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1. Medicina - Periódicos

É SÓ QUESTÃO DE ACREDITAR

Tenho enorme prazer, como Diretor desta Casa, de escrever mais uma vez o
Editorial da Revista Perspectivas Médicas. Porém, imediatamente esta missão
começou a preocupar-me � qual seria o tema que despertaria o interesse do leitor?

Resolvemos, após informais conversas entre professores - desanimados com
o fato da nossa Revista ser editada uma vez por ano - tentar esclarecer, ou seja,
popularizar o que deveria ser voz corrente: as decisões da Egrégia Congregação,
sobre a manutenção deste nosso veículo de informações científicas.

Com a supressão do pagamento dos monitores, a verba destinada para
esse fim, deverá em parte ser utilizada para a edição da Revista Perspectivas
Médicas, tanto na maneira tradicional, como na forma digital.

Além deste estímulo, a FMJ detém hoje o auxílio de uma assessoria de
imprensa,  ajudando a viabilizar a parte editorial da Revista, sem contar a
possibilidade da procura de novos patrocinadores, o que sem dúvida, facilitará
ainda mais a produção da revista.

Mas, infelizmente, não é só de patrocínios que sobrevive um instrumento
tão valoroso quanto este. Ele vive muito mais da vontade de alguns (muito
poucos), a quem nos curvamos em reverência pela persistência, e ainda de
maciça  colaboração científica por parte dos nossos professores, capazes ao
extrem, porém, desestimulados com as dificuldades do passado.

Se não pudemos ou deixamos, por qualquer motivo, de melhor escrever o
passado, temos condições suficientes para grafar adequadamente o presente e
preparar um promissor futuro. Basta refletir e acreditar.

Nossa intenção é publicar pelo menos duas edições no ano de 2002 e
três em 2003. Sempre buscando crescer de acordo com nossas condições futuras
que, esperamos, sejam mais profícuas.

Professores, residentes e alunos: unam-se, estimulem uns aos outros a fim
de a aumentarmos nossa produção científica. Mas, acima de tudo, vamos
acreditar e nos orgulhar daquilo que fazemos! Vamos revigorar a �NOSSA�
PERSPECTIVAS MÉDICAS.

Nelson Lourenço Maia Filho
Diretor FMJ
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Revista Perspectivas Médicas, 12: 3-4, jan/dez 2001.

A Revista Perspectivas Médicas, órgão oficial de

divulgação científica da Faculdade de Medicina de Jundiaí,

São Paulo � Brasil, é de publicação anual e aceita artigos

originais de qualquer área médica ou da Saúde.

PRINCÍPIO BÁSICO: As normas devem ser obe-

decidas com rigor para que o trabalho seja apreciado.

O trabalho a ser publicado na Revista Pers-

pectivas Médicas deve:

1 � Ser inédito � anexar declaração assinada

pelo Autor, que pode até ser de próprio punho, afir-

mando que o trabalho a ser analisado para eventual

publicação, ainda não o foi em outro veículo qualquer

de divulgação científica (vide item 3h dos �Elementos

essenciais à publicação�).

Observação:  o trabalho já pode ter sido apresen-

tado anteriormente como tema livre ou conferência, con-

tudo não pode ter sido publicado, exceto como Resumo

de Anais.

2 - Enquadrar-se em uma de suas diferentes se-

ções, contudo publicado de acordo com critérios sele-

tivos de qualidade, a saber:

* Nota prévia � para assuntos relevantes.

* Editorial � comentário objetivo baseado em assuntos

limitados.

* Mensagem - breve e objetiva.

* Artigo Original - investigação experimental clínica,

laboratorial e/ou terapêutica, obedecendo aos seguin-

tes tópicos: Título e Palavras-chave em português e in-

glês, Resumo, Summary, Introdução, Material e Método

ou Casuística, Resultados, Discussão, Conclusão(ões) e

Referências bibliográficas.

* Artigo de Revisão - artigo didático que esclarece e

sumariza o conhecimento atual em determinado cam-

po, constando de Título e Palavras-chave em português

e inglês, Resumo, Summary, Introdução, Discussão,

Conclusão e Referências bibliográficas.

* Relato de Caso - relato de um ou mais casos, com

justificada razão para publicação  (raridade, aspectos

inusitados, evolução atípica e novas terapêuticas), obe-

decendo aos seguintes tópicos: Título e Palavras-chave

em português e inglês, Resumo, Summary, Introdução,

Casuística, Discussão  e Referências bibliográficas.

* Sessão Anátomo-clínica - artigo relatando caso(s)

de interesse científico e/ou de real aprendizado para o

leitor, minuciosamente discutido(s) e debatido(s).

* Idéias e Inovações - novos métodos em Medicina, pro-

gressos em diferentes áreas médicas ou da Saúde.

* Terapêutica ou Seção Como eu trato - opiniões pes-

soais sobre tratamentos.

* Estado da Arte - artigo sobre detalhes técnicos ou

formas de ação para aperfeiçoamentos e melhorias em

qualquer área da Saúde.

* Normas e Rotinas - normatizações  de procedimentos

ou de Ensino, Educação Médica, Ética Médica.

* Atualização � breves comentários sobre avanços  clí-

nicos, laboratoriais e terapêuticos.

* Comunicações Breves - artigos práticos, curtos e objetivos.

* Resumo Comentado - breve comentário sobre assun-

tos já publicados na própria Revista ou artigos publi-

cados em outros veículos de divulgação  científica.

* Comentários Breves - assuntos variados de interesse

científico.

* Correspondências ou Cartas ao Editor - perguntas e

respostas de modo geral, comentários e opiniões a res-

peito de artigos publicados - não devem exceder a uma

lauda contendo até cinco referências bibliográficas.

* Informes � notícias sobre eventos médicos, ativida-

des da Faculdade de Medicina de Jundiaí, pessoas ou

fatos relevantes à Medicina.

* Agradecimentos - da Comissão Editorial a colabora-

ções especiais à Revista, ou da Faculdade de Medicina

de Jundiaí em assuntos relevantes.

Obs.: Direitos Autorais � a Revista terá todos os direi-

tos, inclusive de tradução em todos os países signatári-

os da Convenção Internacional sobre Direitos Auto-

rais. A reprodução total ou parcial em outros periódi-

cos mencionará a fonte e dependerá de autorização  da

Revista. A reprodução parcial ou tota1 dos trabalhos

publicados é proibida para fins comerciais.
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ELEMENTOS ESSENCIAIS À PUBLICAÇÃO

Revista Perspectivas Médicas, 12: 3-4, jan/dez 2001.

1.Endereçar o material à Faculdade de Medici-
na de Jundiaí, Rua Francisco Telles, 250, Bairro Vila
Arens, Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 13202-
550. Fone: (0xx11) 4587-1095, aos cuidados do Conse-
lho Editorial da Revista Perspectivas Médicas.

2. Todo o material deve ser datilografado em
espaço duplo, em papel sulfite branco tamanho A4, com
margens laterais de 3 cm., e enviado em duas vias impres-
sas em papel, além do disquete. Preferir editores de texto
modernos, do tipo Word ou similar, compatíveis com
Windows. O texto, incluindo espaço para ilustrações, ta-
belas, quadros e bibliografia, não deve exceder 10 (dez)
páginas, em tipo 12, embora trabalhos maiores possam
ser apreciados.

3. A primeira página deve incluir:
3a. No cabeçalho, à esquerda, deve ser escri-

to Revista Perspectivas Médicas.
3b. Título do artigo, em português e inglês.
3c. Palavras-chave e key words.
3d. Nome do autor em primeiro lugar, seguido

do(s) nome(s) do(s) eventual(is) colaborador(es), iden-
tificados com asteriscos, de acordo com seus títulos
principais, que deverão ser descritos logo abaixo.

3e. Endereço completo da Instituição onde
foi realizado o trabalho.

3f. Contatos com o autor ou co-autor - ende-
reço completo, incluindo CEP, telefone e fax, se houver,
evitando referenciar a própria Instituição para tal.

3g. Informação sobre já ter sido ou não apre-
sentado em algum Congresso ou qualquer Evento Ci-
entífico, seguido das palavras artigo ainda não publi-
cado. É vedado o envio de artigos já publicados.

3h. Anexar e asssinar declaração: �Declaro para
fins de publicação na Revista Perspectivas Médicas, que
o artigo �(nome do artigo)� não foi, nem será publicado
em outro veículo de divulgação científica até o parecer
final do Conselho Editorial�. Desejo que o mesmo seja
incluído na seção �tal� (vide item 2 das normas de publi-
cação). Exemplos: Artigo original, Relato de caso, Idéi-
as e Inovações, etc. Assinar e datar.

3i. Citar eventual fonte de suporte ou financi-
amento do trabalho.

4. A partir da segunda página, todas devem
incluir no cabeçalho à esquerda, o sobrenome do au-
tor principal e as iniciais, separadas por vírgula, se-
guidas da palavra col. (no caso de haver apenas um
colaborador) ou da palavra cols. (no caso de mais de
um colaborador) seguindo-se o nome do artigo. Exem-

plo: Alves, L.C. e col. (ou cols.) - Perspectivas futuras
em implantes cocleares.

5. A partir da segunda página, numerá-las (2,
3, 4, etc.), no canto superior direito em seqüência. No
rodapé de cada página, escrever no canto esquerdo:
Revista Perspectivas Médicas.

6. A segunda página deve conter o Resumo
em português e o Summary em inglês, contendo cada
um, no máximo, 150 (cento e cinqiienta) palavras, fa-
zendo referência à essência do assunto, incluindo
objetivo(s)  do trabalho, método de estudo, resultados
e conclusões. Não serão aceitos, sob quaisquer pretex-
tos, artigos sem fundamentação ou que nada apresen-
tem de contribuição científica verdadeira.

7. A terceira página e as subseqüentes devem
conter o texto, seguindo a ordem: Introdução, Materi-
al ou Casuística e Método, Resultados, Discussão,
Conclusão(ões), Referências bibliográficas e ao final,
em folha(s) separada(s), as tabelas, quadros e figuras
legendadas e numeradas na ordem de aparecimento
no texto.

