia.
•	 Reposição IV (na hipocalemia grave sem condições de repor VO):

a) acesso periférico: até 30 mEq/L, na velocidade máxima de 10 mEq/h;

b) acesso central: K menor que 2,5 com alterações no ECG; fazer até 
40 mEq/h com monitorização cardíaca.

5. REfERêNCIAS
KNOBEL, E. Nefrologia e distúrbios do equilíbrio ácido-base. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2005.

HOMSI, E. Injúria renal aguda no paciente crítico. São Paulo, Brasil: Editora Atheneu, 2010.
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39. HIPOCALEmIA

6. ANExO
50) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPOCALEMIA

Quadro clínico de 
hipocalemia

Potássio sérico < 3,5 mmol/L

Tipos

K+ < 2,5 e 
alteração no ECG: 

administrar 
até 40 mEq/h 

com monitorização 
cardíaca

Administrar 
até 30 mEq/L na 

velocidade máxima 
de até 10 mEq/h

Repor 
40 a 80 mEq/dia ou 

3 a 6 g/KCl/dia

Acesso periférico  Acesso central

Tipo de acesso

Reposição IV

Hipocalcemia grave

Potássio normal

Hipocalemia leve



39. HIPOCALEmIA
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40 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Elaboração: Dr. Carlos Eduardo Soares Egger
Revisão: 1º Ten Weber Larcher Pimenta
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição clínica com a qual o emer-
gencista frequentemente se depara na unidade de atendimento. Por tratar-se do 
comprometimento de um órgão nobre, requer atendimento adequado com os 
procedimentos médicos o mais brevemente possível para minimizar as sequelas e 
complicações advindas do quadro clínico.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Usualmente, o que sugere um AVC é a apresentação de um quadro agudo, no 
qual o paciente encontra-se com depressão do estado de consciência e/ou défi-
cits motores. As características usuais de apresentação do AVC podem ser resu-
midas nos principais sinais e sintomas a seguir: perda súbita de força ou formiga-
mento em um ou ambos os lados do corpo;  confusão / dificuldade para falar ou 
compreender, de início súbito; perda súbita da visão em um ou ambos os olhos; 
súbita tontura, perda de equilíbrio ou coordenação; dor de cabeça súbita e intensa.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
O diagnóstico do AVC é realizado primordialmente pelo quadro clínico apresenta-
do pelo paciente, como relatado no item anterior. Contudo, deve-se ter em mente 
a possibilidade de diagnósticos diferenciais, em alguns dos quais os pacientes 
podem ser tratados com melhores resultados; por outro lado, a falta de tratamento 
adequado pode representar a diferença entre a recuperação completa e a morte ou 
sequelas graves. Portanto, os exames de imagem são essenciais no auxílio ao diag-
nóstico diferencial.
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4. TRATAmENTO
Frente a um paciente com possível AVC, a rotina de atendimento é análoga à adotada para 
um doente com depressão do estado de consciência: 

•	 se não há parada cardíaca, a ventilação do doente deve ser mantida adequa-
damente (mesmo que os parâmetros respiratórios sejam bons, o rápido exame da 
cavidade orofaríngea deve ser feito e retirados possíveis obstáculos mecânicos, como 
próteses dentárias móveis). Existem protocolos que sugerem que paciente com 
depressão do estado de consciência abaixo de 8 ou 10 na Escala de Glasgow 
deve ser submetido à entubação endotraqueal; não havendo possibilidade de 
realizar tal procedimento, mantenha o paciente em decúbito lateral para evitar 
aspiração de vômitos. A não ser que haja indicação, não use o cateter de O²;

•	 Puncionar veia periférica para coleta de exames e administrar 50 ml de glico-
se a 50% (se houver indício de quadro carencial, administrar 100 mg de tiamina 
intramuscular);

•	 iniciar tratamento para crise hipertensiva ou choque, não corrigindo a hiper-
tensão arterial a menos que os níveis estejam acima de 200/120 mm de Hg; 
esta rotina de conduta visa tratar dois tipos básicos de diagnósticos diferenciais 
com o AVC: a hipoglicemia e as depressões de estado de consciência devidas 
a depressores do sistema nervoso central; devem ser sistematicamente procu-
rados sinais indicativos de trauma. É necessária a palpação do couro cabeludo 
à procura de hematoma subgaleal. Hematoma intracraniano traumático pode 
simular AVC;

•	 a partir deste momento, preocupar-se com dados de anamnese e com o exame 
detalhado do enfermo, visando programar condutas específicas caso a caso. Na 
maioria das vezes, uma anamnese bem conduzida identifica a instalação súbi-
ta não traumática de sintomas de disfunção encefálica e sugere fortemente a 
hipótese de AVC;

•	 em hospitais com unidades neurointensivas e que realizam trombólise, o 
paciente deve ser avaliado para tal procedimento, uma vez que se enquadre 
nos parâmetros da Escala Clínica de AVC do NIH, e a equipe responsável deve 
ser acionada.

4.1. Sugestões de como abordar um paciente com AVC

1) Avalie a respiração; corrija distúrbios respiratórios.

2) Certifique-se novamente de que não existem indícios de trauma.

40. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
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3) Se houver qualquer rebaixamento de consciência, aplique 50 ml de glicose a 
50% endovenosamente e 100 mg de tiamina intramuscular (se possível, colha 
antes amostras de sangue para dosagem de glicemia).

4) Faça anamnese e identifique a fase de evolução.

5) Faça ausculta, cardíaca e das artérias carótidas.

6) Apalpe os pulsos periféricos.

7) Faça os diagnósticos sindrômico e topográfico.

8) Não medique para hipertensão arterial abaixo de 200/120 mm de Hg.

9) Realize TC crânio.

10) Se não houver contraindicações, colha LCR.

11) No AVC em evolução: se isquêmico, heparinize; se hemorrágico, considere a 
possibilidade de cirurgia urgente.

12) No AVC completos, dê AAS 200 mg via oral ao dia; se hemorrágico, hidantalize 
(1g EV) e administre dexametazona (4 mg EV 4/4 h).

5. REfERêNCIA
NITRINI, R; BACHESCHI, L. A. A Neurologia que todo médico deve saber. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.

40. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NEUROLOgIA
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6. ANExO
51) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Avaliar o paciente

Sim

Sim

TC de crânio 
LAC

Resultado alterado?

Encerrar o caso

Internar
(protocolo para 

trombólise 
ainda não 
disponível 

no HCE)

Não

Não

Manifestações clínicas 
presentes no texto

Sintomatologia 
presente?

HemorrágicoIsquêmico

Internar e 
chamar o 

especialista

40. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
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41 fRAQUEZA mUSCULAR AgUDA 
(PARAPARESIA OU TETRAPARESIA)
Elaboração: Dr. Carlos Eduardo Soares Egger
Revisão: 1º Ten Weber Larcher Pimenta
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
O comprometimento da força muscular nos quatro membros ou nos membros 
inferiores caracteriza falha da conexão entre os neurônios motores e o órgão 
efetor da movimentação (musculatura). Tal falha pode estar no Sistema Nervoso 
Central (SNC), Sistema Nervoso Periférico (SNP), na placa motora ou no músculo 
propriamente dito. O pronto atendimento, a abordagem diagnóstica acurada e o 
tratamento adequado influirão no prognóstico e, consequentemente, na gravida-
de das possíveis sequelas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Diante de um paciente com queixa de fraqueza progressiva dos membros inferio-
res ou dos quatro membros, devemos perguntar:

•	 Existem alterações das funções esfincterianas?
•	 Existem alterações das sensibilidades? De que tipos são?
•	 A instalação foi súbita ou gradual?
•	 Existem sinais de doenças sistêmicas? 

2.1. Síndromes motoras periféricas:

•	 sinais de lesão do neurônio motor inferior: paralisia flácida (hipotonia e 
hiporreflexia ou arreflexia profunda). O Sinal de Babinski está ausente. Nas 
de longa duração ocorre atrofia muscular;

•	 alterações sensitivas em “bota e luva” no território de distribuição das raízes 
nervosas ou dos nervos periféricos;

40. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
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•	 ausência de alterações esfincterianas nas lesões de nervos periféricos. Nas 
lesões de múltiplas raízes nervosas, as alterações esfincterianas podem estar 
presentes.

2.2. Polirradiculoneurite aguda ou subaguda

Em cerca de dois terços dos casos, há referência a uma doença infecciosa aguda 
precedendo o quadro, num período de uma a quatro semanas, sendo geralmen-
te um processo gripal ou uma gastroenterite aguda. No entanto, a infecção que 
precede o quadro pode ser subclínica, como Campylobacter jejuni e herpesvírus 
(CMV ou vírus EB). Pode-se seguir, também, a certas doenças virais bem definidas, 
como sarampo, rubéola, caxumba, influenza, mononucleose infecciosa e HIV. São 
descritos casos após vacinas.

O início dos sintomas é subagudo e a evolução, até a estabilização do quadro, 
geralmente se processa em cerca de quatro semanas, após o que se inicia a recu-
peração, que é satisfatória em 85% dos casos ao fim de quatro a seis meses.

O sintoma predominante é a fraqueza, de intensidade variável, desde distal leve 
até paralisia total dos quatro membros, paralisia no território dos nervos cranianos 
e da musculatura respiratória, podendo evoluir até a insuficiência respiratória. Nos 
casos mais graves, pode ocorrer retenção urinária transitória. Os sintomas sensiti-
vos geralmente não são importantes. Alterações autonômicas como taquicardia, 
hipo ou hipertensão arterial e distúrbios da regulação térmica e da sudorese são 
relativamente frequentes.

O LCR costuma ser normal nos primeiros dias da doença. Em cerca de 90% dos 
casos o teor de proteínas no líquido cefalorraquidiano (LCR) aumenta após 48 
horas até o final da primeira semana, sem aumento do número de células (disso-
ciação proteinocitológica), e pode chegar até 1.000 mg/dl. No sangue periférico, 
ocorre moderada leucocitose e hipergamaglobulinemia à custa de IgG. O trata-
mento é baseado na imunoglobulina em doses de 400 mg/kg/dia EV por 5 dias 
consecutivos.

2.3. Miastenia grave

Geralmente o início é insidioso, mas, às vezes, o desenvolvimento é rápido, 
podendo ser desencadeado por um choque emocional, exercício físico intenso 

41. fRAQUEZA mUSCULAR AgUDA (PARAPARESIA OU TETRAPARESIA)
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ou uma infecção. Os pacientes exibem fraqueza de intensidade flutuante dos 
músculos voluntários, particularmente dos oculares, dos mastigadores e dos 
envolvidos na deglutição, principalmente quando realizam esforços físicos, com 
restabelecimento após o repouso. Nos casos mais graves, há fraqueza generali-
zada, inclusive dos músculos intercostais e do diafragma. Os reflexos profundos 
raramente se alteram.

O Teste do Tensilon (edrofônio) intravenoso 10 mg é muito útil para o diagnós-
tico, causando melhora da força em 30 a 60 segundos, que persiste por quatro a 
cinco minutos. Pode-se, também, realizar o teste com 1,5 mg de piridostigmina. 
A melhora subjetiva e objetiva ocorre em 10 a 15 minutos, alcança seu pico em 
30 minutos e dura de duas a três horas. Em 90% dos casos detectam-se anticor-
pos contra receptores da acetilcolina da placa motora. Há dramática recupera-
ção da força muscular após a administração de anticolinesterásico.

2.4. Lesões medulares

As alterações mais importantes de lesão da medula espinhal (ME) podem ser 
agrupadas nas seguintes síndromes clínicas: 

•	 paraparesia ou tetraparesia por lesões transversas da ME. 
•	 alterações sensitivas até determinado nível, acima do qual a sensibilidade se 

mostra preservada.
•	 Sinal de Babinski.
•	 alteração das funções esfincterianas (retenção urinária e fecal).
Frente a um quadro súbito de lesão medular, devemos pensar nas patologias 
vasculares. As doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, podem se 
instalar abruptamente e causar mielopatia transversa. Já os quadros infeccio-
sos, assim como os compressivos, geralmente têm início mais gradual e evolu-
ção progressiva.

 

2.5. Esclerose múltipla

Na esclerose múltipla pode ocorrer lesão medular transversa aguda ou, mais 
frequentemente, subaguda. A suspeita consiste em anamnese, com referência 
a episódios similares no passado ou a episódios com o envolvimento de outras 
regiões do SNC, e exame neurológico, o qual, além de evidenciar a extensão e a 
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gravidade do quadro medular, pode verificar a presença de outros sítios de acome-
timento, como, por exemplo, os nervos ópticos.

2.6. Paralisias agudas de nervos cranianos

Paralisia facial periférica

Lesões completas do VII nervo no nível do forame estilomastóideo determinam 
paralisia de toda uma hemiface, o que leva a desvio da rima bucal para o lado 
oposto quando o paciente fala, come ou ri; ao apagamento do sulco nasogeniano 
do lado afetado; à incapacidade para franzir a testa; e à dificuldade para fechar 
o olho do lado afetado (lagoftalmo). Quando tenta fechar as pálpebras, o olho 
do lado paralisado desvia-se para cima (fenômeno de Bell). O paciente pode se 
queixar de lacrimejamento e adormecimento da face, porém, não ocorre alteração 
objetiva da sensibilidade.

A paralisia facial idiopática (paralisia de Bell) é a afecção mais comum do nervo facial 
e é devida, presumivelmente, a uma reação inflamatória no nervo ou ao redor dele 
no canal ósseo do nervo facial. O início é súbito, e cerca da metade dos casos tem 
paralisia completa ou estabilizada em 48 horas e todos os casos em cinco dias. A 
Metade dos pacientes queixa-se de dor no nível do processo mastóideo um a dois 
dias antes da paralisia. A paralisia é parcial em 30% dos casos e completa em 70%.

Mais da metade dos pacientes recupera-se completamente, e a melhora geral-
mente se inicia por volta do 10º dia após o início do quadro, completando-se em 
um mês e meio. Os pacientes que não terão recuperação completa começam a 
melhorar cerca de dois meses após o início do quadro. Os pacientes com paralisia 
incompleta têm prognóstico mais favorável.

Nos casos graves, os corticosteroides devem ser usados por sete a dez dias e depois 
retirados lentamente. É importante a proteção adequada dos olhos a fim de se 
prevenir a ocorrência de conjuntivites e úlceras de córnea. Atualmente, recomen-
da-se o uso de antivirais no início do quadro (por via oral, de sete a dez dias) devi-
do a evidências de infecção por herpesvírus: aciclovir 400 a 800 mg cinco vezes ao 
dia; ou valaciclovir 500 a 1.000 mg três vezes ao dia; ou penciclovir ou fanciclovir 
500 mg três vezes ao dia.
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Paralisias dos nervos motores oculares

O paciente queixa-se de diplopia (visão dupla), borramento visual e sensação de 
tontura.

•	 Trauma craniano: representa cerca de 15% das paralisias oculares adquiridas. 
Os nervos podem ser comprimidos ou serem lesados nas fraturas da base do 
crânio. O mais frequentemente acometido é o VI, depois o III.

•	 Hipertensão intracraniana: acometimento do VI, geralmente bilateral.
•	 Neoplasias: do ângulo pontocerebelar, da região do aqueduto cerebral, do 

clivo, do seio cavernoso, da base do crânio e da hipófise; são responsáveis por 
cerca de 20 a 25% dos casos.

•	 Doenças vasculares e aneurismas: são importantes fatores causais das oftal-
moplegias. As paralisias oculares causadas por oclusão dos vasos do sistema 
vertebrobasilar estão geralmente associados a outros sinais e sintomas de 
envolvimento do tronco cerebral e cerebelo, lesões de outros nervos cranianos, 
sinais de lesão do trato piramidal, de tratos sensitivos e cerebelares. Quando 
um aneurisma da artéria comunicante posterior dilata-se subitamente, pode 
comprimir o III nervo, que se encontra muito próximo. Inicialmente, há compro-
metimento das fibras mais periféricas deste, e, por isso, o sinal mais precoce 
é midríase. A seguir, se a compressão progride, ocorre paresia da musculatu-
ra ocular suprida por esse nervo. Os aneurismas que se situam dentro do seio 
cavernoso também podem causar paralisias oculares. Raramente, as lesões do 
IV e do VI nervos cranianos são decorrentes de aneurismas.

