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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



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

PREfÁCIO





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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InTRODUÇÃO

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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Bucomaxilofacial
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1 TRAUmATISmO DE fACE
Elaboração: 1º Ten Vinicius de Carvalho Calmeto
Revisão: Cap Marcelo Rodrigues de Oliveira Júnior
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que 
trata as patologias bucais e regiões anexas, deformidades dentofaciais (congênitas 
ou adquiridas), cirurgias bucais e os efeitos dos traumas na região Bucomaxilofacial.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
As lesões maxilofaciais são comumente encontradas na prática da medicina de 
emergência. Mais de 50% dos pacientes com essas lesões apresentam traumatis-
mos multissistêmicos que requerem um manejo coordenado entre médicos emer-
gencistas e cirurgiões especialistas em cirurgia oral e maxilofacial, otorrinolaringo-
logia, cirurgia plástica, oftalmologia e cirurgia de trauma. 

Em relação aos traumatismos de face, frequentemente estão associados a lesões de 
outras regiões do corpo humano. No trauma de face, depedendo da(s) região(ões) 
afetada(s), pode-se observar fratura(s) do(s) osso(s) da face, edema significativo, 
equimose, hematoma, ferimentos corto-contusos, hemorragia, rinorreia, assime-
tria facial, perda da acuidade visual, desoclusão dentária, dificuldade de abertura 
de boca, comprometimento das vias aéreas, parestesia e/ou paralisia facial, trauma 
dental, entre outros.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O trauma na região maxilofacial exige atenção especial. Sistemas sensoriais importan-
tes estão contidos no rosto (por exemplo: visão, audição, sensibilidade gustativa, olfação, 
etc.). Além disso, as estruturas vitais na região da cabeça e do pescoço estão intimamente 
associadas (vias aéreas, vasos sanguíneos, nervos e trato gastrointestinal).

O paciente vítima de traumatismo facial pode apresentar lesões de tecidos moles e/ou duros. 
Sendo assim, deve ser realizado um exame extrabucal, avaliando não só os ossos da face, 
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mas também a função dos nervos cranianos, os músculos mastigatórios e os músculos da 
expressão facial, que têm como nervo motor o facial, a articulação têmporo-mandibular 
(ATM), cadeias ganglionares e glândulas salivares maiores. Na inspeção, devem ser examina-
dos os globos oculares, as narinas, a cavidade bucal, os ouvidos, assim como também deve 
ser avaliada a presença ou não de assimetria facial, movimentação ocular e oclusão dentária. 
Durante a palpação, é conveniente apalpar as proeminências ósseas, o contorno esquelético 
facial, os tecidos moles e as glândulas salivares, observando se há presença ou ausência de 
dor, crepitação, degraus, angulação e mobilidade nos ossos da face. 

O exame intrabucal deve ser feito de maneira ordenada e com boa iluminação. As estruturas 
como lábios, mucosas, língua, dentes, rebordo alveolar, assoalho bucal, palato e orofaringe 
devem ser inspecionadas e palpadas para a conclusão do diagnóstico. Muitas vezes, o edema 
e o hematoma, que se instalam rapidamente, dificultam a realização do exame físico, e, assim, 
os exames de imagem assumem grande importância, juntamente com a anamnese, para o 
fechamento do diagnóstico correto.

O rosto é dividido em terços iguais:

•	 o terço superior, desde a linha do cabelo até a glabela; as fraturas nessa região 
envolvem o osso frontal e o seio frontal;

•	 o terço médio, da glabela à base da columela; fraturas nessa região envolvem a 
maxila, os ossos nasais, o complexo nasoetmoidal (NOE), o complexo zigomático-
-maxilar (ZMC) e as paredes orbitárias; 

•	 a face inferior, desde a base da columela até o mento; o terço inferior é subdivi-
dido em um terço superior da base da columela para a comissura do lábio supe-
rior e dois terços inferiores do lábio inferior para mento; as fraturas nessa região 
envolvem os segmentos dentoalveolar e a mandíbula.

3.1. Etiologia
Na etiologia do trauma facial estão acidentes automobilísticos, motociclísticos, 
esportivos, quedas da própria altura, agressões físicas, etc.

3.2. Fisiopatologia
A energia cinética presente em um objeto em movimento é uma função da massa 
multiplicada pelo quadrado de sua velocidade. A dispersão dessa energia cinética 
durante a desaceleração produz a força que resulta em lesão. Forças de alto impacto 
e baixo impacto são definidas como maior ou menor que 50 vezes a força da gravi-
dade. Esses parâmetros têm impacto sobre o dano resultante, pois a quantidade de 
força necessária para causar danos aos ossos faciais difere regionalmente.

1. TRAUmATISmO DE fACE
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A face é composta de contrafortes verticais e horizontais, onde o osso é mais espes-
so para neutralizar as forças aplicadas a ele. A redução e a fixação dessas áreas-chave 
são a base da reconstrução maxilofacial.

Fraturas ósseas frontais: geralmente resultam de um trauma fechado de alta 
velocidade na fronte (por exemplo, acidente automobilístico). A parede ante-
rior e/ou posterior do seio frontal pode estar envolvida. Mais de um terço dos 
pacientes com fraturas do seio frontal são susceptíveis de ter lesão intracraniana 
concomitante. 

Fraturas das paredes orbitárias: mais comumente lesões no assoalho orbitário 
podem resultar em uma fratura isolada ou podem ser acompanhadas por uma fratu-
ra da parede mediana. A maioria das lesões está associada a lesões traumáticas atra-
vés de violência interpessoal, desportiva ou colisão  no trânsito.

Fraturas nasais: devido à proeminência do nariz e sua localização central no rosto, 
é a fratura facial mais comum.

Fraturas nasoetmoidais (NOE): com a incidência de alta velocidade, acidentes 
de alta força têm aumentado ao longo das décadas, e assim também o número 
de tais fraturas. Devido ao grau de força e aos vetores envolvidos, as fraturas NOE 
raramente ocorrem como eventos isolados. Muitas vezes, incluem lesão do siste-
ma nervoso central, fratura da lâmina cribiforme, rinorreia, fraturas do osso frontal, 
do assoalho da órbita e do terço médio da face, bem como danos ao sistema lacri-
mal, entre outros.

Fraturas  zigomático-maxilares: essas fraturas resultam de traumatismo direto. As 
linhas de fratura se estendem através de suturas zigomático-temporais, zigomático-
-frontais, zigomático-orbitárias e zigomático-maxilares 

Fraturas maxilares: são classificadas como Le Fort I, II ou III:

•	 a LeFort I é uma fratura maxilar horizontal em toda a face inferior da maxila 
e separa o processo alveolar contendo os dentes maxilares e o palato duro 
do resto da maxila. A fratura estende-se através do terço inferior do septo 
e inclui as paredes mediana e lateral dos seios maxilares, estendendo-se 
para os ossos palatinos e as lâminas pterigoides;

•	 a fratura de LeFort II é piramidal; começa no osso nasal e se estende 
através dos ossos etimoide e lacrimal para baixo através da sutura zigo-
mático-maxilar, continuando posterior e lateralmente através da maxila, 
abaixo do zigoma e ainda nas paredes pterigoides;

BUCOmAxILOfACIAL1. TRAUmATISmO DE fACE
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•	 a fratura de LeFort III, ou disjunção craniofacial, é uma separação de 
todos os ossos faciais da base craniana, associada com fratura simul-
tânea de zigoma, maxila e ossos nasais. A linha de fratura estende-se 
póstero-lateralmente através de ossos etmoidais, órbitas e sutura pteri-
gomaxilar na fossa esfenopalatina.

Fraturas de mandíbula: se dividem por regiões anatômicas, sendo a fratura do 
processo condilar, a mais comum. O sinal clínico mais evidente é a desoclusão 
dentária e mobilidade dos segmentos envolvidos. O tratamento baseia-se na 
redução e fixação dos mesmos.

4. TRATAmEnTO
O atendimento hospitalar e a assistência ao paciente politraumatizado envolvem uma 
série de etapas multidisciplinares, de forma sequencial, com avaliação inicial, avaliação 
secundária, evolução, internação, tratamento cirúrgico ou conservador, alta hospitalar, e, 
por fim, o retorno ambulatorial e o acompanhamento do paciente. A decisão do tratamento 
cirúrgico é de responsabilidade do cirurgião bucomaxilofacial e sua equipe; porém, em se 
tratando de pacientes politraumatizados, essa responsabilidade poderá ser dividida com 
outros especialistas em decorrência de outras lesões associadas. 

Os traumatismos bucomaxilofaciais, quando não estão associados à obstrução das vias 
aéreas ou a sangramentos importantes, só devem ser tratados após a completa estabilização 
do doente e quando as lesões que trazem risco de vida estiverem totalmente controladas. 
Sendo assim, o tratamento definitivo pode ser postergado com segurança, sem que, 
com isso, fique comprometida a reparação final. Lesões de menor gravidade poderão ser 
abordadas conjuntamente, apesar da constante manipulação do paciente, dificultando o 
tratamento por ambas as equipes. Dessa forma, aconselha-se a abordagem simultânea 
somente nos casos de urgência.

5. REfERênCIAS
AL-HAITHAM. Initial Evaluation and Management of Maxillofacial Injuries. Mescape, Jan 2016. 

ANSON, J., SHAKIL, A. N. BHASKAR, A. I. ONGKILA, B. AJOY, R. Management of maxillofacial trauma in 

emergency: an update of challenges and controversies. J. Emerg. Trauma Shock, 2016 Apr-Jun; 9 (2): 73-80.  

MANGANELLO-SOUZA, L. C., LUZ, J. G. C. Tratamento cirúrgico do trauma bucomaxilofacial. 3. ed. São 

Paulo: Roca; 2006. 

MILORO, M. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 3. ed. São Paulo. Santos: 2016.
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6. AnExO
1) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMATISMO DE FACE

Exames clínicos 
e de imagem 

são realizados

Tratamento 
cirúrgico?

Reavaliado em 
ambulatório

Realizada intervenção 
seguindo as técnicas cirúrgicas 

específicas para cada caso 
em ambiente ambulatorial 

ou hospitalar

Sim

Sim

Não

Não

O mesmo é 
medicado, orientado 

e agendado para 
retorno ambulatorial

Necessita de atendimento 
de urgência e/ou 

emergência?

O doente ficará internado e avaliado 
diariamente nas visitas de rotina até que haja 

melhora do quadro clínico e posterior alta 
hospitalar, quando será medicado, orientado 

e agendado para controle ambulatorialSim

Realizada alta hospitalar, 
o doente é medicado, 

orientado e agendado para 
controle ambulatorial

Não

Possibilidade 
de alta?

Solicitados exames 
pré-operatórios e 

realizado planejamento 
cirúrgico do caso 

Militar de 
sobreaviso da 

clínica de CTBMF é 
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BUCOmAxILOfACIAL 1. TRAUmATISmO DE fACE
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2 APEnDICITE AGUDA
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a patologia que se caracteriza pela inflamação aguda do apêndice cecal. É a causa 
mais frequente de abdome agudo. Apesar de ser mais prevalente na segunda e 
terceira décadas de vida, pode se manifestar em qualquer idade. Geralmente, se 
deve à presença de fecalito ou à hipertrofia dos folículos linfáticos da submucosa 
do apêndice cecal, levando à obstrução de sua luz.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A dor é o principal sintoma. Classicamente, a dor abdominal se inicia de modo 
insidioso, no epigástrio ou na região periumbilical, de leve a moderada intensi-
dade. Após 4 a 6 horas, a dor localiza-se no quadrante inferior direito. Náuseas 
e vômitos surgem na maioria das vezes. A anorexia quase sempre está presente, 
assim como a hipertermia (37° a 38 °C).

Ao exame físico, encontramos a presença de dor na fossa ilíaca direita, com 
descompressão súbita no Ponto de MacBurney.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico da apendicite aguda é eminentemente clínico, baseado na história 
clínica e no exame físico. 

Pode-se lançar mão de exames complementares, que podem revelar:

•	 hemograma completo: leucocitose com desvio para a esquerda;
•	 exame de urina: descartar hematúria, infecção do trato urinário;
•	 proteína C reativa: aumento de valores, indicando inflamação aguda;
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•	 rotina radiológica de abdome agudo: fecalito na fossa ilíaca direita, apaga-
mento do músculo psoas direito, pneumoperitôneo, nível hidroaéreo na 
fossa ilíaca direita;

•	 ultrassonografia de abdome total: aumento do apêndice cecal (> 6 mm de 
diâmetro), líquido livre ao redor do apêndice, presença de fecalito no interior 
do apêndice;

•	 tomografia computadorizada de abdome total: considerada gold standart 
padrão ouro no diagnóstico por imagem; pode demonstrar densificação de 
gordura cecal, apêndice cecal aumentado de diâmetro e líquido livre na cavi-
dade peritoneal.

4. TRATAmEnTO

4.1. Antibioticoterapia
Deve-se cobrir germes Gram-negativos e anaeróbios, pelo período de sete dias.

4.2. Cirurgia
Remoção completa do apêndice cecal. Preferencialmente utiliza-se o método 
videolaparoscópico. A indicação está fortemente influenciada pela experiência e 
pelo treinamento do cirurgião.

5. REfERênCIAS
LOPES, A. C.; REIBSCHEID, S.; SZEJNFELD, J. Abdome agudo – clínica e imagem. Editora Atheneu, 2004.

ROHDE, L. Rotinas em cirurgia digestiva. Editora Artmed, 2005.

SAAD JÚNIOR, R.; SALLES, R.A.R.V.; CARVALHO, W.R.; MAIA, A.M. Tratado de Cirurgia do CBC. Editora Atheneu, 

2009.
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6. AnExO
2) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À APENDICITE AGUDA
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Difusa, 
imprecisa, sem 

irritação
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aguda?

Abdome agudo?

Sim
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3 COLECISTITE AGUDA
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a patologia que se caracteriza pela inflamação da vesícula biliar. Esse processo 
pode estar associado à presença de cálculos (colecistite aguda litiásica) ou ocorrer 
na ausência de cálculos (colecistite aguda alitiásica).

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A colecistite aguda se caracteriza pela presença de dor abdominal no quadrante 
superior direito ou no epigástrio, podendo se irradiar para a escápula direita. A 
dor geralmente é progressiva e usualmente está associada a náuseas, vômitos, 
anorexia e febre. 

Os achados de exame físico são variáveis, dependendo do grau de inflamação 
da vesícula biliar. O sinal de Murphy, interrupção súbita da inspiração à palpação 
profunda do hipocôndrio direito, usualmente está presente. Em 1/3 dos casos, pode 
ocorrer a presença de massa no hipocôndrio direito, que representa o bloqueio 
do epíploon à vesícula biliar em resposta ao processo inflamatório. É importante 
lembrar que pacientes diabéticos, idosos ou portadores de doenças neurológicas 
podem apresentam colecistite aguda sem quadro doloroso importante.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico da colecistite aguda é baseado no quadro clínico e nos exames de 
laboratório e de imagem. Os dados laboratoriais não são decisivos para o diagnósti-
co de colecistite aguda nem indicam com precisão o estágio da doença. O dado mais 
consistente é a leucocitose com desvio à esquerda. Entretanto, é importante salientar 
que podemos observar pacientes com leucograma normal em casos de empiema ou até 
gangrena de vesícula biliar.
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Exames complementares podem revelar:

•	 hemograma completo: leucocitose com desvio para a esquerda;
•	 bilirrubinas séricas: podem estar elevadas em 25% dos casos, mas apenas 10% 

dos pacientes apresentam coledocolitíase;
•	 transaminases séricas, fosfatase alcalina e amilase: podem estar discretamente 

elevadas;
•	 ultrassonografia de abdome total: exame de imagem mais utilizado na suspei-

ta de colecistite aguda. Evidencia a presença de cálculos biliares, espessamen-
to da parede da vesícula biliar, coleções pericolecísticas e sinal de Murphy 
sonográfico.

•	 colecintigrafia: exame com maior acurácia para o diagnóstico de obstrução 
cística. É o exame indicado para casos de colecistite aguda alitiásica.

•	 tomografia computadorizada de abdome total: tem valor inferior em compara-
ção ao exame ultrassonográfico. É um exame útil na avaliação de complicações 
ou de outras doenças intra-abdominais e em casos de dúvida diagnóstica.

4. TRATAmEnTO
A abordagem inicial consiste em reposição hidroeletrolítica, analgesia e antibioticotera-
pia. Geralmente os germes envolvidos são os Gram-negativos e os anaeróbios. A cirurgia 
precoce é a melhor opção no manejo da colecistite aguda. O tratamento cirúrgico de 
escolha é a colecistectomia videolaparoscópica. Nos casos de dificuldade anatômica, a 
orientação é pela conversão para a cirurgia aberta.

5. REfERênCIAS
LOPES, A. C.; REIBSCHEID, S.; SZEJNFELD, J. Abdome agudo – clínica e imagem. Editora Atheneu, 2004.

ROHDE, L. Rotinas em cirurgia digestiva. Editora Artmed, 2005.

SAAD JÚNIOR, R.; SALLES, R. A. R. V.; CARVALHO, W. R.; MAIA, A. M. Tratado de Cirurgia do CBC. Editora 

Atheneu, 2009.

3. COLECISTITE AGUDA
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6. AnExO
3) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À COLECISTITE AGUDA
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Colelitíase Alitiásico
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Dor abdominal em cólica 
no hipocôndrio direito, 

vômitos e febre

USG de 
abdome

Espessamento 
de parede 
vesicular

Coleção 
pericolecística Leucocitose
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4 HÉRnIA
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a patologia que se caracteriza por uma abertura congênita ou adquirida por 
onde se dá a saída de um órgão ou estruturas da parede que limitam a cavidade. 
Também definida pela protrusão do conteúdo intracavitário através de uma aber-
tura normal ou anormal da cavidade à qual pertence. Termo em latim que significa 
ruptura. 

Os fatores predisponentes e desencadeantes são as fraquezas da região, que 
podem ter base genética e na desnutrição. Os esforços súbitos e violentos propi-
ciam a formação do saco herniário diante dos fatores predisponentes.

A hérnia da parede abdominal mais frequente é a hérnia inguinal.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
O paciente frequentemente relata o aparecimento de dor na região da hérnia 
após realização de esforços físicos ou manobras que aumentem a pressão 
intra-abdominal. 

Ao exame físico, podemos observar a presença de tumoração na região após 
manobra de Valsalva ou após o paciente ficar em posição ortostática. À palpação da 
região, podemos evidenciar a protrusão do conteúdo intracavitário em direção ao 
dedo indicador.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico da hérnia é eminentemente clínico: pela história clínica do paciente e pelo 
exame físico. Em casos de dúvida, podemos lançar mão de exames de imagem, como 
ultrassonografia da parede abdominal e tomografia computadorizada de abdome/pelve.
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4. TRATAmEnTO
O tratamento é cirúrgico, devido à possibilidade da ocorrência do encarceramento e do 
estrangulamento do conteúdo hérniário, além do seu crescimento progressivo caso não 
se opere precocemente. Atualmente, o tratamento se baseia na utilização de tela cirúrgica 
para reforçar a região afetada, que geralmente se caracteriza pela pobreza de fibras de 
colágeno. O método a ser utilizado pode ser a cirurgia convencional ou a utilização da 
videolaparoscopia.

5. REfERênCIAS
ROHDE, L. Rotinas em cirurgia digestiva. Editora Artmed, 2005.

SAAD JÚNIOR, R.; SALLES, R. A. R. V.; CARVALHO, W. R.; MAIA, A. M. Tratado de Cirurgia do CBC. Editora 

Atheneu, 2009.

SILVA, A. L. Hérnias. Editora Roca, 2006.

4. HÉRnIA
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6. AnExO
4) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HÉRNIA
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5 OBSTRUÇÃO InTESTInAL
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A obstrução intestinal pode ser definida como a incapacidade de o intestino promo-
ver o trânsito do seu conteúdo luminar no sentido distal. Tem causas variadas e é 
motivo frequente de abdome agudo em unidades de emergência. Há dois tipos 
básicos de obstrução intestinal: a que ocorre por deficiência da motilidade do 
intestino, chamada obstrução funcional, e a que ocorre por restrição da luz intes-
tinal, chamada obstrução mecânica. A distinção entre esses dois tipos é funda-
mental, pois a obstrução funcional tem tratamento clínico, enquanto a mecânica 
é tratada com cirurgia.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
O quadro clínico específico da obstrução intestinal mecânica tem quatro compo-
nentes, cuja manifestação é incomum e variada. Isso ocorre em virtude da loca-
lização da obstrução, do tempo decorrido entre o início dos sintomas e o atendi-
mento e, ainda, se a obstrução é parcial ou completa.

•	 Dor abdominal: frequentemente é em cólica e de forte intensidade. 
As obstruções mais proximais tendem ser associadas com cólicas mais 
frequentes (intervalos entre 4 e 5 minutos).

•	 Vômitos: nas obstruções proximais (jejuno e íleo proximal), os vômitos 
são mais precoces; e nas obstruções distais (íleo distal ou cólon), eles 
tendem a ser mais tardios.

•	 Distensão abdominal: será maior nas obstruções mais distais e menor nas 
mais proximais.

•	 Parada de eliminação de gases e fezes: se a obstrução for parcial, há alguma 
eliminação de gases e fezes. Na obstrução distal total, haverá parada de elimi-
nação de gases e fezes precocemente.

As manifestações clínicas sistêmicas são relacionadas à desidratação e, eventualmente, à 
doença que causou a obstrução. Com a continuidade do processo, a perda pelo vômito 
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leva à desidratação com hipocloremia, hipopotassemia e alcalose metabólica. Não haven-
do reposição volêmica, o quadro evolui para choque e insuficiência renal. A distensão 
abdominal pode levar à síndrome compartimental, contribuindo para o agravamento do 
quadro clínico com restrição respiratória, diminuição do fluxo renal e mesentérico. 

As causas mais frequentes de obstrução do intestino delgado são: aderências (bridas), 
hérnias da parede abdominal, Doença de Crohn, infecções abdominais, neoplasias 
primárias de intestino delgado ou comprometimento secundário, íleo biliar, bezoar, 
bolo de áscaris, entre outras. Já as causas mais comuns de obstrução do intestino gros-
so são as neoplasias próprias deste: tumores pélvicos, volvo, complicações de doença 
diverticular, etc.  

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Os pacientes com obstrução intestinal devem ser avaliados, além da história e exame físico, 
com exames laboratoriais que, em se tratando de quadros obstrutivos, são muito inespe-
cíficos, porém, de grande importância para avaliar o grau de desidratação do paciente, 
principalmente pela observação de hemoconcentração, distúrbios eletrolíticos e aumento 
de escórias nitrogenadas. Dentre esses distúrbios, dois são bastante frequentes: alcalose 
metabólica hipoclorêmica e hipocalemia.

Além dos achados relacionados à depleção de volume, podemos encontrar outros associa-
dos à inflamação e ao sofrimento da mucosa, como a leucocitose e o aumento de amilase, 
fosfato e LDH. 

A avaliação com exames de imagem se baseia em:

•	 radiografia simples de abdome, com uma acurácia diagnóstica de aproximada-
mente 60% (“rotina de abdome agudo”);

•	 tomografia computadorizada de abdome: deve ser solicitada quando a radio-
grafia de abdome não for elucidativa (útil principalmente nas obstruções 
completas, para a definição do local e da causa da obstrução).

4. TRATAmEnTO
Reposição de fluidos e eletrólitos
•	 Iniciar hidratação venosa para correção de possíveis distúrbios hidroeletrolíti-

cos, que geralmente estão presentes nessa situação.
Antibióticos
•	 Normalmente é iniciado antibiótico profilático de largo espectro pelo risco de 

translocação bacteriana que pode ocorrer mesmo nos casos simples.

5. OBSTRUÇÃO InTESTInAL
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Descompressão gástrica
•	 O paciente deve ser mantido em dieta zero e um cateter nasogástrico deve 

ser instalado a fim de reduzir sintomas como náuseas, distensão abdominal e 
o risco de vômitos e broncoaspiração. É usado um cateter de Levine. Em casos 
de obstrução baixa, um cateter retal pode ser usada.

Cirurgia
•	 Com exceção de algumas situações, o tratamento cirúrgico é a terapia padrão 

para os quadros obstrutivos, visando sempre a abordagem dos mesmos, antes 
do desenvolvimento da isquemia (estrangulamento) ou de uma perfuração a 
montante da obstrução, eventos que pioram bastante o prognóstico destes 
pacientes. 

Tratamento de exceção
•	 Obstrução funcional: são condições mais transitórias e irreversíveis com a 

suspensão de fatores desencadeantes, drogas colinérgicas, etc.
•	 Obstrução parcial: como o risco de evolução para estrangulamento é menor, a 

abordagem conservadora é adequada em até 80% dos quadros. Caso não haja 
melhora nos sintomas dentro de 48 horas, o procedimento cirúrgico deve ser 
indicado.

•	 Doença de Crohn/enterite actínica: os quadros agudos podem ser manejados 
com corticoterapia, sem necessidade de cirurgia, que fica reservada para os 
quadros crônicos e estenóticos.

•	 Abscessos: podem ser drenados, levando ao alívio de obstrução.
•	 Carcinomatose: em pacientes com doença terminal e metástases disseminadas, 

se possível, manejar de forma conservadora.

Nos demais quadros (obstruções parciais refratárias, totais ou estranguladas), a cirurgia está 
sempre indicada. O procedimento dependerá do local e da causa de obstrução. 

5. REfERênCIAS
LOPES, A. C.; REIBSCHEID, S.; SZEJNFELD, J. Abdome agudo – clínica e imagem. Editora Atheneu, 2004.

ROHDE, L. Rotinas em cirurgia digestiva. Editora Artmed, 2005.

SAAD JÚNIOR, R.; SALLES, R. A. R. V.; CARVALHO, W. R.; MAIA, A. M. Tratado de Cirurgia do CBC. Editora 

Atheneu, 2009.
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6. AnExO
5) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À OBSTRUÇÃO INTESTINAL
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5. OBSTRUÇÃO InTESTInAL
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6 PACIEnTE TRAUmATIZADO
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Por ser uma doença de gravidade variável com elevada incidência de morte, há a 
necessidade de que a equipe que presta o atendimento tenha flexibilidade para 
agir e reagir de acordo com a gravidade e a complexidade de cada caso.

A busca da qualidade na assistência ao traumatizado inicia-se no atendimen-
to pré-hospitalar. O atendimento adequado e o tempo decorrido entre o trau-
ma e a admissão hospitalar são fatores extremamente relevantes para reduzir a 
mortalidade.

As lesões provocadas pelo trauma, se não forem diagnosticadas e tratadas preco-
cemente, podem propiciar situações que colocam em risco iminente a vida do 
paciente. Portanto, a necessidade de se realizar um atendimento rápido, seguro e 
sequencial é fundamental. 

O Brasil tem como referência o programa ATLS (Advanced Life Trauma Support), 
criado pelo Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões em 1976, que 
prioriza o diagnóstico e a tratamento adequados das lesões mais graves e que 
apresentam evolução mais rápida para o óbito.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS, ABORDAGEm DIAGnÓSTICA E 
TRATAmEnTO
Tendo em vista a complexidade que geralmente envolve casos de trauma, nesta seção 
serão apresentadas em conjunto as características clínicas, a abordagem diagnóstica e 
as indicações de tratamento de pacientes traumatizados.