8. Referências bibliográficas: Devem ser nu-
meradas consecutivamente na ordem de aparecimento
no texto e não em ordem alfabética, num máximo de 30
(trinta) e todas, sem exceção, deverão estar citadas no
transcorrer da dissertação. Usar o Index Medicus para
abreviaturas dos Jornais e Revistas. Sobrenomes e ini-
ciais dos autores deverão ser colocadas em letras mai-
úsculas. Atentar para os grifos. Exemplos.

8a. Periódicos: SOBRENOME DO AUTOR,
INICIAIS; SOBRENOME DO CO-AUTOR, INICIAIS -
Título do Artigo. Nome do Periódico, Volume (número
do fascículo): página inicial - final, ano.

8b. Teses: SOBRENOME DO AUTOR, INICI-
AIS - Título da Tese, Cidade, ano, página [Dissertação
de Mestrado ou Tese de Doutoramento - Nome da Fa-
culdade].

8c. Livros: SOBRENOME DO AUTOR, INICI-
AIS - Nome do Livro. Edição, Cidade, Editora, ano,
página inicial - final.

8d. Capítulos de Livros: SOBRENOME DO
AUTOR DO CAPÍTULO, INICIAIS - Nome do Capítulo.
In: SOBRENOME DO AUTOR DO LIVRO, INICIAIS -
Nome do Livro. Edição, Cidade, Editora, ano, página
inicial - final.

9. Ilustrações - Fotos em papel brilhante, pre-
to e branco, 9x12 cm, com legenda. Serão aceitos dese-
nhos, legendados.
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ANEMIA é a diminuição da massa de
hemoglobina dos eritrócitos ( hemácias), com conse-
qüente diminuição da capacidade de transporte de
oxigênio pelo sangue (dos pulmões para os tecidos).
Pode ocorrer por:

- Falta de produção pela medula óssea (várias
causas);

- Excesso de destruição (anemias hemolíticas
intra e extravasculares);

- Perdas (hemorragias macroscópicas e micros-
cópicas).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) esta-
belece anemia com:

Hb (hemoglobina) menor que  13g/dL para homens,
Hb menor que 12g/dL para mulheres,
Hb menor que 11g/dL para gestantes e crianças

Anemia é o sinal clínico mais freqüente no Bra-
sil e no mundo e, na grande maioria das vezes, sua
causa primária não é doença hematológica e sim con-
seqüência de doenças em vários outros órgãos. Por
isso deve ser inicialmente abordada e investigada pelo
CLÍNICO, recorrendo-se ao especialista em casos de
dúvida, não necessariamente com o encaminhamento
do paciente.

A partir do HEMOGRAMA COM RETICULÓCI-
TOS E PLAQUETAS, as anemias são classificadas em:
I � Microcíticas/ hipocrômicas (VCM menor que 80 fl);
II � Normocíticas/ normocrômicas (VCM 80 a 100 fL);
III � Macrocíticas (VCM maior que 100 fL)

I - Anemias Microcíticas/ Hipocrômicas: ocorrem por
falta de produção de hemoglobina por:

a) FERROPENIA (falta de ferro no organismo):
é a causa mais freqüente no Brasil e no mundo, aconte-
cendo por:
- Perda (sangramentos), motivo mais comum;
- Falta de absorção (menos freqüente).

OBS.: 1ª - Como 2/3 do estoque de ferro do organismo
estão contidos na HEMOGLOBINA, o sangramento (agu-
do ou crônico) leva à sua perda, que não pode ser
compensada pelo aumento da absorção, que é limita-
da a 10 � 20 % do ferro ingerido.
2ª - Não há via de excreção de ferro pelo organismo;
sempre que houver     FERROPENIA, pensar em perdas
(mais freqüentes) ou falta de absorção. Exceção: cri-
anças, em que o erro alimentar é comum.

b) TALASSEMIAS: doenças genéticas em que o
organismo não consegue produzir quantidades ade-
quadas de cadeias alfa ou beta de hemoglobina (alfa-
talassemia em negros e orientais e beta-talassemia, mais
freqüênte em Jundiaí pela colonização italiana).

Thalasso (gr.) = mar; talassemia = anemia do
Mediterrâneo.

II - Anemias Normocíticas/Normocrômicas:

 Não há carência de ferro ou vitaminas. Aconte-
cem por várias razões: aplasia/hipoplasia de medula
óssea, insuficiência renal crônica, invasão da medula
óssea  por leucemias, linfomas, mieloma múltiplo,
mielofibrose, metástases, doenças de depósito
(Gaucher), doença hepática, hipotiroidismo, doença
de Addison e  presença de doenças crônicas (artrite/
doença reumatóide).

Servem como ponto de partida para a procura
da doença que a está causando, que apresentará sinto-
mas e sinais próprios na anamnese e no exame físico.

III - Anemias Macrocíticas:

As mais lembradas são as anemias
megaloblásticas, causadas ou por carência de vitami-
na B12 ou de ácido fólico.

A carência de vitamina B12 é mais grave por-
que, se não diagnosticada com rapidez e tratada ade-
quadamente, pode evoluir com neuropatia periférica
irreversível. Sua causa mais comum é a  gastrite atrófica
(anemia perniciosa), que pode evoluir com neoplasia
gástrica, daí a necessidade de se realizar em endoscopia
digestiva alta (E.D.A.) por ocasião do diagnóstico e no se-
guimento. Mesmo com normalização do hemograma, não se
dá �alta� para o paciente, que deverá repor vitamina B12
intramuscular periodicamente e realizar E.D.A. de controle.

A carência de ácido fólico está mais relacionada
à falta de ingestão ou ao uso de substâncias que impe-
dem sua absorção: álcool, fenitoína, contraceptivos orais.
Sua necessidade está aumentada nas dermatites
exfoliativas, doenças hemolíticas e na gestação, situa-
ções em que deve ser prescrito ácido fólico.

Além das megaloblásticas, outras anemias po-
dem apresentar macrocitose, sem carência de vitamina
B12 ou ácido fólico, especialmente as síndromes
mielodisplásicas, algumas anemias aplásticas (aplasia/
hipoplasia de medula óssea) e anemias hemolíticas (não
todas). Por isso todas as anemias macrocíticas mere-
cem discussão do caso com hematologista antes da ten-
tativa de tratamento.

Anemias

Dr. Hélio Alvimar Lotério

NORMAS E ROTINAS
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�  Sangramento no trato gastrointestinal (TGI)
(telangiectasias, hérnias de hiato, úlceras pépticas,
neoplasias, pólipos, divertículos, doença inflamatória
intestinal, hemorróidas)

�  Gestação sem suplementação
�  Verminoses
�  Gastrectomia prévia
�  Defeitos de absorção (raros)
�  Dieta carente (idosos) � excluir neoplasias TGI.

Roteiro para investigação

1)  Suspeita clínica de Anemia (pela anamnese e exame
físico):

2)  Se houver:

Revista Perspectivas Médicas, 12: 5-8, jan/dez 2001.

Abordagem Clínica das Anemias

Os sinais e sintomas decorrentes da ANEMIA
(cansaço, fraqueza, palidez, incapacidade progressi-
va para o trabalho) variam com a rapidez de instala-
ção e com o estado do sistema cardiovascular, poden-
do chegar ao �ser anêmico�.

Poucas são as indicações de transfusão em ane-
mias e deverão ser discutidas com o hematologista. A
indicação não é feita pelo Hb/Ht, mas pela repercussão
clínica da anemia, que é maior nas anemias agudas.

Diante de um caso de ANEMIA, devemos encon-
trar respostas para as seguintes perguntas:

1. Há anemia real? Há hemodiluição?
2. Há perda de sangue? (tratos gastrointestinal

e genitourinário). Insistir em investigar alterações de
cor das fezes, pesquisar sangue oculto, avaliar fluxo
menstrual, número de absorventes por ciclo, presença
de coágulos.

3. Há deficiência nutricional? Má-absorção?
Erro alimentar?

4. Há alterações do apetite? Vontade de chupar
gelo, comer terra, arroz ou macarrão cru? Unhas que-
bradiças? (relacionados com ferropenia).

5. Há neuropatia? Língua lisa? (relacionadas
com carência de B12).

6. Há hemólise? É hereditária? (outros casos
na família?)

Importantes:
� Icterícia sem colúria
� tempo de instalação
� grupo étnico
� procedência
� esplenomegalia
� colelitíase

7. Há exposição a substâncias tóxicas à medula
óssea? (benzeno, cloranfenicol, fenilbutazona, sulfas,
anticonvulsivantes)

8. Há evidência de doença inflamatória crôni-
ca? (artrite reumatóide)

9. Há insuficiência renal ? (U/C = uréia/
creatina)

10. Cirurgia prévia?

Causas mais comuns de Anemia Ferropênica

Crianças:
�  Prematuridade
�  Iatrogenia (berçário/exames de sangue múltiplos)
�  Dieta láctea exclusiva (até 2 anos)
�  Dieta carente
�  Verminose

Adultos:
�  Hipermenorréia (miomas, neoplasias, hemor-

ragia uterina disfuncional,alterações da hemostasia)

Lotério, H. A. - Anemias

SOLICITAR: HEMOGRAMA COM
RETICULÓCITOS E PLAQUETAS

ANEMIA MICROCÍTICA/HIPOCRÔMICA

Solicitar: FERRO SÉRICO + SATURAÇÃO DA
TRANSFERRINA(SIDEROFILINA)

FERROPENIA CONFIRMADA NÃO HÁ FERROPENIA

OBRIGATÓRIA A
INVESTIGAÇÃO

DA CAUSA !!!

- TALASSEMIAS
 (Eletroforese de hemoglobina)
- ANEMIA
SIDEROBLÁSTICA
- DOENÇAS CRÔNICAS

Discutir o caso com o
Hematologista
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3)  Se houver:

ANEMIA NORMOCÍTICA/NORMOCRÔMICA

AUMENTO DE RETICULÓCITOS ?