•	 Diabetes Mellitus: comum associação com paralisias oculares. O nervo mais 
frequentemente comprometido é o III, seguido pelo VI. Na lesão do III, a parte 
intrínseca é poupada, isto é, mantém-se a função pupilar, sendo afetada a parte 
extrínseca, que leva a estrabismo divergente e ptose palpebral.

•	 Meningites da base do crânio: as paralisias oculares podem ocorrer nas 
meningites bacterianas e na neurotuberculose, e tendendo a desaparecer logo 
após a recuperação da meningite. A neurolues também podem causá-las, assim 
como meningites crônicas por fungos.

•	 Outras causas: petrosite do osso temporal secundária à infecção do ouvi-
do interno, que causa dor no olho ipsilateral, paralisia do VI nervo e paralisia 
facial periférica ipsilateral. A Síndrome do Tolosa-Hunt é decorrente de proces-
so granulomatoso no nível da porção anterior do seio cavernoso, afetando 
os nervos cranianos adjacentes; há dor retrorbitária, vômitos e paralisia do 
III, IV e VI nervos, além de diminuição do reflexo córneo-palpebral ipsilateral. 
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Polirradiculite aguda, arterites cranianas e sarcoidose também podem causar 
lesões dos nervos motores oculares. Na esclerose múltipla, cerca de 10% apre-
sentam queixas de diplopia. Entre todas as causas de paralisias oculares adqui-
ridas, cerca de 5% devem-se à esclerose múltipla, sendo o VI nervo o mais 
frequentemente afetado.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
Está orientada no Fluxograma.

4. TRATAmENTO
Dependerá da conclusão diagnóstica de cada patologia específica.

5. REfERêNCIA
NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. A Neurologia que todo médico deve saber. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.
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6. ANExO
52) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À FRAQUEZA MUSCULAR AGUDA

Avaliar o paciente

Manifestações 
clínicas de distúrbios 

respiratórios

Sintomatologia 
presente?

Sim

Dispneia objetiva ou 
sinais de insuficiência 

respiratória

Não

Encerrar o caso

Observar níveis 
de consciência, 

função respiratória e  
hemodinâmica

Intubar, ventilar, 
suporte 

hemodinâmica

Internar 
em UTI
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42 mENINgITE
Elaboração: Dr. Carlos Eduardo Soares Egger
Revisão: 1º Ten Weber Larcher Pimenta
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Meningites são entidades clínicas que se caracterizam pela ocorrência de proces-
so infeccioso nas meninges.

As meningites acometem a pia-máter, a aracnoide e o espaço contido entre 
essas membranas, o espaço subaracnóideo, no qual está contido o Líquido 
Cefalorraquidiano (LCR). O espaço subaracnóideo é contínuo, e por isso o LCR 
envolve o cérebro e a medula, preenche as cisternas da base do crânio e envol-
ve os nervos cranianos e o quiasma óptico. Assim, um agente infeccioso que 
consiga atingir esse sistema espalha-se rapidamente por toda a sua extensão, 
incluindo o sistema ventricular. Nessa eventualidade, o sistema nervoso desen-
volve uma reação inflamatória intensa, caracteristicamente restrita ao espaço 
continente do LCR.

Uma das particularidades do sistema nervoso diz respeito aos mecanismos de 
indução e de regulação da resposta inflamatória. O sistema nervoso está apto a se 
defender de agressões desencadeadas por agentes infecciosos, de tal modo que 
o processo inflamatório seja adequado, eficaz, mas, tanto quanto possível, restrito. 
Efeitos secundários, como o edema que acompanha a reação inflamatória, podem 
ocasionar graves danos ao sistema nervoso, mecanicamente delimitado pela caixa 
craniana.

Bactérias, vírus e fungos podem provocar infecções localizadas no sistema nervoso, 
na maioria das vezes através da corrente circulatória. Focos infecciosos em estrutu-
ras cranianas (ouvido, seios paranasais, mastoide), osteomielite em ossos do crânio, 
traumatismo acidental ou cirúrgico também podem romper as barreiras naturais e 
permitir infecções no SNC.

A maioria das bactérias ataca preferencialmente as meninges, poupando o parênqui-
ma nervoso. Alguns vírus, no entanto, podem acometer também as células do tecido 
nervoso, ocasionando o aparecimento de encefalites ou meningoencefalites. Fenômeno 
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semelhante a este último ocorre com alguns fungos e com os bacilos da tuberculose e 
da nocardiose.

Serão considerados separadamente os processos infecciosos agudos, subagudos e 
crônicos.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

2.1. Anamnese

•	 Idade, dados epidemiológicos, duração dos sintomas meningoencefálicos 
(cefaleia, fotofobia, letargia, vômitos repetidos, crises epilépticas, febre);

•	 Infecções associadas (sinusite, mastoidite, celulite, pneumonia, endocardite);
•	 Fatores de risco (DM, alcoolismo, TCE recente, neurocirurgia, drogadição, 

hemoglobinopatias);
•	 Condições imunossupressoras (AIDS, linfoma, leucemia, quimioterapia 

citotóxica, corticoides);
•	 História remota de infecção (BK, Lues, herpes labial e genital).

2.2. Exame físico

•	 Nível de consciência, rigidez de nuca;
•	 Petéquias ou rash;
•	 Sinais de infecções associadas;
•	 Sopro cardíaco;
•	 Sinais de trauma;
•	 Paralisia de nervos cranianos, fraqueza muscular, déficits sensoriais, ataxia.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
•	 Líquido cefalorraquidiano (LCR);
•	 Neuroimagens pedidas antes da punção lombar nas seguintes situações:

–   60 anos de idade ou mais;

–   depressão do nível de consciência;

–  sinais neurológicos focais;

–  papiledema;

–  paciente deprimido;

•	 Hemoculturas positivas em 30 a 80%.

42. mENINgITE
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4. TRATAmENTO

4.1. Meningite Bacteriana

A antibioticoterapia empírica deve ser iniciada antes das neuroimagens, assim 
como se o paciente estiver clinicamente pior e houver demora na realização da 
punção lombar.

CARACTERÍSTICA 
DO PACIENTE ORGANISMOS PROVÁVEIS ANTIBIóTICOS

•	 Recém-nascidos •	 Estreptococos grupo B
•	 listeria monocytogenes, escherichia coli •	 Ampicilina + cefotaxima

•	 2 meses a 
menos de 18 anos

•	 Neisseria meningitidis
•	 streptococcus pneumoniae
•	 Haemophilus influenzae

•	 Ceftriaxona ou cefotaxima + 
vancomicina

•	 18 a 50 anos •	 streptococcus pneumoniae
•	  Neisseria meningitidis •	 Ceftrianoxa + vancomicina

•	 Mais de 50 anos
•	 streptococcus pneumoniae
•	 listeria monocytogenes
•	 Gram negativos

•	 Vancomicina + ampicilina + 
ceftriaxona

•	 Comprometimento 
da imunidade celular, 
ruptura dural ou 
derivação

•	 Estafilococos coagulase-positivos 
ou negativos

•	 Gram-negativos
•	 streptococcus pneumoniae

•	 Vancomicina + ceftazidima

Quando as possíveis etiologias incluírem H. influenzae ou s. pneumoniae em crian-
ças, ou s. pneumoniae em adultos, dar dexametasona 0,15 mg/kg EV 6/6 horas por 
2 a 4 dias em crianças e 10 mg EV 6/6 horas por 4 dias em adultos. A dexametasona 
deve ser dada antes ou com a primeira dose de antibiótico.

Os pacientes suspeitos de meningite por N. meningitidis e H. influenzae 
devem ser colocados em isolamento respiratório nas primeiras 24 horas de 
antibioticoterapia.

4.2. Meningite Viral

I. CONSIDERAçÕES

É uma das causas de meningite com cultura negativa, sendo mais comum que 
todas as outras etiologias de meningite combinadas.

Os enterovírus são responsáveis por 85 a 95% dos casos, sendo mais comum no 
verão e no outono, com 80% dos casos ocorrendo em pré-escolares.
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O vírus do herpes simples tipo 2 (HSV-2) e, menos comumente, o tipo 1 podem 
causar meningite aguda autolimitada, principalmente em mulheres jovens, 
podendo ocorrer na ausência de lesões cutâneas ou de mucosa.

A maioria se resolve em 2 a 5 dias e não resulta em sequelas. 

O tratamento é de suporte.

II. DIAGNóSTICO

•	 LCR
•	 IgM no sangue numa amostra única ou uma alteração de 4 vezes na concentra-

ção de IgG em amostras pareadas de sangue colhidas com 4 semanas de inter-
valo. Essa abordagem não é aplicável aos enterovírus, a menos que se conheça 
um sorotipo específico.

•	 A cultura da orofaringe ou das fezes pode identificar enterovírus, mas como 
eles podem ter suas partículas eliminadas por várias semanas depois da infec-
ção, é necessária a confirmação sorológica para comprovar que o vírus isolado 
é a causa da meningite.

Achados do LCR  em Meningite Bacteriana e Viral

TIPO DE MENINGITE

PARÂMETRO DO LCR BACTERIANA BACTERIANA 
PARCIALMENTE TRATADA VIRAL

Leucócitos > 2000/microlitros
> 60% PMNs

> 2000/microlitros
> 60% PMNs 

< 1000/microlitros
PMNs em 10%

Glicose < 40 mg/dl < 40 mg/dl > 40 mg/dl

Proteína > 200 mg/dl > 200 mg/dl < 100 mg/dl

Bacterioscopia positiva 80% 60% Não

Cultura positiva > 90% 65% Não

4.3. Meningoencefalite Herpética

O vírus do herpes simples tipo 1 (HSV-1) é o agente causal da encefalite aguda espo-
rádica mais frequente no mundo ocidental. Tem distribuição universal e os seres 
humanos são o reservatório natural do vírus para transmissão a outras pessoas.
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I. ASPECTOS ETIOPATOGêNICOS E IMUNOPATOGêNICOS

A infecção primária do HSV-1 acontece habitualmente na mucosa da orofaringe 
e, na maioria das vezes, é assintomática. Na forma sintomática ocorrem febre, 
dor e dificuldade à deglutição devido às lesões na mucosa bucal e nas gengivas. 
A duração da doença varia de duas a três semanas.

Depois da infecção primária, o HSV-1 migra retrogradamente através de ramos 
do nervo trigêmeo até atingir o gânglio de Gasser, onde permanece em forma 
latente. A reativação dessa forma latente com replicação maciça do vírus pode 
levar à encefalite viral, acometendo estruturas do tronco cerebral ou, mais 
frequentemente, os lobos temporais e o sistema límbico. Algumas vezes, a 
infecção primária ocorre na mucosa nasal, com espraiamento através de ramos 
do trigêmeo ou mesmo através das terminações do primeiro nervo craniano, 
chegando ao bulbo olfatório e daí atingindo as estruturas temporais profundas. 
Dos pacientes com meningoencefalite herpética, aproximadamente um terço 
apresenta infecção viral primária. Nos outros 70% dos casos, ocorre a reativação 
viral a partir de formas latentes.

Seja após infecção primária, seja após reativação, as lesões são graves e rapida-
mente progressivas, apresentam aspecto necro-hemorrágico e acometem os 
lobos temporais médio e inferior, o córtex orbitofrontal e estruturas do sistema 
límbico, às vezes bilateralmente. Na maioria das vezes, o agente etiológico é o 
HSV-1; no entanto, entre 6% e 15% das meningoencefalites herpéticas são causa-
das pelo HSV-2.

A meningoencefalite herpética costuma estar relacionada a algum grau de imuno-
depressão: agentes imunossurpressores; cerca de 80% dos pacientes com trans-
plante de medula óssea desenvolvem lesões cutâneas pelos herpesvírus semanas 
após o transplante; em pacientes com AIDS, o HSV-1 foi identificado como agente 
causal em encefalites límbicas e do tronco cerebral.

Em pacientes na fase avançada da AIDS não costumam aparecer as lesões necro-
-hemorrágicas por incompetência imunológica, ocorrendo disseminação maciça 
sem reação inflamatória. Nessa situação, a morte do paciente pode resultar da 
toxicidade direta do vírus sobre os neurônios. Nesse grupo de pacientes, é muito 
frequente a coinfecção por outros herpesvírus, especialmente o citomegalovírus.

NEUROLOgIA42. mENINgITE
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II. QUADRO CLÍNICO E DIAGNóSTICO

Os sinais e sintomas habituais da meningoencefalite herpética são: febre, cefaleia, 
confusão mental e alterações do comportamento. Com muita frequência, asso-
ciam-se crises convulsivas, focais ou generalizadas, e quadros deficitários, como 
disfasia e hemiparesia. Os sintomas atingem sua expressão máxima em duas a três 
semanas.

O diagnóstico da meningoencefalite herpética é feito por neuroimagem, pelo 
exame do LCR e pelo eletroencefalograma.

A ressonância magnética pode mostrar lesões com hipersinal em T2 nos lobos 
temporais médio e inferior, podendo estender-se até a ínsula; no entanto, na fase 
inicial da doença, o exame pode ser normal.

O exame de LCR pode evidenciar: hipertensão; pleocitose linfomononuclear, 
variando habitualmente entre 5 e 500 células; aumento discreto a moderado da 
concentração proteica; glicose normal ou, raramente, hipoglicorraquia discre-
ta; aumento da atividade de adenosino-deaminase (ADA). Ocasionalmente, há 
hemácias ou xantocromia. Na primeira semana, o diagnóstico de certeza é feito 
por PCR, que apresenta maior sensibilidade até o quarto ou quinto dia após o 
início da sintomatologia (cerca de 95%). A especificidade é de quase 100%, de 
modo que esse exame é considerado padrão-ouro para diagnóstico, substituindo 
a biopsia cerebral. A partir da primeira semana, a sensibilidade cai rapidamente. 
Então, o diagnóstico é feito pela pesquisa de anticorpos específicos da classe IgG. 
A pesquisa de anticorpos específicos deve ser feita no soro e no LCR simultanea-
mente desde a fase aguda; o aumento significativo dos títulos ou a demonstração 
de imunoprodução local específica a partir de 8 a 12 dias, a contar do início do 
quadro, podem constituir a chave diagnóstica, sobretudo quando os dados da RM 
forem inconclusivos. Quando há imunoprodução local específica, mesmo de IgG, 
a sensibilidade diagnóstica é de 97% e a especificidade é de 100%.

III. TRATAMENTO

O tratamento recomendado para a meningoencefalite herpética é o aciclovir, na 
dose de 10 mg/kg a cada oito horas, EV, por duas a três semanas. Alguns autores 
preconizam sistematicamente o uso de aciclovir por três semanas com a finalida-
de de diminuir a recorrência da infecção. Esta droga é relativamente segura, mas 
deve ser administrada com cuidado em pacientes com insuficiência renal.

Têm sido identificadas formas resistentes do HSV em pacientes transplantados ou 
com AIDS, mas não em imunocompetentes. Nesses casos, apenas o foscarnet tem 
mostrado alguma eficácia.
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4.4. Meningite Tuberculosa

Em comparação aos pacientes com meningite bacteriana, os com tuberculosa 
estão doentes há mais tempo, têm mais probabilidade de apresentar paralisias de 
nervos cranianos e menos probabilidade de ter leucocitose periférica.

São comuns anormalidades nas neuroimagens: hidrocefalia, realce meníngeo, 
massas (tuberculomas, abscessos tuberculosos) e infartos. Todos os pacientes com 
suspeita de meningite tuberculosa devem submeter-se a neuroimagens, ideal-
mente antes da punção lombar.