2.1. Exames primários
É a fase mais crítica do atendimento inicial. É nesse momento que deve ser identificada 
e sanada qualquer lesão que traga risco imediato, ou em potencial, à vida do paciente. 

5. OBSTRUÇÃO InTESTInAL
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São metas principais a constatação de instabilidade cardiorrespiratória e a reanimação 
adequada.

No exame primário, é fundamental e segura a utilização do método mnemônico do A 
(airway – via aérea), B (breathing – respiração), C (circulation – circulação), D (disability – 
déficit neurológico) e E (exposure - exposição).

A: Via aérea e proteção da coluna vertebral

•	 Assegurar a patência das vias aéreas e manter a oxigenação (saturação de 
oxigênio < 90%), ocupam lugar de destaque na abordagem inicial do paciente 
traumatizado. Ao cuidar das vias aéreas, o profissional deve lembrar de manter 
cabeça e pescoço alinhados em posição neutra.

•	 Os seguintes fatores estão relacionados a um risco maior de problemas nas 
vias aéreas: inconsciência, relaxamento da língua, corpos estranhos, trauma 
de face, ferimentos penetrantes no pescoço, fratura de laringe/traqueia e quei-
maduras de vias aéreas.

•	 O fornecimento de oxigênio suplementar deve ser mantido e priorizado. 
Dentre as manobras utilizadas para o controle das vias aéreas, utilizam-se: 
manobras manuais (elevação do mento e tração da mandíbula), aspiração de 
secreções, remoção de corpos estranhos, intubação e manobras cirúrgicas.

•	 Quando as manobras manuais não são eficazes, deve ser considerada a utili-
zação de vias aéreas artificiais, como cânula orofaríngea ou nasofaríngea. As 
manobras manuais não protegem o paciente de aspirações e não permitem 
aperfeiçoar a sua ventilação.

•	 O controle máximo da patência das vias aéreas é obtido através de uma via 
aérea definitiva (cânula endotraqueal com balão insuflado e conectado a um 
sistema de ventilação assistida).

•	 A intubação traqueal é o método preferencial de via aérea definitiva, pois isola 
as vias aéreas, previne aspiração, facilita higiene profunda da traqueia e permi-
te fornecimento de altas concentrações de oxigênio, além de possibilitar venti-
lação assistida.

•	 A intubação nasotraqueal exige que o paciente esteja respirando. Ela está 
contraindicada quando há traumatismo de face e suspeita de fratura de base 
de crânio.

•	 Na incapacidade de intubação, existem outras técnicas alternativas, como 
a máscara laríngea, que permite rapidez no acesso e controle da via aérea, 

6. PACIEnTE TRAUmATIZADO
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dispensando laringoscopia para sua inserção. Contudo, não evita completa-
mente a aspiração e pode induzir laringoespasmo.

•	 A cânula esofágica multilúmen, que é pouco utilizada em nosso meio, permite 
o posicionamento de uma cânula de dupla via (traqueia e esôfago) sem larin-
goscopia, independentemente da posição do paciente.

•	 A ventilação percutânea transtraqueal ou cricotireoidostomia por punção 
é realizada a partir de uma cricotireoidostomia feita com cateter especial ou 
venoso; tem caráter de emergência e provisório, até que seja estabelecida uma 
via aérea definitiva, pois há aumento progressivo da pressão parcial de dióxido 
de carbono durante a ventilação por essa via.

•	 A cricotireoidostomia cirúrgica, que  consiste na abertura cirúrgica da membra-
na cricotireóidea, está indicada em situações em que há incapacidade de se 
controlar as vias aéreas com manobras menos invasivas, em pacientes com 
traumatismo facial grave e hemorragia traqueobrônquica persistente. Está 
contraindicada em crianças com menos de 10 anos, paciente com lesões larin-
gotraqueais e em caso de treinamento insuficiente.

B: Respiração

•	 Deve-se verificar se a respiração está sendo eficaz, isto é, se as trocas gasosas 
estão eficientes e se o paciente está bem oxigenado. O exame clínico comple-
to do aparelho respiratório é o método mais seguro, simples e fidedigno para 
se diagnosticar as possíveis lesões que possam comprometer a respiração do 
paciente. Nesta fase, o oxímetro de pulso deve ser conectado ao paciente.

•	 No decorrer da avaliação inicial, as lesões torácicas que devem ser diagnosti-
cadas e tratadas são pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemo-
tórax maciço, tórax instável e tamponamento cardíaco.

•	 Pneumotórax hipertensivo
– Ocorre, principalmente, em consequência de: lesões de vias aére-

as importantes (traqueia e brônquios principais); grandes lacerações 
pulmonares que produzem, junto com o acometimento do parênquima, 
lesões de brônquios periféricos; lesão traumática da parede toracica que 
causa mecanismo valvular unidirecional; ventilação mecânica com lesão 
pleuropulmonar.

– No pneumotórax hipertensivo, forma-se um mecanismo valvular: o ar 
entra na cavidade pleural durante a inspiração e não sai durante a expi-
ração, devido à elasticidade da parede da lesão; o ar vai se acumulando 
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na cavidade pleural, com colapso do pulmão, desvio e compressão do 
mediastino e, através deste, do pulmão contralateral. Instala-se uma 
insuficiência respiratória grave e, em decorrência da compressão do 
mediastino, se estabelece um bloqueio ao retorno venoso, que pode 
levar à hipotensão arterial e ao choque.

– Diagnóstico – quadro clínico: dispneia intensa, desvio da traqueia cons-
tatado na região cervical e no ictus cordis, murmúrio vesicular pratica-
mente abolido, hipersonoridade à percussão, veias jugulares ingurgita-
das, hipotensão arterial e, às vezes, enfisema subcutâneo. A cianose é 
um sinal tardio.

– Tratamento: descompressão imediata, por meio de toracocentese. Não 
se deve esperar pela radiografia de tórax. Após a toracocentese, realizar a 
drenagem torácica.

•	 Pneumotórax aberto
– Ocorre na abertura traumática da parede torácica, comunicando a cavi-

dade pleural com o exterior. A pressão intrapleural se iguala à atmos-
férica, com consequente formação de grande pneumotórax e colapso 
pulmonar. Estabelece-se uma competição com a ventilação pulmonar. 
Ocorre um balanço do mediastino com torção e compressão das veias 
cavas e uma diminuição da eficiência da tosse em virtude do impedimen-
to de formação de pressão positiva pela presença de abertura da parede 
torácica. Se não for corrigido a tempo, o paciente evolui com hipóxia, 
hipercapnia, insuficiência respiratória (que é proporcional ao calibre da 
lesão da parede torácica), e morte.

– Diagnóstico e tratamento: é evidente, pela presença de ferida soprante 
na parede torácica, devendo ser tratado com oclusão imediata da lesão e, 
em seguida, com drenagem torácica, em outro ponto que não pela ferida 
traumática. Recomenda-se a oclusão valvular, permitindo a saída de ar na 
expiração e impedindo a entrada de ar na inspiração. Uma das maneiras é 
fazer um curativo oclusivo quadriculado, deixando uma das bordas livre. 

•	 Hemotórax maciço
– Ocorre quando há o rápido acúmulo de mais de 1.500 ml de sangue no 

tórax, frequentemente após lesões vasculares do hilo pulmonar ou do 
mediastino, lesões cardíacas e extensas lacerações pulmonares. Esse rápi-
do acúmulo de sangue na cavidade pleural prejudica a dinâmica respira-
tória devido à compressão do pulmão, dificultando as trocas gasosas em 
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nível alveolar e levando a quadro de hipotensão e choque pela perda de 
grande volume de sangue.

– Diagnóstico e tratamento: ao exame clínico, evidencia-se: murmúrio vesi-
cular abolido ou diminuído, maciçez à percussão do hemitórax acome-
tido, e sinais de perda volêmica, como taquicardia, sudorese, palidez 
cutânea e veias colapsadas. O tratamento consiste na descompressão 
torácica e na rápida reposição volêmica. Pode ser realizada a autotrans-
fusão, quando se transfunde o sangue coletado em recipiente adequa-
do. Caso o volume drenado inicialmente seja superior a 1.500 ml, ou se 
houver um débito horário igual ou superior a 200 ml por um período de 
2 a 4 horas, a toracotomia de urgência pode ser necessária, dependendo 
da evolução clínica do paciente.

•	 Tórax instável
– É uma condição decorrente da fratura de vários arcos costais consecuti-

vos, em mais de um local, ocasionando descontinuidade da área acome-
tida com o restante da parede torácica, de modo que ela passa a se 
movimentar paradoxalmente durante a respiração. Pode ser decorrente, 
também, de fratura cominutiva de esterno ou de disjunções esternocos-
tais subsequentes. Os segmentos instáveis localizam-se, principalmen-
te, nas porções anteriores e laterais do tórax. A insuficiência respiratória 
aguda no tórax instável tem origem multifatorial, com componentes 
ventilatórios (movimento paradoxal, dor e outros fatores restritivos, 
como hemotórax e pneumotórax) e alveolares (contusão pulmonar). 

– Diagnóstico e tratamento: essencialmente clínico, ao inspecionar o 
paciente, verificando o movimento paradoxal durante a respiração. Na 
inspiração, o segmento acometido move-se para dentro e, na expiração, 
o movimento é para fora. A radiografia confirma o diagnóstico e serve 
para verificar a presença de lesões associadas, assim como a tomografia 
computadorizada. O tratamento se destina à manutenção de uma boa 
ventilação, à redução do dano pulmonar subjacente e à prevenção de 
complicações.  A terapia se divide em três fases: imobilização esqueléti-
ca, controle da dor e da infecção, e imobilização interna, com ventilação 
com pressão positiva através de tubo endotraqueal.

•	 Tamponamento cardíaco
– As lesões traumáticas do coração ocorrem, geralmente, devido a trau-

matismos penetrantes. Todo paciente com orifício de penetração no 
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quadrilátero de Ziedler tem possibilidade de ter lesão cardíaca. Este é 
delimitado à direita pela linha paraesternal direita, à esquerda pela linha 
axilar anterior esquerda, superiormente por uma linha ao nível do segun-
do espaço intercostal e inferiormente por uma linha que passa abaixo da 
reborda costal. 

– Diagnóstico e tratamento: a manifestação clínica da lesão cardíaca 
depende, basicamente, da quantidade de sangue que sai pela lesão 
e do tamanho da lesão do pericárdio. Se a lesão é extensa, o quadro 
clínico é de um hemotórax maciço. Se a lesão é pequena, o sangue 
se acumula dentro da cavidade pericárdica, impedindo o coração de 
bombeá-lo de maneira eficiente e dificultando o enchimento passivo 
do coração na diástole, o que diminui o retorno venoso. O quadro 
clínico se caracteriza pelo choque cardiogênico, que se traduz pelo 
tamponamento cardíaco. O paciente encontra-se ansioso, com sensação 
de morte iminente, taquicárdico, hipotenso, com bulhas cardíacas 
hipofonéticas e o aumento da pressão venosa central, traduzido pelo 
ingurgitamento jugular bilateral (tríade de Beck). O tratamento definitivo 
da lesão requer toracotomia de urgência, não sendo necessário nenhum 
exame complementar. A pericardiocentese pode ser realizada nos 
casos de tamponamento cardíaco e proporciona alívio dos sintomas, 
descomprimindo o saco pericárdico. Ela é apenas um procedimento 
contemporizador.

C: Circulação

•	 Esta etapa baseia-se em parar o processo de sangramento o mais precocemen-
te possível e em repor a volemia do paciente.

•	 Habitualmente, o sinal mais precoce de perda volêmica é a taquicardia, e o 
tratamento do choque deve ser instituído imediatamente, pois a hipotensão só 
ocorre após perda aproximada de 30% da volemia.

•	 Acidose, hipotermia e coagulopatia são eventos terminais do proces-
so de choque, que se associam à morbidade e à mortalidade do paciente 
politraumatizado.

•	 As fontes mais comuns de perda volêmica no trauma são as perdas externas, 
o tórax, o abdome, o trauma pélvico e as fraturas de ossos longos. Essas fontes 
devem ser investigadas em todo paciente politraumatizado, mesmo que uma 
fonte de sangramento já tenha sido identificada.
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•	 Sangramentos externos são facilmente evidenciados à inspeção e devem ser 
submetidos à compressão direta do local. Há a necessidade de se inspecionar 
todo o dorso nesse caso. Nos casos de sangramentos em extremidades, pode-
-se lançar mão do torniquete.

•	 Hemotórax maciço é uma causa de choque e tem seu diagnóstico e tratamento 
durante a abordagem da respiração.  

•	 O abdome e a pelve são fontes de sangramento ocultas frequentes e devem ser 
sempre pesquisadas.

•	 O exame do abdome é, habitualmente, pouco confiável nos pacientes traumati-
zados. Grandes volumes de sangue podem ser coletados no abdome sem alte-
ração na inspeção ou na palpação; em circunstâncias de dúvida diagnóstica, a 
ultrassonografia abdominal (Focused Abdominal Sonography for Trauma – FAST) 
e o lavado peritoneal diagnóstico têm alta sensibilidade para determinação 
de hemoperitôneo e podem ser realizados na sala de emergência, mesmo em 
pacientes instáveis hemodinamicamente.  

•	 A hemorragia é a causa mais frequente de morte associada à fratura pélvica. 
Sangramentos pélvicos devem ser tratados com compressão externa provisória 
da pelve nos casos de instabilidade (lençol, cinta pélvica), seguida da fixação 
externa. Quando há persistência do sangramento após a fixação, está indicada 
angiografia para embolização.

•	 O paciente deve ser submetido à punção de dois acessos venosos periféricos de 
grosso calibre (jelco 14 ou 16) em membros superiores. Acessos venosos profun-
dos devem ser desestimulados, tendo em vista o risco de complicações.

•	 Reposição volêmica: a reposição é feita com soro fisiológico em volume adequa-
do à perda volêmica. Pode ser feita também transfusão com hemocomponen-
tes e com agentes pró-coagulantes e autotransfusões. 

•	 A monitorização da resposta ao tratamento será feita com cateterismo vesical 
e com a monitorização da pressão intra-arterial e da pressão venosa central. 

•	 Casos especiais 
– Idosos: apresentam uma reserva cardíaca diminuída, alta incidência de 

doenças cardiopulmonares associadas e maior fragilidade renal. Podem 
estar em uso de betabloqueadores.

– Crianças: apresentam uma reserva fisiológica aumentada, fazendo com 
que a maioria dos sinais vitais permaneça quase normal até que haja 
perda volêmica importante.
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•	 Atletas: devido ao condicionamento físico ao esporte, podem apresentar bradi-
cardia fisiológica, respondendo com frequência cardíaca de 80 a 90 bpm após 
sangramento expressivo.

•	 Gestantes: o volume plasmático aumenta progressivamente até a 34ª semana. 
Por isso, durante uma hemorragia, uma grávida pode perder até 1,5 litro do 
seu volume circulante sem sintomatologia, mas com graves prejuízos ao feto. A 
compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico, quando em decúbito, é 
causa de hipotensão na gestação adiantada, e essa paciente deve ser mantida 
em inclinação para a esquerda. Deve ser instituída terapia com imunoglobu-
lina Rh em toda grávida Rh negativa traumatizada, pois pequenas quantida-
des de sangue são suficientes para a sensibilização quando ocorre hemorragia 
feto-materna.

D: Déficit neurológico

•	 O foco principal desta etapa é garantir um aporte apropriado de oxigênio e 
nutrientes ao cérebro, com identificação rápida dos pacientes com risco de 
herniação e com Pressão Intracraniana (PIC) elevada. O objetivo é diminuir a 
taxa de mortalidade e o déficit neurológico permanente. A avaliação pode ser 
dificultada nos quadros de agitação em pacientes vítimas de trauma, pois a 
mesma pode ser decorrente de uso de drogas, hipoxemia, presença de choque 
ou mesmo lesão cerebral de forma isolada.

•	 A utilização da Escala de Coma de Glasgow (ECG), que avalia a abertura ocular, 
a resposta motora e a resposta verbal, permite uma avaliação rápida e fidedig-
na do nível de consciência do traumatizado e pode prognosticar a evolução 
deste. Após a avaliação feita a partir da ECG, realiza-se o exame das pupilas, 
estudando-se a reação pupilar ao estímulo luminoso e a simetria do tamanho 
das pupilas. A assimetria, pupilar é definida por uma diferença de tamanho 
superior a 1 mm entre as pupilas, e pupila fixa é aquela que apresenta uma 
reação ao estímulo luminoso inferior a 1 mm. 

E: Exposição

•	 Após a avaliação neurológica, deve-se despir o paciente completamente para 
diagnosticar a extensão das lesões traumáticas. Aproveita-se esse momento 
para examinar a região dorsal.

•	 Depois da avaliação, atentar para manter o paciente aquecido e protegê-lo da 
hipotermia, pois pacientes traumatizados são mais propensos. A hipotermia 
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piora a acidose e a coagulopatia, gerando uma tríade que culmina com o óbito 
do paciente.

Exames complementares ao exame primário: podem ser utilizados sem a mobilização do 
paciente, durante a fase de reanimação. São exemplos: radiografia de tórax e de pelve, 
lavado peritoneal e ultrassonografia de abdome.

Reavaliação: após a estabilização hemodinâmica, todos os dados vitais do paciente e os 
parâmetros de monitorização devem ser revistos. Se houver instabilidade hemodinâmi-
ca ou qualquer alteração negativa dos parâmetros, o exame primário deve ser reiniciado. 
Caso haja melhora após a reanimação, devem ser iniciados os exames secundários.

2.2. Exames secundários
O objetivo desta fase é realizar o diagnóstico de todas as possíveis lesões. Deve-se obter 
a história do trauma e do paciente e proceder ao exame físico detalhado. Na sequência, 
encaminhar o paciente para a obtenção dos exames complementares necessários para 
confirmar a presença de lesões. A partir de então, é realizado o tratamento definitivo das 
lesões, seja ele cirúrgico ou não. 

1) Mecanismo do trauma: a compreensão da cinemática do trauma, isto é, o enten-
dimento do mecanismo do trauma e dos padrões previsíveis das lesões relacio-
nadas que possam ocorrer é essencial para o atendimento do politraumatizado. 
Deve-se tentar compreender a transferência de energia relacionada ao evento, 
a incidência dos vetores de força no momento do trauma, a implicação do uso 
correto e/ou inadequado dos equipamentos de proteção, a fisiopatologia das 
lesões decorrentes dessas forças nos diversos sistemas orgânicos e os principais 
mecanismos de lesão envolvidos no trauma.

2) História do paciente: a partir do processo mnemônico AMPLA (alergia, medica-
mentos, passado médico/prenhez, líquidos e alimentos ingeridos recentemente), 
são investigados e avaliados os aspectos que podem tanto modificar a interpreta-
ção do exame clínico como alterar as indicações de propedêutica e até mesmo as 
cirúrgicas.

3) Exame físico: na fase secundária de atendimento ao politraumatizado, deve-se 
realizar um exame complexo e detalhado, iniciando pela cabeça e terminando nos 
pés do paciente.

4) Exames complementares ao exame secundário: durante o exame secundá-
rio do paciente politraumatizado, uma vez que a estabilidade hemodinâmica é 
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obrigatória, qualquer exame complementar pode ser realizado, de acordo com o 
raciocínio clínico, as hipóteses diagnósticas e o histórico médico do paciente.

2.3. Exame terciário
O exame terciário consiste em um exame clínico minucioso do paciente, realizado em até 
24 horas após a admissão, e repetido quando o mesmo encontra-se consciente e respon-
sivo ou no momento da alta. Inclui também: a revisão de todo o prontuário do paciente, 
com ênfase no mecanismo do trauma e nas comorbidades; a reavaliação dos exames labo-
ratoriais; e a discussão dos exames de imagem com o radiologista. Novos exames podem 
ser solicitados para o diagnóstico de lesões despercebidas, de acordo com essa avaliação 
clínica.

As lesões despercebidas mais frequentes nessa fase são as fraturas de extremidades e de 
pelve, lesões medulares e do encéfalo, além de lesões abdominais.

3. COnCLUSÃO
Todo médico que trabalha em um pronto atendimento deve conhecer a característica e 
a capacidade do seu local de trabalho. Para realizar um atendimento de bom padrão, ele 
deve saber quais são os instrumentos e os recursos que uma sala de emergência precisa 
ter para prestar, no mínimo, um atendimento inicial eficaz. Em trauma, realizar um bom 
atendimento começa pela integração entre as suas etapas: pré-hospitalar, intra-hospitalar 
e reabilitação.
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7 TRAUmATISmO ABDOmInAL
Elaboração: Cap Guilherme A. Galindo Heidenfelder
Revisão: Cap Roberto O. C. Esteves
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O manejo adequado do paciente traumatizado grave está na dependência de 
vários aspectos básicos, como o atendimento pré-hospitalar eficiente, uma sala de 
emergência equipada e apropriada e a disponibilidade de exames complementa-
res, além do recurso humano especializado e experiente, que é o fator diferencial 
nesse tipo de situação. 

A identificação das lesões abdominais e a conduta diagnóstica passam pela siste-
matização do atendimento global preconizada pelo Advanced Trauma Life Support 
(ATLS).

O traumatismo abdominal pode ser fechado ou aberto, quando o paciente é víti-
ma de agressão por projétil de arma de fogo ou arma branca.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
O exame físico do paciente traumatizado é a forma mais importante de identifica-
ção da presença de lesão e da necessidade de cirurgia. A alteração do nível de cons-
ciência pode atrapalhar o exame, como, por exemplo, a presença ou não de dor à 
palpação no paciente comatoso, alcoolizado, drogado ou com lesão raquimedular. 

A inspeção do abdome abrange o abdome anterior, a região dorsal, o tórax inferior 
e a região pelveperineal. Devem ser procurados sinais como equimoses, orifícios de 
projétil de arma de fogo, lacerações, feridas, distensão abdominal e eviscerações, que 
podem traduzir possíveis lesões de órgãos internos.

A palpação pode evidenciar dor à descompressão súbita, que é sinal característico de 
lesão intra-abdominal.

A ausculta de ruídos peristálticos pode evidenciar a parada dos movimentos intestinais, 
numa fase mais tardia de evolução dos pacientes com suspeita de peritonite.
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O exame minucioso do períneo e o toque vaginal e retal podem fornecer informações 
importantes de possíveis lesões abdominais e pélvicas.  

A introdução de cateteres pode auxiliar no diagnóstico de lesão intra-abdominal, ao se 
verificar a presença de sangue após o cateterismo vesical, indicando possível lesão renal 
ou vesical.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
No trauma abdominal, o diagnóstico de lesão visceral ou de penetração na cavidade é 
fundamental e decisivo. As possíveis condutas a serem adotadas, estarão vinculadas ao 
mecanismo de lesão e às condições clínicas, hemodinâmicas e neurológicas do paciente. 

A abordagem diagnóstica será baseada na história clínica, no exame físico e nos exames 
complementares.

4. TRATAmEnTO
O tratamento estará atrelado ao estado hemodinâmico e neurológico do paciente. Pode 
variar desde a simples observação, com a realização de exames complementares (de labo-
ratório e de imagem) e reavaliações seriadas, até o tratamento cirúrgico, sempre guiado 
pela história clínica, pelo exame físico, pela evidência de lesão cujo tratamento seja cirúr-
gico, assim como pela dúvida diagnóstica. Pode-se optar pela cirurgia convencional ou 
lançar mão da videolaparoscopia.
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6. AnExOS
7) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMATISMO ABDOMINAL I

Trauma fechado: 
paciente estável

Realizar US 
e/ou TC

Com 
alteração de 
consciência 

Sem 
alteração de 
consciência 

Com irritação 
peritoneal

Sem 
alterações

Pneumoperitônio 
ou 

hemoperitônio

Avaliar 
laparotomia 
exploradora

Sem irritação 
peritoneal

Observação 
pelo cirurgião
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AnExOS (COnTInUAÇÃO)

8) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMATISMO ABDOMINAL II

Negativo Positivo

Sim

Não

Realizar lavado 
ou “FAST”

Laparotomia 
exploradora

Trauma fechado: 
paciente instável

Procurar 
outras fontes de 

sangramento

Com 
alteração de 
consciência 

Sem 
alteração de 
consciência 

Palpação 
abdominal

Realizar US 
e/ou TC

Sem irritação 
peritoneal

Com irritação 
peritoneal

Pneumoperitônio
ou 

hemoperitônio?
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AnExOS (COnTInUAÇÃO)

9) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMATISMO ABDOMINAL III

Laporotomia 
exploradora

Dúvida de 
penetração

Ferida por projetil 
de arma de fogo

Paciente 
instável

Paciente
estável

Penetração

Laparoscopia

7. TRAUmATISmO ABDOmInAL CIRURGIA GERAL
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AnExOS (COnTInUAÇÃO)

10) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMATISMO ABDOMINAL IV

Sim

Sim

Não

Não

Laparotomia 
exploradora

Exploração 
digital

Ferida por 
arma branca

Paciente 
instável

Sem 
penetração

Observação

Laparoscopia Resolução 
do quadro?

Com 
penetração

Realizar TC 
e/ou US

Pneumoperitônio 
e/ou hemoperitônio?

Paciente 
estável

Sem dor e 
sem irritação 

peritoneal

Com dor e 
irritação 

peritoneal

7. TRAUmATISmO ABDOmInAL
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8 AnEURISmA ROTO DE AORTA ABDOmInAL
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A ruptura de aneurisma de aorta abdominal é uma das mais catastróficas emer-
gências médicas, com percentual de mortalidade variando entre 40-60%. Muitas 
vezes, é a primeira manifestação de um aneurisma de aorta. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A dor é um dos sintomas mais prevalentes. Tem caráter profundo e localização, 
em geral, lombar. Pode vir acompanhada de choque hipovolêmico, de acordo 
com a localização da área de ruptura do aneurisma. Porém, no início, por conta 
da dor, muitas vezes cursa com hipertensão arterial. Em muitos casos, pode ser 
palpada uma massa pulsátil na região epigástrica ou mesogástrica.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico é basicamente clínico. Quanto aos exames auxiliares, eles não devem 
postergar o tratamento cirúrgico. O raio-X simples de abdome pode mostrar indí-
cios do diagnóstico, apesar de ser inespecífico. A ultrassonografia pode auxiliar no 
diagnóstico, assim como para planejamento cirúrgico. Em paciente estável hemo-
dinamicamente, pode ser dado pela tomografia computadorizada com contraste 
endovenoso.

4. TRATAmEnTO
A forma mais eficaz de tratamento, e que reduz a mortalidade, é o controle da hemorra-
gia, que deve ser rapidamente feito por cirurgia de urgência. Medidas de suporte, como 
hemotransfusão ou infusão de cristaloides, podem retardar o tratamento definitivo ou, 
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ainda, aumentar a pressão arterial e precipitar a piora da perda volêmica ou descomprimir 
um aneurisma roto contido. 

A cirurgia consiste em fazer a ressecção do aneurisma e substituir a aorta doente por uma 
prótese sintética por via convencional (laparotomia) ou por via endovascular, com coloca-
ção de uma endoprótese.