SIM NÃO

- HEMORRAGIA AGUDA

                  ou

- HEMÓLISE
(↑ B. Indireta e ↑ DHL)

FUNÇÃO RENAL
ALTERADA?

(U/C)

- DOENÇA CRÔNICA
- DOENÇA HEPÁTICA
- HIPOTIROIDISMO
- INSUF. ADRENAL

Se
↓ LEUCÓCITOS/NEUTRÓF.
↓ PLAQUETAS

I. R .C.

- HIPOPLASIA/APLASIA DE
  MEDULA ÓSSEA (M.O.)
- INFILTRAÇÃO DE M. O.

(Leucemias, linfomas,
mieloma múltiplo,
mieolofibrose, metástases,
doenças do depósito

Discutir com Hematologista
necessidade  de Mielograma ou

Biópsia de Medula Óssea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMNÃO

 

4)  Se houver:

ANEMIA MACROCÍTICA

AUMENTO DE RETICULÓCITOS ?

SIM NÃO

- HEMORRAGIA AGUDA

                  ou

- HEMÓLISE
(↑ B. Indireta e ↑ DHL)

- DOENÇA HEPÁTICA?

- HIPOTIROIDISMO

TRATAR

DOENÇA

DE BASE DISCUTIR COM HEMATOLOGISTA

NECESSIDADE DE MIELOGRAMA:

- ANEMIA  MEGALOBLÁTICA

- SÍNDROME

MIELODISPLÁSICA(SMD)

- APLASIA/HIPOPLASIA DE

MEDULA ÓSSEA

 

 

 

 

 

NÃO

SIM

 

 

 

 

Observações:

1ª - Algumas doenças podem cursar com anemia
normo ou macrocítica (hipotiroidismo, doença hepáti-
ca, hipoplasia de medula óssea, anemias hemolíticas,
anemia aguda pós-hemorrágica);

2ª - Grandes elevações de DHL são característi-
cas de anemia megaloblástica (acima de 1000 até
10000 U/L);

3ª - Eletroforese de Hemoglobina deve ser soli-
citada quando houver suspeita de talassemia, anemia
falciforme, Hb C ou associações (importante a história
familiar):

4ª - Curva de Resistência Globular (Fragilida-
de Osmótica) deve ser solicitada se houver suspeita de
esferocitose constitucional.

5ª - Sempre que houver dúvida, fazer contato
com os Hematologistas da Rede de Saúde ou da F.M.J.
= Ambulatório de Especialidades, tel. (11) 4587-6811,
terças-     feiras, 14 � 18 h. Dra. Cynthia ou Dr. Hélio.

Lotério, H. A. - Anemias
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Tratamento:

Dependerá da causa primária da ANEMIA, que
sempre deve ser buscada.

Anemia Ferropriva:

É a anemia mais freqüente. Uma vez encontrada e
tratada sua causa, repor estoques de ferro com os medi-
camentos disponíveis na Rede. Sempre que as condições
clínicas do paciente permitirem, iniciar o tratamento pa-
ralelamente à investigação e correção da causa com:

Sulfato Ferroso, 200 mg/cp (40 mg de ferro ele-
mentar/cp) 2 x/dia (antes das refeições ou junto com car-
ne, que melhora a absorção e tolerância pelo paciente)
ou em gotas a 6,8% - 1mg/gota de Ferro elementar (dar
40 gotas 2 x/dia).

Alguns pacientes podem precisar de mais de 2
cp/dia (até 4).

Se houver intolerância, iniciar com dose menor
(1cp/dia ou 20 a 40 gotas e aumentar a dose de  acordo
com a tolerância e as respostas clínica e laboratorial
do paciente.

O paciente deve ser avisado de que as fezes fica-
rão escuras com o uso do sulfato ferroso, bem como
deva ser orientado quanto a cólicas, obstipação ou
diarréia, que podem ser causadas pelo sulfato ferroso.

A resposta ao tratamento é notada pela melho-
ra clínica (muitos dos sintomas são decorrentes da fal-
ta de ferro, mais que da anemia) e laboratorial (Hb
deve aumentar 0,5 a 1g/dL por semana, com aumento
de reticulócitos a partir da 2ª semana de tratamento.
Corrigida a causa, o hemograma deve normalizar-se

em 1 a 2 meses. Repõe-se ferro por mais 2 meses para
estoque. Se a resposta não for a esperada, reinvestigar,
incluindo a certificação do uso do medicamento pelo
paciente.

Pacientes com gastrectomia total ou com recons-
trução B-II vão necessitar de reposição crônica e a via
intravenosa é a melhor nesses casos em que a absorção
de ferro está grandemente prejudicada pela falta de
ambiente ácido. Discutir esses casos com o
hematologista para orientação individualizada e para
evitar transfusão de sangue e hemocomponentes. Há
Hidróxido de Ferro intravenoso na SME do SUS.

Anemia Macrocíticas e Hemolíticas:

Discutir/ encaminhar ao Hematologista para ori-
entação individualizada e acompanhamento conjunto.

Emergências:

- Anemias agudas
- �Cor anêmico�
- Pancitopenias
- Púrpuras e sangramentos agudos � investigar

hemostasia
- Presença de blastos (formas jovens) no

hemograma
- Neutropenia grave (menos de 500 neutrófilos/mm3)
- Plaquetopenia com sangramentos
- Tromboses

ENCAMINHAR AO PRONTO SOCORRO (HOS-
PITAL SÃO VICENTE DE PAULA) E FAZER CONTATO
COM HEMATOLOGISTA

Lotério, H. A. - Anemias
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Diabetes Mellitus

Dra. Maria Beatriz Sayeg Freire

Definição

O Diabete Mellitus (DM) é uma síndrome de
etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia crô-
nica associada a distúrbios do metabolismo dos
carboidratos, lipídeos e proteínas, decorrente da deficiên-
cia absoluta ou relativa na secreção e/ou ação da insuli-
na, acarretando lesão e disfunção de vários órgãos, espe-
cialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sangüíneos.

Classificação

A classificação tem a finalidade de identificar,
diferenciar as várias formas da doença e orientar a
terapêutica.

Tipo 1 � Destruição de células Beta, levando à
deficiência absoluta de insulina.

- Auto-imune : 90%
- Idiopática :    10%

� Maior incidência em crianças, adolescentes e adul-
tos jovens.

� Início abrupto dos sintomas, com perda de peso.
� Pacientes geralmente magros.
� Facilidade para cetose e grandes flutuações da

glicemia.
� Menor concentração familiar.
� Deterioração clínica rápida se não tratado pronta-

mente com insulina.
� Pode haver concomitância de outros distúrbios auto-

imunes como: doença Basedow � Graves,  tiroidite de
Hashimoto , doença de Addison, vitiligo, anemia per-
niciosa entre outras.

� Em indivíduos mais velhos, a velocidade da destrui-
ção das células beta pancreáticas é mais lenta, ha-
vendo secreção residual de insulina suficiente para
prevenir cetoacidose por muitos anos, porém evolu-
indo sempre para a dependência de insulina exógena
para a sua sobrevivência.

Tipo 2 � Resistência à insulina predominante,
ou deficiência insulínica relativa, até defeito de secre-
ção predominante com resistência à insulina.
� Maior incidência após os 40 anos.
� Início insidioso dos sintomas, podendo permanecer

assintomático por longos períodos.
� 60 a 90 % dos pacientes são obesos.
� Cetose é rara: somente em situações de stress (infec-

ção , trauma): glicemia é estável.
� Concentração familiar freqüente.
� Hiperglicemia mantida se não tratada.
� Complicações crônicas podem estar presentes ao

diagnóstico.

Outros tipos:
� Doenças pancreáticas.
� Doenças endócrinas ( hipercortisolismo, acromegalia,

hiperaldosteronismo, etc).
� Iatrogênicos (*)  tiazídicos, beta-bloqueadores, anti-

concepcionais, corticóides.
� Síndromes genéticas.

DM gestacional:
� Diminuição da tolerância  à glicose, de magnitude

variável, diagnosticada pela primeira vez na gesta-
ção, podendo ou não persistir após o parto.

Diagnóstico clínico:

Sinais e sintomas, desde assintomáticos até a
síndrome completa.
� Dor em membros inferiores.
� Boca seca.
� �Polis� (poliúria ou nictúria, polidipsia, polifagia).
� Fraqueza, adinamia.
� Embaçamento visual ou redução da acuidade .
� Prurido vulvar ou balanopostite.
� Infecções do trato urinário de repetição.
� Emagrecimento rápido.
� Vômitos, taquipnéia, desidratação.
� Alteração do nível de consciência.

Fatores de risco:

� Idade: 45 anos ou mais.
� História familiar de DM (pais , filhos e irmãos)
� Excesso de peso (IMC>25 kg/m2 ).
� Sedentarismo.
� HDL �colesterol baixo ou triglicérides elevados.
� Hipertensão arterial sistêmica.
� Doença coronariana.
� DM gestacional prévio.
� Macrossomia (RN=4 Kg) ou história de abortos de

repetição ou mortalidade perinatal.
� Uso de medicação hiperglicemiante (*)

Procedimentos diagnósticos

� Medida da glicose no plasma (preferencialmente) ou
no soro após jejum de 8 a 12 horas.

� Determinação da glicose deve ser imediata ou a cole-
ta deve ser realizada em tubo com fluoreto de sódio (6
mg/ml de sangue) e imediatamente centrifugada para
separar o plasma, que poderá ser congelado até a
realização da dosagem.

� Teste padronizado de tolerância à glicose (TTG) con-
siste na administração de 75 gramas de glicose anidra
( ou equivalente de 82,5g de Dextrosol), diluída em
250- 300 ml de água,  por via oral, em no máximo,  5
minutos, com medidas de glicose nos tempos 0 (come-
ço da ingestão) e 120 minutos após a ingestão.

� Em crianças,  a dose de sobrecarga é de 1,75 g/kg, até
o máximo de 75 g.