No LCR, a contagem de leucócitos é de 100 a 500/microlitros, com predomínio de 
linfócitos e, se presentes PMNs, estes são em número inferior a 50%. Além disso, 
as proteínas são de 100 a 500 mg/dl e a glicose inferior a 45 mg/dl. Esfregaço 
para BAAR é positivo em cerca de 1/4 e a cultura, 1/3. PCR é específica, mas não 
sensível.

4.5. Meningite Fúngica

Pode ser clinicamente indistinguível da tuberculosa, sendo mais comum em 
pacientes com doença subjacente ou imunodeficientes.

No LCR, a contagem de leucócitos é de 20 a 1000 células/microlitro, com predo-
minância de linfócitos, mas podem estar presentes polimorfonucleares (PMN). As 
proteínas são de 50 a 1000 mg/dl e a glicose inferior a 40 mg/dl. Exceto pela crip-
tocócica, as culturas geralmente são negativas. Com exceção do teste do antíge-
no criptocócico, os testes com anticorpos e antígenos são específicos, mas não 
sensíveis.

5. REfERêNCIA
NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. A Neurologia que todo médico deve saber. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.
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6. ANExO
53) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À MENINGITE

Sim Não

Sim Não

Avaliar o 
paciente

Sintomatologia 
presente?

Realizar TC crânio e 
punção pulmonar

Resultado normal?

Encerrar o caso

Encerrar o caso Chamar o neurologista

Características clínicas 
descritas no texto  
(exemplos: febre, 
infecção do SNC)
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43 ASmA
Elaboração: Cap Elizabeth Jauhar Cardoso Bessa
Revisão: Cap Claudio Magalhães Nunes
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1. INTRODUÇÃO
A asma é definida pelo Global Initiative for Asthma (GINA, 2010) como uma doença 
inflamatória crônica das vias aéreas na qual muitas células e elementos celulares 
têm participação. A inflamação crônica está associada à hiper-responsividade das 
vias aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica 
e tosse, particularmente à noite ou no início da manhã. Esses episódios são uma 
consequência da obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar generalizada e variável, 
reversível espontaneamente ou com tratamento. Resulta de uma interação entre 
genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes, e outros fatores especí-
ficos que levam ao desenvolvimento e à manutenção dos sintomas. A principal 
característica fisiopatogênica da asma é a inflamação brônquica, resultante de um 
amplo e complexo espectro de interações entre células inflamatórias, mediadores 
e células estruturais das vias aéreas. Ela está presente em todos os pacientes asmá-
ticos, inclusive naqueles com asma de início recente, nas formas leves da doença 
e mesmo entre os assintomáticos. A resposta inflamatória alérgica é iniciada pela  
interação de alérgenos ambientais com algumas células que têm como função 
apresentá-los ao sistema imunológico, mais especificamente os linfócitos Th2. 
Estes, por sua vez, produzem citocinas, como IL-4, IL-5, IL-13, entre outras, respon-
sáveis pela amplificação e pelo agravamento do processo inflamatório e estímulo 
continuado à produção de mais IgE específica aos alérgenos ambientais. A IL-4 tem 
papel importante no aumento da produção de anticorpos IgE específicos ao alérgeno.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
São indicativos de asma: um ou mais dos sintomas de dispneia, tosse crônica, sibilância, 
aperto no peito ou desconforto torácico, particularmente à noite ou nas primeiras horas 
da manhã; sintomas episódicos; melhora espontânea ou pelo uso de medicações específi-
cas para asma (broncodilatadores, anti-inflamatórios esteroides); três ou mais episódios de 
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sibilância no último ano; variabilidade sazonal dos sintomas e história familiar positiva para 
asma ou atopia; e diagnósticos alternativos excluídos.

As seguintes perguntas devem ser formuladas aos pacientes (ou pais) para se estabele-
cer o diagnóstico clínico de asma:

•	 Tem ou teve episódios recorrentes de falta de ar (dispneia)?
•	 Tem ou teve crises ou episódios recorrentes de chiado no peito (sibilância)?
•	 Tem tosse persistente, particularmente à noite ou ao acordar?
•	 Acorda por tosse ou falta de ar?
•	 Tem tosse, sibilância ou aperto no peito após atividade física? Apresenta tosse, 

sibilância ou aperto no peito após exposição a alérgenos (como mofo, poeira 
domiciliar, animais domésticos), agentes irritantes (como fumaça de cigarro ou 
perfumes), ou após resfriados ou alterações emocionais, como riso ou choro? 

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
A espirometria é o método de escolha na determinação da limitação ao fluxo de ar e no 
estabelecimento do diagnóstico de asma. 

Permanece como complemento fundamental à clinica, mostrando a intensidade da limi-
tação ao fluxo aéreo, a reversibilidade e a variabilidade da asma. Importante salientar que 
a prova broncodilatadora deve ser sempre realizada, pois asmáticos controlados ou com 
asma intermitente podem ter espirometria normal e a prova broncodilatadora pode ser o 
diferencial diagnóstico. 

A espirometria na asma classicamente revela: um distúrbio ventilatório obstrutivo (VEF1/
CVF < 0,7); volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) reduzido e a capacidade 
vital forçada (CVF) normal; e uma prova broncodilatadora positiva.

Com o passar dos anos e a evolução da gravidade da asma, o paciente pode apresentar 
hiperinsuflação pulmonar decorrente do aumento do volume residual. Nesta situação, a 
espirometria revela um distúrbio ventilatório obstrutivo (VEF1/CVF reduzida), VEF1 reduzido 
e CVF reduzida pelo aumento do volume residual. 

4. TRATAmENTO
Todos os pacientes com asma e seus familiares devem receber orientações sobre sua doen-
ça e noções de como eliminar ou controlar fatores desencadeantes, especialmente os 
domiciliares e ocupacionais. As diferenças entre tratamento broncodilatador sintomático 
e tratamento de manutenção regular devem ser enfatizadas. O paciente deve entender a 
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doença e seu tratamento. A terapia deve focar de forma especial a redução da inflamação. 
Se o controle esperado não for obtido, antes de quaisquer mudanças terapêuticas deve-se 
considerar: a adesão do paciente ao tratamento; os erros na técnica de uso dos dispositivos 
inalatórios; a presença de fatores desencadeantes e/ou agravantes, como rinite persistente, 
sinusite crônica, doença do refluxo gastroesofágico, exposição a alérgenos, tabagismo, e 
transtornos psíquicos e sociais. Recomenda-se, sempre que possível, a realização de espi-
rometria de controle, no mínimo semestralmente nos casos mais graves e anualmente para 
todos os asmáticos. Para melhorar o controle da asma e reduzir a necessidade das medi-
cações, os pacientes devem evitar os fatores de risco que causam seus sintomas, além de 
tomarem medidas importantes quanto a mudanças de estilo de vida e prevenção. Medidas 
específicas para cada caso devem ser estimuladas de acordo com a história clínica (p.ex.: 
medidas para reduzir o contato com ácaros, resolução de infiltrações/mofo em paredes do 
domicílio, limitações aos animais domésticos nos alérgicos a eles).

A prática de atividade física, assim como outras atitudes, deve ser estimulada no manejo 
de pacientes com asma. Contudo, deve ser observada a presença ou não de asma induzida 
pelo exercício. As principais medicações utilizadas para o tratamento da asma em adultos 
são administradas por via inalatória.  A maior vantagem desta via é que as drogas são libe-
radas diretamente na via aérea, produzindo altas concentrações locais com menor ocor-
rência de efeitos colaterais. Existem vários tipos de inaladores, contudo, os mais utilizados 
em nosso meio são de dois tipos: o nebulímetro, também conhecido como “spray”, e os 
inaladores de pó seco.

Uma breve revisão sobre as medicações utilizadas no dia a dia da asma

1) Drogas de manutenção – O glicocorticoides inalados são as medicações anti-in-
flamatórias mais efetivas para o tratamento da asma persistente; como conse-
quência, muitos pacientes podem ser satisfatoriamente controlados usando 
essas drogas como monoterapia.  Os β2 agonistas inalados de ação longa (LABA) 
devem ser evitados como monoterapia, pois não atuam na inflamação da via 
aérea na asma. Trabalhos recentes têm revelado que esta classe de medicação, 
quando utilizada como monoterapia na asma, pode levar ao aumento de exacer-
bações e morte por asma. Os principais β2 agonistas inalados de longa ação 
são o formoterol, o salmeterol e o indacaterol. Esses medicamentos podem ser 
usados em associação com os glicocorticoides inalados em pacientes com mais 
de 4 anos, quando estes últimos não são eficazes no controle da asma.  A adição 
do LABA aos corticoides inalatórios resulta em um maior efeito anti-inflamatório, 
quando comparado ao corticoide inalatório em doses altas. As outras drogas de 
importância no controle da asma são os inibidores de leucotrienos, os corticoides 
orais, as xantinas e o anticorpo anti IgE (omalizumabe).  
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2) Medicações de resgate – as principais medicações de resgate e suas particulari-
dades são:

a) β2 agonistas inalados de ação curta: medicação de escolha para alívio imediato 
da broncoconstricção:
•	 Salbutamol e Fenoterol são os principais representantes; o Formoterol 

também tem ação no curto prazo;

•	 a necessidade de várias administrações ao longo do dia representa uma 
deterioração do controle da asma;

•	 efeitos colaterais dos β2 agonistas de ação curta: tremor de extremida-
de, arritmias cardíacas e hipocalemia;

b)  Anticolinérgicos de ação curta:
•	 o representante é o brometo de ipratrópio;

•	 menos efetivo que os β2 agonistas no alívio imediato;

•	 droga alternativa para pacientes com tremor de extremidade e arritmias 
cardíacas;

•	 efeitos colaterais: boca seca, glaucoma e retenção urinária;

Os β2 agonistas 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 exercício. O aumento da necessidade de 
β2 agonistas inalatórios de curta duração é um sinal de descontrole da asma. 

 Os glicocorticóides orais estão indicados no tratamento das exacerbações graves 
da asma. Devem ser administrados a pacientes em tratamento com corticoides 
inalados durante a exacerbação, no momento da alta dos serviços de emergência 
e após exacerbação grave, em cursos de cinco a dez dias, na dose média de 1 a 2 
mg/kg/dia, com o máximo de 60 mg/dia.
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6. ANExO
54) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À CRISE DE ASMA NA EMERGêNCIA

Avaliação de gravidade 
(exame físico e SpO2)

Há gravidade?

Encaminhar 
para UTI

Nebulizar:
•	3 ml de SF 0,9% + 

β2 agonista de ação curta 
(fenoterol 10 gts) + ipratrópio 
20 gts a cada 10–30 min

•	O2 a 3L por min se SpO2 < 92%

NãoSim

Boa resposta Resposta parcial

•	Internar o paciente;
•	Utilizar teofilina venosa, 

adrenalina em caso de anafilaxia 
e sulfato venoso ou inalado

•	Manter NBZ a cada 30–60 min até 4 h
•	Corticoide oral ou equivalente venoso
•	Encaminhar à UTI se não houver resposta

Qualquer sinal de gravidade

Alta e prescrever:
•	manter nebulização a cada 

4 horas por 48 horas;
•	prednisona 1-2 mg/kg 

máximo de 60 mg/dia 
de 7 a 10 dias;

•	encaminhar ao pneumologista.
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44 DERRAmE PLEURAL
Elaboração: Cap Claudio Magalhães Nunes
Revisão: Cap Elizabeth Jauhar Cardoso Bessa
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
Derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural, que é o espa-
ço virtual entre as pleuras visceral e parietal, as quais deslizam uma sobre a outra, 
separadas por uma fina película de líquido.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Os sintomas estão relacionados ao envolvimento da pleura e às doenças asso-
ciadas ao que determinou o derrame pleural. As manifestações da doença de 
base são extremamente variadas em função do grande número de doenças que 
podem cursar com derrame pleural, não cabendo aqui discuti-las. Os principais 
sintomas decorrentes diretamente do envolvimento pleural são dor torácica, 
tosse e dispneia.

A dor torácica pleurítica é o sintoma mais comum no derrame pleural. Ela indica 
acometimento da pleura parietal, visto que a visceral não é inervada, e geralmen-
te ocorre nos exsudatos. Não necessariamente indica a presença de líquido, pelo 
contrário, tende a ser mais intensa nas fases iniciais da pleurite, melhorando com o 
aumento do derrame pleural. Seu caráter é geralmente descrito como “em ponta-
da”, lancinante, nitidamente piorando com a inspiração profunda e com a tosse, 
melhorando com o repouso do lado afetado, como durante a pausa na respiração 
ou durante o decúbito lateral sobre o lado acometido. A dor torácica localiza-se na 
área pleural afetada, mas pode ser referida no andar superior do abdome ou na região 
lombar, quando porções inferiores da pleura são acometidas, ou no ombro, quando a 
porção central da pleura diafragmática é acometida.

A tosse é um sintoma respiratório inespecífico, podendo estar associada a doenças dos 
tratos respiratórios superior e inferior. A presença de derrame pleural, sobretudo com gran-
des volumes, isoladamente pode associar-se à tosse seca.
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A dispneia estará presente nos derrames mais volumosos e nos de rápida formação. Há 
uma tendência de melhora quando o paciente assume o decúbito lateral do mesmo lado 
do derrame. A presença de dor pleurítica importante, limitando a incursão respiratória, ou 
a presença de doença parenquimatosa concomitante também contribuem para o surgi-
mento de dispneia.

Os principais achados do exame físico relacionados à presença de derrame pleural são:

Inspeção:

•	 nos derrames de maior volume, pode ser notado abaulamento do hemitórax 
acometido e de seus espaços intercostais, que inicialmente perdem suas conca-
vidades habituais, podendo passar a apresentar convexidade;

•	 outros achados: desvio do ictus cardíaco e da traqueia, redução da expansibili-
dade torácica;

Palpação:

•	 redução ou ausência do frêmito tóraco-vocal;
•	 outros achados: desvio do ictus cardíaco e da traqueia, redução da expansibili-

dade torácica;
Percussão:
•	 maciça ou submaciça sobre a região com líquido;
Ausculta:

•	 redução ou abolição do murmúrio vesicular sobre a região com líquido;

Outros achados: na borda superior do derrame pleural, em seu limite com o parênquima 
pulmonar, o murmúrio vesicular pode estar aumentado. Nas fases de pleurite e pouco 
líquido pleural, no início do processo, ou em sua fase de resolução, pode ser auscultado 
o atrito pleural;

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
O derrame pleural deve ser investigado para esclarecimento diagnóstico quando outras 
causas sistêmicas não estiverem relacionadas ao mesmo (insuficiência cardíaca congesti-
va ou neoplasia metastática).  Excepcionalmente, derrames pequenos podem ser obser-
vados, considerando pequenos aqueles que, na radiografia de tórax em decúbito lateral, 
têm espessura inferior a 1 cm. Uma vez realizada a toracocentese, o objetivo inicial será a 
caracterização do derrame pleural como transudato ou exsudato. Em algumas situações, a 
toracocentese fornece o diagnóstico de imediato, como ocorre no empiema, no quilotórax 
e no hemotórax. Nos transudatos, não há envolvimento primário da pleura, não havendo 
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necessidade de futuros estudos do líquido pleural ou biopsias pleurais. O diagnóstico deve 
ser conduzido na direção de doenças que cursam com aumento da pressão hidrostática, 
diminuição da pressão oncótica, diminuição da pressão no espaço pleural ou comunicação 
com a cavidade peritoneal. Nos exsudatos, o derrame pleural é, em geral, consequência de 
processos infecciosos, inflamatórios ou neoplásicos da pleura, e estudos mais detalhados 
do líquido serão indicados conforme a suspeita clínica. 

toracocentese: 

•	 diagnóstica – quando o derrame pleural for de causa desconhecida;
•	 de alívio – indicada nos grandes acúmulos de líquido para alívio do desconforto 

respiratório.