5. REfERênCIA
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014.

8. AnEURISmA ROTO DE AORTA ABDOmInAL
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8. AnEURISmA ROTO DE AORTA ABDOmInAL CIRURGIA VASCULAR

6. AnExO
11) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A ANEURISMA ROTO DE AORTA ABDOMINAL

SimNão

Dor
abdominal

Massa pulsátil 
abdominal?

Diagnóstico 
diferencial

Estabilidade 
hemodinâmica

Aneurisma 
de aorta roto?

Controle da PA 
e parecer para 

Cirurgia Vascular

Instabilidade 
hemodinâmica
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9 TROmBOEmBOLISmO PULmOnAR
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Embolia pulmonar consiste na obstrução das artérias pulmonares por coágulo de 
sangue. A principal causa é a Trombose Venosa Profunda (TVP) de membros infe-
riores, comum em indivíduos hospitalizados.  

O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é mais comum em homens do que em 
mulheres e o risco aumenta com a idade. Pode ser idiopático (40%), relacionado a 
trauma ou cirurgia (43%), a doença cardíaca (12%) ou neoplasias (4%). O paciente 
com trombofilias poderá ter episódios recorrentes de TEP, evoluindo com hiper-
tensão pulmonar ou cor pulmonale. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Variável conforme número, tamanho e localização dos trombos. 

Tríade clássica: dor torácica súbita, dispneia e hemoptise (apenas 5% dos casos).

•	 TEP sem infarto pulmonar (forma mais comum: paciente apresenta 
taquicardia e dispneia.

•	 TEP com infarto pulmonar (15%): paciente apresenta dor torácica pleu-
rítica, dispneia, taquipneia, taquicardia, tosse e hemoptise. Sinais de 
consolidação e derrame pleural.

•	 TEP maciço (cor pulmonale agudo):  obstrução do leito da artéria pulmo-
nar maior que 50%. Quadro clínico grave. A maioria dos pacientes não 
desenvolve instabilidade hemodinâmica.  Paciente apresenta hipotensão, 
sudorese fria, dispneia grave, taquicardia, taquipneia e queda do nível de 
consciência. Podem aparecer arritmias cardíacas, ritmo de galope, terceira 
bulha e turgência jugular. 
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA

Laboratorial
•	 Gasometria arterial: geralmente com hipoxemia e hipocapnia. Gasometria 

normal não exclui TEP. 
•	 D-dímero: nível menor que 500 mg/ml torna pouco provável o diagnóstico de 

TEP. 
•	 ECG: as alterações mais comuns são a taquicardia e arritmias atriais. Padrão 

S1Q3T3 é pouco frequente. 
•	 Cintilografia de ventilação/perfusão: diagnóstico em 30-50% dos casos. 

Duas áreas de hipoperfusão com ventilação e radiografias normais fecham o 
diagnóstico. 

•	 Radiografia de tórax – alterações mais comuns em segmentos póstero-basais: 
1. TEP sem infarto: 

a. oligoemia focal: sinal de westmark;

b. dilatação da artéria pulmonar;

c. elevação do diafragma e atelectasias lineares. 

2. TEP com infarto:

a. condensação pulmonar: geralmente lobo inferior direito;

b. sinal de Hampton: opacidade homogênea em forma de cone, com  
    ápice voltado para o hilo pulmonar; 

c. derrame pleural.

•	 Tomografia de tórax: especificidade 90%, sensibilidade 80%. Visualização direta 
dos trombos no interior dos vasos. 

•	 Angiografia pulmonar: padrão ouro, método invasivo. Usado se houver alta 
suspeita de TEP, sem diagnóstico confirmado por exames não invasivos, se 
resultados conflitantes na cintilografia e nos candidatos a trombólise (avaliar 
localização do trombo e administrar trombolítico).

4. TRATAmEnTO
Determinar probabilidade pré-teste de tromboembolismo pulmonar – Critérios de Wells

9. TROmBOEmBOLISmO PULmOnAR
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VARIáVEIS N° DE PONTOS

Sinais e sintomas de TVP 3

Ausência de diagnóstico diferencial mais provável 3

FC > 100 1,5

Imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas 1,5

TVP ou TEP prévios 1,5

Hemoptise 1

Neoplasia (em tratamento, tratada nos últimos 6 meses ou em cuidados paliativos) 1

PROBABILIDADE CLíNICA N° DE PONTOS

Baixa < 2

Intermediária 2 a 6 

Alta > 6

Tratamento clínico
•	 Heparina de baixo peso molecular (enoxaparina): 

– 1 mg/kg, duas vezes ao dia, SC; ou 1,5 mg/kg, uma vez ao dia, SC; 

– dose reduzidaem caso de obesidade ou insuficiência renal.

•	 Heparina não fracionada:
– realizar dose de ataque de 5000UI a 10000 UI, com infusão de 

1250 UI/h. Fazer TTPa após 6 h (alvo entre 60 e 80 segundos)e a 
a cada 6 h, até se estabilizar entre 1,5 a 2 vezes o valor de referência.

•	 Anticoagulante oral (varfarina):
– Início no primeiro dia, junto com a heparina. Iniciar com 5 mg ao dia (se 

função hepática normal, em indivíduo de 60 a 70 kg).

– INR alvo: 2 a 3.

•	 Trombolíticos: usados se houver instabilidade hemodinâmica. Aumento da 
plasmina lisando trombo intravascular.

•	 Estreptoquinase: 250000 UI, IV, em 30 min, associada à infusão de 100000 UI/h 
por 24 h.

•	 Uroquinase: 2000 UI, IV, em 10 min, associada à infusão de 2000 UI/h por 12 a 
24 h.

•	 Contraindicações absolutas:
– AVC há menos de 2 meses, sangramento ativo, neurocirurgia recente.

5. REfERênCIA
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014.

9. TROmBOEmBOLISmO PULmOnAR CIRURGIA VASCULAR
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6. AnExOS
12) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR – BAIXA 
PROBABILIDADE

TEP 
confirmado

TEP 
confirmado

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo Negativo

V/Q alta 
probabilidade

V/Q média ou baixa 
probabilidade

Tratamento 
específico

TEP 
excluído

TEP 
excluído

Doppler 
de membros 

inferiores

Doppler 
de membros 

inferiores

Arteriografia

Angiotomografia 
positiva

V/Q ou 
angiotomografia

negativa

Tratamento 
específico

Cintilografia 
V/Q ou 

Angiotomografia

9. TROmBOEmBOLISmO PULmOnAR
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AnExOS (COnTInUAÇÃO)

13) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR – ALTA E 
INTERMEDIÁRIA PROBABILIDADE

TEP 
confirmado

TEP 
confirmado

PositivaNegativa

Negativo Positivo

V/Q média ou baixa 
probabilidade

Tratamento 
específico

TEP 
excluído

TEP 
excluído

Doppler 
de membros 

inferiores

TEP 
confirmadoArteriografia

Angiotomografia 
positiva ou
V/Q de alta

probabilidade

V/Q e/ou 
angiotomografia

negativas

Cintilografia 
V/Q ou 

Angiotomografia

Tratamento 
específico

9. TROmBOEmBOLISmO PULmOnAR CIRURGIA VASCULAR
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10 TRAUmA VASCULAR
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O trauma é a causa de morte mais frequente nos seres humanos até os 40 anos de 
idade. Os mecanismos de morte no trauma são as lesões cranioencefálicas e dos 
vasos sanguíneos.

A lesão vascular tem duas consequências principais: hemorragia e isquemia. A 
hemorragia não reconhecida e descontrolada pode levar rapidamente à morte 
do paciente vítima de trauma. Sem o adequado reconhecimento e tratamento, 
a isquemia pode conduzir a perda de membros, infarto, necrose do intestino e 
falência múltipla de órgãos. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Hemorragia através da área lesada, hematoma que aumenta de volume e 
diminuição da temperatura e palidez do membro afetado, corroborado pela 
ausência de pulsos distais à lesão. 

•	 Lesões carotídeas - a clínica mais comum é o choque hipovolêmico 
devido ao sangramento ativo, podendo apresentar hematoma cervical 
ou déficits neurológicos.

•	 Lesões das artérias vertebrais - assintomáticas em cerca de 1/3 dos 
pacientes. Hemorragia, sintomas neurológicos ou problemas decorrentes 
de lesões associadas.

•	 Trauma vascular torácico - abaulamento do tórax, sopro interescapular, 
alterações de pulso em membro superior, hipotensão, choque, fraturas 
(principalmente de escápula, esterno e clavículas), dispneia, insuficiência 
respiratória aguda e tamponamento cardíaco (tríade de Beck: turgência jugu-
lar, abafamento de bulhas e hipotensão).

•	 Lesões cardíacas - presença de feridas penetrantes na região do precórdio, 
epigástrio e mediastino superior associadas à hipotensão.
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 Os vasos tronculares das extremidades superiores e inferiores acometidos por lesões 
devem ser rapidamente avaliados a fim de receber o tratamento adequado.

Didaticamente, pode-se classificar as apresentações clínicas em sinais diretos (ou fortes) e 
indiretos (ou leves) de lesão vascular (Anexo).

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O atendimento inicial deve ser calcado no protocolo do Advanced Trauma Life Support 
(ATLS).

Apresentação clínica 
A apresentação clínica é que vai determinar a conduta a ser tomada. 

Hemorragias grave (hipotensão e choque) - restabelecimento das condições hemodinâ-
micas do paciente, seguido do exame físico. O paciente deve estar deitado sobre a maca, 
com boas condições de iluminação para que as áreas das lesões sejam examinadas com 
segurança, sempre de forma comparativa ao dimídio contralateral. Avaliar a coloração e 
temperatura da pele, presença de sangramentos, aumento de volume ou abaulamentos, 
impotência funcional e presença de pulsos periféricos. 

Exames complementares:
•	 Radiografias simples de tórax (alargamento do mediastino, hemotórax maciço), 

membros (lesões ortopédicas com possível trauma vascular associado, localiza-
ção de projetis em trajeto vascular) e abdome (localização de projetis). 

•	 Angiotomografia computadorizada - indicada somente em pacientes estáveis 
hemodinamicamente. Capaz de fornecer imagens de alta resolução de corpo 
todo em poucos segundos, permitindo o diagnóstico e o planejamento cirúr-
gico de lesões vasculares.

4. TRATAmEnTO
Na fase primária, conforme orientações do ATLS, o primordial é o controle das vias aéreas, 
a ventilação e a restauração hemodinâmica, que deve ser feita pela punção ou dissecção 
de dois acessos venosos calibrosos, seguida da infusão de cristaloides e sangue total, ou 
hemoderivados na proporção de 1:1:1 (concentrado de hemácias, plasma e plaquetas).

10. TRAUmA VASCULAR
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10. TRAUmA VASCULAR CIRURGIA VASCULAR

Pacientes com lesão vascular precisam ser avaliados rapidamente, e, concomitantemente, 
é necessário identificar a presença de lesões em outros órgãos ou tecidos para estabelecer 
prioridade no atendimento. 

A apresentação hemorrágica tem maior prioridade do que o quadro isquêmico, devendo 
ser contida prontamente. Esse controle deve ser feito com compressão manual dieta, inicial 
e preferencialmente; havendo falha dessa tentativa, a aplicação de torniquete acima da 
lesão deve ser realizada. Não se deve tentar realizar o pinçamento às cegas de um vaso, 
uma vez que tal manobra pode causar lesão inadvertida de estruturas adjacentes. 

5. REfERênCIAS
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014.

BROHI, K. Peripheral Vascular Trauma. Trauma.org 7:3, March 2002. Disponível em: <http://www.trauma.

org/archive/vascular/PVTintro.html>. Acesso em: mar. 2017.

Cronenwett, J. L.; Johnston, K.W. Rutherford’s Vascular Surgery. 7. ed. Saunders Elsevier, 2010.

ROSSI, M. et al. Trauma Vascular. 1. ed. Revinter, 2006.

ROSSI, M. et al. Trauma Vascular. 1. ed. Revinter, 2006. Resenha de: MOREIRA, R. C. Jornal Vascular Brasileiro, 

v. 7, n. 2, p. 185-186, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jvb/v7n2/v7n2a18.pdf>. Acesso em: mar. 

2017.
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6. AnExO
14) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMA VASCULAR

Sinais diretos:
•	hemorragia	ativa	e	choque;
•	hematoma	expansível	e	pulsátil;
•	sopro	ou	frêmitos	em	trajeto;
•	isquemia	(6P).
Sinais indiretos:
•	hematoma pequeno e estável;
•	lesões em trajetos nervosos;
•	lesões em trajetos vasculares;
•	hipotensão persistente;
•	história de hemorragia vultosa 

que cessou.

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Trauma vascular

Avaliação inicial
ATLS

Estabilização 
hemodinâmica

Tratamento de 
outras lesões

Avaliação 
do cirurgião 

vascular

Sangramento 
ativo?

Compressão 
manual/

torniquete

Suspeita de 
lesão vascular?

Paciente estável?

10. TRAUmA VASCULAR
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11 TROmBOSE VEnOSA PROfUnDA 
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A Trombose Venosa Profunda (TVP) caracteriza-se pela formação de trom-
bos dentro de veias profundas, com obstrução parcial ou oclusão, sendo 
mais comum nos membros inferiores (em 80-95% dos casos).

Tríade clássica na gênese: estase sanguínea, lesão endotelial e estado 
de hipercoagulabilidade.

A. Fatores de Risco

•	 idade avançada;

•	 câncer;

•	 procedimentos cirúrgicos;

•	 imobilização;

•	 uso de estrogênio;

•	 gravidez;

•	 distúrbios de hipercoagulabilidade hereditários ou adquiridos.

B. Classificação

•	 proximal (ilíaca, femoral e/ou poplítea);

•	 distal (abaixo da poplítea).

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Dor, edema, eritema, cianose, dilatação do sistema venoso superficial, aumento de 
temperatura, empastamento muscular e dor à palpação.

Sinais de Homans, Bandeira e Bancroft.

10. TRAUmA VASCULAR
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11. TROmBOSE VEnOSA PROfUnDA

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
•	 CLÍNICA + D-DÍMERO + DOPPLER
•	 D-DÍMERO - alta sensibilidade, pouca especificidade. 
•	 ECO-DOPPLER - alta sensibilidade e especificidade.

4. TRATAmEnTO
Determinar pré-teste de probabilidade clínica para TVP e Critérios de Wells (Anexo). 

Alta suspeita clínica: iniciar tratamento, desde que não haja contraindicação para 
anticoagulação. 

4.1. Contraindicação à anticoagulação
Sangramento ativo, doença ulcerosa péptica ativa, defeitos conhecidos na coagulação, 
trombocitopenia (< 50.000), AVC hemorrágico recente, endocardite, HAS não controlada, 
cirurgia maior ou politraumatismo, cirurgia maior planejada, tumores ulcerados, doença 
intracerebral ativa, anemia grave sem causa, gravidez, TCE.

4.2. Tratamento Farmacológico e Clínico
1. Anticoagulação para prevenir o aumento do trombo e recorrência de TVP:

•	 heparina (HBPM SC/EV-HNF SC/EV) seguida de anticoagulantes orais; 
•	 heparina de baixo peso molecular – 1 mg/kg (SC) a cada 12 horas ou heparina 

não fracionada (5.000 UI/ml) IV ou 80 UI/kg - dose de ataque. Seguida de uso 
contínuo em bomba infusora, 18 UI/kg/h, diluída em solução fisiológica (não 
diluir em soro glicosado, pois pode haver precipitação da solução). Reajuste da 
dose pelo TTPa deverá ser feito após cada 6 horas e depois diariamente. TTPa 
deverá ter valores 1,5-2,5 vezes ao tempo inicial.

•	 tratamento em média com heparina é de 5 a 10 dias, devendo-se verificar o 
número de plaquetas no 3º e no 5º dia devido ao risco de plaquetopenia por 
aglutinação plaquetária.

•	 iniciar antivitamina k (varfarina) junto com a heparina a partir do segundo dia 
de tratamento, até INR alcançar valores entre 2 e 3. Deverá ser solicitado INR a 
partir do 3º dia para ajuste de dose de antivitamina k, seguindo a cada 2 dias 
até a alta hospitalar.
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11. TROmBOSE VEnOSA PROfUnDA

•	 com Xarelto não há necessidade de iniciar tratamento oral durante a hospitali-
zação; sua posologia na TVP aguda é de 15 mg, VO, de 12/12 horas durante as 
primeiras 3 semanas; após 3 semanas, a posologia é de 20 mg, VO, 1 x dia.

2. Venotrófico em dose regular: diosmina 500 mg, VO, 12/12 horas. 

3. Imobilização no leito com membros inferiores elevados a 30°.

5. REfERênCIAS
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR (SBACV). Projeto Diretrizes. Trombose 

Venosa Profunda - diagnóstico e tratamento. 2015. Disponível em: <http://www.sbacv.org.br/lib/media/

pdf/diretrizes/trombose-venosa-profunda.pdf>. Acesso em: mar. 2017.

CIRURGIA VASCULAR



72

6. AnExO
15) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

Baixa probabilidade

D-dímero

Ausência 
de TVP

TVP 
confirmada

Tratamento 
específico

D-dímero

Doppler venoso

Repetir 
Doppler em 
3 a 7 dias ou 
flebografia

Doppler 
venoso

TVP 
confirmada

Ausência 
de TVP

Negativo Negativo

Negativo

Negativo

Positivo Positivo

Positivo

Positivo

Sintomas clínicos/
suspeita de TVP

Determinar 
probabilidade 

pré-teste: 
Critérios de Wells

Probabilidade 
moderada/alta

11. TROmBOSE VEnOSA PROfUnDA
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12 DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA 
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A dissecção de aorta se caracteriza pela separação das camadas da aorta por uma 
coluna longitudinal de sangue a partir de uma ruptura na camada íntima do vaso. 
Como consequência, pode haver ruptura desse vaso e complicações graves, como 
tamponamento cardíaco ou hemotórax maciço, além de acidente vascular ence-
fálico, infarto agudo do miocárdio ou isquemia grave em órgãos abdominais ou 
membros. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
O sintoma inicial mais comum é a dor, que varia de localização de acordo com a 
área de dissecção da aorta (dor torácica anterior ou com irradiação para dorso, 
dor abdominal irradiada para pelve ou região lombar). Além da dor, existem 
formas de apresentação que dizem respeito a suas complicações, como AVE, IAM 
ou isquemia de membro inferior, por exemplo. Instabilidade hemodinâmica pode 
ocorrer, principalmente por dissecção de aorta ascendente (devido a comprometi-
mento da válvula aórtica) ou por hemopericárdio. 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico clínico deve ser feito seguindo a sintomatologia do paciente e não 
deve retardar o tratamento cirúrgico no caso de dissecção de aorta ascendente e 
comprometimento hemodinâmico (pode ser utilizado o ecocardiograma transeso-
fágico para direcionar tratamento cirúrgico). No caso de estabilidade hemodinâmica, 
pode-se lançar mão da angiotomografia a fim de melhor localizar a ruptura da íntima e 
estabelecer o melhor tratamento, se cirúrgico ou clínico.

11. TROmBOSE VEnOSA PROfUnDA
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4. TRATAmEnTO
O tratamento da dissecção de aorta depende da sintomatologia do paciente, assim 
como da localização do orifício da íntima. Pode ser: clínico (com controle pressórico e de 
frequência cardíaca), para dissecções de início em aorta descendente e em pacientes sem 
sinais de complicação; ou cirúrgico, no caso de dissecções de aorta ascendente, pelo alto 
risco de complicações e pelas taxas de mortalidade (cirurgia convencional, com troca da 
aorta ascendente por prótese).

5. REfERênCIA
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014.

12. DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA
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12. DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA

6. AnExO
16) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DISSECÇÃO DE AORTA

Dor torácica

Positivo Screening para 
síndrome 

coronariana

Diagnóstico 
diferencial

Diagnóstico 
diferencial

Sinais de 
isquemia de 

membros

Dissecção 
de aorta

Sim Não

Negativo

RX de tórax com 
alargamento do  

mediastisno?

Controlar PA e FC, 
parecer para 

Cirurgia CARDÍACA

Controlar PA e FC, 
parecer para 

Cirurgia VASCULAR

CIRURGIA VASCULAR
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13 OBSTRUÇÃO ARTERIAL AGUDA 
Elaboração: Cap Claudio Santoro
Revisão: Cel Antonio Joaquim Serra de Freitas
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a obstrução aguda de uma artéria do organismo, tendo ela lesão aterosclerótica 
prévia ou não, levando à descompensação da oferta/consumo de oxigênio pelo 
órgão afetado.

Pode ser resultante de embolia, trombose ou trauma.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A dor é o componente mais importante e é cada vez mais intensa, até se tornar 
excruciante e de difícil controle. É acompanhada de parestesia (não impede a 
sensação de dor), paralisia e palidez, com evolução para cianose em pouco tempo.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico é, basicamente, clínico (Anexo). Como auxílio, podem ser realizados 
exames de imagem, como a ultrassonografia doppler, a arteriografia radiológica e 
a arteriografia por RNM. 

Exames laboratoriais determinam a gravidade da repercussão sistêmica da isque-
mia (CPK aumentada, leucocitose e acidose metabólica, por exemplo).

4. TRATAmEnTO
O tratamento inicial visa prevenir a trombose secundária, o que pode piorar o prog-
nóstico do órgão ou membro alvo. Este tratamento tem como base a heparina, por via 
endovenosa, com bolus de 80 UI/kg, seguido do uso contínuo em bomba infusora, 18 UI/
kg/h, mantendo o TTPa entre 75 a 90 s.
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Além do tratamento inicial, faz-se necessário tratamento cirúrgico imediato em casos de 
trauma e embolia, e melhor investigação diagnóstica e tratamento específico para doença 
arterial prévia, em caso de trombose arterial aguda consequente a doença aterosclerótica.

5. REfERênCIA
BRITO, C. J.; SILVA, R. M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 3. ed. Revinter, 2014. 

13. OBSTRUÇÂO ARTERIAL AGUDA        
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13. OBSTRUÇÂO ARTERIAL AGUDA        

6. AnExO
17) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À OBSTRUÇÂO ARTERIAL AGUDA

Dor súbita em 
membro superior 

ou inferior

Oclusão arterial 
aguda?

Heparina de baixo 
peso molecular 

1 mg/kg (SC) 12/12 h 
ou heparina

não fracionada 
5000 UI/ml IV ou 

80 UI/kg – 
dose de ataque + 
18 UI/kg/h em BI

Heparinização 
sistêmica

+
Aquecimento

+
Hidratação venosa

+
Avaliação pela 

Cirurgia Vascular

Sim Não

Frialdade
+

Parestesia
+

Cianose
+

Ausência de pulso

Diagnóstico 
diferencial

CIRURGIA VASCULAR
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14 ABSCESSO CEREBRAL 
Elaboração: Cap Leandro Ururahy de Carvalho
Revisão: Cap Jair Pimentel Alvim
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O abscesso cerebral pode surgir por disseminação hematogênica, propagação 
contígua, trauma ou após procedimentos cirúrgicos. Antes dos anos 1980 a fonte 
mais comum era por propagação contínua, porém, atualmente, a principal causa é 
a disseminação hematogênica. Contudo, entre 10 e 60% dos casos, não é possível 
definir a fonte.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Não há sintoma específico para o abscesso cerebral, podendo haver sinais de 
infecção sistêmica. Os sinais neurológicos podem estar relacionados ao efeito de 
massa da lesão e sua localização, além da possibilidade dos sinais de hipertensão 
intracraniana. Hemiparesia e crises convulsivas são identificadas em 30 a 50% dos 
casos. A sintomatologia costuma progredir mais rapidamente que nos casos de 
tumor cerebral. 

A presença de papiledema é rara antes de dois anos de idade.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O leucograma pode ser normal ou levemente aumentado em 60-70% dos casos. 
As hemoculturas devem ser solicitadas assim que houver suspeita de abscesso, mas 
usualmente são negativas. O VHS pode ser normal e a Ptn C reativa, nos casos de 
abscesso,  tem sensibilidade de 90% e especificidade de 77%.

A punção lombar é bastante duvidosa, pois dificilmente se isolará o patógeno e existe o 
risco de herniação cerebral em casos de lesões maiores.

A tomografia normalmente evidenciará uma lesão com realce anelar de contraste com 
sensibilidade de 100%. E na ressonância magnética também será evidenciado em T1 realce 
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anelar com área central com hiposinal. A cintilografia com leucócitos marcados tem cerca 
de 100% de especificidade e sensibilidade.

4. TRATAmEnTO
O tratamento normalmente envolve a ressecção cirúrgica, a correção da causa primária e 
tratamento com antibióticos por 6 a 8 semanas.

Se possível, uma amostra do tecido deve ser obtida antes do início dos antibióticos (ATB).

O tratamento conservador apenas com ATB deve ser considerado em: candidatos com alto 
risco cirúrgico; presença de múltiplos abscessos; abscessos em áreas de difícil acesso cirúr-
gico; e meningite associada.

5. REfERênCIA
GREENBERG, M. S. Hanbook of Neurosurgery. 8. ed. Thieme, New York, 2016.

14. ABSCESSO CEREBRAL
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14. ABSCESSO CEREBRAL

6. AnExO
77) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A ABSCESSO CEREBRAL

Avaliação neurológica 
com suspeita clínica

TC de crânio

Sim Não

TC de crânio 
sugestiva de 

abscesso cerebral?

Colher exames laboratoriais e 
hemoculturas. 

Contactar Neurocirurgia.

nEUROCIRURGIA
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15 ACIDEnTE VASCULAR CEREBRAL HEmORRÁGICO 
Elaboração: Cap Leandro Ururahy de Carvalho
Revisão: Cap Jair Pimentel Alvim
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) é uma hemorragia dentro do 
parênquima cerebral e responde por 10% de todos os acidentes vasculares cere-
brais (incluindo os isquêmicos e hemorrágicos). Anteriormente referida como 
“hemorragia hipertensiva”, a hipertensão atualmente é considera como uma etio-
logia discutível em muitos casos.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Em geral, o déficit neurológico com AVCH é caracterizado por um aparecimento 
progressivo, de minutos a horas, ao contrário de acidente vascular cerebral embó-
lico / isquêmico, quando o déficit é máximo no início. A hemorragia cerebral apre-
senta cefaleia intensa, vômitos e alterações no nível de consciência, e, dependen-
do da localização, pode ser seguida de déficit neurológico focal em virtude da 
área cerebral afetada.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
A tomografia de crânio é rápida e facilmente demonstra sangue, de alta densidade, 
dentro do parênquima cerebral imediatamente após a hemorragia. Embora o efei-
to de massa seja comum, a tendência para a hemorragia dissecar através do tecido 
cerebral resulta frequentemente em menos massa do que seria previsto a partir do 
tamanho do coágulo. O volume de coágulo exerce significância prognóstica. Pode ser 
medido volumetricamente, usando algoritmos de computador disponíveis em algumas 
tomografias, ou pode muito simplesmente ser aproximado pelo método da formula 
elipsoide, que é mais simples do que outros métodos de estimativa e ligeiramente mais 
precisa, como mostrado na equação: 

volume elipsoide modificado = A x B x C / 2, 



86

onde  A, B, e C são os diâmetros do coágulo em cada uma das 3 dimensões (ântero-poste-
rior, látero-lateral e altura). Para estimar a altura de uma lesão quando apenas imagens 
axiais estão disponíveis (como na maioria das CTs iniciais), contar o número de imagens em 
que a lesão é vista e multiplicar pela espessura da fatia na CT (essa informação normalmen-
te é impressa na CT).