� O TTG deve ser realizado pela manhã com  pelo menos

NORMAS E ROTINAS
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três dias de dieta incluindo 150 g ou mais  de
carbohidratos. Repouso, sem fumar,  permitido tomar
água durante o teste. Devem ser registradas condições
como: drogas em uso, infecções e inatividade física.

Indicações do TTG:
- Glicemia de jejum entre 110 mg/dl e 126 mg /dl.
- Glicemia abaixo de 100 mg/dl  e o paciente

apresentar 2 ou mais fatores de risco para o
diabetes tipo 2, em indivíduos com mais de 45
anos de idade.

- Após o parto de paciente que tenha desenvol-
vido DM gestacional. (> 6 semanas).

Critérios diagnósticos

- Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio ou
pré-eclâmpsia na gravidez atual.
- Antecedentes obstétricos de morte fetal ou
neonatal, macrossomia ou diabetes gestacional.

� Rastreamento e diagnóstico:
- Nas mulheres de risco deve ser feito no primeiro
trimestre de gravidez, para detectar um possível
DM prévio, não identificado anteriormente.
- O rastreamento sistemático é realizado entre a
24a e 28 a semanas de gravidez, podendo ser re-
alizado em uma ou duas etapas:

1) Em duas etapas:
- Rastreamento por glicemia de jejum ou
glicemia de 1 hora após ingestão de 50 g
de glicose (jejum dispensado).
- Teste POSITIVO: Glicemia de jejum ≥  85
mg, glicemia após 1 h (50 g) ≥  140 mg/dl.
Nestes casos deve ser aplicado o TTG.

2) Em uma etapa:
- Aplica-se diretamente o TTG.
- Há uma discordância entre a Associação
Americana de Diabetes e a Organização
Mundial de Saúde.
- A Associação Americana de Diabetes
1997 (que ainda recomenda os critérios
modificados de O�Sullivan e Mahan para
o TTG), emprega sobrecarga com 100g de
glicose e dosagens de glicemia no jejum,
1, 2 e 3 horas. DM gestacional  é diagnos-
ticado na presença de dois ou mais valo-
res iguais ou superiores aos valores de
corte representados abaixo.

Tempo           Glicose plasmática após sobrecarga com 100 g
Jejum                                   105 mg/dl
1 hora                                 190  mg/dl
2 horas                               165  mg/dl
3 horas                               145  mg/dl

- Os critérios recomendados pela Organi-
zação Mundial de saúde, estão tendo mai-
or aceitação internacional , e estão sendo
recomendados pela Sociedade Brasileira
de Diabetes, após o consenso de 1999.
- A OMS, para o diagnóstico de DM
gestacional, baseia-se nos mesmos critéri-
os empregados fora da gravidez.

Glicemia de jejum ≥   126 mg/dl e/ou
Glicemia de 2 horas após 75 g de glicose ≥
140 mg/dl.

- NOTA: O estágio denominado �Glicemia de je-
jum alterada�, entre 110  e 126 mg/dl não foi in-
cluído nos critérios diagnósticos do DM
gestacional, pela OMS. No entanto, recomenda-
se que, ao empregar a glicose plasmática de jejum
como teste de rastreamento na gravidez, a detecção
de valor compatível com este estágio requer con-
firmação diagnóstica imediata através do TTG.
- Mesmo com resposta normal nas 2 horas após 75
g, havendo forte suspeita  da diabetes ( cresci-
mento fetal exagerado ou forte presença de
polidrâmnio)  pode-se repetir o TTG com 75 g de
glicose ao redor da 32 a semana de gestação.

* Jejum = falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas.
** Casual = glicemia realizada a qualquer hora do dia; sem
observar o intervalo da última refeição.
*** Associado a sintomas clássicos (poliúria, polidipsia e perda
de peso).

OBS: 1) O diagnóstico de diabetes deve sem-
pre ser confirmado pela repetição do teste em outro
dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com
sintomas óbvios de diabetes.

2) A glicemia de jejum alterada e a tolerância
diminuída à glicose representam diferentes estágios
entre a homeostase normal da glicose e o diabetes, ca-
racterizando anormalidades na regulação glicêmica
de jejum e pós-prandial, respectivamente e são consi-
deradas condições de risco para o desenvolvimento do
diabetes e doença macrovascular.

Diabetes Gestacional

� Abrange casos de diabetes mellitus e de tolerância à
glicose detectados durante a gravidez.

� Presente em 1 a 14% das gestações.
� Exclui diabéticas que engravidam.
� Associado  à elevada  mortalidade e morbidade

perinatal.
� Maior freqüência de hipertensão e aumento na taxa

de cesáreas.
� Reconhecimento precoce e tratamento, incluindo di-

eta e insulina quando necessária,  além da  vigilância
fetal reduz complicações.

� Depois do parto a maior parte normaliza  o metabo-
lismo de glicose mas uma parcela significante terá
diagnóstico, alguns anos após o parto, de diabetes
tipo 1 ou  tipo 2 ou alteração da tolerância à glicose.

� Fatores de risco:
- Idade > 25 anos.
- Obesidade ou ganho de peso excessivo na gra-
videz atual.
- Deposição central de gordura corporal.
- História familial de diabetes em parentes de
primeiro grau.
- Baixa estatura.

DIAGNÓSTICO

Diabetes mellitus

Tolerância à glicose diminuída

Glicemia de jejum alterada

Glicose plasmática  (mg/dl)

Jejum *

≥126

<126

≥ 110

2h pós 75g  glicose

≥ 200

entre 140 e 200

<140 (se realizada)

Casual **

≥ 200 ***

-

-

OU

E

E

OU
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- Seis semanas após o parto, a paciente que te-
nha desenvolvido DM gestacional deve ser sub-
metida a um TTG, para ser reclassificada quanto
ao grau de tolerância à glicose.

Diagnóstico laboratorial secundário

Rastreamento de condições associadas e de com-
plicações crônicas � deve ser realizado anualmente
(no mínimo), para controle.

� hemoglobina glicosilada
� creatinina
� potássio
� colesterol total
� HDL � colesterol
� Triglicérides
� Urina tipo I
� Proteinúria de 24 horas (no DM tipo 1, depois
de 5 anos de diagnóstico, no DM tipo 2, ao
diagnóstico).
� Microalbuminúria de 12 horas noturnas, se
proteinúria < 0.5 g/24 hs ( no DM tipo 1, depois
de 5 anos de diagnóstico, no DM tipo 2, ao
diagnóstico).
� Fundoscopia ( no DM tipo 1, depois de 5 anos
de diagnóstico, no DM tipo 2, ao diagnóstico).
� ECG.
� Clearance de creatinina - no DM tipo 1, de-
pois de 5 anos de diagnóstico e no DM tipo 1 ou
tipo 2 na evidência de micro ou
macroalbuminúria.
� Avaliação do risco de pé diabético pelo mono-
filamento de Siemmens.

Seguimento laboratorial

Quais exames e com que freqüência:
� Para a glicemia de jejum alterada e a tolerância à
glicose diminuída: Glicemia de jejum duas vezes ao
ano. Se > 110mg %, indica-se nova determinação de
glicemia 2h após a ingestão de 75 g de glicose.
� Para o DIABETES:

- Glicemias de jejum � 3 em 3 meses (se dentro
dos parâmetros de meta de controle).
- Glicohemoglobina  - 3 em 3 meses (se dentro
dos parâmetros de meta de controle), para DM
tipo 1 e para o DM tipo 2 em uso de insulina.
- Para o DIABETES com dislipidemia e/ou
evidência de doença macrovascular:
triglicérides, HDL e colesterol total � 3 em 3
meses - independentemente dos valores.

Periodicidade de consultas controle

� casos controlados:
- glicemia jejum ≤ 120 mg% (retorno de 3 em
3 meses)
- Hb glicosilada < 8 mg% (retorno de 3 em 3
meses)

� controle metabólico insatisfatório:
- glicemia > 120 (retorno mensal)
- Hb glicosilada > 8 (retorno mensal)

Avaliação e/ou consulta de enfermagem

� introdução da insulina para orientação de aplicação.
� cuidados com os pés.

Diagnósticos em casos de urgências ou emer-
gências (caracterização)

� Atendimento na UBS:
- Hipoglicemia devida a um erro de dose de
insulina  ou atraso de refeição.

� Encaminhamento para hospital (PS):
- cetoacidose diabética (cetonúria)
- vômitos ou dor abdominal intensa
- comas ou alterações do grau de consciência
- taquipnéia de início súbito
- estados infecciosos graves
- processos vasculares agudos
- alterações oculares agudas
- desidratação grave
- hipoglicemias associadas à IRC ou em ido-
sos em uso de sulfoniluréia (principalmente
clorpropamida)

Parâmetros de avaliação do controle meta-
bólico global nos diabéticos

Freire, M. B. S. - Diabetes Mellitus

Glicemia
de jejum

pós-prandial
1,5 a 2h

Hemoglobina
glicosilada

Hba 1
Hba 1c

Cetonúria

Colesterol
total

HDL
Em homens

Em mulheres

LDL

Triglicérides

Índice de
massa corporal

Em homens
Em mulheres

Pressão
Arterial

80 � 120
Até 140

< 8
< 6,5

(-)

<200

>35
>45

<100

<150

20-25 Kg/m2
19-24 Kg/m2

130/85 mmHg

Grau de Controle

Aceitável

PARÂMETRO

> 140
> 160

>10
>7,5

(+)

>240

≤ 35
≤ 45

>160

>200

>27
>26

>140/90 mmHg

Até 140
Até 160

Até 10
Até 7,5

(-)

Até 240

>35
>45

Até 160

Até 200

Até 27
Até 26

Até 140/90 mmHg

Bom Mau

Recomendações gerais quanto ao uso adequa-
do  de antidiabéticos orais

O Consenso Brasileiro sobre Diabetes � Ano
2000 � definiu as recomendações  gerais quanto ao
uso de antidiabéticos orais (ADO) em esquema de
monoterapia ou em combinação com outros ADOs e
com insulina. Recomendações da Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes a respeito do assunto:
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Mudanças do Estilo de Vida: Dieta e Exercício
Físico

Dieta

Plano de alimentação

� O plano de alimentação é o ponto fundamen-
tal do tratamento do diabetes.