Contraindicações da toracocentese – sempre relativas:

•	 diátese hemorrágica severa; 
•	 terapia anticoagulante;
•	 ventilação mecânica;
•	 doenças cutâneas na região a ser puncionada; 
•	 pequena quantidade de líquido no espaço pleural (tamanho menor que 10 mm 

na radiografia de tórax em decúbito lateral com raios horizontais). 

Complicações da toracocentese:

•	 hemotórax (laceração da artéria intercostal); 
•	 pneumotórax; 
•	 reação vagal (podendo ocorrer sincope);
•	 infecção da cavidade pleural; 
•	 dor no local puncionado;
•	 punção inadequada do baço, fígado ou rim. Na toracocentese terapêutica, 

quando da retirada de grandes volumes, pode ocorrer edema pulmonar unila-
teral pela diminuição da pressão pleural, gerando um gradiente de pressão 
através dos capilares alveolares. Pode ocorrer hipovolemia secundária à retira-
da de grandes volumes.

técnica utilizada para toracocentese: 

•	 O local a ser puncionado deve ser determinado pelo exame físico e por RX 
recente. 

•	 Paciente sentado, medidas antissépticas, anestesia local: puncionar no 6° espa-
ço intercostal na linha axilar posterior, sempre na borda superior da costela infe-
rior com agulha fina. 
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•	 Retirar20 a 50 ml de líquido pleural, distribuindo em diversos tubos para:
– bioquímica (proteína, DHL, glicose, amilase e triglicérides);

– citometria total e diferencial; 

– bactérioscopia (Gram + Pesquisa de BAAR e fungos); 

– cultura inespecífica + cultura para BAAR e fungos; 

– estudo citopatológico; 

– medida do pH; 

– ADA;

– creatinina (se odor de urina ou suspeita de urinotórax);

– FAN/FR/complemento (se suspeita de colagenose), triglicérides (se líqui-
do leitoso ou suspeita de quilotórax), HT (se líquido hemorrágico); 

•	 Colher amostra de sangue periférico concomitante para análise de: DHL, prote-
ína total + frações, glicemia e hemograma. 

3.1. Análise do líquido pleural classificação – transudatos ou exsudatos

PARÂMETROS TRANSUDATOS EXSUDATOS

Relação entre proteína do líquido pleural e sérica < 0,5 > 0,5

Relação entre DHL do líquido pleural e sérica < 0,6 > 0,6

DHL no líquido pleural > 2/3 do limite superior no soro Não Sim

A presença de qualquer um dos três critérios de exsudato é suficiente para sua caracteriza-
ção e a presença dos três critérios de transudato é necessária para sua caracterização.

3.2. Principais causas de transudato

MAIS COMUNS MAIS RARAS

•	 Insuficiência cardíaca congestiva 
•	 Embolia pulmonar 
•	 Atelectasias 
•	 Hipoalbuminemia
•	 Diálise peritoneal 
•	 Cirrose hepática 
•	 Síndrome nefrótica
•	 Glomerulonefrite
•	 Neoplasias

•	 Latrogenia – infusão de solução pobre em 
proteínas no espaço pleural 

•	 Pericardite constritiva 
•	 Urinotórax
•	 Obstrução da veia cava superior 
•	 Mixedema
•	 Desnutrição 
•	 Sarcoidose 
•	 Fístula liquórica para a pleura
•	 Procedimento de Fontan
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•	 20% dos derrames pleurais na embolia pulmonar são transudatos.
•	 Raramente, o derrame nas neoplasias e na sarcoidose são transudatos .
•	 Procedimento cirúrgico realizado para correção de cardiopatias congênitas 

(atresia tricúspide e coração univentricular) pelo qual a cava superior ou inferior, 
ou o átrio direito, é anastomosado na artéria pulmonar.

•	 Mais de 80% dos transudatos e grande parte dos exsudatos são amarelo citrino. 
A turbidez se deve à celularidade e ao teor proteico ou lipídico do líquido.

•	 O aspecto sero-hemático sugere: neoplasia, embolia pulmonar ou hemotórax 
(trauma); também ocorre em pacientes em programa de hemodiálise (talvez 
pela ação da heparina usada nesse procedimento).

– Se HT do líquido < 1%, não estão associados sangramentos importantes;

– Se HT do líquido > 1%, é observado em derrames neoplásicos ou trau-
máticos e na embolia pulmonar;

– Se HT do líquido > 50% do HT do plasma, trata-se de um hemotórax 
(trauma ou dissecção de aorta).

•	 Leucócitos: geralmente > 1000/ml nos exsudatos e < 1000/ml nos transudatos. 
O predomínio de neutrófilos ocorre nos processos inflamatórios agudos das 
pleuras (pneumonia, pancreatite, empiema, abscesso subfrênico, fase precoce 
da tuberculose.

– Eosinofilia > 10% do total de leucócitos: sugere doença benigna, asso-
ciada com ar ou sangue no espaço pleural (pneumotórax, hemotórax), 
reação a drogas (como amiodarona, nitrofurantoína, minoxidil, metotre-
xato), infarto pulmonar, derrame pleural por asbesto (amianto), doenças 
parasitárias e infecções fúngicas entre as quais cripitococose, histoplas-
mose e paracoccidioidomicose). Quando associada à eosinofilia plasmá-
tica, pensar em Síndrome de Loeffler, Doença de Hodgkin e eosinofilia 
tropical. 

– Linfocitose é comum na tuberculose (geralmente acima de 90%), embo-
ra na fase inicial (< 2 semanas) possa haver predominância de neutrófilos. 
Há predomínio de linfócitos no líquido pleural também em: quilotórax, 
linfoma, sarcoidose, síndrome da unha amarela, pleurisia reumatoide 
crônica e LES. 

– Mesoteliócitos são raros nos derrames por tuberculose (< 5%) e frequen-
tes nos derrames por neoplasias.

– A Adenosina Deaminase (ADA), enzima relacionada com o metabolismo e 
a proliferação dos linfócitos, é de alta sensibilidade e especificidade. Está 
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aumentada em 95% dos derrames pleurais por tuberculose, também se 
encontra aumentada no empiema e é muito elevada nos linfomas. ADA 
> 60 U/l praticamente confirma o diagnóstico de tuberculose, enquanto 
que ADA < 40 U/I, praticamente exclui esse diagnóstico. 

– Pesquisa de células neoplásicas altamente específica; em três amostras 
distintas, mais de 80% dos derrames pleurais neoplásicos são positivos, 
principalmente os adenocarcinomas.

•	 Bioquímica: 
– Glicose < 30 mg%: empiema, pleurite reumatoide e ruptura de esôfago.      

– Glicose < 60 mg%: pleurite lúpica, neoplasias e derrames parapneumônicos. 

– DHL > 1000 UI/l: empiema e artrite reumatoide.

– Amilase elevada (normalmente com nível maior que a referência plas-
mática, ou relação plasma/sérica > 1): pancreatites agudas ou crônicas, 
drenagem de pseudocisto para cavidade torácica, ruptura de esôfago, 
malignidade (adenocarcinoma de pulmão e ovário que podem secretar 
a isoamilase salivar). 

– Triglicérides > 110 mg/dl indica quilotórax. 

– PH < 7,20: empiema, ruptura de esôfago, AR, LES, malignidade, tubercu-
lose e parapneumônicos. 

– Proteína > 4 g/dl: tuberculose e, principalmente, macroglobulinemia de 
Waldestron e mieloma (podendo superar 8 g/dl). O uso de diurético após 
2 a 4 dias pode aumentar o teor proteico do líquido pleural (pseudoex-
sudato); nessa situação, utilizar o gradiente de albumina líquido/plasma 
(no exsudato, o gradiente de albumina plasma – albumina líquido é < 
que 1,2 g/dl).

4. TRATAmENTO

4.1. Pneumonia

A incidência de derrame pleural nas pneumonias varia de 30% a 60%, sendo 
sua presença considerada um fator de pior prognóstico, com maior morbidade 
e mortalidade. A conduta frente à pneumonia com derrame pleural é a toraco-
centese, exceto em casos em que o derrame é muito pequeno, de difícil punção 
(derrames com espessura menor que 10 mm na radiografia de tórax em decúbito 
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lateral com raios horizontais, ou apenas pequena obliteração do seio costofrênico 
na radiografia em PA). Nesses casos, o paciente deverá ser submetido a um contro-
le radiográfico em 48 horas e, caso o derrame pleural tenha aumentado, a toraco-
centese deve, então, ser realizada.

A toracocentese na pneumonia é a tentativa do diagnóstico do agente etiológico, 
embora ele seja possível apenas nas formas mais avançadas de derrame pleural. 
Em função disso, a toracocentese deve ser feita o mais rápido possível, preferen-
cialmente antes do início da antibioticoterapia, a qual, entretanto, não pode ser 
retardada devido à gravidade do quadro infeccioso. O líquido puncionado deverá 
ser enviado para análise do Gram e cultura, incluindo, se possível, cultura para 
anaeróbios.

Outro objetivo da toracocentese é diagnosticar o estágio de evolução em que 
se encontra o derrame pleural. Atualmente, a maioria dos autores considera 
três estágios evolutivos dos derrames pleurais associados à pneumonia: derra-
me parapneumônico não complicado, derrame parapneumônico complicado e 
empiema pleural. 

4.1.1. Derrame pleural parapneumônico não complicado

O derrame pleural parapneumônico não complicado ocorre nas primeiras 48-72 
horas do quadro pneumônico, sendo, geralmente, de pequeno volume. O quadro 
inflamatório pulmonar promove aumento da permeabilidade capilar com extra-
vasamento de líquido para o interstício pulmonar, aumentando o gradiente de 
pressão entre este e o espaço pleural, levando ao direcionamento do líquido para 
aquele espaço. Além disso, processos inflamatórios subpleurais podem levar ao 
aumento da permeabilidade de capilares da pleura, que também contribuirão 
para a formação do derrame pleural. Quando o volume de líquido que chega ao 
espaço pleural for maior do que a capacidade de drenagem linfática, formar-se-
-á o derrame pleural parapneumônico. Embora já nessa fase possa haver invasão 
bacteriana no espaço pleural, esta é pequena e as bactérias são fagocitadas e 
destruídas. Sendo assim, o derrame parapneumônico não complicado é estéril. 
Trata-se de um exsudato, com número de células aumentado, com predomínio de 
polimorfonucleares. O exame do líquido mostra níveis de glicose acima de 60 mg/
dl, DHL menor que 500 U/I e pH maior que 7,30.

O tratamento do derrame parapneumônico não complicado resume-se ao trata-
mento antimicrobiano da pneumonia, não havendo necessidade de drena-
gem torácica. No momento da toracocentese diagnóstica, pode-se proceder ao 

44. DERRAmE PLEURAL PNEUmOLOgIA



270

esvaziamento da cavidade pleural, principalmente nos derrames maiores, que são 
raros, e nos pacientes dispneicos. A presença do derrame pleural não nos permite 
inferir sobre nenhum agente etiológico específico. A escolha inicial do tratamento 
é empírica, baseada na idade, na presença ou não de comorbidades e em critérios 
de gravidade da pneumonia.

4.1.2. Derrame pleural parapneumônico complicado

O derrame pleural parapneumônico complicado é decorrente da persistência da 
pneumonia, seja por não tratamento, por tratamento inadequado ou por resposta 
inadequada do paciente ao tratamento. Ocorre invasão do espaço pleural por um 
número crescente de bactérias, que passam a se multiplicar, não sendo mais total-
mente destruídas pelas defesas do organismo. Essa fase também é denominada 
de fibrinopurulenta. Nela, o derrame pleural aumenta de volume e o líquido torna-
-se mais turvo e facilmente coagulável, podendo iniciar a formação de septações. 
A análise do líquido mostra um aumento progressivo do número de células, com 
predomínio de polimorfonucleares, níveis progressivamente maiores de proteínas 
(> 3,5 g/dl) e DHL (> 1000 U/I), e menores de pH (< 7,3).

O derrame parapneumônico complicado deve ser drenado precocemente; caso 
contrário, procedimentos maiores incluindo toracotomia e decorticação pulmo-
nar, podem ser necessários, em função da formação de múltiplas lojas pleurais e 
espessamento das pleuras visceral e parietal. Além dos dados laboratoriais citados, 
outros achados que sugerem a necessidade de drenagem do derrame parapneu-
mônico são: presença de sintomas prolongados (mais de uma semana); ausência 
de resposta clínica à antibioticoterapia; radiografia de tórax mostrando derrame 
pleural volumoso, ou com nível hidroaéreo, ou com loculações, ou com sinais de 
espessamento pleural (achados mais comuns nas fases de empiema); identifica-
ção do agente etiológico pelo Gram ou cultura.

4.1.3. Empiema

O empiema pleural é a presença de pus na cavidade pleural. Na maioria das vezes, 
o empiema pleural está associado a uma pneumonia bacteriana subjacente, cons-
tituindo-se na progressão do derrame parapneumônico complicado. Entretanto, 
outras causas de empiema pleural bacteriano são descritas:

•	 pneumonia bacteriana;
•	 abscesso pulmonar; 

44. DERRAmE PLEURAL



271

•	 pós-operatório;
•	 ressecções pulmonares; 
•	 cirurgia esofagiana; 
•	 pequenos procedimentos (ex.: toracocentese); 
•	 mediastinite;
•	 perfuração esofagiana ;
•	 abscesso dentário; 
•	 abscesso subfrênico;
•	 pielonefrite; 
•	 traumatismo torácico com perfuração; 
•	 embolia pulmonar séptica; 
•	 artrite reumatoide;
•	 uso de drogas endovenosas (punção de subclávia).

Além da antibioticoterapia, é necessária a drenagem completa da cavidade pleu-
ral. O procedimento cirúrgico inicialmente proposto é quase sempre a drenagem 
pleural fechada. A eficácia dessa drenagem deve ser acompanhada pelas melho-
ras clínica e radiográfica do paciente e pelo aspecto e volume do líquido drena-
do. Ocorrendo melhoras clínica e radiográfica e redução do débito do dreno para 
menos que 50 ml/dia, com líquido seroso, o dreno torácico pode ser retirado. 
Não havendo melhora clínica e/ou radiográfica, deve-se suspeitar que a drena-
gem pleural não está totalmente eficaz, principalmente pela possível presença de 
lojas que não estão sendo atingidas pelo dreno. Nesses casos, exames de imagem 
(ultrassonografia e/ou, principalmente, tomografia computadorizada) devem ser 
realizados para melhor caracterização do envolvimento pleural. A tomografia pode 
ser útil, ainda, em identificar a presença de alterações concomitantes no parênqui-
ma pulmonar, como câncer ou abscesso de pulmão. A partir desses estudos, novas 
drenagens podem ser tentadas, mas, se houver um grande número de septações 
no espaço pleural, procedimentos mais invasivos são habitualmente necessá-
rios. Entre esses procedimentos, podem ser realizadas a vídeo-toracoscopia com 
drenagem do empiema ou a toracotomia com drenagem e decorticação pleural. 
Em pacientes muito debilitados, nos quais os riscos desses procedimentos cirúr-
gicos são grandes, pode-se realizar a drenagem aberta do espaço pleural até que 
o paciente melhore e possa ser submetido à decorticação pleural. Alguns autores 
sugerem a utilização de trombolíticos em pacientes com empiema pleural que 
não foram resolvidos completamente com a drenagem torácica fechada antes que 
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procedimentos mais invasivos sejam realizados. Outros já sugerem essa condu-
ta ainda em fase mais precoce do derrame parapneumônico complicado. Nesses 
casos, pode-se usar a estreptoquinase (250.000 u) ou a uroquinase (100.000 u), 
diluídas em 100 ml de soro fisiológico e injetadas no espaço pleural. Em caso de 
melhora clínica e radiográfica, o procedimento é repetido diariamente, enquanto 
houver drenagem purulenta.