4. TRATAmEnTO
1. Existe indicação para tratamento em UTI.

2. A hipertensão pode contribuir para sangramento adicional e deve ser controlada, 
especialmente dentro das primeiras horas.  No entanto, a hipertensão pode ser 
necessária para manter a perfusão cerebral. É indicada a redução da hipertensão 
para os níveis tensionais habituais do paciente, e, quando não se conhece essa 
informação, deve-se reduzir em 20%.

3. Intubação orotraqueal: se apresentar ECG menor ou igual a 8.

4. Manter a euglicemia, a temperatura corporal e o controle de eletrólitos.

5. O uso de anticonvulsivantes é recomendado principalmente nas hemorragias 
lobares, uma vez que a crise convulsiva pode piorar a hemorragia e o edema cere-
bral. Em caso de hemorragia em tronco cerebral e cerebelo, não é necessária sua 
utilização. Opta-se por iniciar Fenitoína na dose de ataque de 17 mg/kg IV, correr 
solução em salina 0,9% em 1 h e seguir com 5 mg/kg/dia dividindo em 3 doses.

6.  Os pacientes que poderão se beneficiar de tratamento cirúrgico têm: 

a) lesões com marcado efeito de massa ou desvio de linha média; 

b) lesões com volume entre 10 e 30 cc , pois as maiores que 30 cc apresentam mau 
prognóstico; 

c) PIC elevada persistente, apesar do manejo clínico; 

d) deterioração neurológica rápida; 

e) localização favorável: lobar, cerebelar, cápsula externa e hemisfério não dominante.

5. REfERênCIA
GREENBERG, M. S. Hanbook of Neurosurgery. 8. ed. Thieme, New York, 2016.

15. ACIDEnTE VASCULAR CEREBRAL HEmORRÁGICO
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6. AnExO
19) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO

Avaliação neurológica 
com suspeita clínica

TC de crânio

Sim Não

TC de crânio sugestiva 
de hemorragia 
intracerebral?

Controle hemodinâmico, 
exames laboratoriais com 

coagulograma e tipagem sanguínea, 
cabeceira elevada. 

Contactar Neurocirurgia.

15. ACIDEnTE VASCULAR CEREBRAL HEmORRÁGICO nEUROCIRURGIA
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16 HEmORRAGIA SUBARACnÓIDEA 
Elaboração: Cap Leandro Ururahy de Carvalho
Revisão: Cap Jair Pimentel Alvim
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a presença de sangue no espaço subaracnóideo (HSA), ou seja, entre as membra-
nas aracnoide e pia-máter.

Fatores diversos sobre a hemorragia subaracnóidea: 

1. Pode ser pós-traumática ou espontânea. O trauma é a causa mais comum.

2. A maioria dos casos de HSA espontânea ocorre por ruptura de aneurisma.

3. A idade de pico de HSA por ruptura de aneurisma é 55-60 anos; 20% dos 
casos ocorrem entre as idades de 15-45 anos, sendo 30% das rupturas 
durante o sono.

4. A cefaleia sentinela que precede o ictus é associada à hipertensão; foi 
relatada por 10-50% dos pacientes e é mais comum dentro de 2-8 sema-
nas antes da hemorragia. 

5. As convulsões podem ocorrer em até 20% dos pacientes após HSA, mais 
comumente nas primeiras 24 horas, e estão associada à hemorragia cere-
bral e à localização do aneurisma (cerebral média e comunicante anterior).

6. Cerca de 10-15% dos pacientes morrem antes de chegar à assistência 
médica, sendo a taxa de mortalidade de 10% dentro dos primeiros dias e 
de 46% em 30 dias. 

7. Entre os pacientes que sobreviveram à hemorragia inicial, tratados sem cirur-
gia, um novo sangramento é a principal causa de morbidade e mortalidade. 
O objetivo da cirurgia precoce é reduzir esse risco. 

8. Em pacientes tratados, o vasoespasmo é responsável por 7% de mortalidade e 
provoca grave déficit em mais 7%.  Aproximadamente 30% dos sobreviventes 
têm incapacidade de moderada a grave.

9. A gravidade da apresentação clínica é o mais forte indicador de prognóstico.
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2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os sintomas da HSA são graves, geralmente com vômito, síncope, dor no pescoço (menin-
gismo) e fotofobia. Se houver localização, o paciente pode, posteriormente, recuperar défi-
cits de nervos cranianos focais. Pode ocorrer paralisia do nervo oculomotor pela compres-
são direta de um de aneurisma de artéria comunicante posterior (por exemplo) causando 
diplopia e/ou ptose palpebral. A dor lombar pode se desenvolver devido à irritação das 
raízes nervosas lombares por sangue.

A cefaleia é o sintoma mais comum, presente em até 97% dos casos. Normalmente, é grave 
(descrição clássica: “a pior dor de cabeça da minha vida”) e súbita. A cefaleia leve pode levar 
o paciente a não procurar atendimento médico. Se for grave ou acompanhada de redução 
do nível de consciência, a maioria dos pacientes procura avaliação médica. 

Podem ocorrer sinais de meningismo, hipertensão, deficiência neurológica focal (por exem-
plo, paralisia de nervo craniano ou hemiparesia), embotamento ou coma, e hemorragia ocular.

Meningismo nucal com rigidez (especialmente para flexão) muitas vezes aparece em 6 a 
24 horas. 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Uma tomografia computadorizada (TC) de boa qualidade, sem contraste, de alta resolução 
irá detectar HSA em ≥ 95% dos casos se o exame for realizado dentro de 48 horas de hemor-
ragia. O sangue aparece como alta densidade (branca) dentro dos espaços subaracnóideos. 
Para HSA, olhar nos cornos occipitais dos ventrículos laterais e as porções adjacentes da fissu-
ra silviana. A TC também avalia: o tamanho ventricular (hidrocefalia); a presença de hemor-
ragia intracerebral ou grande quantidade de sangue subdural; isquemias; e a quantidade de 
sangue em cisternas e fissuras (fator de prognóstico importante para vasoespasmo).  

A TC pode prever a localização do aneurisma com base no padrão de sangue em ≈ 78% 
dos casos (mas, principalmente, para artéria cerebral média e artéria comunicante anterior).

A ressonância magnética (RM) não é sensível para HSA aguda nas primeiras 24-48 h. Melhor 
após ≈ 4-7 dias (excelente para HSA subaguda ou remota > 10-20 dias). 

Muitos centros têm mostrado bons resultados com Angio-TC (ATC): um estudo prospecti-
vo chegou a detectar 97% dos aneurismas, demonstrando o ATC como efetivo e seguro.

A arteriografia digital é o exame de padrão-ouro para o diagnóstico de aneurismas cerebrais.

16. HEmORRAGIA SUBARACnÓIDEA
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4. TRATAmEnTO
Na abordagem inicial, precisamos estar atentos ao seguinte:

1. ressangramento: a grande preocupação durante a estabilização inicial;

2. hidrocefalia: pode ser obstrutiva (devido ao bloqueio do fluxo de CSF por coágulo 
de sangue) ou comunicante;

3. Déficit Neurológico Isquêmico Tardio (DNID), geralmente atribuído a vasoespasmo;  

4. hiponatremia com hipovolemia; 

5. TVP e embolia pulmonar; 

6. crises convulsivas;

7. determinação da fonte do sangramento: deve ser investigada cedo com ATC ou 
angiografia digital (arteriografia). 

Além da prevenção de hiponatremia, hipovolemia, convulsões, etc., as metas de condu-
ta médica inicial incluem: aumentar o fluxo sanguíneo cerebral através da terapia hiperdi-
nâmica com o aumento da pressão de perfusão cerebral; melhorar a reologia do sangue: 
glóbulos vermelhos com agregação aumentada após HSA; manter a euvolemia: a maioria 
dos pacientes se tornam hipovolêmicos nas primeiras 24 horas após HSA; manter a pressão 
intracraniana.

O tratamento definitivo do aneurisma pode ser realizado por cirurgia (fase aguda até 48 h ou tardia 
após 10 dias) ou por embolização, sendo cada caso selecionado pela equipe de Neurocirurgia.

Graduação Clínica de Hunt-Hess para Hemorragia Subaracnóidea

Grau I – assintomático; Grau II – cefaléia intensa ou meningismo; sem déficit neuro-
lógico (exceto paralisia de nervo craniano); Grau III – sonolência; déficit neuroló-
gico mínimo; Grau IV – estupor; hemiparesia moderada ou severa; Grau V – coma 
profundo; postura de descerebração. HUNT & HESS, 1968.

Graduação de Fisher da Hemorragia Subaracnóidea na TC

Grau I – ausência de hemorragia subaracnóidea visível; Grau II – fina lâmina 
hiperdensa localizada ou difusa; Grau III – espessa lâmina hiperdensa em mais de 
uma cisterna; Grau IV – espessa lâmina hiperdensa dentro de todas as cisternas, 
notadamente dentro das cisternas peripedunculares; hematoma intracerebral; 
hemorragia intraventricular.

5. REfERênCIA
GREENBERG, M. S. Hanbook of Neurosurgery. 8. ed. Thieme, New York, 2016.
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6. AnExO
20) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA

Avaliação neurológica 
com suspeita clínica

TC de crânio

Sim Não

TC de crânio sugestiva 
de hemorragia 
subaracnóidea?

Controle hemodinâmico, 
exames laboratoriais com 

coagulograma e tipagem sanguínea, 
cabeceira elevada. 

Iniciar anticonvulsivante e 
contactar Neurocirurgia.

16. HEmORRAGIA SUBARACnÓIDEA
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17 HIPERTEnSÃO InTRACRAnIAnA
Elaboração: Cap Leandro Ururahy de Carvalho
Revisão: Cap Jair Pimentel Alvim
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Pressão Intracraniana (PIC) é aquela encontrada no interior da caixa craniana, tendo 
como referência a pressão atmosférica. A PIC tem uma variação fisiológica de 5 a 
15 mmHg  e reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana (cérebro, líqui-
do cefalorraquidiano e sangue) e o volume do crânio, que pode ser considera-
do constante (Doutrina de Monroe-Kellie). A alteração do volume de um desses 
conteúdos pode causar a Hipertesão Intracraniana (HIC).

O Líquido Cefalorraquidiano (LCR) constitui 10% do volume intracraniano e seu 
volume, em todo o sistema nervoso, é de aproximadamente 150 ml, dos quais 
20-30 ml estão no interior dos ventrículos e o restante nos espaços subaracnóide-
os intracranianos e raquidianos.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
As manifestações clássicas da HIC, nos adultos e nas crianças maiores, são cefaléia, 
alterações visuais, náuseas e vômitos. Outros sinais que podem ser observados são 
os ditúrbios psíquicos, paresia do VI nervo craniano (desvio medial do olho), que 
não tem valor como sinal localizatório, e tonturas.

A cefaleia ocorre pelo aumento da pressão e por distensão da dura-máter, dos vasos 
e dos nervos cranianos, que são estruturas que têm terminações nervosas sensiti-
vas. Geralmente, é mais frequente no período da manhã e acorda o paciente durante 
a noite, podendo melhorar durante o dia, quando o paciente permanece na posição 
supina, o que facilita o retorno venoso. Os vômitos são devidos ao aumento da pressão 
e à irritação do assoalho do quarto ventrículo. Além disso, podem ocorrer tonturas e 
alterações discretas da marcha. 

No exame clínico, é importante o exame do fundo de olho para detectar o papilede-
ma. O edema de papila ocorre por propagação retrógrada da hipertensão pelo espaço 

16. HEmORRAGIA SUBARACnÓIDEA
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subaracnóideo ao redor do nervo óptico, que funciona como um manguito e dificulta o 
retorno venoso pela veia oftálmica, que tem um trajeto parcial dentro do nervo. A cefaleia 
e os vômitos são comuns a muitas outras doenças, mas o edema de papila é um sinal que, 
na maioria das vezes, indica HIC. 

Nos recém-nascidos e lactentes, devido à não soldadura das suturas, esses sinais não são 
observados e as manifestações clínicas apresentadas são abaulamento da fontanela, irrita-
bilidade, macrocrania e outras alterações, como choro fácil e recusa da alimentação. 

A HIC pode determinar outros sinais e sintomas que resultam das herniações do tecido 
cerebral e do deslocamento cefalocaudal do tronco cerebral, geralmente causados por 
lesões expansivas supratentoriais. Essa sintomatologia caracteriza o quadro de descom-
pensação da HIC. A herniação subfálcica ocorre quando há crescimento de lesão expansiva 
em um dos hemisférios cerebrais, deslocando o giro do cíngulo por sob a borda livre da 
foice do cérebro. Isso pode causar a compressão das artérias pericalosas, com infarto de 
seus territórios, resultando em paresia de um ou de ambos os membros inferiores.

As lesões supratentoriais hemisféricas, como edema difuso ou localizado, tendem a deslo-
car o tronco cerebral no sentido cefalocaudal e provocar distorções e isquemias no diencé-
falo, cujas manifestações clínicas caracterizam a denominada herniação do tipo central. O 
sofrimento do diencéfalo inicia pela alteração na capacidade de concentração e da memó-
ria recente e, posteriormente, pelo comprometimento do nível de consciência, por apareci-
mento de pupilas pequenas, além de manifestações de lesão do trato piramidal, geralmen-
te do tipo postura de decorticação. A respiração é caracterizada por inspirações profundas, 
com pausas ocasionais; muitos pacientes apresentam respiração do tipo Cheyne-Stokes. 
Quando a compressão é ocasionada por herniação do uncus do lobo temporal, lateralmen-
te, através da incisura, o sofrimento do nervo oculomotor manifesta-se, inicialmente, pela 
dilatação da pupila homolateral, que também perde reatividade à luz, e, em seguida, pela 
paralisia na musculatura extrínseca do globo ocular.

A compressão do pedúnculo cerebral (mesencéfalo) caracteriza-se pelo aparecimento 
de manifestações de lesão do trato piramidal do tipo reação de descerebração, eviden-
ciada do lado oposto à midríase. Observa-se, também, alteração do nível de consciência 
por mecanismo semelhante ao referido na herniação central. A artéria cerebral posterior 
pode ser comprimida pela hérnia lateral, o que pode causar infarto na região occipital e 
ocasionar alterações do campo visual, que, geralmente, são difíceis de serem detectadas na 
fase aguda. A progressão de lesão leva ao sofrimento mesencefálico bilateral, com a conse-
quente extensão do quadro clínico. As lesões expansivas frontais e occipitais provocam a 

17. HIPERTEnSÃO InTRACRAnIAnA
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herniação da porção posterior do uncus do lobo temporal na região posterior da incisu-
ra, comprimindo diretamente o teto do mesencéfalo. Os sinais clínicos que caracterizam 
a herniação posterior são a Síndrome de Parinaud, a ptose palpebral bilateral, a flexão da 
cabeça, além de alterações do nível de consciência. 

O deslocamento cefalocaudal do tronco cerebral pode provocar a tração dos nervos oculo-
motores e, algumas vezes, torna-se difícil a separação dos quadros clínicos devido à hernia-
ção central e à herniação lateral. As lesões pontinas apresentam-se com o aparecimento 
de pupilas mióticas, às vezes puntiformes, e quando o bulbo é atingido, aparecem as alte-
rações dos sinais vitais. Porém, nas herniações transtentoriais, não se observam as pupilas 
puntiformes como nas lesões pontinas e, sim, pupilas médio-fixas ou midriáticas, porque 
ocorre lesão concomitante das fibras parassimpáticas pupiloconstritoras. 

O comprometimento do bulbo pode ocorrer por lesões isquêmicas, causadas por distor-
ção do tronco cerebral ou por compressão direta, causada por herniação das amígdalas 
cerebelares. 

A resposta de Cushing, caracterizada por um aumento reflexo da pressão arterial, bradicar-
dia e alterações do ritmo respiratório na vigência de HIC, é fenômeno inconstante que pare-
ce estar relacionado com a gravidade da hipertensão, ou seja, aparece em fases avançadas 
da descompensação da hipertensão e constitui uma situação muito grave, com evolução 
para a morte, a não ser que a PIC seja rapidamente reduzida com medidas terapêuticas 
apropriadas. Esse fenômeno é atribuído ao aumento da resistência vascular sistêmica à 
elevação do débito cardíaco, causado por alteração do fluxo proveniente do tronco cere-
bral isquemiado ou comprimido, ou provocado pela liberação de substâncias simpaticomi-
méticas a partir de centros vasopressores do tronco cerebral.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA

3.1. Radiografias Simples do Crânio
Os sinais de HIC, que são observados nas radiografias simples do crânio, são: a 
macrocefalia e a desproporção craniofacial em lactentes; a diástase de suturas em 
crianças e, às vezes, em adultos jovens; o aumento das impressões digitiformes; e 
as erosões na sela turca. As duas últimas dependem, respectivamente, da pulsação 
acentuada dos giros corticais contra a tábua interna do crânio e da pulsação do 
terceiro ventrículo dilatado sobre a sela, causando desmineralização óssea. Essas 
alterações não aparecem nos quadros agudos de HIC. 
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Ocasionalmente, a radiografia simples revela calcificações patológicas (neoplasias 
e lesões inflamatórias) e desvio das calcificações fisiológicas (pineal e plexos corói-
deos). Após a introdução da Tomografia Computadorizada, sua utilidade foi muito 
reduzida. 

3.2. Tomografia Axial Computadorizada (TC)
A TC não permite predizer o valor da PIC, mas fornece dados indiretos muito 
importantes para a sua avaliação. Entre os sinais estão: presença de uma lesão 
expansiva, geralmente com efeito de massa (desvio de estruturas normais de sua 
posição original); desvio da linha média; desaparecimento dos ventrículos laterais 
e do terceiro ventrículo; dilatação do sistema ventricular, principalmente se acom-
panhado de hipodensidade ao redor (transudato periventricular); desaparecimen-
to das cisternas perimesencefálicas; e visualização de herniações intracranianas.

A TC é o exame ideal para pacientes com HIC aguda. É realizada em uma fase chama-
da simples e em outra posterior à injeção de contraste iodado endovenoso. A fase 
contrastada contribui muito para o esclarecimento diagnóstico de doenças em que 
há quebra da barreira hematoencefálica. A partir desses dados, pode-se determinar 
o mecanismo fisiopatológico e o diagnóstico da causa da hipertensão. 

3.3. Ressonância Nuclear Magnética (RNM)
A RNM demonstra a anatomia intracraniana de forma mais detalhada que a TC 
e pode fornecer melhores dados. Entretanto, é um exame de alto custo e não é 
adequado para ser realizado em paciente em estado grave e na fase aguda (por ser 
mais demorado e por causa do uso de aparelhos especiais não magnéticos para 
ventilação controlada). 

3.4. Angiografia Cerebral
A angiografia cerebral pode ser utilizada na demonstração de doenças vasculares 
que podem causar HIC, como fístulas durais arteriovenosas e obstruções das veias 
jugulares, além de poder ser empregada na desobstrução de seios e veias como 
terapia endovascular.

3.5. Doppler Transcraniano
Variações na pressão de perfusão cerebral causam mudanças na velocidade do 
fluxo sanguíneo cerebral, medida pelo Doppler transcraniano a partir dos valores 
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das ondas de pressão sistólica e diastólica. Os valores da pressão de perfusão cere-
bral por este método apresentam uma diferença de 10 mmHg em relação à medi-
da real, um valor aceitável para determinar-se a pressão de perfusão cerebral, mas 
elevado quando se trata de PIC. Esse método pode ser utilizado no seguimento 
de pacientes em unidades de tratamento intensivo, pois medidas seriadas podem 
fornecer dados mais confiáveis.

4. TRATAmEnTO
O tratamento ideal da HIC visa à remoção da sua causa. Esse objetivo pode ser 
alcançado em alguns pacientes que apresentam lesões expansivas, que podem 
ser removidas. Muitas vezes, porém, isso não é possível e, então, medidas conco-
mitantes ou de emergência devem ser tomadas enquanto a causa não é removida. 
Entre elas, estão incluídas medidas de ordem geral e medidas específicas.

4.1. Medidas Gerais
A posição em decúbito dorsal e com a cabeça elevada a 30º melhora a drenagem 
venosa, a reabsorção liquórica e a ventilação. A flexão ou a rotação da cabeça dimi-
nui o fluxo na jugular e aumenta a pressão intracraniana. O paciente comatoso 
pode sentir dor, apesar de poder não ter resposta motora ou verbal, e a resposta 
vegetativa causada pela dor pode piorar o quadro de HIC.

A colocação correta de sondas e coletores, a identificação de doenças associadas 
(fraturas e doenças abdominais) são importantes para aliviar a dor. A desobstru-
ção de vias aéreas deve ser de curta duração e repetida, se necessário, e pode ser 
precedida de uma hiperventilação com o objetivo de limitar a HIC durante esse 
período. Os distúrbios hidroeletrolíticos podem agravar a HIC, principalmente a 
hiponatremia, portanto, a hidratação sempre deve ser feita, procurando a manu-
tenção da homeostase. Se a respiração espontânea do paciente não é suficiente 
para manter a PO2 acima de 60-70 mmHg e a PCO2 arterial entre 30-40 mmHg, a 
ventilação mecânica deve ser instalada. A avaliação geral do paciente e a correção 
de possíveis distúrbios devem ser feitos antes de medidas específicas. 

4.2. Medidas Específicas
As medidas específicas de inibição da produção de líquido cefalorraquidiano 
podem ser efetuadas empregando-se corticosteroides e inibidores da anidrase 
carbônica, como a acetazolamida. A dexametasona age interferindo nos mecanis-
mos de troca da membrana celular no plexo coróideo, inibindo a função secretória 
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das células epiteliais. Drogas que inibem a ação da anidrase carbônica, impedindo 
a hidratação do CO2, como a acetazolamida e a metazolamida, reduzem a forma-
ção de LCR a partir do CO2 produzido metabolicamente.  Associando-se a dexa-
metasona à acetazolamida, consegue-se uma redução de até 30% da produção 
liquórica, que pode ser útil no tratamento da HIC. 

4.3. Drenagem de Líquido Cefalorraquidiano (LCR) 
A remoção de LCR através da drenagem ventricular é um excelente procedimento 
para a redução da PIC aumentada, embora essa redução seja de curta duração. 
Em pacientes com TCE, sua utilização prática está prejudicada porque os ventrí-
culos, geralmente, estão diminuídos de tamanho devido ao edema cerebral, ou se 
encontram deslocados da sua posição normal devido a lesões expansivas intracra-
nianas. A drenagem liquórica pode ser definitiva nos casos de hidrocefalia através 
da instalação de um sistema de derivação ventrículo-peritoneal.

4.4. Hiperventilação
O efeito da hiperventilação na diminuição da PIC é conhecido de longa data. 
A redução da PaCO2 arterial pela hiperventilação determina uma alcalose e o 
aumento do pH tem um efeito direto sobre as arteríolas, provocando vasocons-
trição. A vasoconstrição determina um aumento na RVC, que impede o bombea-
mento de sangue para os vasos de paredes finas e a consequente diminuição do 
volume sanguíneo intracraniano e queda da PIC. O efeito da hiperventilação sobre 
a PIC manifesta-se rapidamente (inicia em trinta segundos e estabiliza em cinco 
minutos) e a duração é de algumas horas. Devido ao seu mecanismo de ação, esse 
efeito é mais intenso nos casos em que o cérebro está “apertado”, na presença de 
inchaço cerebral. A hiperventilação está indicada quando é necessária uma redu-
ção aguda na PIC. Além da queda da PIC, a respiração artificial proporciona uma 
diminuição no consumo de oxigênio por redução da atividade muscular e uma 
menor tendência à atelectasia, permitindo o uso de sedativos que poderiam inter-
ferir no padrão respiratório. 

Quando usada com pressão inspiratória final negativa, a hiperventilação melho-
ra também o retorno venoso no segmento cefálico. A hiperventilação deve ser 
utilizada para manter a PaCO2 arterial entre 25 e 35 mmHg. Valores abaixo de 20 
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mmHg podem levar à hipóxia cerebral por vasoconstrição intensa, além de provo-
car o efeito Bohr sobre a curva de dissociação da hemoglobina, que são efeitos 
indesejáveis no tratamento dos pacientes. O conceito atual da hiperventilação é 
o da sua adequação em relação à medida da pressão intracraniana e ao estado 
metabólico cerebral, avaliado pelo consumo de O2 pelo tecido cerebral, medido 
pela diferença de saturação de O2 do sangue arterial e do sangue venoso da veia 
jugular interna. Portanto, para avaliarmos os parâmetros de ventilação, devemos 
conhecer a pressão intracraniana e o estado de consumo de O2. Em um paciente 
com baixa extração de O2, interpreta-se que o fluxo sanguíneo cerebral está maior 
que as necessidades metabólicas e, portanto, pode ser diminuído pela redução do 
CO2. No caso de uma extração elevada de O2, o FSC está insuficiente, podendo 
haver uma aumento do fluxo pelo aumento do CO2 para evitar isquemia cerebral, 
se o valor da PIC monitorizada permitir.

4.5. Diuréticos
As soluções diuréticas hipertônicas agem sobre a PIC através do seu efeito osmóti-
co (partículas de alto peso molecular), que propicia a retirada de líquido do espaço 
extracelular para o intravascular. Esse efeito ocorre tanto no cérebro normal como 
no cérebro lesado. Os agentes osmoticamente ativos também traduzem a viscosi-
dade sanguínea, provocando vasoconstrição reflexa e redução da PIC, e, por esse 
motivo, devem ser administrados em bolus. 

O manitol provoca elevação aguda na osmolaridade sanguínea, que leva a uma 
queda na produção e na pressão do LCR e redução no conteúdo de água tissular. 
O manitol pode ser empregado em solução a 20%, na dose inicial de 0,25 a 0,5 
g/kg, em infusão venosa de 7 ml/minuto. A dose diária varia de 0,5 a 2,0 g/kg. A 
queda na PIC é observada 10 a 20 minutos após a infusão. Quando usado com a 
furosemida, a queda da PIC é mais rápida e tem maior duração, indicando um efei-
to sinérgico entre as drogas. 

As soluções hipertônicas causam hipervolemia, que pode ser um problema em 
pacientes idosos e cardiopatas, e diurese excessiva, que pode levar à desidratação e 
à perda de eletrólitos em crianças. Devido aos efeitos rápidos sobre a PIC e aos seus 
efeitos colaterais, as soluções hipertônicas são empregadas para o tratamento de 
HIC aguda, não sendo adequadas para a utilização prolongada. O uso prolongado 
de manitol pode produzir hiperosmolaridade, o que o torna inefetivo e pode estar 
associado com insuficiência renal aguda.
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4.6. Glicocorticoides
Provocam a redução da PIC através de mecanismos não totalmente esclarecidos. 
Um dos seus efeitos é a estabilização das membranas celulares, restabelecendo o 
mecanismo de transporte ativo e permitindo a correção dos distúrbios que propi-
ciam a formação e/ou aumento do edema cerebral, especialmente o vasogênico. 
Outros efeitos observados são a redução na produção de LCR e a possível melhora 
da função neurológica, independentemente da melhora do edema cerebral.