� Não é recomendável o uso habitual de bebidas
alcoólicas. Contudo, estas podem ser
consumidas moderadamente, desde que acom-
panhadas de algum alimento, já que o excesso
de álcool pode produzir  hipoglicemia. A bebi-
da alcoólica deverá ser restrita em pacientes
com hipertrigliceridemia ou obesos (devido ao
seu alto valor calórico).

� Os alimentos dietéticos podem ser recomenda-
dos considerando-se o seu conteúdo calórico
e de nutrientes.

� Os refrigerantes e gelatinas dietéticas têm va-
lor calórico próximo de zero.

� Alguns produtos dietéticos industrializados
como chocolates, sorvetes, alimentos com glúten
(pão, macarrão, biscoitos) não contribuem para
o controle glicêmico nem para a perda de peso.
Seu uso não deve ser encorajado.

� O uso de produtos dietéticos deverá ser feito
sob orientação de profissional médico ou
nutricionista.

Glicemia de jejum

< 110 mg/dl 110-140 mg/dl 141 �270 mg/dl >271 mg/dl

HbA1c
Normal

HbA1c
Aumentada

Acarbose ou
metformina

Sulfoniluréia
ou Metformina

Insulinoterapia

Manter
conduta Acarbose Resposta Inadequada

Acrescentar 3º Insulina ao deitarInsulinoterapia plena

Acrescentar 2º reagente

Resposta Inadequada
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insulinas de efeito rápido ou ultra-rápido,
em doses múltiplas e algumas vezes muito
elevadas. Usualmente este tratamento se
acompanha de aumento de peso.

Diretrizes para o tratamento da hiperglicemia
no diabetes tipo 2

Mudanças no estilo de vida

� Nos pacientes nos quais não se atingiu os níveis de
controle desejáveis, através do plano alimentar e ati-
vidade física, deve-se introduzir medicamentos orais:
metformina, sulfoniluréias ou acarbose.
� A escolha do tipo de medicamento deve levar
em consideração o nível da glicose plasmática
e glico-hemoglobina do paciente, a ação anti-
hiperglicemiante do medicamento, o efeito so-
bre o peso, a idade, doenças concomitantes e as
possíveis interações medicamentosas, reações
adversas e contra-indicações.
� Se a glicemia de jejum estiver normal na vigên-
cia de hemoglobina glicosilada aumentada, o
que é indicativo de hiperglicemia pós-prandial,
pode-se introduzir acarbose. Quando os níveis
de jejum estiverem entre 110 e 140 mg/dl, pode-
se iniciar o tratamento com acarbose ou
metformina, especialmente para pacientes com
índice de massa corporal acima de 25 Kg/m2.
� Nas situações em que os níveis glicêmicos de
jejum forem superiores a 140 mg/dl e inferiores a
270 mg/dl, pode-se utilizar metformina,
sulfonilurérias, levando em consideração o índi-
ce de massa corporal do paciente. Devido ao seu
pequeno efeito redutor da glicemia de jejum, a
acarbose isoladamente não é eficaz nesta situa-
ção. Estes agentes serão combinados entre si quan-
do não se atingir níveis glicêmicos desejáveis.
� Se a monoterapia com um destes três medica-
mentos não atingir o nível desejado de controle
glicêmico, adiciona-se um outro agente. A mai-
oria dos pacientes com DM tipo 2 irá necessitar
de mais de um medicamento para tingir níveis
desejáveis de controle da glicemia.
� Por ser o  DM uma doença progressiva, a maioria
dos pacientes mesmo com uma boa resposta inicial a
um agente, irá posteriormente necessitar de um se-
gundo ou terceiro medicamento. O acréscimo do se-
gundo medicamento deve ser feito precocemente, cer-
ca de quatro a oito semanas após o primeiro ter sido
iniciado. A combinação mais estudada é de
sulfoniluréia + metformina. O acréscimo de acarbose
à combinação de metformina + sulfoniluréia mos-
trou ter efeitos aditivos e ser eficaz no UKPDS.
� No caso do tratamento com dois medicamen-
tos não ter atingido os níveis desejados, pode-se
utilizar três opções:

1. Adicionar um terceiro  agente oral da
lista inicial. A única combinação de
três agentes orais estudada é a de
sulfoniluréia + metformina + acarbose.

2. Adição de insulina de ação intermediá-
ria ao deitar, ou pré mistura 70/30 no
jantar, mantendo-se dois agentes orais.
A combinação que parece ser mais eficaz
é a de insulina com metformina, pois não
levou ao aumento de peso. Comporta-
mento semelhante é observado com a as-
sociação de acarbose à insulinoterapia.

3. Suspender os medicamentos orais e utili-
zar apenas insulina. Este esquema
freqüentemente exige combinação de in-
sulina de efeito intermediário ou lento com

Freire, M. B. S. - Diabetes Mellitus
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c) Pacientes com baixo peso (índice de massa
corporal < 18,5 Kg/m2):

- Dieta hipercalórica (> 35Kcal/Kg/dia).
- Tratamento adequado para levá-los a seu
peso desejado.

d) Pacientes com hipercolesterolemia:
- Limitar o consumo de todo tipo de gordura
de origem animal (gordura de carne, deriva-
dos de gordura e �leite� de coco, restringir
frituras e refogados preparados com excesso
de gordura.
- Dar preferência a gorduras monoinsaturadas
(óleo de canola, oliva, amendoim), ou
poliinsaturadas (óleo de milho, soja, giras-
sol) no preparo de alimentos.

e) Pacientes com hipercolesterolemia acentuada:
- Limitar o consumo de gorduras e
carboidratos simples.
- Diminuir o álcool.
- Aumentar as fibras solúveis (leguminosas,
cereais, verduras cruas de folhas, frutas com
casca e bagaço e outras).

f) Pacientes com hiperuricemia:
- Evitar os fatores precipitantes (perda brus-
ca de peso, excesso de leguminosas, vísceras,
carne vermelha e embutidos).

g) Pacientes com hipertensão arterial:
- Restringir o consumo de sal a 4g por dia.
Desaconselha-se agregar sal às refeições; subs-
tituí-lo por temperos e condimentos sem sódio:
alho, cebola, orégano, cheiro verde, �sal
dietético�. Evitar enlatados, alguns tipos de
queijos, embutidos, etc.

Exercício físico

� Por induzir melhora na ação da insulina, faci-
litar o controle de peso, além de outros fatores
benéficos, a atividade física é de grande im-
portância na � prevenção�  e controle do dia-
betes do Tipo 2.

� Recomenda-se prática regular de atividade fí-
sica, desde que o paciente esteja devidamente
compensado.

� Glicemias acima de 250mg/dl e/ou a presença
de cetonúria, bem como complicações crôni-
cas avançadas, contra-indicam o exercício.

� O exercício deve ser freqüente e constante (no
mínimo 3 vezes por semana), de intensidade
moderada (caminhar, nadar, andar de bicicle-
ta, etc), com duração mínima de 30 minutos.
Cuidado especial deve ser dado aos pés.

� O exercício mais intenso e esportes competiti-
vos ou a presença de complicações micro/
macrovasculares, requerem avaliação detalha-
da por parte do profissional especializado.

Composição do plano alimentar

� Os carboidratos deverão representar 50% -
60% do valor calórico total (VCT). Dar prefe-
rência aos alimentos ricos em fibras, princi-
palmente cereais, leguminosas, hortaliças e fru-
tas, de preferência frutas com casca ou bagaço
no lugar de sucos.

� Restringir os açúcares simples (mel, melaço,
açúcar).

� O conteúdo protéico deve ser de 0,8 �1,0g/Kg
de peso desejado/dia. Em geral, não mais de
15% a 20% da energia total. Em caso de
nefropatia, limita-se a 0,6-0,8g/Kg/dia.

� As gorduras devem constituir 255-305 do VCT.
Recomenda-se que menos de 10% do VCT seja
de gorduras saturadas (gordura de origem ani-
mal), completando �se o restante com gordu-
ras monoinsaturadas (óleo de oliva e canola,
abacate) e poliinsaturadas (óleos vegetais:
soja, milho, girassol, dendê). Não exceder o
máximo de 300 mg diários de colesterol (ge-
mas de ovo e vísceras).

� Os adoçantes podem ser utilizados conside-
rando-se o seu valor calórico. O aspartame,
ciclamato, sacarina, acessulfame K e
sucralose são praticamente isentos de calo-
rias. Já a frutose tem o mesmo valor calórico
do açúcar.

� As refeições intermediárias podem ser feitas
com frutas, mantendo-se a equivalência
calórica. Alimentos fontes de proteínas ao dei-
tar auxiliam na prevenção de hipoglicemia no-
turna.