4.2. Derrame pleural tuberculoso

O líquido pleural na tuberculose tem aspecto serofibrinoso e cor amarelada. 
Eventualmente, pode ser mais escuro, nas formas mais crônicas, ou sero-hemorrá-
gico. A análise bioquímica mostra tratar-se de exsudato, segundo os Critérios de 
Ligh. Os exames laboratoriais mais importantes na investigação do líquido pleural 
na tuberculose e seus achados mais frequentes estão ilustrados na tabela abaixo.

Tabela 1 – Exames laboratoriais mais importantes

EXAMES CARACTERÍSTICAS

Celularidade
1000-6000 leucócitos (50-90% de linfócitos, menos de 5% de eosinófilos, 
podendo haver predomínio de neutrófilos nas fases iniciais), 
presença de poucas células mesoteliais

Proteína  5 + 1 g/dl

Desidrogenase lática 500-1000 UI/L, aumentando com a duração do derrame

pH Usualmente entre 7,30 e 7,40

Glicose Níveis ligeiramente menores que os séricos

Adenosina deaminase Valores acima de 60 UI/L associam-se a sensibilidade e especificidade acima de 90%

Pesquisa de BAAR 
cultura para 
BK 25-75% de 
positividade 
descrita na literatura

10-25% de positividade descrita na literatura (em nosso meio, positividade ainda menor

Cultura para BK 25-75% de positividade descrita na literatura

O tratamento da tuberculose pleural é idêntico ao da pulmonar, ou seja, com a 
utilização de isoniazida, rifampicina e pirazinamida. Derrames pleurais de maior 
volume podem ser esvaziados, retirando-se, geralmente, entre 1 e 1,5 litros. Como 
é frequente a necessidade de uma segunda biopsia pleural com agulha, sugeri-
mos que não se esvazie totalmente o derrame pleural no primeiro procedimento. 
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Embora ainda recomendado por alguns autores, o uso de corticoide é desnecessá-
rio. Quando se opta por sua utilização, recomenda-se uma dose inicial de 40 mg de 
prednisona, com redução para 30-20-10 mg a cada três ou cinco dias.

4.3. Derrame pleural metastático

Os derrames pleurais metastáticos são caracteristicamente volumosos, raramen-
te inferiores a 500 ml. Aproximadamente 70% dos derrames pleurais extensos 
são neoplásicos. Outra característica sugestiva de derrame pleural neoplásico é 
a ausência de desvio do mediastino em um derrame volumoso. Isso pode ocorrer 
em função da obstrução brônquica por neoplasia, gerando atelectasia concomi-
tante, ou por fixação do mediastino pelos linfonodos aumentados.

Os derrames pleurais metastáticos são geralmente hemorrágicos ou sero-hemor-
rágicos (a presença de mais de 100.000 hemácias/mm3 sugere a etiologia neoplá-
sica do derrame). O número de células está aumentado, com predomínio de linfo-
mononucleares. O achado de células neoplásicas na citologia fecha o diagnóstico, 
mas a sensibilidade deste teste depende da experiência do citopatologista que 
está analisando o material. O líquido é tipicamente um exsudato, embora os níveis 
de proteínas possam ser compatíveis com transudato (toda vez que o líquido pleu-
ral tiver níveis de proteínas compatíveis com transudato e de DHL compatíveis com 
exsudato, o diagnóstico de neoplasia deve ser lembrado). Os níveis de pH e glicose 
do líquido pleural diminuem com o passar do tempo (pH < 7,30 e glicose < 60 mg/
dl), enquanto a amilase pode estar aumentada em função da amilase salivar (níveis 
elevados de amilase salivar no líquido pleural, na ausência de perfuração esofá-
gica, é diagnóstico de neoplasia, em geral, adenocarcinoma de pulmão). O diag-
nóstico definitivo é dado pelo encontro de células neoplásicas ou no líquido ou 
no tecido pleural. Estudos internacionais demonstram que a citologia oncótica do 
líquido pleural é mais sensível do que a biopsia pleural. Entretanto, a transferência 
desses resultados para o nosso meio nem sempre é possível em virtude da menor 
experiência com citologia em relação à análise de tecidos. Habitualmente, realiza-
-se sempre a citologia do líquido e o estudo histopatológico da biópsia pleural por 
agulha. Se ambos forem negativos, repete-se o procedimento, preferencialmente 
com mais de 15 dias de intervalo para que haja descamação de células neoplásicas 
no líquido pleural. Após uma segunda análise com citologia e biopsia pleural por 
agulha negativas, persistindo a suspeita de derrame pleural neoplásico, procedi-
mentos invasivos devem ser realizados, como toracoscopia ou biopsia pleural a 
céu aberto. Paralelamente à investigação do derrame pleural metastático, o sítio 
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primário da neoplasia deve ser procurado, com exames complementares visan-
do ao diagnóstico de câncer de pulmão, mama, gástrico, linfomas, ovário, entre 
outros já citados. Além disso, outras hipóteses diagnósticas que não as neoplási-
cas, devem ser aventadas. Entre elas, a tuberculose é a mais importante.

A presença de derrame pleural metastático demonstra estágio avançado da doen-
ça, sendo o tratamento, portanto, paliativo, visando melhorar a qualidade de vida 
do paciente. A opção por quimioterapia ou por radioterapia poderá ser conside-
rada pelo oncologista, não em função do derrame pleural, mas para controle da 
doença primária, na dependência do estado geral do paciente e da responsivida-
de do tumor ao tratamento. Especificamente em relação ao derrame pleural, as 
opções de tratamento estão descritas neste artigo. Devemos lembrar que cada 
uma delas não interfere na sobrevida do paciente; portanto, a escolha deve ser 
baseada no estado do paciente e na sua expectativa de vida.

Tabela 2 – Condutas para o derrame pleural metastático

OBSERVAçÃO Em derrames pequenos, até que progridam para a necessidade de procedimentos 
terapêuticos. Pode ser a opção para doentes terminais.

TORACOCENTESE 
Em função da recorrência dos derrames neoplásicos, não se constitui em uma boa 
opção. Pode ser a conduta em doentes terminais, apenas para alívio temporário dos 
sintomas.

DRENAGEM TORÁCICA Em função da recorrência dos derrames neoplásicos, não se constitui em uma boa 
opção.

DRENAGEM TORÁCICA + 
PLEURODESE

Quando realizada com técnica adequada, controla a maior parte dos derrames 
neoplásicos. A pleurodese pode ser feita com talco, derivados da tetraciclina ou 
bleomicina. Sua eficácia é prejudicada em derrames crônicos (com pH <7,20, glicose 
baixa) e nos casos em que a expansão pulmonar é impedida por obstrução brônquica.

TORACOSCOPIA + 
PLEURODESE

Opção terapêutica quando se tem o diagnóstico do derrame pleural metastático 
durante o procedimento de toracoscopia. Pode ser tentada também após falha do após 
falha da drenagem torácica, desde que o motivo da falha não seja a impossibilidade 
de expansão pulmonar.

DERIVAçÃO 
PLEUROPERITONEAL 

Pode ser tentada nos derrames volumosos e sintomáticos em que houve falha na 
pleurodese.

ABRASÃO PLEURAL E 
PLEURECTOMIA

Requerem toracotomia, que, nesses pacientes, pode ter uma mortalidade de 
10% e eficácia acima de 90%. Deve ser realizada em pacientes selecionados: com 
bom estado geral, e naqueles que não tiveram sucesso com procedimentos de 
pleurodese (população bastante restrita).
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4.4. Hemotórax

O tratamento inicial do hemotórax é a drenagem torácica fechada, que deve ser 
precoce. A drenagem torácica precoce diminui o risco de empiema (o sangue é 
um excelente meio de cultura) e o fibrotórax. Além disso, se o sangramento for 
decorrente de lacerações na pleura, a expansão pulmonar após a drenagem pode 
tamponá-lo. A drenagem torácica permite a monitoração do volume do sangra-
mento e, se este persistir maior que 200 ml/hora, sem sinais de redução, a indica-
ção de toracotomia deve ser pensada. Nos casos de trauma torácico, uma avalia-
ção sistemática e detalhada deve ser feita na busca de lesões associadas, que 
podem requerer tratamentos específicos, como tamponamento pericárdico, lesão 
de grandes vasos, contusão pulmonar, fraturas de múltiplos arcos costais, etc.

4.5. Quilotórax

O quilotórax é o derrame pleural com altos níveis de lípides, em função da passa-
gem do conteúdo do ducto torácico (quilo) para o espaço pleural. O quilotórax 
tem aspecto macroscópico de leite, embora eventualmente ele seja apenas turvo 
ou sero-hemático, especialmente em pacientes em jejum ou em dieta pobre em 
gorduras. Nesses casos, o aspecto turvo mesmo após a centrifugação do líqui-
do pleural. O quilotórax é um exsudato, com níveis de proteínas acima de 3 g/
dl, pH elevado (entre 7,40 e 7,80) e com altos níveis de triglicérides (níveis abaixo 
de 50 mg/dl afastam o diagnóstico, acima de 110 mg/dl praticamente fecham o 
diagnóstico). 

Quando os níveis de triglicérides estão entre 50 e 110 mg/dl, a pesquisa de quilo-
mícrons deve ser feita e sua presença confirma o diagnóstico.  O quilotórax ocorre 
por ruptura do ducto torácico ao longo do tórax, ou, menos comumente, no abdo-
me, em associação com comunicação das cavidades pleural e peritoneal por defei-
tos no diafragma. A ruptura do ducto pode ser traumática ou não. Entre as causas 
traumáticas estão as cirurgias cardiovasculares, pulmonares e de esôfago, os trau-
mas torácicos ou cervicais, traumas com hiperextensão da coluna ou fraturas de 
vértebras, punções de grandes vasos para a instalação de cateteres. As neoplasias 
são as principais causas de quilotórax não traumático, sendo o linfoma o principal 
responsável. 

Doenças granulomatosas (tuberculose, micoses, sarcoidose), trombose de veia 
cava superior e linfangioleiomiomatose são condições que podem cursar com 
quilotórax, que também pode ser idiopático (terceira causa de quilotórax, após 
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as neoplasias e as causas traumáticas). Por ser uma condição infrequente, não há 
estudos prospectivos e com métodos adequados que padronizem de maneira 
definitiva o tratamento do quilotórax. 

Muitos pacientes se beneficiam de um tratamento conservador inicial, com 
drenagem torácica e medidas para reduzir o fluxo através do ducto torácico, que 
incluem dieta sem gordura, associada ou não a nutrição parenteral. No quilotórax 
por neoplasia e linfoma, o tratamento radioterápico muitas vezes é o suficiente 
para sua remissão. Se, após duas semanas com essas medidas conservadoras, o 
quadro persiste, outras medidas devem ser tomadas, sob o risco de desnutrição 
e imunossupressão do paciente, visto que o líquido drenado é rico em lípides e 
linfócitos T. Entre essas opções estão a pleurodese com talco e a toracotomia ou 
videotoracoscopia para ligadura do ducto torácico no hiato diafragmático e corre-
ção do local do ducto que se encontra lesado.
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6. ANExOS
55) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO DERRAME PLEURAL – TORACOCENTESE

Derrame pleural > 1 cm 
no RX de tórax 
decúbito lateral

Colher sangue

Solicitar: LDH, 
glicose, PT e frações

Solicitar: LDH; glicose; PT e frações; 
citometria total e diferencial; GRAM; BAAR; 

pesquisa direta de fungos; cultura de germes 
inespecíficos, fungos e microbactérias; 

ADA; PH; pesquisa de células neoplásicas

Toracocentese 
diagnóstica

Colher 20–50 ml do 
líquido pleural
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

56) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO DERRAME PLEURAL – LÍQUIDO PLEURAL

Líquido pleural

Tipos

Exsudato

Um critério
para diagnóstico

Três critérios 
para diagnóstico

•	Ptn LP/Ptn sérica > 0,5;
•	LDH LP/LDH sérica > 0,6
•	LDH LP > 200 UI/L ou 

  2/3 do limite superior 
  do LDH sérico

Transudato

•	Ptn LP/Ptn < 0,5;
•	LDH LP/LDH sérica < 0,6;
•	LDH no líquido pleural 

< 200 UI/L ou 2/3 do 
limite superior no soro
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1. INTRODUÇÃO
A DPOC é uma doença frequente, prevenível e tratável, heterogênea em sua 
apresentação clínica e evolução. É caracterizada pela limitação crônica e persisten-
te ao fluxo de ar e geralmente é progressiva, associada a uma reação inflamatória 
pulmonar causada, principalmente, por: exposição à fumaça de tabaco, exposição 
ocupacional e combustão de biomassa.

Para o diagnóstico da doença, é essencial a realização da espirometria, que 
permitirá confirmar a obstrução ao fluxo de ar através do resultado da relação 
entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade 
vital forçada (CVF) inferior a 0,70 e não reversível após o uso de broncodilatador.

 Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também produz consequências 
sistêmicas significativas. O processo inflamatório crônico pode produzir altera-
ções dos brônquios (bronquite crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e 
parênquima pulmonar (enfisema pulmonar). A predominância dessas alterações é 
variável em cada indivíduo, tendo relação com os sintomas apresentados.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
É uma doença heterogênea em sua apresentação e evolução, que pode ou não 
ser acompanhada de sintomas como dispneia, tosse e expectoração, exacerbações, 
manifestações extrapulmonares e comorbidades.

A tosse é o sintoma mais encontrado: pode ser diária ou intermitente e pode preceder 
a dispneia ou aparecer simultaneamente a ela. O aparecimento da tosse no fumante é 
tão frequente que muitos pacientes não a percebem como sintoma de doença, consi-
derando-a como o “pigarro do fumante”. A tosse produtiva ocorre em aproximadamente 
50% dos fumantes. A dispneia é o principal sintoma associado a incapacidade, redução da 
qualidade de vida e pior prognóstico. É geralmente progressiva com a evolução da doença. 
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Muitos pacientes só referem a dispneia numa fase mais avançada da doença, pois atribuem 
parte da incapacidade física ao envelhecimento e à falta de condicionamento físico. 

O índice de dispneia modificado do MRC (Medical Research Council) apresenta boa correla-
ção com o prognóstico da DPOC:

0 – Tenho falta de ar ao realizar exercício intenso.

1 – Tenho falta de ar quando apresso o meu passo, ou subo escadas ou ladeira 
(aclives leves).

2 – Preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo, ou ando mais deva-
gar que outras pessoas de minha idade.

3 – Preciso parar muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 100 
metros, ou poucos minutos de caminhada no plano.

4 – Sinto tanta falta de ar que não saio de casa, ou preciso de ajuda para me vestir 
ou tomar banho sozinho.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA

3.1. Avaliação Espirométrica

O parâmetro mais utilizado é a relação VEF1/CVF < 0,70 após o uso de bronco-
dilatador, conforme foi preconizado inicialmente pela GOLD (Global Initiative for 
Chronic Obstructive lung Disease). Esse critério, de fácil aplicação, tem sido um 
parâmetro bastante utilizado para o diagnóstico da DPOC, de preferência em fase 
estável da doença. 

3.2. Avaliação Radiológica 

Na DPOC, deve-se solicitar, rotineiramente, uma radiografia simples de tórax 
nas posições póstero-anterior e perfil, não para definição da doença, mas para 
afastar outras doenças pulmonares, como pneumonia ou neoplasia. A radiogra-
fia de tórax pode, ainda, identificar bolhas com possível indicação cirúrgica. A 
tomografia computadorizada de tórax está indicada na DPOC somente em casos 
especiais, como suspeita da presença de bronquiectasias ou bolhas, avaliação de 
neoplasia, entre outros.
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3.3. Avaliacão Gasométrica

A avaliação da oxigenação pode ser feita, inicialmente, de maneira não invasiva 
pela oximetria de pulso. Se for identificada uma saturação periférica de oxigênio 
(SpO2) igual ou inferior a 90%, está indicada a realização de gasometria arterial 
para avaliação da PaO2 e da PaCO2. A oximetria deve ser repetida periodicamente 
e sempre que houver exacerbação.