A dexametasona, empregada em doses de 16 a 24 mg/dia em pacientes porta-
dores de metástases intracranianas, determina uma diminuição da PIC após dois 
a oito dias de uso, embora a melhora clínica ocorra mais rapidamente. O uso de 
glicocorticoides pode ocasionar o aparecimento de vários efeitos colaterais, dos 
quais os mais importantes são: retardo na cicatrização das feridas, diminuição 
da resistência a infecções, sangramento gastrintestinal, Síndrome de Cushing e 
depressão da suprarrenal após o uso prolongado. 

O efeito dos glicocorticoides no tratamento dos pacientes com TCE, em que ocor-
rem lesões anatômicas diretas da barreira hematoencefálica, que determinam a 
formação de edema cerebral por vários mecanismos, é motivo de controvérsia 
na literatura. Entretanto, há um consenso segundo o qual os glicocorticoides não 
são efetivos no tratamento da HIC e não melhoram o prognóstico de pacientes 
com TCE, e, por isso, progressivamente a sua utilização tem sido reduzida nesses 
casos.

4.7. Barbitúricos de Ação Rápida
Os barbitúricos de ação rápida (tionembutal, pentobarbital, tiopental) agem 
agudamente (um a dois minutos) na redução da PIC, provocando diretamente 
vasoconstrição das arteríolas cerebrais. Cronicamente, agem através de: aumen-
to do tônus muscular arterial, redução da pressão hidrostática nas áreas lesadas, 
diminuição da pressão arterial média (PAM), redução das variações da PIC a estí-
mulos nocivos, e redução do metabolismo cerebral com diminuição do consumo 
de oxigênio. 

O efeito dos barbitúricos sobre a PIC é obtido com doses que determinam o coma 
iatrogênico e, em tal situação, a indicação do tratamento, bem como a sua manu-
tenção, exigem uma série de cuidados: deve ser indicado apenas para pacien-
tes com alterações importantes no nível de consciência, quando o aumento da 
PIC não respondeu às medidas terapêuticas anteriores e quando foi afastada a 
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presença de um processo expansivo intracraniano; requer monitorização da PAM, 
monitorização da PIC e respiração controlada por ventiladores mecânicos.

A dosagem de pentobarbital empregada é de 3 a 5 mg/kg administrada EV em 
bolus, como dose de ataque. Essa dose pode ser repetida após 15 minutos se não 
houver resposta (queda da PIC). A dose de manutenção é de 100 a 200 mg/hora. A 
concentração sérica deve ser mantida entre 2,5 a 3,5 mg% e controlada através de 
dosagens diárias. O seu uso deve ser feito por pelo menos 72 horas.

4.8. Solução Salina Hipertônia (SSH) 
O efeito da SSH na redução do volume cerebral é conhecido, há vários anos, mas a 
avaliação na redução da PIC passou a ser estudada a partir dos anos 1980. A SSH é 
um efetivo agente osmótico, que cria uma força para atrair a água do interstício e 
do espaço intracelular do cérebro para o compartimento intravascular. A redução 
do volume de água cerebral causa diminuição da pressão intracraniana. O cloreto 
de sódio tem um maior coeficiente de reflexão que o manitol. O coeficiente de 
reflexão é definido como a habilidade da barreira hematoencefálica para excluir 
uma substância. A osmolaridade da solução salina 23,4% (8008 mOsm/L) é seis 
vezes maior que a do manitol (1372 mOsm/L). Esses dados podem significar que a 
SSH é melhor que o manitol. A SSH pode ser usada em bolus de 30 ml durante 15 a 
20 minutos por um cateter venoso central, quando a HIC é detectada. 

5. REfERênCIA
GREENBERG, M. S. Hanbook of Neurosurgery. 8. ed. Thieme, New York, 2016.
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6. AnExO
21) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HIPERTENSÃO INTRACRANIANA

Avaliação neurológica 
com suspeita clínica

TC de crânio

Sim Não

TC de crânio sugestiva 
de hipertensão 
intracraniana?

Controle hemodinâmico, 
exames laboratoriais com 

coagulograma e tipagem sanguínea, 
cabeceira elevada. 

Contactar Neurocirurgia.

17. HIPERTEnSÃO InTRACRAnIAnA



OfTALmOLOGIA  17. HIPERTEnSÃO InTRACRAnIAnA





OFTALMOLOGIA

105

18 BLEfARITE
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É uma inflamação não contagiosa das pálpebras, geralmente idiopática ou associada 
à rosácea.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os sintomas mais comuns são: prurido, queimação, dor leve, sensação de corpo 
estranho, lacrimejamento, formação de crostas ao redor dos olhos ao acordar.

Os sinais mais comuns são: margens palpebrais espessadas, vermelhas, crostosas 
e com vasos proeminentes ou glândulas sebáceas espessadas nas margens palpe-
brais. Pode haver presença de rosácea, bem como infiltrados corneanos e flictênulas.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Inspeção com foco luminoso. Perguntar se a acuidade visual está mantida e se há 
queixas de ressecamento ocular (associação comum).

4. TRATAmEnTO
Higiene palpebral com xampu neutro infantil 2x/dia, esfregando as margens palpe-
brais com o auxílio de uma haste flexível. Recomendar o uso de compressas quentes 
por 10-15 minutos, 2-4x/dia (antes da higiene). Se associada a olho seco, utilizar lágri-
mas artificias 4-8x/dia.

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnósti-
co e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015.

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.
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6. AnExO
22) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À BLEFARITE

Margens palpebrais 
vermelhas, com prurido, 
pode haver olho seco e 
hordéolos de repetição 

associados

Prescrever 
compressas mornas 
4x/dia, seguidas por 

higiene palpebral com 
xampu neutro infantil 

com haste flexível

Cylodex pomada 
oftalmológica aplicada 

com haste flexível 
só na margem palpebral 

6/6 h por 10 dias

Prescrever  
lágrimas artificiais 5x/dia 
se sintomas de olho seco

18. BLEfARITE
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18. BLEfARITE

19 COnJUnTIVITE AGUDA
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Uma das principais causas de queixas de olho vermelho não traumático nas emer-
gências. Pode causar sequelas com comprometimento da acuidade visual (cerato-
patia pós-adenoviral) nos casos graves se não tratada adequadamente. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os principais sintomas são: olho vermelho (hiperemia conjuntival), secreção, 
aderências ou formação de crostas entre as pálpebras (sendo pior pela manhã), 
sensação de corpo estranho; duração dos sintomas: inferior ou igual a quatro 
semanas.

A forma mais comum é a viral, cujos sintomas são: prurido, queimação, lacrimeja-
mento, sensação de corpo estranho ou areia, muitas vezes associado a histórico 
recente de infecção do trato respiratório superior ou contato com doente. Pode 
haver também secreção aquosa, pálpebras edematosas e avermelhadas, hemor-
ragia subconjuntival puntiforme ou extensa, membrana ou pseudomembranas 
podem ser vistas nos fórnices superiores e inferiores. O adenovírus é o agente etio-
lógico mais comum. Em crianças, está comumente encontrada a síndrome da “febre 
faringoconjuntival”, associada a faringite e febre.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Inspeção com foco luminoso para se avaliar há secreção purulenta abundante (pensar 
em etiologia bacteriana se moderada e gonocócica se muito abundante). A conjuntivite 
viral pode causar secreção mucóide que pode ser confundida com secreção purulenta. 
Avaliar o tônus ocular através da tonometria bimanual (com a ponta dos dedos, palpa-
-se os olhos fechados, superiormente, enquanto o paciente olha para baixo; a consistência 
deve ser como a da ponta do nariz, e não pétrea). Esta é uma forma de excluir glaucoma ou 
outras causas de olho vermelho com aumento da pressão intraocular.
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19. COnJUnTIVITE AGUDA

4. TRATAmEnTO
Conjuntivites Virais: prescrever lágrimas artificiais 4–8 vezes ao dia  por 1 a 3 semanas (p. 
ex.: Lacrifilm, Fresh Tears, Optive, Lacrima Plus, Refresh Advanced, Systane, Ecofilm, Hyabak, 
Hylocomod, etc.). Recomendar o uso de compressas frias várias vezes ao dia. Em caso de 
blefaroedema muito importante ou em caso de queixa de alteração da acuidade visual, 
encaminhar para o serviço de oftalmologia para avaliação quanto à presença de pseudo-
membrana/membrana (que deve ser removida na lâmpada de fenda) e avaliação da inte-
gridade corneana. Não prescrever colírios de corticoide.

Conjuntivites bacterianas: utilizar antibioticoterapia tópica associada com corticoide (p. ex.: 
Nepodex ou Maxiflox-D) de 6/6 h por 7 dias e compressas frias.

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.
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19. COnJUnTIVITE AGUDA OfTALmOLOGIA  

6. AnExO
23) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À CONJUNTIVITE AGUDA

Olho vermelho

com
sensação de 

areia e 
lacrimejamento

Precrever 
lágrimas artificiais 
(1 gota 5x/dia) e 
compressas frias

(4x/dia por 10 minutos)

com
prurido intenso 

e secreção 
mucoide

Precrever 
lágrimas artificiais 

(1 gota 5x/dia), 
Flutinol ou 

Florate colírio
(6/6 h por 7 dias); e 

compressas frias
4x/dia

com
sensação de 

desconforto e secreção 
purulenta

Encaminhar ao 
Setor de Oftalmologia

Prescrever Cylodex 
ou Maxiflox-D
ou Biamotil-D
ou Nepodex

1 gota de 6/6 h
por 7 dias;

compressas frias e 
lágrimas artificiais

5x/dia
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20 CORPOS ESTRAnHOS CORnEAnOS E COnJUnTIVAIS
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Corpo estranho corneano ou conjuntival, principalmente no tarso superior 
(dando a sensação de arranhar o olho ao piscar), é uma queixa bastante frequen-
te nas emergências.  É importante orientar o paciente a não coçar ou apertar o 
olho, sob pena de piorar a lesão ocular.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Sintomas: sensação de corpo estranho, lacrimejamento, histórico de trauma.

Sinais: corpo estranho corneano ou conjuntival com ou sem rust ring (anel ferrugi-
noso). Injeção conjuntival, edema palpebral, reação leve de câmara anterior. Um 
pequeno infiltrado pode circundar um corpo estranho corneano, sendo geral-
mente reacional e estéril. A presença de abrasões corneanas lineares orientadas 
verticalmente pode indicar um corpo estranho sob a pálpebra superior.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Determinar o mecanismo da lesão (p. ex.: metal contra metal; o uso de ferramen-
tas elétricas, cortador de grama ou roçadeira pode sugerir um corpo estranho 
intraocular).

4. TRATAmEnTO
Aplicar anestésico tópico e inspecionar o globo ocular à procura de sinais de ruptura ou 
perfuração ocular. Caso não haja ruptura ou perfuração e o trauma tenha sido leve, irrigar 
o olho com solução fisiológica, realizar curativo oclusivo com Epitezan ou Regencel poma-
da e encaminhar para o Serviço de Oftalmologia. Caso tenha havido trauma grave, suspeita 
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de perfuração ou laceração ocular, corpo estranho intraocular ou corpo estranho corneano 
de espessura completa, acionar o sobreaviso da Oftalmologia.

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.

20. CORPOS ESTRAnHOS CORnEAnOS E COnJUnTIVAIS
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6. AnExO
24) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A CORPOS ESTRANHOS CORNEANOS E CONJUNTIVAIS

Suspeita de corpo 
estranho corneano ou 

conjuntival

Oclusão com 
Epitezan ou 

Regencel Pomada

Irrigação 
abundante com 

SF 0,9%

Encaminhar ao 
Setor de Oftalmologia

Instilar anestésico 
colírio

20. CORPOS ESTRAnHOS CORnEAnOS E COnJUnTIVAIS OfTALmOLOGIA  
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21 EPISCLERITE
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É uma doença benigna inflamatória autolimitante que afeta a parte do olho chama-
da episclera (camada mais profunda, logo abaixo da conjuntiva e sobre a esclera).

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Surgimento agudo de vermelhidão e dor leve em um ou em ambos os olhos, 
geralmente em adultos jovens; histórico de episódios recorrentes é comum. 
Não há secreção. A causa mais comum é idiopática, mas pode estar relacionada 
a doenças reumatológicas, rosácea, doenças da tireoide, atopia e vírus herpes-
-zoster. Não há queixa de alteração da acuidade visual.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Inspeção com foco luminoso. Perguntar se a acuidade visual está mantida.

4. TRATAmEnTO
Se leve, tratar com lágrimas artificiais 4x/dia. Se moderada a grave, prescrever anti-
-inflamatórios orais (p. ex. ibuprofeno 200 mg a 600 mg via oral 3-4x/dia ou napro-
xeno 250 mg a 500 mg via oral 2x/dia) com alimento ou antiácido. Encaminhar para 
acompanhamento oftalmológico ambulatorial.

5. REfERênCIAS
KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GERSTENBLITH, A.T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.
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6. AnExO
25) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A EPISCLERITE

Olho vermelho 
associado a incômodo 
leve, sem secreção ou 

lacrimejamento.
Visão normal, 
sem fotofobia.

Prescrever AINE 
associado a 

protetor gástrico ou 
durante as refeições 
se paciente jovem 

sem história de 
síndrome dispéptica 

por 7 dias

Vermelhidão 
pode ser 

localizada ou difusa

Colírios corticoides 
são pouco eficazes 

(não prescrever)

Encaminhar ao 
Setor de Oftalmologia 

para avaliação

21. EPISCLERITE
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22 HEmORRAGIA SUBCOnJUnTIVAL
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Quadro benigno de hemorragia sob a conjuntiva em que é visualizada uma “mancha 
de sangue vivo” na parte branca do olho. Geralmente os pacientes são previamen-
te hígidos, mas podem ser hipertensos ou fazerem uso de anticoagulantes.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Olho vermelho, sendo geralmente assintomática. 

•	 Sinais: sangue sob a conjuntiva, comum em uma área localizada do 
olho. A visualização completa da esclera pode ser obstruída pelo 
sangue.

•	 Etiologia: as causas mais comuns são traumáticas, idiopáticas ou rela-
cionadas a manobras de valsalva (tosse, espirro, constipação ou outras 
formas de esforço). Raramente, está associada a hipertensão, distúrbio 
hemorrágico, uso de medicamentos anticoagulantes ou Sarcoma de 
Kaposi.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Inspeção com foco luminoso e aferição da pressão arterial.

4. TRATAmEnTO
Não é necessário. O uso de lágrimas artificiais 4x/dia, pode ser utilizado se houver irri-
tação ocular leve. Orientar que a melhora espontânea ocorre dentro de 2 a 3 semanas.

5. REfERênCIAS
KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.

21. EPISCLERITE
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6. AnExO
26) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL

Orientar sobre 
melhora espontânea 

em 2–3 semanas 
e benignidade da 

patologia

Sangue vivo 
sob a

conjuntiva

Medir pressão 
arterial

Prescrever lágrimas 
artificiais só se o 

paciente tiver queixa
Só é necessário 

encaminhar ao Serviço 
de Oftalmologia 

se forem episódios 
recorrentes nos 
últimos 6 meses

22. HEmORRAGIA SUBCOnJUnTIVAL
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22. HEmORRAGIA SUBCOnJUnTIVAL

23 HORDÉOLO E CALÁZIO
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É uma inflamação das glândulas que produzem uma secreção gordurosa compo-
nente do filme lacrimal e que existem na pálpebra.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Nodulação palpebral aguda ou crônica, edema palpebral e dor local.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Inspeção com foco luminoso e aferição da pressão arterial.

4. TRATAmEnTO
Recomendar o uso de compressas quentes por 10 minutos 4x/dia, com massagem 
suave sobre a lesão. Considerar antibiótico tópico se houver drenagem ou em caso 
de blefarite associada (p. ex.: Maxiflox-D ou Nepodex 6/6 h por 7 dias).

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A.T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diag-
nóstico e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.
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6. AnExO
27) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A HORDÉOLO E CALÁZIO

Edema palpebral 
com flogose e dor 
(pode ser superior 

ou inferior); e 
tumoração 

(pode não ser 
evidenciada no início)

Prescrever 
compressas mornas 
(5x/dia por 10 min), e 

higiene palpebral com 
xampu neutro infantil, 

após as compressas 
por 15 dias

Orientar marcação 
de consulta no Setor 
de Oftalmologia para 

reparo cirúrgico

Calázio

Nódulo bem 
evidenciado na 

pálpebra superior ou 
inferior, externamente, 
sem sinais flogísticos 

importantes

Cylodex ou Biamotil-D 
ou Maxiflox-D ou 
Nepodex colírio 

de 6/6 h por 7 dias

Hordéolo

23. HORDÉOLO E CALÁZIO 
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23. HORDÉOLO E CALÁZIO 

24 OLHO VERmELHO ATRAUmÁTICO
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Olho vermelho acompanhado ou não de dor é motivo frequente de consulta na 
emergência. Sua presença indica as mais variadas doenças, desde conjuntivite 
benigna até as afecções graves suscetíveis de afetar a função visual.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A pesquisa por fatores de gravidade é sistemática:

•	 dor ocular;
•	 baixa acuidade visual;
•	 círculo pericerático.

Principais causas de olho vermelho indolor

•	 Conjuntivites: viral, alérgica, bacteriana, química, etc. O paciente pode 
se queixar de desconforto e sensação de corpo estranho, mas não dor.

•	 Hemorragia subconjuntival: é, em geral, assintomática, ou com leve 
desconforto.

•	 Uveítes: em geral, afetam a acuidade visual. O paciente queixa-se de 
turvação visual.

Principais causas de  olho vermelho doloroso 

•	 Lesões de córnea: ceratites, úlceras, zóster oftálmico.
•	 Uveítes.
•	 Glaucoma agudo.
•	 Endoftalmite.
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
É importante perguntar ao paciente se a acuidade visual está igual ou reduzida; realizar 
a tonometria bidigital para avaliar o tônus ocular e a inspeção com foco luminoso para 
avaliar alguma lesão corneana grave.

4. TRATAmEnTO
O tratamento é baseado no diagnóstico do olho vermelho atraumático doloroso e indolor. 

Indolor: se a acuidade visual estiver normal, pensar em conjuntivites ou hemorragia subcon-
juntival (tratamento já exposto anteriormente). Se a acuidade visual estiver comprometida, 
provavelmente trata-se de uveíte; nesse caso, encaminhar para consulta oftalmológica o 
mais breve possível.

Doloroso: se a acuidade visual estiver preservada, pensar em episclerite ou esclerite (trata-
mento já descrito anteriormente). Se a acuidade visual estiver comprometida, pensar em 
lesões corneanas, uveítes, endoftalmite ou glaucoma agudo. Em qualquer um desses casos, 
deve-se contactar o sobreaviso oftalmológico com urgência. 

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.

24. OLHO VERmELHO ATRAUmÁTICO 
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24. OLHO VERmELHO ATRAUmÁTICO OfTALmOLOGIA

6. AnExO
28) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A OLHO VERMELHO ATRAUMÁTICO

Olho vermelho atraumático 

Indolor (máximo 
desconforto leve)

Acuidade visual 
normal

Acuidade visual 
comprometida

Acuidade visual 
comprometida

Acuidade visual 
preservada

Pensar em 
conjuntivite ou

episclerite

Esclerite, 
úlcera de córnea 
que não afeta o 

eixo visual, 
início de 

glaucoma agudo

Pensar em 
uveíte

Úlcera de côrnea, 
endoftalmite, 

glaucoma agudo, 
uveíte

Seguir 
protocolos 
específicos

Prescrever 
analgésico e 

AINE oral

Prescrever 
analgésicos

Encaminhar 
ao Serviço de 
Oftalmologia

Doloroso

Contactar 
sobreaviso da 
Oftalmologia

Contactar 
sobreaviso da 
Oftalmologia
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25 QUEImADURA QUÍmICA
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A queimadura química pode ser provocada por: álcalis (p. ex.: soda cáustica, cimen-
to, gesso, pó de airbag, alvejantes, amônia), ácidos (p. ex.: ácido de bateria, limpa-
dor de piscinas, vinagre), solventes, detergentes e outras substâncias irritantes (p. 
ex.: gás lacrimogêneo).

O tratamento deve ser instituído imediatamente, mesmo antes de testar a visão, a 
menos que se suspeite de ruptura ocular. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Queimaduras leves a moderadas: dor, lacrimejamento, sensação de corpo estra-
nho, quemose, edema palpebral leve, áreas de defeito epitelial, hiperemia conjun-
tival e hemorragia subconjuntival; pode haver reação de câmara, queimaduras de 
primeiro e segundo graus na pele periocular com ou sem perda de cílios.

Queimaduras graves: além dos anteriores, observa-se quemose intensa e palidez 
conjuntival, edema e opacificação da córnea, reação de câmara moderada a severa 
(pode não ser vista se a córnea estiver opacificada). 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O paciente vítima de queimadura química ocular geralmente chega à emergência 
apresentando muita dor e desconforto. É importante tentar amenizar a dor imediata-
mente através da instilação de colírio anestésico e tentar avaliar a lesão ocular, na medi-
da do possível, com uma lanterna na ectoscopia. É possível avaliar se há lesão de cílios, 
olho muito vermelho ou opacidade corneana grave.
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4. TRATAmEnTO
Em caso de queimaduras leves a moderadas

•	 1. Fazer uma irrigação copiosa e delicada utilizando solução salina ou solução 
de ringer lactato por, pelo menos, 30 minutos. Pode-se utilizar água potável 
domiciliar na ausência dessas soluções. Nunca se deve utilizar soluções ácidas 
para neutralizar álcalis ou vice-versa, pois as próprias reações ácido-base 
podem gerar substratos nocivos. Um anestésico colírio deve ser instilado antes 
da irrigação. O uso de equipo conectado ao frasco de soro facilita o processo de 
irrigação. Deve ser o utilizado um volume de no, mínimo, 1 litro de solução.

•	 2. Aplicar antibiótico tópico em pomada (p. ex.: Epitezan ou Regencel) em cura-
tivo compressivo por 24 horas.

•	 3. Prescrever analgésicos orais conforme a necessidade.
•	 4. Encaminhar para o Setor de Oftalmologia para seguimento.

Em caso de queimaduras graves

•	 Além do acima descrito, prescrever lágrimas artificiais, de preferência sem 
conservante (Hyabak, Hylocomod, Optive UD flaconetes), de 1/1h, colírio antibi-
ótico profilático (Vigamox ou Zymar) de 6/6h e compressas frias 4x/dia.

•	 Encaminhar o mais rápido possível para avaliação oftalmológica especializada.

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.

25. QUEImADURA QUÍmICA  
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25. QUEImADURA QUÍmICA  OfTALmOLOGIA

6. AnExO
29) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À QUEIMADURA QUÍMICA

Paciente com 
queimadura química 

ocular

Oclusão com 
Epitezan ou 

Regencel Pomada

Irrigação 
abundante com 

SF 0,9%

Encaminhar ao 
Setor de Oftalmologia

Instilar anestésico 
colírio
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26 TRAUmA OCULAR
Elaboração: 1º Ten Aline C. Gomes Barreira
Revisão: Cel Alexandre de Castro Costa 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O trauma ocular pode ser divido em:

•	 trauma das pálpebras;
•	 fraturas orbitárias;
•	 trauma do globo ocular.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS

2.1. Trauma das pálpebras
As principais são o hematoma e a laceração palpebral.

Hematona

O “olho roxo” é o resultado mais comum de uma lesão contusa da pálpe-
bra ou da fronte e é geralmente inócuo. Entretanto, é muito importante 
excluir as seguintes condições mais sérias:

•	 Trauma de olho – é fácil de examinar a integridade do globo ocular 
antes das pálpebras se tornarem edematosas. Inspecionar com foco 
luminoso o olho bem aberto em todas as direções do olhar. Em caso de 
suspeita de laceração, acionar o sobreaviso da Oftalmologia.

•	 Fratura do teto da órbita – o olho roxo está associado a uma hemorra-
gia subconjuntival sem um limite posterior visível. Solicitar tomografia 
computadorizada de órbita. Em casos de fratura de órbita, contactar sobre-
avisos da Oftalmologia e da Bucomaxilo.

•	 Fratura de base de crânio – pode se apresentar com o característico hemato-
ma anelar bilateral (“sinal do guaxinim” ou “olhos de panda”). Solicitar tomo-
grafia computadorizada de órbita. Em caso de fratura de base de crânio, acio-
nar Serviço de Neurocirurgia.
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26. TRAUmA OCULAR 

Laceração

A presença de laceração palpebral demanda exploração cuidadosa da ferida e 
exame do globo ocular. Qualquer defeito palpebral deve ser reparado por fecha-
mento direto sempre que possível, mesmo sob tensão, visto que este fornece o 
melhor resultado funcional e estético. Em casos de laceração palpebral, acionar o 
serviço de cirurgia plástica.

2.2. Fraturas Orbitárias
Fratura tipo blow-out do assoalho da órbita

A fratura tipo blow-out do assoalho da órbita é geralmente é causada por um 
aumento súbito na pressão orbitária devido ao impacto de um objeto com mais 
de 5 cm de diâmetro, tal como um punho ou uma bola de tênis. Já que os ossos 
da parede lateral e do teto são frequentemente capazes de resistir a tal trauma, 
a fratura mais comum envolve o assoalho da órbita ao longo do osso de pouca 
espessura que recobre o canal infraorbitário. Ocasionalmente, a parede medial 
tamém pode ser fraturada. Os aspectos clínicos variam de acordo com a gravidade 
do trauma e o intervalo de tempo entre a lesão e o exame.

Fratura tipo blow-out da parede medial da órbita

Muitas fraturas da parede medial da órbita estão associadas à fratura do assoalho.

Sinais – hematoma periorbitário e enfisema subcutâneo, que se desenvolvem tipi-
camente quando o paciente assoa o nariz. Motilidade ocular deficiente envolven-
do a abdução e a adução se o músculo reto medial está encarcerado na fratura. 
Em razão da possibilidade de forçar os conteúdos do seio infectado para a órbita, 
deve-se evitar assoar o nariz.

Realizar tomografia computadorizada de órbita. Contactar o Serviço de bucoma-
xilo para tratamento cirúrgico.

2.3.Trauma do globo ocular
Existem muitos tipos de lesões oculares. São eles:

Lesão fechada

Comumente decorre de um trauma contuso. A parede córneo-escleral do globo 
ocular está intacta; porém, pode haver a presença de lesão intraocular.

Lesão aberta

Consiste em um ferimento que envolve toda a espessura da parede córneo-escleral.
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26. TRAUmA OCULAR OfTALmOLOGIA

Contusão

É uma lesão fechada resultante de um trauma contuso, pode ocorrer no local do 
impacto ou em outro distante dele. 

Ruptura

É um ferimento que afeta toda a espessura e é causado por um trauma contu-
so. O globo ocular rompe no seu ponto mais fraco, que pode não ser no local do 
impacto.

Laceração

É um ferimento que afeta toda a espessura e é causado por um objeto pontiagudo 
no local do impacto. Uma laceração lamelar é um ferimento que afeta parte da 
espessura e é causado por um objeto pontiagudo.