Características do plano de alimentação segundo o
estado nutricional

a) Pacientes obesos (índice de massa corpo-
ral > 25Kg/m2):

- dieta hipocalórica: 20-25 Kcal/Kg de peso
desejada/dia. Dietas muito rígidas e de muito
baixo valor calórico raramente têm  sucesso.
Às vezes, restrição mais moderada, de 500
calorias/dia a menos do que a ingestão habi-
tual permite perda de peso gradual e pro-
gressiva, garantindo adesão ao tratamento.
- Restringir  gorduras e frituras. Dar prefe-
rência a carnes magrase produtos desna-
tados.

b) Paciente com peso normal (índice de massa
corporal: 18,5-25Kg/m2):

- Não é necessária restrição calórica neste
grupo. A dieta deve normocalórica,  25- 35
Kcal/Kg/dia, dependendo da atividade físi-
ca e do momento biológico. Crianças, ado-
lescentes, atletas, gestantes e lactantes po-
dem  necessitar de calorias adicionais.
- Fracionar em não menos de quatro refei-
ções ao dia.
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Fármaco

Glimepirida

Cloropropamida

Glibenclamida

Glipizida

Gliclazida

Principais Sulfoniluréias

Comprimido

1,2 e 4 mg

250 mg

5mg

5mg

80mg

Duração
de ação

18/24h

36/60h

12/24h

6/24h

6/24h

Inicial

1

125/500

2.5/5

2.5/5

40/80

Média

2/4

125/500

2.5/20

2.5/20

80/320

Máxima

8

500

20

20

320

Tomada
(x/dia)

1

1

1 a 3 *

1 a 3 *

1 a 3 *

Dose (mg)

Doses recomendadas de Biguanidas

Metformina

Dose inicial

500 a 1.000 mg/dia

Dose máxima

2.500 mg/dia

Doses recomendadas de Glitazonas

Rosiglitazona

Pioglitazona

Dose inicial

4 � 8 mg

15 � 30 mg

Dose máxima

4 � 8 mg

30 � 60 mg

Doses recomendadas de inibidor alfa-glicosidase

Acarbose

Dose inicial

25 mg, 3x/dia

Dose máxima

100 mg, 3x/dia

Doses recomendadas das Glinidas

Repaglinida

Nateglinida

Dose inicial

1�2 mg, antes de cada refeição

120 mg, antes de cada refeição

Dose máxima

16 mg/dia

720 mg/dia
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* Relacionada às refeições, 20 a 30 minutos antes, iniciando-se
pela refeição principal (geralmente almoço), depois jantar e
café da manhã, se necessário.

Medicamento

Sulfoniluréias
Repaglinida*

Nateglinida*

Metformina

Acarbose*

Tiazolidinedionas

Medicamentos antidiabéticos: mecanismo de ação e efeito clínico

Mecanismo
de ação

Aumento da
secreção de
insulina

Aumento da
secreção de
insulina

Aumento da
sensibilidade
à insulina
predominan-
temente no
fígado/músculo

Retardo da
absorção de
carboidratos

Aumento da
sensibilidade
à insulina no
músculo/
adipócito

Efeito sobre
o peso

corporal

Aumento

Aumento

Diminuição

Sem efeito

Aumento

Redução
da

glicemia
de jejum
(mg/dl)

60 � 70

20 � 30

60 � 70

20 � 30

35 � 40

Redução
da

glicohemo-
globina

(%)

1,5 � 2,0

0,7 � 1,0

1,5 � 2,0

0,7 � 1,0

1,0 � 1,2

Tipo de ADO

Inibidores da alfa-
glicosidase
(acarbose)

SULFONILURÉIAS
(glibenclamida,
glimepirida, glipi-
zida, clorpropami-
da, gliclazida, etc)

MEGLITINIDAS
(repaglinida, nate-
glinida)

BIGUANIDAS
(metformina)

TIAZOLIDINE-
DIONAS
(rosiglitazona, pio-
glitazona)

Locais e modos de ação dos diferentes antidiabéticos orais - ADO

Modo de ação

Retarda a absorção dos
carboidratos da dieta até que
eles passem para as partes fi-
nais dos intestino delgado, re-
duzindo os picos de absorção
pós-prandial da glicose.

Aumentam a secreção de insu-
lina, estimulando as células beta
do pâncreas. Estes agentes são
eficazes enquanto houver capa-
cidade de secreção endógena
de insulina.

Secretagogos da insulina de cur-
ta duração para o controle da
hiperglicemia pós-prandial. Es-
tes agentes são eficazes apenas
quando houver capacidade de
secreção endógena de insulina.

Atuam primariamente reduzin-
do a liberação hepática de
glicose e secundariamente me-
lhorando a resposta das células
periféricas à insulina, facilitan-
do a captação de glicose.

Atuam primariamente melho-
rando a resposta das células pe-
riféricas à insulina, facilitando
a captação de glicose e secun-
dariamente reduzindo a libera-
ção hepática de glicose.

Local de ação

Intestino

Pâncreas

Pâncreas

Células perifé-
ricas e libera-
ção hepática
de glicose

Células perifé-
ricas e libera-
ção hepática
de glicose

Antidiabéticos orais

*  Atuam predominantemente na redução da glicemia pós-prandial.
Podem reduzir a glicemia de jejum a médio e longo prazo.

Insulinização

Indicações
- Diabetes do Tipo 1.
- Diabetes do Tipo 2: em falha secundária; ci-

rurgia; infecção; gravidez.
- Outros tipos: pancreatite; induzidos por dro-

gas ou substâncias químicas; endocrinopatias.
- Diabetes com descompensação aguda hiper-

glicêmica.
- Perda de peso associado mal controle.

Insulinização
- 0,4 Ukg/peso com insulina de ação intermediária.
- Convencional:

- Duas aplicações diárias de insulina inter-
mediária: 2/3 da dose total pela manhã e
1/3 antes do jantar ou à noite ao deitar.

- Intensiva:
- Uma aplicação de insulina intermediária/

ultralenta ao deitar e de rápida/ultra-rá-
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pida antes das principais refeições.

Observação:
É consenso que pacientes com diabetes do Tipo

1 devem ser acompanhados por médico com treinamen-
tos em diabetes ou por endocrinologistas.

Tratamento da Hipertensão no Diabético

Linhas gerais:
�  O controle pressórico é de extrema importân-

cia para diminuir mortalidade cárdio
vascular, progressão para IRC e perda visual
por retinopatia avançada.

�  Objetiva-se o nível normal, tão próximo quan-
to possível de 120 X 80 mmHg.

� Como um grupo de risco à parte, na
monoterapia dá-se preferência aos inibidores
de enzima conversora IECA, principalmente
na presença de micro/macroproteinúria, onde
tem-se o  efeito extra de diminuir a proteinúria.

�  A adição de um diurético em pequenas doses
potencializa a ação dos IECA, sendo que os
efeitos deletérios conseqüentes à hipocalemia
(piora da glicemia, dislipidemia) são
minimizados pela associação.

�  Cuidados com a introdução de IECA na IRC
por nefropatia quando creatinina sérica
>=2.5 mg, ou na suspeita de hipertensão
renovascular: monitorizar potássio e função
renal.

�  Adição de outros fármacos deve levar em con-
sideração a presença de outras complicações
crônicas do DM: beta bloqueador deve ser
evitado na presença de IRC pelo risco de
hipoglicemia e na insuficiência arterial peri-
férica; considerar também presença de
dislipidemia. Vasodilatadores podem piorar
a hipotensão postural e a impotência sexual.

�  Bloqueadores de canal de cálcio constituem,
no diabético, uma segunda boa opção.

Pressão arterial

   NORMAL NORMAL ALTA  Hipertensão I e II              Hipertensão III e IV

        Repetir a medida
        a cada consulta       Avaliar albuminúria

 (+)  (-)

       Medidas   Medidas
         não-farmacológicas    não-farmacológicas
                   + IECA

 Ausência de
   Resposta

Tratamento medicamentoso
(preferência para IECA e
antagonistas do cálcio)

  Controle inadequado

    Associação de anti-hipertensivos

Hipertensão Arterial � Algoritmo do tratamento
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Dislipidemias

Dr. Marco Antonio Dias

Definição

Distúrbio do metabolismo dos lípides, congêni-
to ou decorrente de hábitos alimentares equivocados/
sedentarismo. Representa um dos fatores de risco mais
importantes  para aumentar a prevalência da Doença
Arterial Coronariana (DAC), Doença Aterosclerótica
(D.A.) e cérebro-vasculares (cérebro, carótidas, aorta
e seus ramos principais).

Classificação das hiperlipidemias

Primárias

� Doenças:
Ø Hipotiroidismo (↑ CT,↑ TG às vezes,↓HDL-c)
Ø S. Nefrótica (↑  CT, ↑  TG, ↓ HDL-c)
Ø I. Renal Crônica   (↑  CT, ↑  TG, ↓ HDL-c)
Ø Diabetes Mellitus (↑  TG)
Ø Obesidade (↑  TG, ↓ HDL-c)
Ø Icterícia obstrutiva (↑ ↑ ↑  CT e ↑  LP� x)
Ø Alcoolismo (↑ TG, ↑ Qm às vezes, ↑ HDL-c,

LDL varia)
* CT    �  colesterol total (representa LDL-c).
TG    �  triglicérides.
Qm   �  quilomicron.
LPx   �  lipoproteína semelhante ao LDL, constituída
de colesterol livre + fosfolípides.

Classificação fenotípica das
hiperlipidemias

Hipercolesterolemia
comum

Hipercolesterolemia
familiar

Homozigoto e
Heterozigoto

Hipertrigliceridemia
familiar

Hipertrigliceridemia
comum

Hiperlipidemia
familiar combinada

Disbetalipoproteine-
mia

Sd. de Quilomicronemia

Hiperalfalipoprotei-
nemia

IIa

IIa e
IIb

-

IV e V

IV

IIa e
IIb, IV

III

-

I e V

-

Poligênica: ↑ fatores genéti-
cos e/ou ambientais

Ausência total ou parcial dos
LDL receptores

Mutações que diminuem a
função do LDL receptor

Desconhecida

Poligênica (↑  fatores genéti-
cos e/ou ambientais)

↑  síntese de Apo-B100

Expressão genética modifica-
da de Apo E

Alteração genética ou adqui-
rida do metabolismo dos
VLDL e/ou LDL

Deficiência de LLP ou Apo C � II

Deficiência de C.E.T.P.