3.4. Avaliaçao Cardiológica

As avaliações eletro e ecocardiográfica estão indicadas nos casos em que há 
suspeita de hipertensão pulmonar e cor pulmonale.

4. TRATAmENTO
A exacerbação da DPOC (E-DPOC) é um evento agudo na evolução da doença caracteriza-
do por piora da dispneia, aumento da tosse e/ou expectoração (volume e/ou purulência) 
,além da variabilidade diária o suficiente para exigir a modificação do tratamento regular.

As E-DPOC são de grande importância devido aos seus efeitos negativos em longo prazo 
na função pulmonar, na qualidade de vida, na piora dos sintomas, no aumento da mortali-
dade e nos custos de cuidados de saúde.

A mortalidade intra-hospitalar durante a E-DPOC varia entre 3,6 e 11%. O risco de 
hospitalização pode aumentar de 23 a 43% durante o ano seguinte à hospitalização.  

Fatores associados com mau prognóstico na E-DPOC são hipoxemia, hipercapnia, hipoal-
buminemia (< 2,5 g/dl), IMC < 20 kg/m2, história de exacerbações anteriores, uso prolonga-
do de corticosteroides orais e presença de hipertensão pulmonar. 

Atualmente, o diagnóstico de E-DPOC baseia-se unicamente na apresentação clínica (sinto-
mas respiratórios). Não há nenhum biomarcador para confirmar ou excluir o diagnóstico 
de E-DPOC, pois este é um diagnóstico de exclusão. A apresentação é variável e pode ser 
aguda ou progressiva desde o início. Além disso, a resolução pode ser rápida ou lenta. 
Levando-se em conta a frequência das exacerbações, os pacientes podem ser classificados 
em exacerbadores frequentes ou infrequentes:

•	 exacerbador frequente: é aquele indivíduo com 2 ou mais exacerbações por 
ano, cada uma separada por, pelo menos, 4 semanas após o fim do tratamento 
da exacerbação anterior ou 6 semanas a partir do início do evento em casos que 
não tenham sido tratados;
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•	 exacerbador infrequente: é aquele com uma ou nenhuma exacerbação 
por ano. A história de exacerbações no ano anterior é o melhor preditor de 
exacerbações futuras.

Os objetivos do tratamento da E-DPOC incluem minimizar o impacto da agudização atual 
e prevenir o desenvolvimento de exacerbações futuras. Os medicamentos utilizados no 
tratamento da E-DPOC são broncodilatadores, corticosteroides sistêmicos e antibióticos.

As infecções respiratórias são as causas mais comuns de E-DPOC e representam aproxi-
madamente 80% dos casos (50-70% de origem bacteriana). Por outro lado, recomenda-se 
classificar a gravidade da E-DPOC de acordo com o local necessário para o tratamento: 
ambulatório, internação em enfermaria ou em UTI. 

Há controvérsia acerca da indicação rotineira de antibióticos em todos os níveis de gravi-
dade da E-DPOC. Duas revisões sistemáticas mostraram benefícios consistentes com o uso 
de corticosteroides sistêmicos (oral ou parenteral) na redução do risco de falha terapêutica, 
duração do tempo de internação, recorrências e readmissões em 30 dias, melhora do 
VEF1, gases arteriais e dispneia em pacientes com E-DPOC tratados em ambulatório ou 
internados.

Os resultados de três revisões sistemáticas e dois ensaios clínicos aleatórios apoiam o uso 
da prednisona por via oral como primeira escolha (30-60 mg/dia) durante 5 a 14 dias ou 
metilprednisolona em doses equivalentes. As evidências indicam igual efeito sobre os 
desfechos clínicos quando são comparados esquemas de tratamento de 5 dias versus 14 
dias com prednisona oral na dose de 40 mg/dia. Há evidências que demonstram que os 
esquemas de tratamento de curta duração (5-7 dias) são tão eficazes quanto os de longa 
duração (10-14 dias). Além disso, com os esquemas de curta duração, observa-se menor 
frequência de efeitos adversos, como hiperglicemia e infecções respiratórias.

Em relação à via de administração, em termos de eficácia, não há diferença entre a via 
intravenosa ou oral; entretanto, a via parenteral se associa com maior custo e complicações 
locais. Em termos de segurança, o evento adverso mais frequente é a hiperglicemia 
transitória. Naqueles pacientes exacerbadores frequentes que necessitam de múltiplos 
ciclos de corticosteroides, a dose acumulada aumenta o risco de diabetes, osteoporose, 
fraturas, ganho de peso, insônia e complicações oculares.

A evidência indica que o uso de corticosteroides sistêmicos, preferencialmente por via 
oral na dose equivalente de 40 mg/dia de prednisona por 5-10 dias, é eficaz e seguro no 
tratamento das exacerbações. Evidência ALTA e recomendação FORTE a favor do uso de 
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corticosteroides sistêmicos orais em exacerbações que requerem tratamento ambulatorial 
ou hospitalar.

Recomenda-se considerar o uso de antibiótico em pacientes com expectoração purulenta 
e/ou nível de PCR elevado.

Os broncodilatadores são a base do tratamento sintomático das doenças pulmonares 
obstrutivas. A via de administração preferencial é a inalatória, devido à ação direta nas vias 
aéreas e à menor incidência de efeitos colaterais. Os β2-agonistas são broncodilatadores 
potentes e seguros que atuam abrindo os canais de potássio e aumentando o AMP cícli-
co. Os β2-agonistas de longa duração (formoterol e salmeterol), quando comparados aos 
β2-agonistas de curta ação (fenoterol, salbutamol, terbutalina) e ao anticolinérgico brome-
to de ipratrópio, são mais eficazes, resultando em redução da dispneia e melhora funcional 
mais acentuada e mais duradoura. 

O brometo de ipratrópio é um antagonista inespecífico dos receptores muscarínicos. Em 
pacientes com glaucoma, deve-se tomar o cuidado de não permitir contato direto da névoa 
de aerossol com os olhos. O pico de ação do ipratrópio varia de 30 a 90 minutos e a duração 
de seu efeito varia entre 4 e 6 horas. O brometo de tiotrópio é um anticolinérgico de longa 
duração, mais eficaz que o ipratrópio, com seletividade farmacocinética para os receptores 
muscarínicos M1 e M3, permitindo a sua utilização em dose única diária. O brometo de 
tiotrópio reduz o número de exacerbações e hospitalizações e melhora a qualidade de vida 
relacionada ao estado de saúde, comparado com placebo e ipratrópio.

 As xantinas continuam sendo usadas em larga escala, apesar de seu efeito broncodilatador 
ser inferior ao das demais drogas e de causarem grande número de efeitos adversos. Em 
revisão sobre este tema, o Grupo Cochrane não demonstrou que este fármaco tenha uma 
evidente ação broncodilatadora em pacientes com DPOC. A bamifilina é uma xantina de 
ação de 12 horas e tem a vantagem de provocar menos efeitos adversos do que a teofilina. 
São necessários mais estudos para definir seu papel no tratamento da DPOC. 

4.1. Critérios de avaliação e internação do paciente

•	 Gasometria arterial: está indicada na presença de SpO2 < 90% em ar ambiente, 
com história ou suspeita clínica de hipercapnia, ou critérios de admissão na UTI. 
É útil para o diagnóstico e a avaliação da insuficiência respiratória e para deter-
minar a necessidade de suporte ventilatório.
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•	 Radiografia do tórax: necessária para o diagnóstico diferencial com outras 
doenças respiratórias (pneumotórax, pneumonia, edema pulmonar e derra-
me pleural).

•	 Eletrocardiograma: importante para avaliar arritmias, distúrbios de condução e 
doença cardíaca isquêmica aguda.

•	 Cultura de escarro: indicada no caso de pacientes com exacerbação muito 
grave ou doentes em risco de infecção por Pseudomonas aeruginosa ou 
bactéria hospitalar.

•	 Avaliação de comorbidades: é importante avaliar o estado de controle das 
comorbidades, especialmente diabetes mellitus e doenças cardiovasculares.

4.2. Recomendações para o tratamento hospitalar de E-DPOC

Estudo prospectivo com mais de 300 pacientes mostrou que manter os bronco-
dilatadores de longa duração reduz o uso de broncodilatadores de curta ação e 
o tempo de permanência hospitalar de 6 para 5 dias. A Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisologia recomenda não suspender o tratamento com broncodi-
latadores de longa duração e iniciar o tratamento com broncodilatadores de curta 
duração (salbutamol, ipratrópio ou sua combinação), em nebulização ou spray, 
devendo dar-se atenção no sentido de prevenir sobredose e efeitos colaterais 
advindos do uso excessivo de broncodilatadores.

Iniciar antibióticos intravenosos considerando os padrões de resistência locais. 
Em caso de exacerbações muito graves, é recomendado o uso de antibióticos 
endovenosos – betalactâmicos ativos contra Pseudomonas aeruginosa (cefepima 
2 g a cada 8 horas, 2 g de ceftazidima a cada 8 horas, piperacilina-tazobactam 
4,5 g a cada 6 horas, imipenem 0,5-1 g a cada 6-8 horas ou meropenem 0,5-1 g 
a cada 6-8 horas), isoladamente ou em combinação com um aminoglicosídeo 
(tobramicina ou amicacina) durante os primeiros 3 a 5 dias. A levofloxacina (750 
mg IV / 24 horas) ou a ciprofloxacina (400 mg IV a cada 8 horas) podem substituir 
aminoglicosídeos no caso de contraindicações para a utilização destes e desde 
que a cepa seja sensível. 

O uso de corticosteroides orais ou intravenosos em exacerbações graves segue 
o mesmo padrão de tratamento ambulatorial, mas recomenda-se administrar as 
primeiras doses por via endovenosa (metilprednisolona 20 mg a cada 8 horas 
ou hidrocortisona 25-50 mg a cada 6 horas) seguida pela via oral (prednisona 
40 mg/dia). Em caso de intolerância à utilização de medicamentos por via oral, 
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recomenda-se manter a via intravenosa e fazer a troca por prednisona oral assim 
que possível, completando-se 5-10 dias de tratamento.

Iniciar Oxigenioterapia no caso de SpO2 < 90% ou PaO2 < 60 mmHg.

Iniciar ventilação não invasiva (VNI) em pacientes com insuficiência respiratória 
que não respondam à terapia convencional (pH > 7,25 e < 7,35). 

A eficácia clínica da budesonida nebulizada (1-2 mg cada 6 horas) sobre a função 
pulmonar e a gasometria arterial é comparável à da prednisona por via oral 
(40 mg/dia), mas com menor risco de hiperglicemia, custo mais elevado e uma 
maior complexidade na administração. Não se recomenda o uso de corticos-
teroides nebulizados no tratamento de exacerbações moderadas a graves que 
necessitem de hospitalização, particularmente aqueles suficientemente graves 
com indicação de UTI. Esta modalidade terapêutica só deve ser considerada em 
pacientes diabéticos ou aqueles exacerbadores frequentes visando à redução da 
dose cumulativa de esteroides.

O uso de metilxantinas (teofilina ou aminofilina) na E-DPOC não melhora os 
sintomas, a função pulmonar e não reduz os dias de hospitalização. Os pacientes 
tratados com metilxantinas relatam significativamente mais náuseas e vômitos 
e maior tendência a tremores, palpitações e arritmias. Não se recomenda o uso 
desses medicamentos no tratamento da E-DPOC.

4.3. Critérios de hospitalização na E-DPOC

•	 Paciente sem capacidade de autocuidado
•	 Dispneia intensa: MRC 4
•	 Dispneia grave que não melhora com tratamento otimizado
•	 Fracasso do tratamento ambulatorial
•	 Comorbidades significativas (diabetes ou cardiovasculares);
•	 Antecedente de três ou mais exacerbações/hospitalizações no último ano
•	 Taquipneia (FR > 30)
•	 Estado de consciência alterado;
•	 Uso de músculos ventilatórios acessórios
•	 Respiração paradoxal;
•	 Instabilidade hemodinâmica
•	 Aumento de edema periférico
•	 Hipoxemia grave (SpO2 < 90%)
•	 Hipercapnia com acidose respiratória.
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6. ANExOS
57) PROTOCOLO DE AVALIAçÃO DA GRAVIDADE DA DPOC NA EMERGêNCIA

Redução do 
estado de alerta

Instabilidade 
hemodinâmica

SpO2 < 92%

Sinais de IVD

Uso de 
musculatura 

acessória

Arritmia 
cardíaca

Cianose 
central
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

58) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DPOC EM EXACERBAçÃO

Encaminhar 
à UTI

NãoSim

Critérios de 
gravidade?

•	Nebulizar: SF 0,9% 30 ml + fenoterol 10 gts + 
ipratrópio 30 a 40 gts 4/4 h ou 6/6 h;

•	Manter os broncodilatadores de longa duração;
•	Iniciar antibiótico IV para pacientes com     

expectoração purulenta e/ou PCR alto;
•	Prednisona VO 30 a 60 mg/dia 5 a 7 dias ou  

Metilprednisolona 0,5 a 1 mg/kg/dose 8/8 h ou  
Hidrocortisona 3 a 5 mg/kg/dose 6/6 h;

•	VNI em IRpA aos não responsivos.
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46 PNEUmONIA
Elaboração: Cap Claudio Magalhães Nunes
Revisão: Cap Elizabeth Jauhar Cardoso Bessa
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
As pneumonias são doenças agudas de causa infecciosa que acometem os espa-
ços aéreos e são causadas por vírus, bactérias ou fungos. A Pneumonia Adquirida 
na Comunidade (PAC) se refere à doença adquirida fora do ambiente hospitalar 
ou de unidades especiais de atenção à saúde, ou, ainda, que se manifesta em até 
48 h da admissão à unidade assistencial. Pacientes portadores de pneumonia 
que estiveram hospitalizados em unidades de pronto atendimento por dois ou 
mais dias nos 90 dias precedentes; aqueles provenientes de asilos ou de casas de 
saúde; aqueles que receberam antibióticos por via endovenosa, quimioterapia ou 
tratamento de escaras nos 30 dias anteriores à doença; ou aqueles que estejam 
em tratamento em clínicas de diálise constituem, atualmente, um grupo especial 
que está incluído mais apropriadamente na classificação da pneumonia adquirida 
em hospital.

2. CARACTERÍSTICA CLÍNICA
A clínica baseia-se na presença de sintomas de doença aguda do trato respirató-
rio inferior (tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta de ar 
e dor torácica, achados focais no exame físico do tórax e manifestações sistêmicas 
(confusão, cefaleia, sudorese, calafrios, mialgias e temperatura superior a 37,8 °C), os 
quais são corroborados pela presença de uma opacidade pulmonar nova detecta-
da por radiografia do tórax. Outras condições podem se manifestar clinicamente de 
forma semelhante, o que pode causar dificuldades ao médico da atenção primária e 
da urgência quanto ao diagnóstico apropriado da PAC. Os achados semiológicos têm 
apenas acurácia moderada, não permitindo de forma segura confirmar ou excluir o diag-
nóstico de PAC. Contribuem, ainda, para isso, a heterogeneidade da pesquisa realizada no 
exame físico por médicos da atenção primária e dos serviços de emergência, bem como a 
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falta de experiência do profissional envolvido em comparação com médicos especialistas 
ou com maior experiência na detecção das alterações radiológicas.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA
•	 A radiografia de tórax deve ser realizada em incidência póstero-anterior e em 

perfil na abordagem inicial de pacientes com suspeita de PAC.
•	  Pacientes com PAC de baixo risco, tratados ambulatorialmente, devem realizar 

apenas a radiografia de tórax como exame subsidiário. 
•	 O padrão radiológico não pode ser usado para predizer o agente causal ou 

mesmo separar grupos de agentes.
•	 A TC deve ser realizada quando houver dúvidas sobre a presença de infiltrado 

pneumônico para a detecção de complicações e na suspeita de neoplasia.
•	 Derrames pleurais significativos (com 5 cm ou mais, identificados na projeção 

lateral em ortostatismo a partir do sulco posterior) devem ser puncionados. A 
ultrassonografia é útil nos derrames pequenos e suspeitos de loculação. 