Penetração

É um ferimento simples que afeta toda a espessura e é frequentemente causado 
por um objeto pontiagudo, sem um ferimento de saída, podendo estar associado 
à retenção intraocular de um corpo estranho.

Perfuração

Consiste em dois ferimentos que afetam toda a espessura, sendo um de entrada e 
outro de saída, geralmente causados por um projétil. 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
No trauma palpebral, o diagnóstico se dá pela inspeção com foco luminoso. No caso das 
fraturas orbitárias, através de tomografia computadorizada de órbita. No caso do trauma 
do globo ocular, com realização de ultrassonografia e avaliação oftalmológica. 

4. TRATAmEnTO
O tratamento do trauma palpebral já foi mencionado anteriormente em concomitância 
com as características clínicas.

O tratamento inicial das fraturas orbitárias é conservador, com antibióticos se a fratura 
envolve o seio maxilar. O paciente deve ser instruído a não assoar o nariz. 

Se a fratura for pequena, sem hérnia, não há necessidade de tratamento cirúrgico. 
Encaminhar para acompanhamento no setor da Oftalmologia.

Se a fratura acometer metade do assoalho com pequena hérnia e houver melhora rápi-
da da diplopia, não há necessidade de tratamento cirúrgico. Encaminhar para o setor de 
Oftalmologia para acompanhamento. 
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Se a fratura acometer mais da metade do assoalho, com encarceramento do conteúdo 
orbitário ou diplopia na posição primária do olhar, operar dentro de 2 semanas. Acionar o 
serviço de Bucomaxilo para cirurgia.

A avaliação inicial nos casos de trauma do globo ocular deve ser realizada na seguinte 
ordem:

1. Determinação da natureza e da extensão de quaisquer problemas que ameacem 
a vida.

2. Histórico da lesão, incluindo as circunstâncias, to empo e o tipo de objeto.

3. Exame completo de ambos os olhos e órbitas. Acionar o sobreaviso da Oftalmologia.

4. Realizar tomografia computadorizada de órbita em casos de suspeita de corpo 
estranho intraocular ou laceração escleral posterior. 

5. Pode ser instilado colírio anestésico e realizada irrigação do globo ocular com solu-
ção fisiológica para assepsia. Em caso de trauma com suspeita de perda da integri-
dade do globo ocular, não aplicar pomada de epitezan ou regencel.

5. REfERênCIAS
GERSTENBLITH, A. T.; RABINOWITZ, M. P. Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital: diagnóstico 
e tratamento no consultório e na emergência. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2015. 

KANSKI, J. J. et al. Oftalmologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TUIL, E. et al. Urgências em Oftalmologia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.

26. TRAUmA OCULAR 
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6. AnExO
30) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMA OCULAR

Fratura 
orbitária

Laceração 
palpebral

Suspeita de 
laceração ou 
perfuração 

ocular

Contactar 
Serviço de 

Bucomaxilo

Contactar Serviço de 
Cirurgia Plástica 

para reparo cirúrgico

Ocluir o olho e acionar 
sobreaviso do Serviço 
de Oftalmologia para 

reparo cirúrgico

Instilar colírio anestésico 
(abrir frasco NOVO) e 

lavar delicadamente com 
SF 0,9% para assepsia. 
Não aplicar pomada.
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27 DORSALGIA 
Elaboração: Maj Joel Paulo Akerman
Revisão: Maj Claudio Feitosa de Albuquerque Junior  
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A região torácica está localizada entre duas outras regiões da coluna vertebral 
(cervical e lombar) e compreende 12 vértebras. Qualquer dor nessa região pode 
ser considerada uma dorsalgia.

Dorsalgia é o mesmo que dor nas costas. Ou seja, é a dor sentida nas costas que 
pode ser proveniente de músculos, ossos, nervos, articulações ou outras estru-
turas da coluna vertebral. Essa dor pode ser tanto constante como intermitente, 
bem como permanecer num lugar, deslocar-se ou espalhar-se para/por outras 
regiões.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Normalmente, a dor é proveniente de músculos, articulações, nervos, ossos ou 
outras estruturas próximas à coluna torácica. 

Entre as causas, podemos citar:

•	 natureza traumática – é o caso de distensões musculares, fraturas ou 
contusões na região dorsal devido a atividades em posições inadequa-
das, esforço físico exagerado ou quedas; 

•	 degenerativas – quando ocorre a degeneração de corpos vertebrais, 
discos intervertebrais e facetas articulares, normalmente em virtude do 
envelhecimento natural; 

•	 tumores – alguns tumores (malignos ou benignos) podem contribuir para o 
surgimento de dorsalgia.

Além da dor, a dorsalgia pode ser acompanhada por outros sintomas, como dificuldade 
para respirar, sensação de “pontadas” no tórax e queimação nas costas.
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Antes de iniciar qualquer tratamento, o profissional precisa obter um diagnóstico preciso do 
quadro do paciente. No exame, é indispensável a avaliação da coluna inteira, identificando a 
existência de deformidades, contraturas musculares e possíveis limitações de determinados 
movimentos. E, a partir dessa primeira etapa, o tratamento a ser empregado deverá levar em 
consideração o quadro específico daquele paciente e os fatores causais da dorsalgia.

Lesões por esforço são de longe a causa mais comum de dorsalgia, e a dor provocada por 
tais traumas geralmente retrocede em duas ou seis semanas. No entanto, quando a dorsal-
gia dura mais do que três meses, ou se ela se manifesta mais nas pernas do que nas costas, 
um diagnóstico mais específico deverá ser feito. Existem várias causas comuns de lombal-
gia e dores nas pernas: para adultos abaixo de 50 anos, incluem hérnia de disco e moléstia 
degenerativa de disco; em adultos com mais de 50 anos, causas comuns também incluem 
osteoartrite e estenose espinhal. Todavia, alguns pesquisadores acreditam que 90% das 
dores nas costas decorrem de uma síndrome de tensão nervosa, causadas por estresse 
emocional.

4. TRATAmEnTO
Existe uma grande variedade de tratamentos para dores nas costas, que incluem aplica-
ções de bolsas térmicas geladas ou de água quente nas regiões doloridas, medicações, 
injeções, exercícios físicos, etc. Somente uma minoria (estimados entre 1% e 10% dos casos) 
necessita de cirurgia. 

Os principais objetivos no tratamento da dor nas costas são:

•	 alcançar a máxima redução na intensidade da dor tão rapidamente quanto 
possível;

•	 restabelecer o paciente às suas atividades normais;
•	 auxiliá-lo a lidar com a dor residual;
•	 ajudá-lo com os efeitos colaterais da terapia;
•	 facilitar a passagem do paciente pelos impedimentos legais e sócioeconômicos 

à sua recuperação.
Nem todos os tratamentos funcionam em todas as condições ou para todos os indivíduos 
na mesma situação, e muitos descobrem que precisam tentar vários recursos terapêuticos 
para determinar qual apresenta melhores resultados.

27. DORSALGIA 
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Geralmente, acredita-se que alguma forma consistente de alongamento e exercício seja 
um componente essencial da maioria dos programas de tratamento das costas. Repouso 
total é raramente recomendado e, quando necessário, normalmente é limitado a um ou 
dois dias. Além disso, a maioria das pessoas irá se beneficiar por não empregar quaisquer 
fatores ergonômicos ou de postura que possam contribuir para a dor nas costas, tais como 
técnicas impróprias de levantamento de pesos, má postura ou apoio deficiente em camas, 
cadeiras de escritório, etc.

Também se consegue algum alívio através da aplicação de uma botija de água quente, ou 
os chamados adesivos (emplastros), de forma a criar calor na zona afetada. Massagear a 
área afetada é outra forma de amenizar a dor nas costas.

5. REfERênCIAS
ROCHA, R. Dorsalgia. Disponível em: <http://www.drrobertorocha.com.br/doencas/dorsalgia.html>. Acesso 

em: out. 2016.

RPG SOUCHARD: Dorsalgia: causas e tratamento. Disponível em: <http://www.rpgsouchard.com.br/

pacientes/dorsalgia-causas-tratamento/>. Acesso em: out. 2016.
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6. AnExO
31) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À DORSALGIA

RX de coluna dorsal

Exame físico

Sim Não

Sala de 
medicação

Sala de 
medicação

Ambulatório

Fisioterapia

Dorsalgia?
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28 EnTORSE DE JOELHO 
Elaboração: Maj Joel Paulo Akerman
Revisão: Maj Claudio Feitosa de Albuquerque Junior 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A entorse do joelho ocorre quando um ou mais ligamentos são estirados e ocor-
re uma laceração das fibras. As lesões podem ser parciais ou lesões ligamentares 
completas. Também podem se associar a lesões meniscais e da cartilagem.

Existem quatro principais ligamentos na articulação do joelho. No centro da arti-
culação estão os dois ligamentos cruzados – anterior e posterior (LCA e LCP). Nos 
lados da articulação existem os dois ligamentos colaterais – o medial e o lateral 
(LCM e LCL). Esses cabos fibrosos trabalham juntos para manter estável a articula-
ção do joelho e protegê-lo de lesões.

Uma entorse no joelho significa simplesmente que pelo menos um dos liga-
mentos foi estirado além do limite fisiológico e algumas ou todas as fibras foram 
danificadas.

Isso ocorre devido a uma força aplicada sobre a articulação, como, por exemplo, 
uma torção súbita do joelho ao cair de maneira desajeitada ou durante a prática 
de esportes.

Raramente as crianças sofrem entorse no joelho.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os seguintes fatores aumentam a chance de desenvolvimento de uma entorse no joelho:

•	 prática de esportes, como futebol, vôlei, esqui, basquete, corrida, etc.

•	 casos de má coordenação, perda de equilíbrio, insuficiente flexibilidade ou 
sobrecarga de força para músculos e ligamentos.

27. DORSALGIA 
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
•	 O médico pergunta ao paciente os sintomas e como aconteceu a lesão.
•	 O joelho deve ser monitorado durante a consulta para avaliar a estabilidade da 

articulação e a intensidade da dor.
•	 A localização da dor pode ajudar a determinar qual ligamento do joelho é 

esticado.
•	 Se a dor no joelho é medial (lado interior do joelho) indica o ligamento colateral 

medial (LCM), que é o mais comum.
•	 A dor no lado externo do joelho indica um estiramento do ligamento colateral 

lateral.
•	 Os sintomas mais comuns de uma entorse no joelho são: dor, edema e hema-

toma. Se a lesão é grave, pode haver instabilidade da articulação e o paciente 
sente que o joelho “falseia”.

•	 A lesão pode causar um ruído semelhante a um “crack”; nesse caso, talvez exis-
tam lesões no menisco ou nos ligamentos.

•	 Os sintomas podem ser sentidos imediatamente ou após o acidente, mas, às 
vezes, podem ocorrer dias depois.

•	 Radiografias de joelho e RM de joelho.

4. TRATAmEnTO
A avaliação médica determinará a necessidade de um tratamento mais longo com uso de 
muletas ou, mais raramente, a imobilização por curto período de tempo. A cirurgia é indi-
cada apenas em casos graves quando existe lesão dos ligamentos cruzados e/ou associado 
a lesões meniscais condrais e colaterais. Nos casos leves, apenas a limitação da atividade 
pode ser suficiente e o uso de medicamentos fica a critério do médico. A recuperação da 
lesão deve atingir três objetivos: recuperar o movimento, recuperar a força e recuperar o 
equilíbrio. 

4.1. Recuperação dos movimentos
Primeiro, movimente a perna para cima e para baixo por dez vezes e repita essa série por 
três vezes após um intervalo, no limite da dor. Isso deve ser feito pela manhã, à tarde e à 
noite, durante cinco a dez dias, até que seja possível realizar praticamente todo o movi-
mento sem incômodo. Alongue os músculos de trás da coxa e da panturrilha, inclinando o 
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corpo para a frente e também contra uma parede, como se quisesse empurrá-la, durante 
oito a dez segundos, por três vezes em cada perna, três vezes ao dia. 

4.2. Recuperação da força
Quando quase todo o movimento estiver recuperado, comece a fazer exercícios de força 
com o peso da própria perna, levantando-a e abaixando-a lentamente por dez vezes, 
durante dez segundos, para cima e para trás, de barriga para baixo. Repita por três vezes, 
em três períodos do dia. Conforme for ficando mais fácil, coloque pequenos pesos (250 g) 
e faça esses exercícios durante duas até seis semanas, dependendo da gravidade da lesão. 

4.3. Recuperação do equilíbrio
À medida que recuperar a força com esses exercícios, fique em uma perna só como se esti-
vesse se equilibrando em uma “corda bamba”. Conforme for ficando mais fácil, faça peque-
nos saltos para cima e depois para os lados. Após esses exercícios, aplique gelo.

5. REfERênCIAS
FISIOTERAPIA PARA TODOS. Dor no joelho. Entorse no joelho. Disponível em: <http://www.fisioterapiapa-

ratodos.com/p/dor-no-joelho/entorse-no-joelho/>. Acesso em: set. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD - INTO. Torção de Joelho. 

Disponível em: <https://www.into.saude.gov.br/conteudo_janela.aspx?id=148>. Acesso em: set. 2016.
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6. AnExO
32) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À ENTORSE DE JOELHO
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RX de joelho
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medicação

Sala de gesso 
(imobilização)

Sala de gesso 
(imobilização)

Pré-operatório Fisioterapia

Sala de 
medicação

Centro cirúrgico

Ambulatório 
(RNM do joelho)

Lesão ligamentar 
ou meniscal?
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29 EnTORSE DE TORnOZELO  
Elaboração: Maj Joel Paulo Akerman
Revisão: Maj Claudio Feitosa de Albuquerque Junior 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A entorse de tornozelo é uma torção do pé muito comum, representando mais 
de 85% das lesões no local. Na maioria dos casos, ocorre uma pequena lesão sem 
ruptura de ligamentos e com bom prognóstico terapêutico. É muito frequente em 
atletas de esportes que exigem movimentos bruscos, de torção e/ou corrida.

As entorses mais comuns são em inversão do pé, que força a articulação para 
dentro. Neste caso, pode haver lesão em algum dos ligamentos que unem a fíbula 
aos ossos do pé (talofibular anterior e posterior e calcaneofibular).

Já as entorses em eversão do pé, quando há uma força do pé para fora, podem 
afetar o ligamento deltoide. Essas lesões são mais raras, devido, principalmente, 
à espessura e à resistência desse ligamento. Porém, quando rompido, há uma 
maior gravidade, aumentando o tempo de recuperação. As lesões são divididas 
em três graus:

grau I – estiramento dos ligamentos, sem ruptura. Leve. Pouca dor e 
pouco edema;

grau II – ruptura parcial dos ligamentos e alguma instabilidade. Moderada. 
Com dor, edema, hematoma;

grau III – lesão ligamentar total com instabilidade e podendo se associar a 
fraturas. Severa.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Em todos os casos, é necessário certo período de repouso, com uso de gelo e compres-
sas. A reabilitação se faz necessária, principalmente nos casos de nível três, cujos 
exercícios de reabilitação podem envolver movimentos ativos dentro da amplitude de 
movimento, ou movimentos controlados da articulação do tornozelo sem resistência. 
Exercícios na água podem ser usados se os exercícios de fortalecimento em solo forem 

28. EnTORSE DE JOELHO
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muito dolorosos. Exercícios de membros inferiores e atividades de endurance são adiciona-
dos conforme tolerados. 

Propriocepção é muito importante, pois a falta dela é uma das principais causas de repe-
tição da entorse e instabilidade da articulação do tornozelo. Quando a dor cessar, outros 
exercícios podem ser adicionados, como os de agilidade. O objetivo é aumentar a força e a 
amplitude de movimento; com o tempo, o equilíbrio melhora.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
A entorse do tornozelo causa a lesão ligamentar mais comum entre os esportistas. Lesão 
ligamentar é à lesão dos ligamentos, fortes bandas de tecido fibroso que servem para 
manter os ossos juntos e a articulação estável. Normalmente, ocorre durante atividades 
como andar, correr ou saltar. As entorses (vulgo “torções”) do tornozelo chegam a repre-
sentar 25% de todas as queixas ortopédicas, ocorrendo uma lesão por dia para cada 10.000 
pessoas, isto é, 18.000 entorses por dia ou 750 entorses por hora no Brasil.

O movimento forçado do tornozelo e do pé para dentro em direção à linha média do corpo, 
ultrapassando o limite de resistência dos ligamentos, resulta em danos a essas estruturas. 
Cerca de 90% das lesões ocorrem dessa maneira, pela inversão forçada do tornozelo.

Seis semanas após a entorse de tornozelo, deve-se esperar 90% de bons resultados e o 
retorno a um bom nível de função. No entanto, é possível que existam alguns sintomas 
residuais de dor ou instabilidade da articulação do tornozelo. Mesmo após seis meses 
ainda há uma chance de 20 a 30% dos pacientes sofrerem com algum grau de desconforto 
ou leve instabilidade da articulação.

Fazem parte da abordagem diagnóstica, além do exame físico, as radiografias de tornozelo, 
ultrassonografia, RM de tornozelo e, em alguns casos, TC de tornozelo.

4. TRATAmEnTO
O diagnóstico de entorse de tornozelo geralmente é feito na avaliação do médico, que irá 
perguntar sobre o evento causador das dores no tornozelo. Poderá ser feita a palpação da 
região dolorida para investigar a possível ruptura de algum ligamento da região ou fratura 
associada, além da análise de exames de imagem (que podem excluir a possibilidade de 
lesão). As lesões grau III são sempre cirúrgicas.
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Uma forma de prevenir a entorse de tornozelo durante a prática de esportes é utilizar torno-
zeleiras aircast, pois elas aumentam a proteção nos tornozelos e estabilizam a articulação, 
diminuindo o risco de lesões. São indicadas, principalmente, para esportes de alto impacto 
que oferecem grande risco de lesões, como o basquete e o vôlei.

Logo após a entorse, deve-se evitar aplicar força nos pés, pois pode agravar o grau da lesão 
no tornozelo. Outras medidas também podem ser tomadas:

•	 elevação do tornozelo para diminuir o inchaço da região;
•	 compressão e aplicação de gelo na área afetada;
•	 em alguns casos, pode ser necessária a imobilização do tornozelo com tala 

engessada ou bota imobilizadora;
•	 maior atenção quanto aos desníveis dos terrenos para evitar novas entorses;
•	 diminuição da carga no tornozelo com o uso de muletas ou bengalas quando 

houver muita instabilidade;
•	 anti-inflamatórios e analgésicos, com prescrição médica;
•	 fisioterapia para melhorar a estabilização dos músculos do tornozelo e reabili-

tar a articulação;
•	 uso de palmilhas “Pés Sem Dor”.

5. REfERênCIAS
CLÍNICA DECKERS. Entorse do Tornozelo. Disponível em: <http://www.clinicadeckers.com.br/html/orien-

tacoes/ortopedia/034_entorse_tornozelo.html>. Acesso em: out. 2016.

CUF. Lesões do pé e tornozelo-Entorse do tornozelo. Disponível em: <https://www.saudecuf.pt/despor-

to/lesoes/lesoes-do-pe-e-tornozelo/entorse-do-tornozelo>. Acesso em: out. 2016..

PÉS SEM DOR. Entorse de tornozelo. Disponível em: <http://www.pessemdor.com.br/dores/diagnostico-

-de-dores/entorse-de-tornozelo/>. Acesso em: out. 2016.
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6. AnExO
33) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À ENTORSE DE TORNOZELO
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30 LUxAÇÃO DE OmBRO  
Elaboração: Maj Joel Paulo Akerman
Revisão: Maj Claudio Feitosa de Albuquerque Junior 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A luxação, em termos médicos, é definida como a perda do contato articular, isto é, 
a separação de dois ossos que costumam estar em íntimo e contínuo contato por 
meio de uma área lisa e deslizante chamada de cartilagem. 

A luxação do ombro ocorre quando uma força extrema supera os mecanismos 
estabilizadores (lábio, cápsula e manguito) e desloca a cabeça do úmero para fora 
da glenoide. Chamamos de subluxação quando o úmero retorna à posição origi-
nal sozinho após o deslocamento. 

Essas circunstâncias podem ocasionar lesões dos tecidos. Na maioria das vezes, os 
danos serão no lábrum e nos ligamentos. Em pacientes acima dos 40 anos, além 
do lábrum, os tendões do manguito rotador também podem ser lesados, o que 
torna a luxação mais grave.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Em muitos casos, o paciente não se recorda ou não sabe como foi o trauma. Na 
luxação anterior, o úmero é deslocado para a frente. O tipo de luxação em que o 
úmero é deslocado para trás é chamada de luxação posterior, que é muito mais rara 
(menos de 10% dos casos de luxação) e ocorre após convulsões, choques elétricos 
ou acidentes automobilísticos em que o paciente estava com o braço esticado no 
volante e sofreu um trauma súbito.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Após a primeira luxação, o lábrum e os ligamentos sofrem algum grau de lesão. Em indivíduos 
com frouxidão ligamentar, a luxação pode ocorrer mesmo sem um trauma importante e pode 
gerar apenas o alongamento dos ligamentos ou lábrum, sem lesões mais graves. Na maioria 
dos indivíduos e naqueles com algum trauma, as luxações geram lesões no lábrum e/ou nos 
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ligamentos. Esses tecidos deveriam cicatrizar em uma posição normal para que o paciente não 
sofresse novos deslocamentos. Infelizmente, essa cicatrização não ocorre na maioria dos casos 
e, quando ocorre, os tecidos cicatrizam em uma posição anormal. 

Se não ocorrer a cicatrização, o ombro poderá luxar novamente, gerando a chamada luxa-
ção recidivante ou instabilidade glenoumeral.

4. TRATAmEnTO
Ocorrido o deslocamento, o objetivo inicial é a redução do ombro – colocar o ombro no 
lugar. Isso deve ser feito por um médico e apenas após avaliação clínica e radiográfica. 
Analgésicos, infiltrações ou mesmo anestesia podem ser realizadas para diminuir a dor 
durante o procedimento. Após a redução, uma nova radiografia deve ser realizada para 
certificar que o procedimento foi realizado de maneira correta. O paciente deve utilizar 
tipoia. O período de tempo e o tipo de tipoia recomendados serão determinados pelo 
médico, de acordo com a gravidade da luxação, a idade do paciente e sua assiduidade 
na prática de atividade física. Exames subsidiários, como a ressonância nuclear magnética 
(RNM), podem ser necessários para avaliar lesões associadas.

Em pacientes de menor demanda, de maior idade ou em casos de menor gravidade, o 
tratamento inicial será baseado no uso de tipóia, analgésicos e anti-inflamatórios, seguido 
pela adequada reabilitação. Àqueles que apresentam grande frouxidão ligamentar, sem 
lesão do lábrum ou dos ligamentos, o tratamento não operatório é o mais indicado e a 
reabilitação deve ter um período mais longo.

A reabilitação, realizada tradicionalmente através de fisioterapia, tem diversos objetivos. O 
paciente deve ser orientado a evitar posições de risco para novas luxações. Gelo pode ser 
aplicado para diminuir o processo inflamatório. Inicialmente, o tratamento foca na recupe-
ração da mobilidade do ombro. Em seguida, deve centralizar no fortalecimento muscular, 
com especial atenção aos músculos que formam os tendões do manguito rotador e aos 
músculos estabilizadores da escápula. A reabilitação pode ser necessária durante um ou 
dois meses. Depois dessa fase, o indivíduo precisa continuar o fortalecimento muscular 
- com um treinamento domiciliar ou em academia, mas sempre com muita atenção para 
evitar movimentos que podem causar a luxação ou subluxação. Em muitos casos, esse 
tratamento pode auxiliar na estabilização do ombro.
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4.1. Tratamento Cirúrgico
Pacientes com lesões do lábrum, lesões ósseas associadas, lesões dos tendões do 
manguito rotador, ou, ainda, pessoas com alta demanda (como, por exemplo, atle-
tas de esportes de arremesso) podem receber indicação de tratamento cirúrgico. 

A cirurgia também é recomendável àqueles que sofrem casos recorrentes de luxa-
ção ou subluxação, sem melhora com o tratamento conservador. 

Indivíduos com maior risco de luxação (jovens, esportistas ou pessoas com 
demanda elevada) podem precisar de tratamento cirúrgico após o primeiro episó-
dio. Existem diversos estudos avaliando as vantagens e os riscos x benefícios da 
cirurgia nesse caso. A conclusão é que é vantajoso partir para a cirurgia, mesmo 
após um único episódio de luxação.

Existem diversos tipos de cirurgia para o tratamento da luxação recidivante de 
ombro. Neste artigo, serão citados os dois tipos de cirurgia mais comumente reali-
zados na atualidade. Para a maioria dos casos, o tratamento pode ser realizado por 
via artroscópica, com 3 ou 4 orifícios de 1cm no ombro e o uso de equipamentos 
específicos para um procedimento pouco invasivo. Nesse procedimento, são reali-
zados o reparo do lábrum (tecido avulsionado ou mal cicatrizado após as luxações) 
e a capsuloplastia (retensionamento da cápsula articular e dos ligamentos glenou-
merais) através de âncoras (pequenos parafusos absorvíveis que são presos ao osso 
de um lado e têm fios de sutura no outro lado). Com a reinserção, é possível a cica-
trização dos ligamentos e do lábrum em uma boa posição, apresentando um alto 
índice de sucesso. 

Em indivíduos com consideráveis lesões ósseas da glenoide (acima de 25%), o 
tratamento através do reparo labral por artroscopia não apresenta uma taxa de 
sucesso satisfatória, falhando em até 60% dos casos. Nesses casos, é mais recomen-
dada a cirurgia de bloqueio ósseo. Em um dos bloqueios mais eficazes e seguros, 
conhecido como Cirurgia de Bristow ou de Latarjet, o osso coracoide, localizado 
próximo à articulação do ombro, é movido e fixado na borda da glenoide (local em 
que houve lesão óssea), aumentando a área óssea e tensionando de modo dinâ-
mico um dos músculos do manguito rotador. É uma cirurgia realizada com maior 
frequência em países onde são disputados esportes competitivos de alto impacto 
no ombro, como na França, por causa do rugby. O procedimento apresenta alto 
índice de sucesso, mas ainda é realizado por via aberta, com incisões na pele de 5 

30. LUxAÇÃO DE OmBRO ORTOPEDIA
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a 8 cm. Existem estudos para sua realização por artroscopia, mas o método ainda 
não é seguro o bastante para ser realizado de rotina. Ainda há outros métodos 
que podem ser empregados para o tratamento da luxação recidivante, tais como: 
o procedimento de Remplissage para lesões ósseas da cabeça do úmero; a capsu-
loplastia, recomendada para instabilidade multidirecional em pacientes com frou-
xidão ligamentar; ou a fixação de fraturas associadas com âncoras ou parafusos.

5. REfERênCIAS
FISIOTERAPIA PARA TODOS. Inflamação das articulações - Luxação no ombro. Disponível em:<http://www.
fisioterapiaparatodos.com/p/inflamacao-das-articulacoes/luxacao-ombro>. Acesso em : ago./2016.

GRACITELLI, Mauro. Luxação de Ombro. Disponível em: <http://maurogracitelli.com/blog/luxacao-ombro> 
Acesso em: ago 2016.