*    C.E.T.P.: proteína de transferência
*    LLP: lipoproteína

Secundárias

� Medicamentos:
Ø diuréticos (↑ TG e ↓ HDL�c)
Ø betabloqueadores sem atividade intrín-

seca simpatomimética (↑ TG, ↓ HDL-c)
Ø Anticoncepcionais (↑ TG)
Ø Corticosteróides (↑ CT e ↑  TG)
Ø Anabolizantes (↑ CT e ↓ HDL-c)

+++   aumento leve
+++   aumento moderado
+++   aumento acentuado
IDL - lipoproteína de densidade intermediária (sem aplicabi-
lidade prática)

Determinações Laboratoriais

- jejum de 12 a 14 horas (principalmente para avaliar
triglicérides e LDL-c).
- solicitar CT, TG, LDL-c, HDL-c, VLDL-c.
- valores normais:

� CT = < 200 mg/dl
� TG = < 200 mg/dl
� HDL-c =  >35 mg/dl
� VLDL-c = < 40 mg/dl
� LDL -c:

I

Ia

IIb

III

IV

V

Q m

+++

+ a +++

Lipoproteínas
(principal alteração)

Lípides
(valores +
comuns)

Aparência
do plasma

ou soro
VLDL

+ a ++

+ a +++

+ a +++

IDL

++ a +++

Sobrenadante
cremoso

Transparente

Turvo

Turvo

Turvo

Superfície cre-
mosa e infe-
rior  turvo

LDL

+ a +++

+ a +++

CT

160 �
400

>240

240 �
500

300 �
600

<240

160 �
400

TG

1500 �
5000

<200

200 �
500

300 �
600

300 �
1000

1500 �
5000

Fenótipo

NORMAS E ROTINAS
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Ø Prevenção primária   + 1 fator  de risco < 160
mg/dl
+ 2 ou mais fatores de
risco < 130/dl

Ø Prevenção secundária → LDL-c < 100 mg/dl.

- Motivos para variações de resultados:
� triglicérides
Ø ↑ pós-prandial.
Ø  varia com hábitos alimentares diferentes.
Ø ↑  com ingestão de álcool na véspera.
Ø ↑ com exercícios na véspera.
Ø ↑ com colheita de sangue sem repouso de

5 minutos.
Ø ↑ com torniquete prolongado, p/ colheita,

> que 2 minutos.

� diminuição de valores (por até 3 meses)
Ø fase aguda do IAM.
Ø enfermidades agudas ou crônicas consumpti-

vas.
Ø pós-operatório de cirurgias de grande porte.

� variações metodológicas e/ou biológicas
Ø variação de 3 a 5 %, em coletas simultâneas.
Ø triglicérides: variação de até 20%.
Ø HDL-c: variação de até 10%.

� resultados anormais ou discordantes
Ø repetir a dosagem 8 a 15 dias depois.
Ø usar de preferência o mesmo laboratório,

com qualidade reconhecida.
Ø  manter os mesmos hábitos de vida, entre as

dosagens.
Ø 3ª dosagem, se precisar, com o mesmo inter-

valo (8 a 15 dias) e considerar a média dos
2 resultados mais próximos, como valor real.

Avaliação do perfil lipídico

- indicado em qualquer idade ou sexo
- adultos, acima dos 20 anos:

�  CT, HDL-c, LDL-c, TG
�  se resultados normais, e sem outros fatores de

risco, repetir de 5/5 anos ou mais cedo, se hou-
ver mudanças

- crianças e adolescentes (2 a 19anos), que apresentem:
� avós, pais, tios, irmãos, primos de 1º grau, com
D.A. manifesta antes dos 55 anos (masculino)
e 65 anos (feminino)

� xantomatose
� obesidade
� outros fatores de risco (F.R.) para DAC

Risco de D.A.C.

- ↑ progressivamente e diretamente, com o CT e LDL-c
- ↓ progressivamente e inversamente com HDL-c

- HDL-c > 60 mg/dl é um fator protetor
-↑ TG > 200 mg/dl é um risco maior de DAC, quando

associados com HDL-c ↓ e LDL-c ↑
- risco de DAC aumenta, se já tiver DAC prévia
- risco de DAC depende, em relação aos FR:

� número de FR
� grau de anormalidade
� potencial de morbidade e mortalidade
� possibilidade de controle do FR

- fatores de risco mais importantes
� hipercolesterolemia (↑ LDL-c)
� HAS
� Tabagismo
� Diabetes Mellitus
� Hereditariedade (DA prematura)

- fatores de risco (novos), em fase de definição
� Lp (a) ↑
� apo B ↑
� fibrinogênio
� apo-AI ↓

Terapêutica

1 - Prevenção (primária ou secundária), deve ser siste-
maticamente indicada e mantida indefinidamente

� ↓ DAC
� ↓DA
� ↓ xantomas
� ↓risco de pancreatites agudas

2 - Terapêutica não medicamentosa
� mudança do estilo de vida
Ø hábitos alimentares saudáveis
Ø busca e manutenção do peso ideal
Ø exercício físico aeróbico (regular)
Ø combate ao tabagismo
Ø promoção do equilíbrio emocional

� drogas isoladas ou associadas, se os resulta-
dos obtidos não forem satisfatórios com as mu-
danças do estilo de vida

� prevenção primária
Ø LDL < 160 mg/dl (com 1 outro FR associado)
Ø LDL < 130 mg/dl (com 2 ou + FR associados)
Ø HDL-c > 35 mg/dl
Ø TG < 200 mg/dl

� prevenção secundária
Ø LDL < 100 mg/dl (controle rigoroso)
Ø HDL-c > 35 mg/dl
Ø TG < 200 mg/dl

3 - Dietas
� objetivos
Ø ↓ morbidade e mortalidade por DAC
Ø ↓ CT, TG, LDL-c
Ø ↑ HDL-c

� padrão
Ø ↓ ingesta de gorduras saturadas e colesterol
Ø adequação do balanço calórico, respeitan-

do as necessidade nutricionais básicas
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Ø alteração de outros fatores de risco, como
diabetes e ↓ resistência à insulina
Ø manutenção permanente das mudanças de

hábitos alimentares
� considerações para alcance das metas
Ø  mudança de hábito alimentar, sempre con-

siderando o padrão alimentar atual e pos-
sibilidade de mudanças

Ø  dietoterapia: oferecer  cardápio diversifi-
cado, agradável, prático, visando  melhor
aceitação  e adesão

Ø  apoio de nutricionistas, sempre que neces-
sário, para realizar a anamnese alimentar,
considerando os grupos alimentares inge-
ridos, local e horários das refeições, prefe-
rências, alergias, aversões alimentares

Ø interação clínico-laboratorial, com exa-
mes do perfil lipídico de 2/2meses

� considerações a respeito da composição da dieta
Ø  mudanças de hábitos alimentares, evitando:

- detalhes de cardápios alimentares
- gorduras nos alimentos

Ø preferências por:
- carnes brancas (aves sem pele e peixes)
- carnes vermelhas, sem gordura aparente
- cereais (todos)
- vegetais
- frutas
- óleos vegetais (menos côco e dendê)
- margarinas cremosas
- leite desnatado e derivados

Ø somente vegetais, a longo prazo, podem
acarretar importantes deficiências
nutricionais
Ø os resultados dependem de fatores biológi-

cos individuais
Ø integração entre médicos e nutricionistas

promovem melhores resultados
Ø evitar alimentos:

- ricos em colesterol (alimentos do reino
animal)
- ricos em ácidos graxos (AG) saturados
- margarinas  contendo AG saturados
predominantemente e com altas taxas de
AG na forma transisomérica

Ø preferir alimentos
- ricos em AG insaturados (mono e poli-
insaturados ) que promovem a ↓ CT,
↓ LDL-c, ↑ HDL-c e ↓ agregação
plaquetária
- ricos em fibras solúveis em água

4 - Outras recomendações
� combate ao tabagismo, que ↓ o HDL �c e tem

efeito trombogênico (↑ agregação plaquetária
e ↑ disfunção endotelial)

� estímulo ao exercício físico aeróbico regularmen-
te, que promove vários benefícios. O exercício suge-

rido seria andar, 3 a 4 vezes por semana, 50 a 60
minutos cada vez, num  percurso de 3 a 4 Km
Ø ↑ HDL-c
Ø ↑ sensibilidade à insulina
Ø ↓ pressão arterial
Ø colabora com controle do peso corporal
Ø ↓ taxas de triglicérides
Ø sempre com avaliação cardiológica pré-

via e programação adequada
� álcool em pequenas doses, parece promover

benefícios a longo prazo
� controle da obesidade, principalmente central:
Ø ↓ risco de DAC
Ø melhora controle da PA
Ø ↓ taxa de CT e TG
Ø ↑ HDL-c
Ø melhora a tolerância a glicose

� controlar Diabetes Mellitus associado, princi-
palmente em mulheres

� preservar dieta rica em micronutrientes, como
vitamina C, vitamina A, vitamina E, que parece:
Ø ↓ oxidação do LDL-c (mecanismo princi-

pal na fisiopatologia da D.A.C.)
Ø ↓ incidência de doença cárdio-vascular

5 - Terapêutica medicamentosa (drogas isoladas ou
associadas)

� várias drogas podem ser usadas, com vanta-
gens e desvantagens

� 2 grupos serão  padronizados (vastatinas e
fibratos), porém vale a pena citar:
Ø seqüestradores de ácidos biliares

(colestiramina)
Ø ácido nicotínico e derivados
Ø ácidos graxos omega 3
Ø probucol

� Vastatinas (Estatinas)
Ø Sinvastatina 10 mg/comprimido
Ø por via oral é metabolizada pelo fígado, sendo

eliminada 83% pelas fezes e 10% pela urina
Ø efeito é perceptível após a 2ª semana e es-

tabiliza o efeito na 4ª semana
Ø ↓ CT em até 30%
Ø ↓ LDL-c de 20 a 40%
Ø ↓ TG e↓ VLDL �c em até 20%
Ø ↑ HDL-c em até 10%
Ø bem toleradas por via oral
Ø 2% de efeitos colaterais (transitórios e

auto-limitados)
- sintomas gastro-intestinais
- dores musculares
- ↑ TGO e TGP (3x)
- ↑ CPK (10x)
- distúrbios do sono
- rabdomiólise raramente, quando asso-
ciada a outras drogas

Ø 1ª escolha  para hipercolesterolemia iso-
lada, poligênica, familiar, heterozigota

Dias, M. A. - Dislipidemias
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Ø evitar na gravidez, lactação, possibilida-
de de gravidez, crianças e adolescentes

Ø evitar em doenças hepáticas ou ↑ persis-
tentes de bilirrubinas e transaminases

Ø administrar em dose única após o jantar, ou
em 2 doses, quando necessárias altas doses