•	 A radiografia de tórax deve ser repetida após seis semanas do início dos sinto-
mas em fumantes com mais de 50 anos e na persistência dos sintomas ou acha-
dos anormais no exame físico.

•	 A persistência de achados radiológicos após seis semanas requer investigação 
adicional.

3.1.  Saturação Periférica de Oxigênio e Gasometria Arterial 

Recomendações:

•	 A SpO2 deve ser observada na rotina antes do uso eventual de oxigênio.
•	 A gasometria arterial deve ser realizada na presença de SpO2 ≤ 90% em ar 

ambiente e em casos de pneumonia considerada grave. 
•	 A presença de hipoxemia indica o uso de oxigênio suplementar e admissão 

hospitalar.

3.2.  Exames Complementares 

O resultado de dosagem de ureia acima de 65 mg/dl (correspondente a um valor 
igual ou superior a 11 mmol/L) constitui um forte indicador de gravidade. O hemo-
grama tem baixa sensibilidade e especificidade, sendo útil como critério de gravi-
dade e de resposta terapêutica. Leucopenia (< 4.000 leucócitos/mm3) denota mau 
prognóstico. 
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Dosagens de glicemia, de eletrólitos e de transaminases não têm valor diagnósti-
co, mas podem influenciar na decisão da hospitalização devido à identificação de 
doenças associadas.

Hemocultura

A hemocultura deve ser reservada para a PAC grave e no caso de pacientes inter-
nados não respondedores à terapêutica instituída, pois normalmente apresen-
ta baixo rendimento. Resultados falso-positivos são comuns, especialmente se 
houve uso prévio de antibióticos, e raramente levam a mudança de conduta. As 
amostras devem ser coletadas antes do início ou da modificação do tratamento e 
não devem retardar a administração da primeira dose de antibiótico.

Recomendações:

•	 Dosagens de glicemia, de eletrólitos e de transaminases não têm valor diagnós-
tico, mas podem influenciar na decisão da hospitalização devido à identificação 
de doenças associadas. 

•	 As hemoculturas devem ser reservadas para a PAC grave e no caso de pacientes 
internados não respondedores à terapêutica instituída, pois normalmente têm 
baixo rendimento. 

•	 Testes sorológicos não são úteis para o tratamento dos pacientes individu-
almente, mas para estabelecer o perfil epidemiológico de uma determinada 
região ou um surto epidêmico. 

•	 A pesquisa do agente etiológico deve ser iniciada nos casos de PAC grave ou nos 
casos de pacientes internados com falha no tratamento inicial. 

•	 Nos casos de PAC grave, recomenda-se a investigação microbiológica através 
de hemocultura, cultura de escarro, aspirado traqueal ou amostras obtidas por 
broncoscopia nos pacientes sob ventilação mecânica. 

•	 A pesquisa de antígeno urinário de s. pneumoniae deve ser realizada em pacien-
tes com PAC grave, e a pesquisa de antígeno urinário de l. pneumophila espe-
cificamente em todos os pacientes não-responsivos ao tratamento prévio.
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3.3. Patógenos mais comuns em PAC (em ordem decrescente)

PAC AMBULATORIAL (LEVE) INTERNADO (NÃO EM UTI) INTERNADO EM UTI (GRAVE)

•	 s. pneumoniae
•	 M. pneumoniae
•	 C. pneumoniae
•	 Vírus respiratórios
•	 H. influenzae

•	 s. pneumoniae
•	 M. pneumoniae
•	 C. pneumoniae
•	 Vírus respiratórios
•	 H. influenzae
•	 legionella sp.

•	 s. pneumoniae
•	 bacilos Gram-negativos
•	 H. influenzae
•	 legionella sp.
•	 s. aureus

PAC – Pneumonia Adquirida na Comunidade; UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

Recomendações

•	 A decisão de internação do paciente com PAC constitui prerrogativa do médico 
assistente, sendo os escores de avaliação atualmente disponíveis ferramentas 
auxiliares na tomada dessa decisão. 

•	 O uso do escore CURB-65 ou do CRB-65 é recomendado para auxiliar na deci-
são do local de tratamento.

•	 As condições psicossociais e econômicas devem ser consideradas quando da 
decisão do local de tratamento.

•	 Pacientes com PAC evoluindo com choque séptico, requerendo drogas vaso-
pressoras, ou com falência respiratória aguda, necessitando de ventilação 
mecânica, ou pacientes com dois dos critérios menores de gravidade deverão 
ser tratados em UTI.

•	 Pacientes tratados na própria residência devem ter assegurada a possibilidade 
de reavaliação do tratamento.

•	 Os pacientes devem ser avaliados quanto à presença de critérios maiores ou de 
critérios menores que atendam à definição de PAC grave e, quando presentes, 
devem ser admitidos em UTI.
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3.4. Escores de Avaliação CURB-65 e CRB-65

ESCORE CURB-65

0-1 2 3 ou +

Mortalidade baixa (1,5%) Mortalidade intermediária (9,2%) Mortalidade alta (22%)

Provável candidato ao 
atendimento ambulatorial

Considerar 
tratamento hospitalar

Tratamento hospitalar como 
PAC Grave. Escore 4-5; 

avaliar internação em UTI

Figura 2 – Escore de avaliação CURB-65.
Legenda: PAC: Pneumonia Adquirida na Comunidade; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; CURB-65: (C: confusão mental; 
U: ureia > 50 mg/dl; R: frequência respiratória > 30 ciclos/min; B: Pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou diastólica < 
60 mmHg; e Idade > 65 anos).

ESCORE CRB-65

0 1 ou 2 3 ou 4

Mortalidade baixa (1,2%) Mortalidade intermediária (8,15%) Mortalidade alta (31%)

Provável tratamento ambulatorial Avaliar tratamento hospitalar Hospitalização urgente

Figura 3 – Escore de avaliação CRB-65.  
Legenda –CRB-65: (C: confusão mental; R: frequência respiratória > 30 ciclos/min; B: Pressão arterial sistólica < 90 
mmHg ou diastólica < 60 mmHg; e Idade > 65 anos).
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3.5.   Etapas para a avaliação do local do tratamento da PAC

1. Avaliar:

•	 a presença de doenças associadas;
•	 CRB-65*;
•	 o grau de oxigenação e o comprometimento radiológico:

– SpO2 < 90% - indicação de internação;

– radiografia de tórax – extensão radiológica – derrame pleural suspeito  
de empiema;

•	 os fatores sociais e cognitivos:
– ausência de familiar ou cuidador no domicílio – necessidade de obser 

vação da resposta ao tratamento;

– capacidade de entendimento da prescrição;

•	 os fatores econômicos:
– acesso aos medicamentos;

– retorno para avaliação;

•	  a aceitabilidade da medicação oral;

2. Fazer o julgamento clínico.

* CRB-65: confusão mental (escore ≤ 8 no Abbreviated Mental test); frequência respiratória 

≥ 30 ciclos/min; pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou pressão arterial diastólica ≤ 60 

mmHg; e idade ≥ 65 anos.

3.6. Critérios de definição de PAC Grave

•	 Critérios maiores – a presença de um critério indica a necessidade de UTI
– choque séptico necessitando de vasopressores;

– insuficiência respiratória aguda com indicação de ventilação mecânica.

•	 Critérios menores – a presença de dois critérios indica a necessidade de UTI:
– hipotensão arterial;

– relação Pa02 /Fi02 menor do que 250;

– presença de infiltrados multilobulares.
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4. TRATAmENTO

AMBULA- 
TORIAIS

Previamente hígidos
Macrolídeo

Beta-lactâmico(1)

Doenças associadas 
Antibióticos (3 meses)

Quinolona(2) ou Beta-lactâmico 
+ Macrolídeo

INTERNADOS 
NÃO GRAVES Quinolona ou Beta-Lactâmico + Macrolídeo

ADMITIDOS 
EM UTI

Sem risco de 
Pseudomonas sp.

Beta-lactâmico + Quinolona ou 
Macrolídeo

Com risco de Pseudomonas sp. Beta-lactâmico(3) + Quinolona(4)

Figura 4 – Antibioticoterapia empírica inicial conforme estratificação por nível de gravidade. 
(1) Com uso de beta-lactâmico isolado, considerar a possibilidade de uma falha a cada 14 pacientes tratados. Amoxilicina: 
500 mg, 1 comprimido por via oral de 8/8 horas por 7 dias; azitromicina: 500 mg, via oral, dose única diária por 3 dias ou 
500 mg no primeiro dia, seguido de 250 mg por dia por 4 dias; claritromicina de liberação rápida: 500 mg por via oral, 
de 12/12 h por até 7 dias; claritromicina UD 500 mg (liberação prolongada): 1 comprimido por via oral por dia, por até 
7 dias. (2) Quinolonas: levofloxacina 500 mg/dia; moxifloxacino: 400 mg/dia. (3) Antipneumococo/antipseudomonas: 
piperacilina/tazobactan, cefepime, imipenem ou meropenem. (4) Levofloxacina (750 mg) ou ciprofloxacina.

4.1. Outros fatores complicadores

COMORBIDADES RISCO PARA PSEUDOMONAS

•	 DPOC
•	 Insuficiência cardíaca
•	 Insuficiência renal crônica
•	 Insuficiência hepática
•	 AVC
•	 Câncer
•	 Desnutrição
•	 Diabetes mellitus

•	 Bronquiectasias
•	 Fibrose cística
•	 Tratamento crônico com 

corticoides orais
•	 Tratamento antimicrobiano 

com agente de amplo 
espectro por mais de 7 dias 
no mês anterior

•	 Desnutrição

5. REfERêNCIA 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT. Diretrizes Brasileiras para Pneumonia Adquirida 

na Comunidade em Adultos Imunocompetentes - 2009. J. Bras. Pneumol. 2009;35(6):574-601. Disponível 

em: <http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_6_11_portugues.pdf/>. Acesso em: out. 2016.
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6. ANExOS
59) ATB – ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA INICIAL CONFORME ESTRATIFICAçÃO POR 
NÍVEL DE GRAVIDADE

Internados 
não graves

Ambulatoriais

Macrolídeo ou 
beta-lactâmico

Sem risco para 
Pseudomonas 

sp

Beta-lactâmico 
+ quinolona 

ou macrolídeo

Beta-lactâmico 
+ quinolona

Quinolona ou
beta-lactâmico

+
macrolídeo

Com risco para 
Pseudomonas 

sp

Quinolona ou
beta-lactâmico

+
macrolídeo

Previamente 
hígido

Doenças 
associadas;
uso de ATB 
nos últimos 

3 meses

Admitidos 
na UTI

46. PNEUmONIA



297

46. PNEUmONIA PNEUmOLOgIA

ANExOS (CONTINUAÇÃO)

60) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE GRAVE

Presença de 
1 critério 

indica UTI

Critérios 
maiores

Critérios 
menores

•	Hipotensão	arterial;
•	Relação	PAO2/FiO2	<	250; 
•	Presença	de	infiltrados		 
  multilobulares

•	Choque séptico necessitando 
de vasopressores;

•	Insuficiência respiratória aguda 
com indicação de ventilação 
mecânica
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

61) ESCORE DA AVALIAçÃO CRB-65

Escore CRB-65

Avaliar 
tratamento 
hospitalar

Provável 
tratamento 

ambulatorial

Hospitalização 
urgente

Mortalidade 
baixa
1,2%

Mortalidade 
alta
31%

1 ou 2 3 ou 40

Mortalidade 
intermediária 

8,1%
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ANExOS (CONTINUAÇÃO) 
62) ESCORE DA AVALIAçÃO CURB-65

0–1

Provável 
candidato ao 
tratamento 

ambulatorial

Mortalidade 
baixa
1,5%

Mortalidade 
intermediária 

9,2%

Candidato ao
tratamento 
hospitalar

2

Tratamento 
hospitalar;
PAC grave; 

ESCORE 4 e 5; 
Avaliar CTI

Mortalidade 
alta
22%

3

Escore CURB-65
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

63) ETAPAS PARA AVALIAçÃO DO LOCAL DE TRATAMENTO DA PAC

Avaliar fatores 
econômicos: acesso 
aos medicamentos 

e retorno para 
reavaliação

Avaliar a aceitação do 
medicamento oral

Avaliar CRB-65

Avaliar o grau de 
oxigenação e RX •	RX de tórax;

•	Extensão radiológica;
•	Derrame pleural 

suspeito de empiema = 
internação.

Avaliar presença de 
doenças associadas

•	SpO2 < 90% = 
indicação de internação 

Avaliar fatores 
sociais e cognitivos

•	Ausência de familiares 
ou cuidadores;

•	Necessidade de 
observação da resposta 
ao tratamento.

Julgamento clínico
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47 PNEUmOTÓRAx
Elaboração: Cap Flávia dos Santos Dias
Revisão: Cap Claudio Magalhães Nunes
Próxima revisão: Agosto/2019

1. INTRODUÇÃO
A defininição de pneumotórax (PNTX) se baseia na presença de ar livre na cavidade 
pleural, podendo levar à compressão do parênquima pulmonar e à insuficiência 
respiratória. Pode ser classificado em espontâneo e adquirido.

2. CARACTERÍSTICA CLÍNICA 
O pneumotórax espontâneo normalmente ocorre com o paciente em repouso, 
sendo muito raro durante o exercício. Os sintomas mais frequentes são dor torá-
cica e dispneia. A dispneia é proporcional ao tamanho e à velocidade de acúmu-
lo do pneumotórax e à reserva cardiopulmonar do paciente. A dor torácica se 
caracteriza por ser aguda e ipsilateral. No exame físico, geralmente encontra-se 
redução do murmúrio vesicular e do frêmito tóraco-vocal, diminuição local da 
expansibilidade torácica com aumento do volume do hemitórax envolvido (mais 
nítido em crianças) e hipertimpanismo à percussão. Os achados clínicos, em muitas 
situações, podem não refletir o tamanho do pneumotórax.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
A radiografia simples do tórax confirma o diagnóstico através da presença de linha 
de pleura visceral afastada da parede torácica e/ou diafragma. A radiografia com inci-
dência lateral pode ser útil em algumas situações, sendo complementada pela radio-
grafia obtida durante expiração forçada, que pode evidenciar pequenos volumes de ar 
no espaço pleural, não visualizados na radiografia convencional. A tomografia computa-
dorizada de tórax pode ser útil em situações clínicas especiais quando é necessária uma 
avaliação mais cuidadosa da cavidade pleural, como nos casos de enfisema subcutâneo, 
ou em pacientes na unidade de terapia intensiva, nos quais a radiografia realizada no leito 
pode não demonstrar presença de ar na cavidade pleural por septação ou por localiza-
ção em posição anterior ao pulmão.  Quando a pressão intrapleural do pneumotórax se 
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eleva para níveis acima da pressão atmosférica, o desvio do mediastino contralateral pode 
causar pinçamento das veias cava e obstruir o retorno venoso ao coração, causando dimi-
nuição importante do débito cardíaco. Neste caso, estaremos diante de um pneumotórax 
hipertensivo, em que o paciente desenvolve instabilidade hemodinâmica grave e dispneia 
intensa com necessidade de intervenção rápida para aliviar a pressão intrapleural.