30. LUxAÇÃO DE OmBRO
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6. AnExO
34) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À LUXAÇÃO DE OMBRO

Sim Não

RX de ombro

Exame físico

Sim Não

Sala de 
medicação

Centro Cirúrgico 
(anestesia)

Imobilização
com tipoia

Pré-operatório Fisioterapia

Redução da 
luxação do ombro

Imobilização 
com tipoia

Ambulatório 
(RNM do ombro)

Sala de 
medicação

Centro 
Cirúrgico

Entorse?

Cirúrgico?
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31 TORCICOLO
Elaboração: Maj Joel Paulo Akerman
Revisão: Maj Claudio Feitosa de Albuquerque Junior 
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O torcicolo é uma contração involuntária dos músculos do pescoço provocada por 
má postura ao dormir ou ao utilizar o computador, por exemplo, causando dor no 
lado do pescoço e dificuldade para mexer a cabeça.

Normalmente, o torcicolo pode ser curado com tratamentos caseiros, como 
compressas mornas e massagem; no entanto, em alguns casos pode ser necessá-
rio consultar um ortopedista para iniciar o uso de remédios, como anti-inflamató-
rios e relaxantes musculares.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os sintomas do torcicolo incluem, principalmente, dor no pescoço e limitação 
para movimentar a cabeça. Além disso, também pode acontecer que um ombro 
fique mais elevado ou que o rosto se apresente assimétrico.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
É comum que os sintomas de torcicolo surjam de manhã devido à má postura ao 
dormir, mas também costumam acontecer depois de ir à academia por causa de 
esforço exagerado no pescoço ao fazer abdominais incorretamente, por exemplo.

4. TRATAmEnTO
O tratamento para torcicolo consiste em aliviar a contração dos músculos do pescoço e, 
por isso, é recomendado:

•	 colocar uma compressa morna no local durante 20 minutos; 
•	 aplicar uma pomada anti-inflamatória, como Diclofenaco creme, no local 

afetado;
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•	 uso de anti-inflamatórios e miorrelaxantes;
•	 uso de colar cervical nos casos mais severos;
•	 fazer uma massagem leve sobre o músculo afetado no sentido do ombro para 

a orelha;
•	 evitar forçar o pescoço para a posição contrária à do torcicolo.

5. REfERênCIAS
TUA SAÚDE. Doenças ortopédicas – Torcicolo. Disponível em: <http://www.tuasaude.com/torcicolo/>.

Acesso em: ago. 2016.

SAÚDE BEM ESTAR. Como evitar o torcicolo. Disponível em: <http://saude.ig.com.br/bemestar/

como+evitar+o+torcicolo/n1237782059904.html>. Acesso em set. 2016.
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31. TORCICOLO

6. AnExO
35) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TORCICOLO

RX de coluna cervical

Exame físico

Sim Não

Sala de 
medicação

Sala de gesso 
(colar cervical)

Ambulatório

Sala de 
medicação

Torcicolo?

ORTOPEDIA
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32 ABSCESSO PERIAmIGDALIAnO 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
É a principal complicação da amigdalite bacteriana. Ocorre uma extensão da infec-
ção tonsilar para o espaço periamigdaliano, gerando acúmulo de secreção puru-
lenta que culmina nas manifestações clínicas clássicas, como trismo, voz abafada 
e odinofagia.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Relato de odinofagia, febre alta e prostração, refratários ao tratamento clínico 
inicial. Voz característica de obstrução parcial orofaríngea. Trismo. Abaulamento/
assimetria orofaríngea.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Oroscopia com visualização de abaulamento de pilar anterior amigdaliano, geral-
mente unilateral, com deslocamento da úvula contralateralmente e abaulamento 
do palato mole.

4. TRATAmEnTO

4.1. Drenagem 
O ponto ideal de punção de um abscesso peritonsilar seria no palato mole, em um 
ponto de cruzamento de duas linhas imaginárias que passam horizontalmente pela 
raiz da úvula e  verticalmente pela inserção do pilar palatoglosso ipsilateral.

4.2. Antibioticoterapia
Antibioticoterapia sistêmica realizada por 10 dias (Amoxicilina-Clavulanato VO), asso-
ciada a corticoterapia em dose anti-inflamatória por 5 dias. Esse procedimento pode 
ser realizado em adultos cooperativos, sem necessidade de sedação ou internação 
hospitalar. Em casos de pacientes adultos com sinais de toxemia ou complicações, ou em 
casos pediátricos, sugere-se internação hospitalar pela otorrinolaringologia.

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
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32. ABSCESSO PERIAmIGDALIAnO

6. AnExO
36) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A ABSCESSO PERIAMIGDALIANO

Oroscopia

Odinofagia, disfagia, febre, 
linfonodomegalia cervical

Hiperemia na 
orofaringe, aumento 

das amígdalas e placas 
eritemato-pultáceas

Amigdalite 
aguda

Antibioticoterapia 
oral

Abscesso 
periamigdaliano

Antibioticoterapia 
venosa e drenagem 

cirúrgica

Hiperemia na 
orofaringe, aumento 

das amígdalas e placas 
eritemato-pultáceas, 

e abaulamento do 
palato mole
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32. ABSCESSO PERIAmIGDALIAnO

33 CORPO ESTRAnHO nA fARInGE 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Correlação dos sintomas com ingestão acidental de ossos, espinhas, espetos, etc. 
Objetos estranhos e partes de alimentos podem causar desconforto na garganta 
e ter um efeito nocivo sobre a sua mucosa. A presença de corpos estranhos na 
faringe pode causar infecções e levar a obstrução e asfixia, além de desencade-
ar sensação de corpo estranho, disfagia, salivação excessiva, náuseas e vômitos. 
O diagnóstico é baseado na anamnese em resultados de estudos radiológicos e 
exames de imagem laringoscópica. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Relato de odinofagia e sensação de corpo estranho, classicamente referido em 
posição superior à cartilagem cricóidea.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Oroscopia e/ou laringoscopia indireta, evidenciando o corpo estranho em oro/
hipofaringe.

4. TRATAmEnTO
Remoção sob visualização direta, laringoscopia indireta ou laringoscopia direta.

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
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6. AnExO
37) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A CORPO ESTRANHO NA FARINGE

Disfagia, salivação, 
náuseas e vômito

Visualizar 
por oroscopia ou 

laringoscopia

Remover

Correlacionar 
com a ingestão 

acidental de 
ossos, espinhas, 

espetos, próteses 
e outros.

Visualização direta 
por oroscopia ou 

laringoscopia com 
anestesia tópica

33. CORPO ESTRAnHO nA fARInGE
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34 CORPO ESTRAnHO nO nARIZ 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Geralmente ocorre com crianças, que podem ficar com um objeto estranho no 
nariz durante bastante tempo sem que os pais estejam conscientes do problema. 
O objeto pode ser eventualmente descoberto numa visita ao médico ocasionada 
por uma irritação nasal, sangramento, infecção ou dificuldade de respirar.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Relato de obstrução e/ou secreção nasal unilateral. Odor fétido característico. 
Frequentemente, uma queixa referida pelos pais.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Identificação do corpo estranho por rinoscopia anterior com espéculo nasal e luz 
frontal. 

Administração de 3 gotas de vasoconstritor tópico nasal e utilização de otoscópio 
como rinoscópio podem ser de grande valia em casos de prováveis corpos estranhos 
em regiões posteriores (mais raros). Radiografias em casos de suspeita de objetos 
metálicos posteriores. Pode-se lançar mão da nasofibroscopia em casos excepcionais.

4. TRATAmEnTO
Anestesia tópica (Lidocaína 10% em spray), remoção sob visualização direta com 
sonda de Itard de pequeno calibre ou com utilização de ganchos especiais atraumáti-
cos. Objetos metálicos podem ser removidos com uso de estilete imantado. 

Lavagem nasal com solução fisiológica após a remoção (para casa).

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.

33. CORPO ESTRAnHO nA fARInGE
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6. AnExO
38) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A CORPO ESTRANHO NO NARIZ

Obstrução ou 
secreção nasal 

fétida unilateral

Objetos metálicos 
poder ser retirados com 

estilete imantado

Identificação do 
corpo estranho 
por rinoscopia e 

luz frontal

Remoção do corpo estranho sob 
visualização direta após uso de 

gotas com vasoconstritor nasal e 
anestesia tópica

Retirada do corpo estranho 
com ganchos atraumáticos 

ou sonda de Itard

Após a remoção, 
orientar lavagem nasal com 

solução fisiológica
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35 CORPO ESTRAnHO nO OUVIDO 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
As crianças podem colocar muitos objetos pequenos diferentes nos seus próprios ouvi-
dos ou nos ouvidos de outras crianças. Por vezes, um inseto pode rastejar ou voar para 
dentro do canal auditivo. Quer seja a extremidade de uma haste flexível ou um peque-
no brinquedo, bicos de lápis, tampas de canetas, plásticos, pedaços de tampões de 
silicone, é frequente que aquilo que entra no canal auditivo não saia facilmente.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Plenitude aural, otalgia e hipoacusia ipsilaterais. Correlação dos sintomas com a 
introdução de objetos diversos na orelha. 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Identificação do corpo estranho por otoscopia.

4. TRATAmEnTO
•	 Corpos estranhos diversos: remoção sob lavagem otológica.
•	 Corpos estranhos metálicos: retirada com estilete imantado.
•	 Objetos/grãos localizados no terço externo do Meato Acústico Externo 

(MAE): retirados com pinça jacaré ou gancho.
Em casos de corpos estranhos muito internalizados, com evidências de manipulação 
prévia inadequada e falta de cooperação do paciente (crianças agitadas, adultos não 
cooperativos), aconselha-se a remoção em centro cirúrgico sob sedação/anestesia geral 
e otomicroscopia realizada por otorrinolaringologista.

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.

34. CORPO ESTRAnHO nO nARIZ
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6. AnExO
39) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A CORPO ESTRANHO NO OUVIDO

Plenitude aural, 
otalgia e hipoacusia, 

geralmente 
unilateral

Retirar com pinça 
tipo jacaré 

ou ganchos

Confirmação da 
presença de corpos 

estranhos sob 
otoscopia

Corpo estranho 
metálico

Retirar com 
estilete imantado

Corpos estranhos 
diversos

Retirar com 
lavagem otológica

Objetos/grãos 
no terço externo do 

conduto auditivo
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36 EPISTAxE 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Sangramento nasal anterior ou posterior. Epistaxe é uma alteração da hemostasia 
nasal. Trata-se da mais frequente urgência otorrinolaringológica. A grande maioria 
dos episódios é autolimitada, não necessitando de intervenção médica. 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Relato de sangramento de volume variável pelo nariz.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Rinoscopia anterior ou endoscopia nasal (sob aspiração): identificação de foco 
sangrante.

4. TRATAmEnTO
•	 Pacientes admitidos pela triagem com pico hipertensivo e histórico de 

epistaxe: avaliar pressão arterial.
•	 Ponto de hemorragia encontrado: cauterização química (se de pequena 

monta) ou elétrica com aspirador-cautério.
•	 Sangramento profuso, impossibilitando identificação do ponto sangrante: 

tamponamento nasal, a ser mantido por, no mínimo, 48 horas. 

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.

35. CORPO ESTRAnHO nO OUVIDO



166

36. EPISTAxE

6. AnExO
40) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A EPISTAXE

Internação Cirurgia de 
ligadura arterial

A hemorragia 
cessou?

Sim

Tamponamento 
posterior

Não

Hemorragia nasal 
que pode se 

exteriorizar pelas 
narinas e pela boca

Epistaxe 
anterior

Não parou a 
hemorragia

Epistaxe posterior

Avaliar sinais de 
comprometimento 

hemodinâmico

Avaliar possível causa 
(traumas, infecções, 

medicamentos ou outras 
patologias sistêmicas)

Tamponamento 
anterior
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36. EPISTAxE

37 LABIRInTOPATIAS 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
Os sintomas vestibulares podem ocorrer com aspectos sindrômicos, sensação anor-
mal, irreal, objetiva ou subjetiva de deslocamento ou giro dos objetos ou pessoas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
As vertigens de instabilidades ou desequilíbrios por distúrbios da orelha interna 
podem, ainda, ser classificadas em:

2.1. Vertigens por disfunções da orelha interna:
•	 vertigem posicional paroxística benigna (VPPB);
•	 doença de Ménière;
•	 neuronite vestibular;
•	 disfunção vestibular bilateral;
•	 causas de disfunções vestibulares bilaterais;
•	 drogas ototóxicas.

2.2. Vertigens por distúrbios neurológicos:
•	 lesões de tronco cerebral;
•	 degenerações cerebelares;
•	 vertigens de origem cervical;
•	 epilepsias;
•	 toxicidade pelo lítio;
•	 lesões e ataques transientes isquêmicos;
•	 ataxias não localizadas no idoso.
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Avaliação clínica e exames otoneurológicos (testes de Romberg, Romberg sensibilizado e 
Unterberger).

4. TRATAmEnTO
O tratamento é sintomático e os medicamentos utilizados são, principalmente, para náuse-
as (antieméticos) e depressores vestibulares. As medicações indicadas são Ativan® (loraze-
pam), Fenergan® (cloridrato de prometazina) e Valium® (diazepam). Quando ocorre infec-
ção viral, pode-se utilizar antivirais, aciclovir ou uma droga similar. Esteroides (prednisona, 
metilprednisona ou Decadron®) são utilizados em alguns casos. 

Labirintite aguda é tratada com a mesma medicação de neurite vestibular e mais um antibi-
ótico, como amoxicilina se houver evidências de otite média, dor de ouvido ou anormalida-
de na otoscopia sugerindo fluidos ou hiperemias ou pus na orelha média. Ocasionalmente, 
pacientes com náuseas e vômitos que não podem ser controlados devem ser internados 
para realizar hidratação com infusões de líquidos intravenosos. Geralmente, a internação 
é breve, o suficiente para reidratação e medicações efetivas para prevenção dos vômitos.

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
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37. LABIRInTOPATIAS

6. AnExO
41) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A LABIRINTOPATIAS

Cefaleia e 
migrâneas

Vertigem

Vertigem 
central

Acionar 
neurologista

Vertigem 
periférica 

(labirintopatia)

Administrar 
antieméticos 
e depressores 
vestibulares

Síncope

Sim

Sim

Não

Não

Tontura

Testes 
labirínticos 
positivos?

Queda de pressão 
arterial, fraqueza, 

sudorese e palidez?

Vertigem; nistagmo 
atípico, não fatigável; e/ou 

sintomas neurológicos

Marcha 
desequilibrada 

em idosos

Vertigem; nistagmo 
horizontal, fatigável; e/ou 

sintomas auditivos
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38 TRAUmA DE fACE 
Elaboração: 1º Ten Priscila Castricini Mendonça Pimentel
Revisão: Cap Marcelo Nogueira da Silva
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O trauma de face pode ser aberto ou fechado, podendo atingir a dentição, os seios 
da face, os olhos e o cérebro.

Na Otorrinolaringologia, avalia-se especificamente a região nasal.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Histórico de trauma nasal, evoluindo com epistaxe (geralmente autolimitada), dor 
local, edema em pirâmide nasal e obstrução nasal. Frequentemente, se observa 
laterorrinia e/ou afundamento em dorso.

3. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
O diagnóstico é clínico, através do histórico somado à identificação de crepitação 
à mobilização do dorso nasal. Radiografia de ossos próprios nasais pode ser útil 
em alguns casos (geralmente, apenas como forma de documentação da fratura). 
Em casos de traumas mais extensos de face, solicitar tomografia computadorizada 
de face pela probabilidade de outras fraturas associadas.

Avaliar hematoma septal.

4. TRATAmEnTO
•	 Fraturas “alinhadas”, na ausência de deformidades  estéticas sem desvio 

septal traumático obstrutivo, devem ser tratadas de forma conservadora. 
AINH oral, gelo local e proteção solar (até o fim do edema e dos hematomas) 
geralmente são suficientes.

•	 Fraturas com deformidades estéticas (desvio da pirâmide ou afundamento) 
ou com obstrução nasal severa, sem edema importante, devem ser tratadas 
por otorrinolaringologistas/cirurgiões bucomaxilofaciais.

5. REfERênCIA
CALDAS NETO, S. Tratado de Otorrinolaringologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
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6. AnExO
42) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMA DE FACE

Trauma 
aberto

Tratamento 
cirúrgico

Tratamento 
conservador

Sim Não

Dor nasal e facial, laterorrinia, 
afundamento de 

dorso nasal, edema de face, 
epistaxes e obstrução 

Radiografia/tomografia de 
ossos próprios do nariz

Fraturas com deformidade 
e obstrução nasal?

Trauma 
fechado

38. TRAUmA DE fACE
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39 CÓLICA REnAL
Elaboração: Cap Marcio Pereira Carneiro; Ten Thiago Ayupe Mota
Revisão: Maj Antonio Luiz Monteiro de Albuquerque
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A cólica renoureteral é uma das urgências urológicas mais frequentes, atingindo 
na maioria indivíduos entre 20 e 50 anos, em uma proporção aproximada de três 
homens para cada mulher. Apresenta-se como uma das dores mais intensas da 
medicina, exigindo, dessa forma, atendimento efetivo em sua suspeita diagnós-
tica, alívio da dor, confirmação diagnóstica e tratamento definitivo. Na grande 
maioria dos casos, é causada pela migração de cálculo pelo ureter. A formação de 
cálculos urinários é a terceira afecção mais comum do trato urinário, sendo exce-
dida somente pelas infecções e pelas doenças prostáticas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
O paciente geralmente se apresenta com queixas de dor intensa, eventualmente 
acompanhadas de infecção ou hematúria. A dor é o principal sintoma referido, 
com localização lombar, forte intensidade tipo cólica, com irradiação para o abdo-
me anterior, o hipogástrio e a genitália. Depende da localização e/ou da movi-
mentação do fator obstrutivo, podendo estar acompanhada de náuseas, vômitos, 
hematúria e sintomas irritativos vesicais, principalmente quando a obstrução se faz 
em ureter terminal.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA

3.1. Exames laboratoriais
•	 Urina – parcial e urocultura, verificando presença ou não de infecção, hema-

túria e cristalúria. Em pacientes selecionados, após o tratamento emergencial 
da cólica nefrética, em consequência da confirmação do diagnóstico de litía-
se, especialmente se esta for recorrente, é cabível realizar estudo metabólico 
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da urina de 24 horas: cálcio, oxalato, creatinina, citrato, fósforo, sódio, ácido 
úrico e magnésio.

•	 Sangue – hemograma, creatinina e, na história do paciente com litíase de repe-
tição, pode ser solicitado cálcio, fósforo e ácido úrico.

3.2. Exames de imagem
Na grande maioria dos casos de cólica renoureteral o fator causal é a migração de um 
cálculo ao longo do ureter.

A determinação da localização e do tamanho do cálculo é fundamental para a terapêuti-
ca, assim como um eventual diagnóstico diferencial. Com a possibilidade do uso da ultra-
-sonografia, muitas vezes no ato da primeira consulta, pode-se determinar o fator causal ou 
a presença de dilatação ureteropiélica. A sequência de investigação compreende:

•	 radiografia simples de abdome – 85% das vezes demonstra presença de litíase. 
Lembrar cálculos rádiotransparentes de cistina e ácido úrico;

•	 ultrassonografia – como investigação inicial, associada ou não aos raios X, são 
exames que se complementam;

•	 tomografia computadorizada de abdome e pelve – sem contraste, é o exame 
de maior sensibilidade, permitindo identificar cálculos rádio-transparentes ou 
outros fatores causais com maior acurácia;

•	 ureteropielografia retrógrada – meio de investigação invasivo, usado na impos-
sibilidade dos exames anteriores ou situações muito especiais; e

•	 ureteroscopia – pode ser usada como meio diagnóstico, porém quase sempre 
é utilizada como método de tratamento, já com equipamento preparado para 
resolução do problema (litotripsia, extração do cálculo ou implante de cateter 
duplo J).

4. TRATAmEnTO

4.1. Tratamento emergencial
Visa ao alívio da dor e à desobstrução, principalmente na presença de infecção. Em infec-
ções de trato baixo não complicadas, pode ser realizado tratamento conservador com anal-
gésicos e antibióticos por 24 a 72 horas para posterior tratamento definitivo.

•	 Hiper-hidratação – de uso controverso, tem o objetivo de aumentar a filtração 
glomerular e adequar o volume circulante. Está, todavia, contraindicada na fase 
aguda de dor, pois o quadro álgico pode se intensificar;
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•	 Analgesia – na dependência da intensidade da dor, pode ser realizada por via 
endovenosa (EV) ou intramuscular (IM), sendo que a via oral (VO) encontra limi-
tações pela concomitância de náuseas e vômitos, que quase sempre acompa-
nham o quadro agudo da dor:

– antiespasmódicos — IM ou EV, intermitente ou contínua; 

– anti-inflamatórios não-esterodes — VO, IM, ou EV;

– opioides — VO, EV ou subcutâneo, com alívio mais rápido da dor.

Em casos especiais, em que a medicação utilizada não é suficiente para o alívio da dor, está 
indicada a desobstrução do trato alto através da drenagem via endoscópica ou percutânea.

Em complicações, infecção e/ou dilatação do trato alto com retardo de função renal, 
comprometimento do estado geral do paciente e, ocasionalmente, anúria, deve-se resta-
belecer de imediato a drenagem da via excretora e iniciar antibioticoterapia. A drenagem 
deve ser feita sob anestesia, através de implante de cateter ureteral, duplo J ou pigtail, ou 
pela nefrostomia percutânea guiada por radioscopia ou ultrassonografia.

4.2. Tratamento definitivo
Depende da etiologia e da localização do fator desencadeante da cólica renoureteral, 
existindo inúmeras variáveis e situações clínicas. Para cada uma delas, a indicação do 
tratamento definitivo, clínico ou cirúrgico, deve visar ao método mais efetivo e de menor 
morbidade.

5. REfERênCIA
SIROKY, M. B.; OATES, R. D.; BABAYAN, R. K. Manual de Urologia / Diagnóstico e Terapia.  São Paulo: Novo 

Conceito, 2002.

SROUGI, M.; SIMONETTI, R.; CURY, J.  Urgências em Urologia. São Paulo: Sarvier, 1999.

WROCLASKY, E. R.; BENDHACK, D. A. DAMIÃO, R. ORTIZ, V.; Guia Prático de Urologia. Rio de Janeiro: 

SBU, 1999.
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6. AnExO
43) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À CÓLICA RENAL
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Litíase urinária

Anamnese e 
exame físico

Exames de imagem para 
diagnóstico diferencial
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conforme tamanho e 
localização do cálculo

Dor muscular, 
neural ou 
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40 ESCROTO AGUDO
Elaboração: Cap Marcio Pereira Carneiro; Ten Thiago Ayupe Mota
Revisão: Maj Antonio Luiz Monteiro de Albuquerque
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A avaliação inicial de um paciente com quadro doloroso escrotal de instalação 
recente, em geral acompanhado por aumento unilateral da bolsa testicular, edema, 
rubor e calor, chamado de escroto agudo, deve ser dirigida para uma questão: o 
testículo corre risco de tornar-se inviável e, portanto, há indicação de intervenção 
cirúrgica de urgência? Tal postura visa descaracterizar o frequente diagnóstico 
de “orquiepididimite”, às vezes feito de modo displicente e que acarretará uma 
conduta inadequada e consequente atrofia isquêmica testicular, fonte de proble-
mas médico-legais e da perda funcional do órgão, conhecida como “castração 
por negligência”.

O diagnóstico diferencial deve ser considerado, principalmente entre torção de 
cordão espermático, torção de apêndices intraescrotais, epididimite aguda e 
orquite aguda.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
A investigação começa por uma anamnese detalhada. A duração da dor é variável 
(de hora a dia), isolada ou recidivante, de aparecimento insidioso ou abrupto, com 
manifestações paralelas (como náuseas, vômitos, febre, trauma) ou queixas miccio-
nais irritativas associadas.

As torções de cordão espermático e de apêndices são as situações mais frequentes 
até a puberdade, e a primeira constitui uma emergência cirúrgica. Acomete crianças e 
adolescentes, mas há casos descritos em idosos. Tem início abrupto, com dor intensa, 
unilateral, no escroto, às vezes irradiada para a região inguinal ou abdominal inferior 
ipsilateral, espontânea ou após esforço ou trauma, associada a náuseas, sem febre, que 
ocasionalmente surge à noite e acorda o paciente. 

O fator predisponente é a anatomia testicular inadequada no escroto, com o completo 
envolvimento do testículo, do epidídimo e da porção distal do cordão espermático pela 
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túnica vaginal, sem que haja a fixação posterior do epidídimo à face interna da mesma. 
Essa anomalia, acrescida da ausência do ligamento testicular, permite que ambos, testí-
culo e epidídimo, flutuem livremente dentro da túnica vaginal, tal qual o badalar de um 
sino. Deve-se salientar que tais defeitos anatômicos congênitos são, em geral, bilaterais. 
Episódios recorrentes de dor testicular também podem ser relatados, com torção e distor-
ção espontânea dos elementos do cordão. Já a torção extravaginal, mais rara, além de poder 
acometer também testículos não-descidos, ocorre exclusivamente no período intrauterino 
ou neonatal, quando a túnica vaginal se encontra frouxamente aderida ao músculo dartos, 
permitindo a torção do cordão espermático em bloco.

A torção dos apêndices intraescrotais também é bastante frequente e tem apresentação 
clínica semelhante. Uma particularidade é que o quadro álgico pode, às vezes, se restringir 
à região superior do testículo comprometido, onde se localizam as hidátides de Morgagni, 
apêndice testicular e epididimário, estruturas embriológicas remanescentes dos ducto 
de Müller e de Wolff, respectivamente. Ocorre geralmente em crianças entre 7 e 12 anos, 
podendo a dor ser menos intensa e mais insidiosa, praticamente sem outros comemorati-
vos sistêmicos.

Epididimite aguda, bacteriana, constitui a causa mais frequente de escroto agudo no adul-
to, sendo muito rara em meninos pré-púberes. A via de contaminação mais habitual é a 
canalicular, retrógrada, por germes Gram-negativos em idosos ou por agentes sexualmen-
te transmitidos (Neisseria, Chlamydia, Ureaplasma) em homens mais jovens. Basicamente, 
é um quadro escrotal doloroso de início insidioso, progressivo, frequentemente unilate-
ral, com sinais flogísticos, que se localiza inicialmente no epidídimo e, em seguida, pode 
acometer também o testículo. Associa-se a manifestações sistêmicas (como febre e aste-
nia), queixas miccionais (como disúria e polaciúria), secreção uretral, e antecedentes de 
manipulação uretral (como sondagem ou cirurgia).

Orquite aguda, doença rara no jovem pré-puberal, manifesta-se com desconforto sistêmi-
co e dor intensa local. Deve sempre ser diferenciada da torção de cordão espermático ou 
de um tumor de testículo. Sua etiologia mais frequente é a viral, secundária à caxumba. É, 
em geral,  unilateral, evoluindo com grau variável de atrofia testicular e comprometimento 
da fertilidade, com febre alta, prostração, dor e aumento de volume local.

O exame físico de um paciente com escroto agudo é bastante útil na definição diagnósti-
ca. Na torção de cordão espermático, pode-se identificar o testículo afetado alto na bolsa 
(redux testis), com o epidídimo eventualmente anteriorizado, além de edema e eritema 
locais. O testículo contralateral, ao examinar-se o paciente em pé, pode encontrar-se 
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horizontalizado devido à anomalia de sua fixação (Sinal de Angel). Outras vezes, a palpação 
do conteúdo escrotal está impossibilitada devido à dor, sendo que um testículo endureci-
do, de consistência lenhosa, significa infarto do mesmo e pior prognóstico.

Ao contrário da orquite ou da epididimite, em que a elevação manual do escroto provoca 
alívio da dor (Sinal de Prehn), na torção de cordão esse alívio geralmente não ocorre. Na 
torção dos apêndices intraescrotais, pode-se ocasionalmente identificar um nódulo escuro 
no polo superior do testículo.

Na epididimite aguda, o epidídimo encontra-se endurecido, em parte (cauda) ou no todo. 
O envolvimento testicular é muito frequente. O toque retal pode sugerir uma prostatite 
adjacente. Antecedentes de parotidite recente ajudam no diagnóstico de orquite  aguda.

Quanto aos exames complementares, o sedimento urinário alterado e a presença de bacté-
rias na urocultura reforçam o diagnóstico de epididimite aguda.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
No diagnóstico diferencial das diferentes doenças que se apresentam sob a Síndrome do 
Escroto Agudo, pode-se lançar mão da cintilografia radioisotópica e do ultrassom Doppler, 
que mostrarão fluxo sanguíneo testicular normal ou aumentado nos casos de epididimite/
orquite, contra ausência de perfusão na torção de cordão. Entretanto, se tais testes não esti-
verem acessíveis de imediato, ou se houver dúvidas na sua interpretação, a conduta cirúr-
gica não deve jamais ser postergada. Isso decorre do fato de o testículo tolerar mal a isque-
mia, com taxas de preservação próximas a 80% quando a intervenção se impõe com menos 
de seis horas, caindo para menos de 20% com período de isquemia superior a 12 horas.

A tentativa de distorção manual, se possível, é sempre útil, pois, se bem sucedida, abreviará 
o tempo de sofrimento testicular e poderá transformar a cirurgia em procedimento eletivo.

O diagnóstico preciso das doenças que constituem a Síndrome do Escroto Agudo nem 
sempre é possível. Quando não se puder excluir a possibilidade de torção de cordão, 
a conduta será a exploração cirúrgica emergencial. Podemos afirmar que, sem dúvi-
da, é melhor operar um caso de epididimite aguda do que tratar inadvertidamente, 
de modo conservador, a necrose isquêmica testicular secundária à torção do cordão 
espermático.

UROLOGIA40. ESCROTO AGUDO
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4. TRATAmEnTO
A abordagem cirúrgica, via inguinal em lactentes ou escrotal, mediana, em crianças maio-
res ou adultos, visa à distorção do cordão e à avaliação da viabilidade do testículo, se neces-
sário for, inclusive com biopsia de congelação. Evidenciando-se necrose isquêmica testicu-
lar, faz-se a orquiectomia. Na dúvida, preserva-se o órgão. É imperioso que se faça a fixação 
do testículo acometido, assim como do contralateral.

Quando se encontra, na cirurgia, torção de apêndice intraescrotal, o tratamento consiste 
na simples excisão da hidátide isquêmica, sem necessidade de exploração contralateral ou 
fixação testicular.

As demais doenças agudas escrotais (epididimite, orquite ou torção de apêndice), confirma-
das clínica ou ultrassonograficamente, têm tratamento clínico, conservador, com repouso 
domiciliar, suspensão escrotal, analgésicos e anti-inflamatórios não-hormonais, sendo que, 
na primeira delas, o uso de antibióticos adequados ao agente etiológico faz-se necessário.

5. REfERênCIA
SIROKY, M. B.; OATES, R. D.; BABAYAN, R. K. Manual de Urologia / Diagnóstico e Terapia.  São Paulo: Novo 

Conceito, 2002.

SROUGI, M.; SIMONETTI, R.; CURY, J.  Urgências em Urologia. São Paulo: Sarvier, 1999.

WROCLASKY, E. R.; BENDHACK, D. A.; DAMIÃO, R.; ORTIZ, V. Guia Prático de Urologia. Rio de Janeiro: 

SBU, 1999.

40. ESCROTO AGUDO



183

6. AnExO
44) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A ESCROTO AGUDO
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41 HEmATÚRIA
Elaboração: Cap Marcio Pereira Carneiro; Ten Thiago Ayupe Mota
Revisão: Maj Antonio Luiz Monteiro de Albuquerque
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A hematúria macroscópica é situação frequente na clínica urológica, podendo ser a 
primeira manifestação de várias doenças. Sua investigação sempre é indicada. Em 
geral, os pacientes procuram rapidamente auxílio médico, mesmo nos casos de 
menor intensidade, pois associam o quadro a doença grave.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Na anamnese, é preciso caracterizar a hematúria e questionar o paciente sobre 
antecedentes pessoais. A história clínica auxilia sobremaneira a identificação da 
origem do sangramento e orienta sua investigação.

A hematúria pode ser classificada em total, inicial ou final. Pode, ainda, ser contí-
nua ou intermitente. Via de regra, a hematúria inicial se origina na uretra distal 
ao esfíncter externo. Na total, o sangramento se origina do trato superior ou da 
bexiga. A hematúria final, em geral, provém do colo vesical ou da uretra prostática.

A presença de coágulos indica sangramento de maior intensidade. Quando esses 
coágulos são amorfos, a fonte provável do sangramento é, na maioria dos casos, 
a bexiga ou a próstata. Se o paciente elimina coágulos alongados, vermiformes, 
é mais provável que se originem do trato urinário superior.  Nessa situação, pode 
haver associação com dor lombar, tipo cólica, decorrente da obstrução transitória 
da via excretora durante a passagem de cálculos ou mesmo de coágulos. Polaciúria, 
urgência, disúria e estrangúria são mais comuns em quadros infecciosos como cistite 
hemorrágica, mas podem ocorrer também em neoplasias uroteliais (notadamente o 
carcinoma in situ) ou na litíase.

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O questionamento sobre os antecedentes pessoais e hábitos dos pacientes deve ser feito 
com atenção. O tabagismo e a exposição a aminas aromáticas constituem fatores de risco 
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para neoplasias vesicais e da via excretora. Antecedente de radioterapia pélvica sugere 
cistite actínica, ou mesmo tumores radioinduzidos. O emprego de quimioterapia (ifosda-
mida) sem  uroproteção (mesna) deve ser investigado.

O uso de anticoagulantes também predispõe à hematúria, o que pode ocorrer em 5% a 
10% dos pacientes, a despeito de doses adequadas. A investigação desse sangramento não 
deve ser dispensada, pois 25% desses pacientes têm alguma neoplasia e 50% são portado-
res de alguma doença benigna, como cálculos ou hiperplasia prostática benigna.

O abuso de analgésicos pode levar à hematúria. Devemos lembrar também da falsa hema-
túria provocada por pigmentos alimentares ou aquelas forjadas por pacientes psiquiátri-
cos. Associações com exercício físico extenuante, trauma recente ou coagulopatias devem 
ser averiguadas. Em crianças, podemos encontrar passado recente de infecção estreptocó-
cica, o que faz pensar em glomerulonefrite.

O exame físico costuma ser pobre. Mucosas hipocoradas sugerem sangramentos de gran-
de monta. As lojas renais devem ser palpadas à procura de massas. Hipertensão arterial 
em jovens pode estar associada a glomerulonefrites. A inspeção da urina ajuda a ter ideia 
da intensidade da hematúria e a identificar a forma dos coágulos, quando presentes. A 
análise do sedimento urinário é um exame simples e de baixo custo, sendo de grande valia 
na elucidação do quadro. A presença de dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos e 
proteinúria significativa sugerem hematúria de origem glomerular (destaque para nefro-
patia por IgA – Doença de Berger).

Os exames de imagem são fundamentais. A urografia excretora (UGE) continua sendo 
o exame de eleição no início da avaliação, pois está amplamente disponível e pode ser 
interpretada pelo próprio urologista. Nos pacientes alérgicos ao contraste iodado ou com 
função renal diminuída, pode-se realizar a pielografia ascendente no momento da endos-
copia do trato urinário. A UGE pode diagnosticar neoplasias de via excretora e da bexiga, 
cálculos urinários e lesões do parênquima renal. Para a avaliação destas lesões, no entanto, 
o exame carece de sensibilidade. Daí a importância da complementação com o ultrassom 
do aparelho urinário, muitas vezes o primeiro exame a ser realizado dado o baixo custo, 
a disponibilidade e a mínima invasibilidade. Pode-se lançar mão, ainda, da tomografia 
computadorizada ou da urorressonância em casos de dúvida.

A endoscopia do trato urinário é fundamental na maioria dos casos e, de preferência, deve 
ser realizada na vigência do sangramento. Durante a cistoscopia, pode-se visualizar dire-
tamente a lesão causal no trato urinário inferior ou lateralizar-se o sangramento, quando 
o mesmo for proveniente do trato superior. Quando indicada, a investigação endoscópica 
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pode ser complementada com ureterorrenoscopia. Durante a realização dos exames 
endoscópicos, coletar material para análise citológica. Isso pode ser feito por barbotagem 
do líquido de irrigação ou através do escovado ureteral. Toda e qualquer lesão suspeita 
deve ser biopsiada. Nos pacientes com suspeita de causa nefrológica, pode-se lançar mão 
da biopsia do parênquima renal. O exame pode ser feito com agulha por via percutânea e 
guiado por ultrassom ou por via aberta nos pacientes com alteração da crase sanguínea. A 
participação do nefrologista na investigação é fundamental.

4. TRATAmEnTO
O manejo inicial do paciente com hematúria vai depender do seu estado geral, da inten-
sidade do sangramento e dos sintomas associados. A presença de grande quantidade 
de coágulos indica cateterismo e irrigação vesical com solução salina. Na persistência do 
sangramento ou na presença de muitos coágulos, é necessária a evacuação dos coágulos 
durante a cistoscopia.

Apesar da investigação apropriada, 20% dos casos permanecerão com etiologia indefinida 
(hematúria idiopática). Nessa situação, que o seguimento clínico não pode ser interrompi-
do, risco futuro de manifestação de doença clinicamente significativa.

5. REfERênCIA
SIROKY, M. B.; OATES, R. D.; BABAYAN, R. K. Manual de Urologia / Diagnóstico e Terapia.  São Paulo: Novo 

Conceito, 2002.
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6. AnExO
45) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À HEMATÚRIA
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42 RETEnÇÃO URInÁRIA AGUDA (RUA)
Elaboração: Cap Marcio Pereira Carneiro; Ten Thiago Ayupe Mota
Revisão: Maj Antonio Luiz Monteiro de Albuquerque
Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
A Retenção Urinária Aguda (RUA) é uma situação dramática que faz o paciente 
procurar atendimento médico imediato e, por isso, raramente provoca danos à 
função renal. A incapacidade de esvaziamento da bexiga provoca distensão vesi-
cal progressiva que desencadeia dor intensa no hipogástrio.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Os sinais e sintomas mais comuns são dor suprapúbica, aumento de volume 
abdominal (bexigoma) e dificuldade miccional (retenção urinária). 

3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
O diagnóstico é quase sempre realizado no exame clínico. A história de parada de 
eliminação de urina seguida de dor progressiva e globo vesical palpável no hipo-
gástrio confirmam a RUA. Nos pacientes obesos, a ultrasonografia pode detectar o 
estado de repleção da bexiga. 

A etiologia da RUA pode ser inferida se forem levados em conta o sexo, a idade e a 
história pregressa do paciente.

Nos homens com mais de 50 anos, a causa principal é a hiperplasia prostática. Nos 
adultos jovens, devemos suspeitar de estenose da uretra pós-infecciosa ou pros-
tatite. Nas crianças, as causas mais frequentes são as malformações congênitas e a 
parafimose. A ocorrência de RUA nas mulheres é mais rara, podendo ser observada 
no pós-operatório de cirurgias pélvicas e perineais e como complicação de infecção 
herpética aguda.
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4. TRATAmEnTO
O tratamento da RUA pode ser dividido em duas etapas. No primeiro momento, é preci-
so aliviar o desconforto do paciente, promovendo o esvaziamento da bexiga por meio 
de cateterismo uretral ou cistostomia suprapúbica. Em seguida, deve-se abordar a causa 
desencadeante da retenção aguda de urina.

Não é recomendado esvaziar rapidamente a bexiga, o que pode acarretar sangramento 
da mucosa vesical nas horas subsequentes. Quando o volume retirado ultrapassa 1,5 litro 
de urina, é provável que exista processo obstrutivo crônico, com comprometimento estru-
tural e funcional da bexiga, quase sempre irreversível. A seguir, descreve-se a abordagem 
conforme a causa desencadeante.

4.1. Hiperplasia prostática
Pacientes com hiperplasia prostática podem evoluir com RUA em 2% a 10% dos 
casos. A causa principal é a falência contrátil do detrusor em face da obstrução. 
A descompensação vesical pode ser desencadeada por infecção urinária, infarto 
prostático, prostatite aguda ou uso de medicamentos que interferem na micção.

Os anticolinérgicos e os antidepressivos diminuem a contratilidade do músculo 
detrusor. Os descongestionantes nasais e os antigripais promovem aumento do 
tônus do colo vesical, dificultando seu relaxamento. O infarto do tecido prostático, 
com o edema resultante, pode ser o fator desencadeante da RUA.

Para promover o esvaziamento vesical, deve-se realizar o cateterismo uretral com 
sonda de Foley nº 16 ou superior, após adequada lubrificação da  uretra com lido-
caína em geleia. Algumas vezes, não se consegue a progressão da sonda pela 
uretra, o que torna necessária a realização de cistostomia suprapúbica.

Deve-se manter a sonda conectada a sistema fechado de drenagem por três a 
cinco dias. Após colher amostras de urina para exame do sedimento e cultura, 
inicia-se a antibioticoterapia. A norfloxacina é uma boa escolha para os quadros 
de cistite, mas vale ressaltar que a maioria das infecções urinárias baixas nos 
homens estão associadas a focos prostáticos e, nesses casos, torna-se necessário 
o emprego de antimicrobianos com penetração local mais significativa, como as 
quinolonas de terceira geração (levofloxacina, lomefloxacina, gatilofloxacina) e os 
aminoglicosídeos.
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Outra medida que pode beneficiar os pacientes com hiperplasia prostática e RUA 
é o emprego de bloqueadores alfa-adrenérgicos (doxazosina, terazosina,  tansulo-
sina, alfuzosina).

A maioria dos pacientes recupera  seu padrão de micção após a retirada do cateter, 
porém, 60% a 70% deles voltam a apresentar RUA em um período de três meses.

4.2. Cálculo impactado na uretra
Cálculos urinários podem ficar impactados na uretra durante a micção. A existên-
cia de áreas de estenose da uretra facilita essa complicação. A melhor opção tera-
pêutica é o deslocamento do cálculo para a bexiga através da introdução de uma 
sonda de Foley.

A sonda deve permanecer até o tratamento definitivo do cálculo na bexiga. 
Quando não se consegue a progressão da sonda de Foley, a opção é a cistostomia 
suprapúbica.

4.3. Parafimose
O anel fimótico retraído desencadeia edema da glande, dor e pode provocar a RUA 
em crianças e adolescentes. O tratamento consiste no reposicionamento manu-
al da pele retraída, sendo necessária, algumas vezes, a incisão dorsal da pele do 
prepúcio de modo a liberar o anel.

4.4. RUA por lesão neurológica
Trauma raquimedular, compressão por tumores e fraturas vertebrais ou manipula-
ções cirúrgicas da coluna podem provocar arreflexia vesical e RUA. Na fase aguda, 
procede-se à passagem de sonda de demora. O cateterismo intermitente limpo 
deve ser iniciado assim que o paciente estiver clinicamente estável.

4.5. RUA no pós operatório
O estímulo doloroso pode desencadear a inibição reflexa da contratilidade do 
detrusor. Agentes anestésicos com ação anticolinérgica ou alfa-adrenérgica e a 
hiperdistensão vesical provocada pela hidratação no intraoperatório são fatores 
que contribuem para o aparecimento da RUA. A incidência é maior nas cirurgias 
realizadas no períneo e na cavidade pélvica, quando, devido à curta duração dos 
procedimentos, dispensa-se a sonda de Foley no intraoperatório. O tratamento é 
a passagem da sonda de demora. No momento da alta hospitalar, a maioria dos 
pacientes recupera o padrão miccional normal.
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4.6. Estenose de uretra
O estreitamento da uretra pode ser secundário a processos inflamatórios ou 
à instrumentação uretral. Mais rara é a RUA provocada pela estenose do meato 
uretral externo na balanite xerótica obliterante. A tentativa de cateterismo por 
via uretral não costuma ter sucesso e pode ocasionar lesão da uretra, com falso 
trajeto e hemorragia. A conduta de urgência é representada pela cistostomia. 
Posteriormente, deverá ser estudada a extensão da estenose, realizando-se a 
uretrocistografia.

4.7. Hematúria com coágulos (tamponamento vesical)
Na hematúria intensa, pode ocorrer a formação de coágulos, que ficam retidos na 
bexiga e impedem a micção. As causas mais comuns dessa situação são tumores 
de bexiga, cistite actínica e tumores malignos e benignos da próstata. Mais rara-
mente, cistites infecciosas e induzidas por ciclofosfamida produzem hemorragia 
incoercível e RUA. O tratamento consiste na realização de cistoscopia para evacu-
ação dos coágulos, seguida de passagem de sonda de Foley com três vias para 
irrigação vesical contínua com solução fisiológica.

4.8. Válvula de uretra posterior
Causa mais comum de hidronefrose em recém-nascidos masculinos, costuma 
provocar gotejamento urinário por transbordamento. A destruição das  válvulas 
por via endoscópica é o tratamento padrão, mas, nos casos de azotemia, infecção 
urinária ou hidronefrose acentuada, está indicada a cistostomia ou a vesicostomia 
de urgência.
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6. AnExO
46) PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA (RUA)

Dor testicular aguda

Tratamento clínico

Anamnese e 
exame físico

Observar sinais 
clínicos

Suspeita de 
torção testicular

Clínica 
cirurgica

Torção testicular 
confirmada

Dor, edema, 
hiperemia, 

anteriorização 
do epidídimo

USG com doppler 
da bolsa escrotal

Alterações 
inflamatórias

(orquiepididimite)

Analgesia
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43 TRAUmA DE GEnITÁLIA ExTERnA
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Próxima revisão: Agosto/2019

1. InTRODUÇÃO
O traumatismo genital possui várias classificações; a mais didática é a que o divi-
de em trauma fechado (contuso) e penetrante (perfurocortante), podendo atingir 
desde os tecidos que recobrem a genitália (lesões superficiais) até o corpo caver-
noso e o parênquima testicular (lesões profundas), violando a integridade da túni-
ca albugínea que protege esses dois tecidos.

Essas lesões podem fazer parte de um politraumatismo ou estarem no trajeto 
de outros órgãos e tecidos; portanto, sempre deve ser considerada a possibili-
dade de lesões associadas, incluindo as de reto, bexiga, uretra e cordão esper-
mático. Os exames subsidiários serão solicitados de acordo com a suspeita de 
lesões nesses órgãos.

O atendimento ao paciente politraumatizado deve seguir os passos padroniza-
dos no curso do ATLS (Advanced trauma life support), sendo que as lesões geni-
tais começam a ser identificadas na Fase C (Circulação) do ABC do trauma com o 
controle de hemorragias, frequentemente encontradas em lesões desses órgãos. 
A introdução de sonda urinária deve ser considerada como parte da fase de reani-
mação, estando contraindicada nos casos em que há suspeita de lesão de uretra, 
através da presença de: sangue no meato uretral; hematoma no escroto; ou a prós-
tata alta e não palpável ao toque retal.

Uma história dos mecanismos do trauma deve ser feita com o próprio paciente ou, na 
impossibilidade deste, devem ser consultados acompanhantes, familiares e o pessoal 
do atendimento  pré-hospitalar.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍnICAS
Dor, edema genital, hematúria, uretrorragia ou retenção urinária após trauma físico aberto 
ou fechado por múltiplos agentes.
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3. ABORDAGEm DIAGnÓSTICA
Anamnese, exame físico, USG genital, uretrocistografia miccional retrógrada.

4. TRATAmEnTO
O objetivo básico da reparação genital segue o conceito de preservação das funções do 
pênis e do testículo, que são as de ereção e procriação, respectivamente, evitando as 
sequelas físicas e psicológicas. Os princípios gerais do tratamento consistem em analge-
sia, sedação, antibioticoterapia, limpeza e desbridamento da lesão. A integridade da túnica 
albugínea deve ser restituída para manter as funções peniana e testicular.

4.1. Traumatismo do pênis por contusão
A contusão peniana depende do tipo de agente causador, da intensidade de ener-
gia cinética do trauma e do estado de tumescência peniana.

Em estado flácido, a contusão pode produzir lesões superficiais com formação de 
hematomas, que devem ser tratados com analgesia e gelo local. Porém, outras 
mais graves podem levar à avulsão de parte ou de toda a pele do pênis, reque-
rendo, para a sua reconstrução, fundamentos de cirurgia plástica, como enxertos 
e retalhos, muitas vezes realizados tardiamente, mas que necessitam de cuidados 
prévios para manter uma boa área  receptora.

O principal mecanismo de trauma contuso com o pênis em ereção é durante o 
intercurso sexual, podendo apresentar-se também após masturbações, práticas 
bizarras ou devido a credos religiosos.

A túnica albugínea que recobre os corpos cavernosos tem uma espessura de 2 
mm; com o enchimento desses corpos, ela se adelgaça para 0,25 mm,   predispon-
do à ruptura quando submetida a forças que estiram lateralmente o pênis (fratura 
de pênis).

O quadro clínico característico começa com o relato da posição da relação sexual, 
a sensação de um estalo “clic”, seguido de dor, detumescência imediata e desvio 
do pênis causado por um grande hematoma restrito ao membro.

O diagnóstico é clínico; porém, em alguns casos de história duvidosa e de peque-
nos hematomas, podemos utilizar a cavernosografia e a ressonância para diferen-
ciar de uma lesão vascular superficial, que pode ser tratada de forma não-operató-
ria. A veia dorsal é a mais frequentemente lesada.

A lesão uretral é relatada em 23% dos casos, somando-se ao quadro clínico 
a presença de uretrorragia ou hematúria. A uretrografia retrógrada tem uma 
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aplicação seletiva, principalmente nos casos com indicação de sondagem em que 
há dúvida diagnóstica.

O tratamento cirúrgico deve ser indicado, pois abrevia a convalescença e evita 
as sequelas, como angulação do pênis, persistência de dor durante as ereções e 
disfunção erétil.

A abordagem cirúrgica deve ser imediata e a via de acesso pode ser feita por uma 
incisão em circunferência no sulco coronal com desluvamento do pênis, ou longi-
tudinal na rafe mediana o mais próximo possível do hematoma. O hematoma deve 
ser evacuado, a uretra adjacente isolada e os dois corpos cavernosos expostos para 
identificação das lesões, que serão reparadas por sutura contínua com fios absorví-
veis. No pós-operatório, as ereções devem ser inibidas com colocação de bolsas de 
gelo ou a administração de dietilbestrol 3 mg/dia.

4.2. Traumatismo do pênis por perfuração
As lesões causadas por agentes perfurocortantes apresentam-se com grandes 
hematomas e sangramento ativo pelos orifícios. A trajetória do objeto ou projetil 
pode determinar quais são as estruturas lesadas e a associação com outros órgãos. 
O tratamento é cirúrgico, quase na totalidade dos casos, e consiste em limpeza, 
desbridamento das áreas e sutura da túnica albugínea.

A amputação do pênis é a lesão genital cortante mais grave devido a sua 
complexa resolução e sequelas. Felizmente, não é uma das lesões mais frequen-
tes do trauma genital. O coto peniano deve ser mantido em solução salina com 
heparina e antibióticos até o início de sua reconstrução, que deverá ser o mais 
precoce possível, requerendo microanastomoses do nervo e dos vasos dorsais 
e anastomose da uretra.

4.3. Traumatismo do testículo
O trauma testicular fechado pode ter como consequência o hematoma das fáscias 
pré-testiculares (contusão), a torção, o deslocamento e a ruptura testicular; pode, 
ainda, estar associado a lesões do epidídimo, do escroto e da uretra. 

O diagnóstico e conduta terapêutica devem se basear principalmente na história 
e em achados do exame físico, já que os métodos diagnósticos complementares 
(cintilografia e ultrasonografia) têm acurácia muito variável. O trauma de alta ener-
gia cinética associado a hematoma, dor e impossibilidade de distinguir o testículo 
do epidídimo à palpação é dado suficiente para indicar o tratamento cirúrgico. A 
cintilografia e a ultrasonografia podem ser utilizadas na suspeita de torção e quan-
do o exame físico for inconclusivo para auxiliar na decisão terapêutica. 
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O tratamento cirúrgico se dá por exploração escrotal, drenagem do hematoma 
e hematocele, lavagem copiosa, desbridamento do tecido e túbulos seminíferos 
necróticos, síntese da albugínea com sutura absorvível, dreno Penrose de 24 a 36 
horas e antibioticoterapia de largo espectro por sete dias. Nos casos de amputa-
ção testicular, o reimplante deve ser considerado até oito horas após o trauma. 
Nos casos de avulsão, deve-se questionar o reimplante devido à extensa lesão 
vascular (endotelial) geralmente associada.

O tratamento conservador é feito com analgésicos, anti-inflamatórios, compressa 
com gelo e suspensório escrotal.

O trauma penetrante de escroto é de tratamento cirúrgico, salvo raras exceções, 
como no ferimento superficial (arma branca) ou tangencial (arma de fogo).

4.4. Traumatismo escrotal
O escroto tem grande elasticidade, sendo que, na maioria das vezes, as lesões 
podem ser corrigidas com sutura primária. Nos casos em que não há pele para 
cobrir os testículos,  deve-se lavar exaustivamente a lesão, e as gônadas podem ser 
posicionadas no subcutâneo da raiz das coxas, nas regiões inguinais, ou podem 
ser mantidas expostas com cuidados locais e curativo estéril até a granulação e 
posterior enxerto de pele parcial.

4.5. Traumatismo dos ductos deferentes
O tratamento das lesões de ducto deferente e epidídimo é semelhante ao da infer-
tilidade masculina obstrutiva. Em virtude da indeterminação da viabilidade dos 
tecidos, da contaminação e de outras prioridades no tratamento inicial, o ducto 
deferente pode ser ligado, o epidídimo fechado e a anastomose realizada em 
segundo tempo.
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6. AnExO
47)  PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A TRAUMA DE GENITÁLIA EXTERNA

Trauma testicular

Tratamento 
cirúrgico

Tratamento 
clínico

Sugestiva de 
lesão articular

Ausência 
de lesão

Tratamento 
cirúrgico

Avaliação 
clínica

USG/
cintilografia

Penetrante Contusão

Duvidosa
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