4. TRATAmENTO
Existem condutas que podem ser tomadas frente ao diagnóstico de pneumotórax que vão 
desde tratamentos mais conservadores, como a observação domiciliar, até a toracotomia 
com ressecção pulmonar e pleurectomia. Essas condutas dependerão de três aspectos: etio-
logia do pneumotórax, magnitude e condição clínica do paciente. O tratamento do pneumo-
tórax é muito variado e depende de vários fatores. A distância entre as pleuras é apenas um 
valor de referência para medição do pneumotórax e deve ser considerada juntamente com 
os achados clínicos e laboratoriais e os recursos de imagem. Para efeitos práticos de avalia-
ção da magnitude do pneumotórax, recomenda-se a adoção da medida da distância entre o 
ápice do pulmão e a extremidade apical da cavidade pleural. Distâncias menores ou maiores 
que 3 cm indicam, respectivamente, pneumotórax de pequena ou de grande magnitude.

4.1. Pneumotórax Espontâneo Primário

Condição clínica:  paciente estável (oxigenação e sinais vitais mantidos)

•	 Magnitude:  pneumotórax pequeno (< 3 cm).
•	 Inicialmente, a conduta é conservadora, com o uso de analgésicos e repouso 

relativo.
•	 Manter o paciente no setor de emergência e, após quatro a seis horas, reavaliar 

clínica e radiologicamente.
•	 Se estável, o paciente pode ser dispensado para reavaliação no dia seguinte, 

com orientação para retornar imediatamente a qualquer mudança dos sintomas. 
Confirmada a estabilidade após as 24 horas iniciais, o paciente pode ser acompa-
nhado ambulatorialmente até a resolução completa do pneumotórax, confirma-
da por radiografia de tórax.

Condição clínica: paciente estável

•	 Magnitude: pneumotórax grande (> 3 cm).
•	 O paciente deve ser hospitalizado por, pelo menos, 24 horas e deve ser reali-

zado algum procedimento invasivo que assegure a reexpansão do parênquima 
pulmonar colapsado. Dentre os procedimentos indicados para esta situação, 
destacamos a possibilidade de uma simples aspiração do pneumotórax como 
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forma de tratamento inicial, de baixa morbidade e com índice de sucesso tera-
pêutico comparável com a drenagem torácica convencional. No caso de recidiva, 
novas punções aspirativas podem ser realizadas até a manutenção da expansibi-
lidade completa do pulmão. 

•	 Outra forma de tratamento inicial é a drenagem torácica, tendo o objetivo de 
manter a saída de ar secundária a uma eventual fístula aérea, evitando punções 
aspirativas seriadas. Não há necessidade de colocação de drenos calibrosos e 
recomenda-se a utilização de drenos finos, que podem ser colocados na intersec-
ção do segundo espaço intercostal com a linha hemiclavicular, ou na intersecção 
do quinto espaço com a linha axilar anterior. Esses drenos podem ser conectados 
em frasco com selo d’água ou válvula de drenagem unidirecional. A reexpansão 
do pulmão deve ser assegurada. Caso isso não ocorra após a drenagem, a aspira-
ção contínua controlada (com pressão negativa de até 20 cm de água) pode ser 
necessária, juntamente com a fisioterapia respiratória. 

•	 O edema de reexpansão é uma complicação que, mediante a intensidade, acaba 
por tornar-se um problema de grande gravidade, ocasionando insuficiência 
respiratória, instabilidade hemodinâmica, e até óbito. Recomenda-se monito-
rar cuidadosamente os pacientes com pneumotórax e história clínica de dura-
ção maior que 48 horas, tendo em vista o risco elevado de edema pulmonar de 
reexpansão pós-drenagem. Na suspeita de edema de reexpansão, a assistência 
numa unidade de terapia intensiva é fundamental.

Condição clínica: paciente instável (oxigenação e sinais vitais alterados)

•	 Magnitude: pneumotórax < 3 cm ou > 3 cm.

•	 Casos deste tipo devem ser tratados da mesma maneira que o paciente com 
pneumotórax grande, com a ressalva de que o procedimento deve ser feito 
com urgência para a descompressão imediata do pneumotórax e reversão da 
instabilidade clínica. Uma punção simples com cateter fino no segundo espaço 
intercostal é suficiente para uma descompressão que reverta a gravidade da 
situação até a realização do procedimento de drenagem definitiva.

4.2. Pneumotórax Espontâneo Primário Recidivado

A recidiva a partir do primeiro episódio varia de 20% a 50%, enquanto que a recidiva a 
partir do segundo episódio chega a ser de 60% a 80%. A recidiva contralateral varia de 
5% a 14%, chegando a 40% nos pacientes com idade menor que vinte anos. Uma vez 
diagnosticado um pneumotórax espontâneo recidivado, é necessária a realização de 
algum procedimento que propicie o controle das recidivas, neste caso, a videotoracos-
copia (ou simplesmente toracoscopia). Na identificação de uma região suspeita para 
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a gênese do vazamento de ar, como bolhas subpleurais, realiza-se a ressecção desse 
segmento pulmonar por meio de grampeadores lineares cortantes. Alguma forma 
de pleurodese sempre deve ser realizada para complementar o procedimento, por 
simples abrasão pleural ou por pleurectomia apical.

A pleurodese por aspersão de talco (até 5 gramas) pode ser realizada, mas é contro-
versa em virtude dos possíveis efeitos colaterais sistêmicos relatados com o uso do 
talco por via intrapleural. A toracotomia é uma opção cirúrgica bastante aceita. Pode 
ser convencional ou axilar (intercostal alta), pois permite a manipulação pulmonar 
e também procedimentos de pleurodese, incluindo a opção da pleurectomia, o que 
diminui o índice de insucesso para 3% ou menos. Não há dúvida de que a toracoto-
mia, por menor que seja, gera uma agressão cirúrgica maior, sendo recomendada 
apenas para situações nas quais não há disponibilidade dos recursos tecnológicos 
necessários para a realização de videocirurgia, ou para casos de insucesso com o 
tratamento por toracoscopia.

Toracoscopia no primeiro episódio de pneumotórax espontâneo primário

Embora não aceita de forma consensual, a toracoscopia pode ser indicada a partir 
do quarto dia de fístula aérea persistente. O pulmão que não expande, a despeito da 
drenagem torácica e da aspiração contínua, normalmente apresenta algum grau de 
encarceramento devido à organização do processo inflamatório do espaço pleural. 
A toracoscopia, nesses casos, pode não ser suficiente, e a toracotomia muitas vezes 
é realizada para um descolamento (decorticação) suficiente para a total expansão 
pulmonar. Se o procedimento de pleurodese simples não for suficiente, a toracoto-
mia deverá ser a alternativa para a abordagem do pulmão.

4.3. Pneumotórax Espontâneo Secundário

Nas situações em que a patologia primária está controlada, o tratamento do pneu-
motórax segue as mesmas regras do pneumotórax espontâneo primário, com 
algumas ressalvas: a internação é obrigatória, mesmo nos casos de observação 
de diminutos pneumotórax em pacientes estáveis; o índice de mortalidade maior 
nas recidivas implica em se considerar procedimento de prevenção de recorrência 
(pleurodese), mesmo no primeiro episódio. A drenagem torácica com dreno tubular 
sempre é o tratamento inicial de escolha, exceto em pacientes estáveis com pneu-
motórax muito pequeno (laminares ou < 1 cm). A opção por esta conduta reside 
no fato de que pacientes com doença  pulmonar apresentam menor complacência 
pulmonar, e, de que muitas vezes, um pneumotórax que aparenta ser pequeno já é 
suficiente para gerar graves consequências.
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4.4. Pneumotórax Adquirido

O pneumotórax iatrogênico é secundário a algum procedimento médico invasi-
vo, desde uma simples toracocentese até biopsias transtorácicas. O pneumotórax 
por barotrauma surge em decorrência da pressão positiva a que os pulmões estão 
sendo submetidos. No trauma, penetrante ou fechado, o pneumotórax é secun-
dário mais comumente a fraturas de costelas. O tratamento depende do tama-
nho do pneumotórax, das condições clínicas do paciente, das doenças associadas 
e da presença ou não de ventilação positiva. Nos pacientes submetidos à pres-
são positiva, a drenagem é sempre obrigatória. Os riscos de desenvolvimento de 
um pneumotórax hipertensivo não justificam, em hipótese nenhuma, a conduta 
conservadora. Sem o uso de ventilação mecânica com pressão positiva, a necessi-
dade de drenagem segue as mesmas regras do pneumotórax espontâneo primá-
rio, com as seguintes ressalvas: a internação é obrigatória, mesmo nos casos de 
observação de diminutos pneumotórax em pacientes estáveis; drenar pacientes 
que serão submetidos a transporte, principalmente se for aéreo; em caso de dúvi-
da, é melhor drenar sempre (a responsabilidade por não drenar é a mesma).  

O segmento dos pacientes com pneumotórax submetidos à drenagem torácica 
objetiva alguns aspectos fundamentais: garantia da adequada expansão pulmo-
nar e do bom funcionamento dos drenos; monitoração de presença de fístula 
aérea e do volume de drenagem. Habitualmente, não se deve clampear os drenos: 
particularmente em casos de fístula aérea, o clampeamento pode levar à piora do 
pneumotórax e até à situação de pneumotórax hipertensivo. A retirada do dreno 
torácico nos pacientes com pneumotórax drenado deve ser feita com a garantia 
de ausência de fístula aérea, baixo volume líquido de drenagem (menor ou igual a 
100 ml/dia) e total expansão pulmonar. O controle radiológico periódico permite 
avaliar a expansão pulmonar adequada. Quanto à fístula, é conveniente manter a 
drenagem por pelo menos 24 horas após a última evidência de escape de ar pelo 
dreno antes de retirá-lo.  Após a alta hospitalar, retornos periódicos são necessá-
rios para exame clínico e radiológico. Durante o primeiro mês após o episódio, não 
é recomendável a realização de esforços físicos. Atividades sociais e profissionais 
podem ser liberadas após quinze dias da completa resolução do quadro.

5. REfERêNCIA
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT. Diretrizes na Abordagem Diagnóstica e 

Terapêutica das Doenças Pleurais. J. Bras. Pneumol. 2006;32(Supl.4):212-216. Disponível em: <http://www.

jornaldepneumologia.com.br/detalhe_capitulo.asp?id=76&supl=21>. Acesso em: out. 2016 
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6. ANExOS
64) TIPOS E CAUSAS DE PNEUMOTóRAX I

Espontâneo

Primário Secundário

•	Neoplasia;
•	Infecções – P jirovecii;
•	Abscessos;
•	Ruptura de esôfago;
•	Síndrome de Boerhaave;
•	Fibrose cística;
•	Granuloma eosinofílico.

Ruptura de 
bolhas subpleurais

BLEBS
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ANExOS (CONTINUAÇÃO)

65) TIPOS E CAUSAS DE PNEUMOTóRAX II

Neonatal  Adquirido

IatrogênicoCatamenial

Barotrauma
traumático

•	Punção de veia central;
•	Biopsia transbrônquica;
•	Biopsia transtorácica;
•	Toracocentese;
•	Drenagem de tórax inadequada;
•	Cirurgia laparoscópica.

Trauma fechado;
trauma penetrante
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48 EmERgêNCIAS PSIQUIÁTRICAS
Elaboração: Cel Ivan de Assis Pegado
Revisão: 2º Ten Pedro Victor Pereira Kegel
Próxima revisão: Agosto/2019

1. DEfINIÇÃO
São quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos 
requerendo intervenção imediata por representarem risco para o paciente ou para 
terceiros.

Os pacientes, quando em crise, estão sob intenso sofrimento emocional e/ou físi-
co, com várias fantasias e expectativas irreais, chamadas de delírios, e que influen-
ciam suas respostas ao tratamento.

Frente a um paciente em crise, é prioritário definir se o mesmo apresenta risco 
tanto a si mesmo, quanto a outras pessoas.

Diferenciar condições orgânicas de condições funcionais é outra questão impor-
tante a se fazer, uma vez que algumas condições orgânicas podem ser ameaçado-
ras à vida e simular transtornos psiquiátricos. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
As condições (diagnósticos) psiquiátricas mais frequentemente associadas à violên-
cia incluem: distúrbios psicóticos, como esquizofrenia e mania, principalmente se o 
paciente está paranoide ou tendo alucinações/vozes de comando; intoxicação ou 
abstinência de álcool e/ou drogas; excitação catatônica; depressão agitada; distúr-
bios de personalidade, caracterizados por fúria e fraco controle dos impulsos, distúr-
bios orgânicos, especialmente se há envolvimento dos lobos frontal e temporal.

3. ABORDAgEm DIAgNÓSTICA 
A entrevista de um paciente em crise deve focar a queixa apresentada por si ou pela famí-
lia, razão pela qual a consulta deve ocorrer o mais breve possível. Se outras pessoas estive-
rem presentes, uma história suplementar deve ser obtida.
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Não se deve enfrentar o paciente diretamente. Através de uma atitude calma, firme e 
segura, deve-se estabelecer limites claros e transmitir a ideia de que se está no controle 
e agindo pronta e decisivamente, caso o paciente se descontrole, para proteger e evitar 
ferimentos a si mesmo e a outros.

Durante a avaliação, deve-se ficar atento a qualquer sinal de violência iminente. 
Alterações abruptas no comportamento, na fala ou nos afetos podem sinalizar uma 
perda de controle. Outros sinais podem ser: atos de violência recente, dentes e punhos 
cerrados, ameaças verbais, agitação psicomotora, intoxicação, delírios paranoides ou 
alucinações auditivas de comando.

4. TRATAmENTO
A primeira coisa, e mais importante, frente a um paciente em uma situação de urgência é 
proteger-se. Tenha em mente que a violência é sempre uma possibilidade e não se deixe 
surpreender por um ato súbito, nem se coloque em uma situação na qual possa ser agredi-
do. Fique dentro de um campo de visão em que outros membros da equipe possam vê-lo. 
Mantenha-se a pelo menos um braço de visão de distância de qualquer paciente poten-
cialmente violento. Não desafie ou enfrente um doente psicótico. Jamais vire-lhe as costas.

Sendo necessário, utilize a medicação. Deve-se valer do princípio da tranquilização máxi-
ma com o mínimo de sedação. 

Para pacientes violentos ou psicóticos, devem ser administrados antipsicóticos (ATP). Deve-
se evitar ATP de baixa potência, como, por exemplo, a Clorpromazina, que, embora seja 
mais sedativa, pode trazer mais problemas clínicos, como hipotensão e efeitos colaterais 
anticolinérgicos.

Os ATPs de alta potência são os medicamentos de escolha, embora provoquem maiores 
efeitos extrapiramidais. Estes são mais facilmente tratáveis com antiparkinsonianos. O mais 
utilizado é o Haloperidol 5 mg IM, juntamente com a Prometazina 50 mg IM, que pode ser 
repetido 10 a 20 minutos depois, se não houver melhora clínica.

Os Benzodiazepínicos (BZD) também podem ser indicados se o paciente não está com 
sintomas psicóticos, para evitar o risco dos efeitos colaterais dos ATPs. Também são indica-
dos nos casos de abstinência ou intoxicação por álcool ou drogas.

Os BZDs, como, por exemplo, o Diazepan ou o Midazolan, 2–3ml IM, podem ser repetidos 
em uma hora, exceto se surgirem sinais de intoxicação, como: ataxia, nistagmo, disartria e 
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desinibição em alguns pacientes, o que pode dificultar na hora diferenciar a piora na agita-
ção.  Neste caso, deve-se suspender o BZD e iniciar o ATP.

As combinações entre ATP e BZD são seguras e podem ser mais efetivas que qualquer uma 
delas isoladamente. A desvantagem é que não é possível determinar qual dos dois foi real-
mente efetivo. 
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6. ANExO
66) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EM EMERGêNCIAS PSIQUIÁTRICAS

48. EmERgêNCIAS PSIQUIÁTRICAS

Paciente 
está agitado 

e/ou agressivo

Não Avaliar necessidade 
de internação 

psiquiátrica

Administrar 
medicação

Agitado após 
10 minutos?

Apresentou melhora 
do quadro

Sim

Avaliar necessidade 
de contenção ao 
leito e fazer nova 

medicação IM





“Cuidar de você nos motiva.”
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