Ø ajustes de dose, a cada 4 semanas
Ø dose inicial de 10 mg e máxima de 80 mg/d

� Fibratos:
Ø bem absorvido por via oral (intestino)
Ø excretado pelos rins
Ø efeito começa no 5º dia
Ø efeitos colaterais são auto-limitados

- sintomas gastro-intestinais
- tonturas
- cefaléia
- insônia
- colestase, prurido
- urticária
- diminuição da libido
- dores musculares
- astenia
- miosites
- induz leucopenia

↑ CPK
↑ TGO e TGP
↑ creatinina

Ø ↑ atividade fibrinolítica do plasma
Ø potencializa efeito dos anticoagulantes orais
Ø discreto efeito hipoglicemiante
Ø ↓ TG e VLDL-c (até 70%)
Ø ↓ CT e LDL-c (até 20%)
Ø ↑ HDL-c (até 25%)
Ø não age sobre Qm
Ø ↑ LDL-c no início

Ø evitar o uso em
- I. Renal
- I. Hepática
- Litíase biliar
- mulheres grávidas ou amamentando

Ø controlar periodicamente glicemia e TP/
AP, se paciente é diabético e/ou usa
anticoagulantes orais

Ø 1ª escolha em hipertrigliceridemias endó-
genas, disbetalipoproteinemias, hiperlipi-
demias mistas (quando TG ↑↑↑)

Ø apresentação: bezafibrato 200 mg ou 400
mg, de ação lenta, com dose máxima de
600 mg/dia

Ø sempre utilizar junto com as refeições
� associação de drogas devem ser evitadas como

primeira escolha, devido aos efeitos colaterais
importantes, apesar de que, nestes casos, as
doses dos medicamentos devem ser menores.
São indicados quando o tratamento com dieta
e uma droga não são suficientes para controle
sangüíneo dos lípides

� fatores individuais, que podem modificar a res-
posta ao tratamento:
Ø diferentes graus de absorção e metabolis-
mo das drogas
Ø associação de outras drogas, que podem
alterar o perfil dos hipolipemiantes
Ø condição hormonal das mulheres
Ø tipo de hiperlipidemia
Ø grau de aceitação e adesão ao tratamento
proposto

* Protocolo baseado no Consenso Brasileiro sobre
dislipidemias.
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Artrite ou Doença Reumatóide

É doença inflamatória crônica e sistêmica, de
etiologia desconhecida, que pode levar a importantes
seqüelas e limitações funcionais do sistema locomotor,
com incapacitação permanente. A freqüência da artri-
te reumatóide é de 1% na população geral e existe
associação com os HLA DR1 e DR4. Além das articula-
ções, que estão envolvidas de modo simétrico e
difusamente, outras estruturas e órgãos podem estar
envolvidos; apresentando-se como tendinites, atrofia
muscular, ruptura de tendões e ligamentos, pleurite,
bronquiectasia, fibrose pulmonar, nódulos reumatóides
e vasculites. O curso da doença é variável e pode mani-
festar-se como oligoarticular, com mínimo dano, até
acentuado quadro poliarticular, progressivo, com de-
formidades e anciloses. Os surtos de inflamação podem
ser intermitentes ou persistentes e subentrantes.

O tratamento da artrite reumatóide tem como
objetivos reduzir a alta incidência (70%) de seqüelas
que ocorrem nos dois primeiros anos da doença, dimi-
nuir a dor e a incapacitação e a  modificar a inflama-
ção, que levam à lesão tecidual a médio e longo prazo.
Para isso, é necessário o emprego de drogas que com-
batam desde o ínicio a agressividade da doença (prin-
cipalmente, nos casos com fator reumatóide positivo) e
que previnam o aparecimento de novos surtos. A pre-
servação de músculos e da função do sistema locomotor
é também importante e mantida através da orientação
de uma atividade moderada, sem excessos, ou ativida-
des esportivas durante os períodos de inflamação.

O núcleo da programação terapêutica é o uso
de medicamentos e a sua escolha depende de fatores
como: a graduação da inflamação (número de articu-
lações e grau) e velocidade de progressão. Nos casos
leves e moderados, inicia-se com antiinflamatórios não-
esteróides (AINE) (Grupo 1) mas a eficácia real do
tratamento a longo prazo está no emprego de drogas
de ação lenta ou modificadoras de doença (DMARD)
(Grupo 2). Associações entre medicamentos deste gru-
po podem potencializar o efeito inibitório sobre a do-
ença. Em casos severos, pode-se acrescentar
corticosteróides por via sistêmica ou intrarticular, em
doses pequenas e de forma curta e transitória, já que
estes não interferem no curso da doença (Grupo 3).

Grupo 1- Antiinflamatórios não-esteróides

- Ácido acetil salicílico (100 mg/kg/dia)
- Derivados do ácido fenilacético (diclofenaco

sódico ou potássico (50-150 mg/dia), aceclofenaco,
fenclofenaco

- Oxicams (piroxicam, meloxicam, tenoxicam)
- Indometacina (50-150 mg/dia)
- Derivados do ácido propiônico (ibuprofeno,

naproxeno, fenoprofeno e cetoprofeno)
- Inibidores seletivos da cicloxigenase

(celocoxib, rofecoxib)

Grupo 2- Drogas modificadoras de doença

- Antimaláricos: Difosfato de cloroquina (250
mg/dia) ou hidroxicloroquuina (200-400 mg/dia)

- Sais de ouro (aurotiomalato, aurotioglicose,
auranofina)

- Sulfassalazina (500 a 2000 mg/dia)
- D-penicilamina (125-500 mg/dia)
- Imunossupressores

- Metotrexato (2,5 a 25 mg/semana)
- Azatioprina (50-150 mg/dia)
- Clorambucil (0,05-0,10mg/kg/dia)
- Ciclosporina (2,5 mg/kg/dia)
- Tacrolimus (FK 506) (0,02-0,05 mg/kg/dia)

Outros (mais recentes)

- Leflunomide (100 mg/dia, 3 dias e em seguida
20 mg/dia)
- Etanercept (25 mg, 2 x/semana)
- Infliximab
- Gamaglobulina endovenosa

Grupo 3- Corticosteróides

- Prednisona (dose máxima de 10 mg/dia)
- Triancinolona hexacetonida

Associações de medicamentos

Várias associações entre os medicamentos aci-
ma citados são comprovadamente eficazes.

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

É doença multissistêmica, autoimune, com
prevalência de 4-250 casos por 100 mil habitantes.  A
produção excessiva de autoanticorpos e formação de
imunocomplexos dá origem a lesões teciduais e celula-
res difusas. No entanto, o espectro da doença é variá-

NORMAS E ROTINAS
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vel podendo envolver somente a pele e as articulações
até múltiplos órgãos em um mesmo paciente. Manifes-
tações como alopécia, �rash malar�, fotossensibilidade,
vasculite, psicose, nefrite, pericardite, pleurite,
pneumonite, adenomegalia, fenômeno de Raynaud e al-
terações hematológicas (anemia, leucopenia, linfopenia,
plaquetopenia) são encontradas em pacientes com LES.
Anticorpos antinucleares (FAN, aDNAn, aRNP, aSm, aSSA,
aSSB) e o fenômeno LE assim como RSS falsamente posi-
tiva são achados sorológicos da doença.

O tratamento dessa afecção consiste em reco-
nhecer a doença precocemente, de modo a evitar a alta
morbidade e mortalidade secundárias a algumas ma-
nifestações, principalmente agudas, como nefrite,
serosites e doença neuropsiquiátrica. A inflamação deve
sempre ser controlada o mais rapidamente possível já
que a evolução da doença é totalmente imprevisível e
múltiplas podem sofrer as injúrias, muitas vezes
irreversíveis. Como medidas gerais, deve-se restringir
exposição à luz, gestação em períodos de inflamação
tecidual e prescrição de drogas eficientes e em doses
compatíveis com a gravidade da doença. Deve-se pre-
ver o tempo de uso dos medicamentos, principalmente
dos corticosteróides, devido aos importantes efeitos
colaterais que podem se desenvolver com o uso crônico.

As seguintes drogas são usadas para controle
das manifestações:

1) Para controle das manifestações cutâneas
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- corticosteróides
- azatioprina (50-100 mg/dia)
- metotrexato (5-10  mg/semana)
- talidomida (100-200 mg/d)
- dapsona (100-200 mg/d)
- clofazimina (100 mg/d)
- Tratamentos locais: triancinolona acetonida,

cremes com corticóide fluorado
- Filtros e protetores solares

2) Para controle das manifestações articulares
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- AINE

3) Manifestações agudas e de alta morbidade ou
mortalidade

(nefrite aguda, envolvimento neuropsiquiátrico
agudo, alterações hematológicas, serosites)

- prednisona (1-2 mg/kg/dia)
- metilprenidsolona (1,0 g/dia por três dias con-

secutivos)

4)  Tratamento de manutenção
- Imunossupressores
- Azatioprina (100-200 mg/dia)

- Ciclofosfamida oral (100-150 mg /dia) ou pul-
so (0,5-1,0 g/m2) ou minipulso (200 mg, 2x/semana ou
500 mg/semana)

- Clorambucil (2-6 mg/dia)
- Micofenamato (0,5-2,0 g/dia)

Osteoartrose ou Osteoartrite

A osteoartrose é doença degenerativa da cartila-
gem articular que pode ser primária, quando não possui
causa definida ou secundária, quando ocorre após trau-
ma ou artropatia pré-existente. Incide principalmente ao
redor da 5ª década e é a mais freqüente das artropatias,
constituindo um problema de saúde pública. A degrada-
ção da cartilagem ocorre com grande perda do conteú-
do aquoso e desestruturação da estrutura cartilaginosa.
Os sintomas mais importantes são dores, edema,
nodulações articulares e incapacitações funcionais. As
articulações mais freqüentemente envolvidas são as de
carga, especialmente joelhos, coxofemorais, coluna lom-
bar e as mãos. O impacto e a sobrecarga parecem ser
importantes fatores agravantes. A dor leva à imobiliza-
ção, conseqüente atrofia muscular, a qual acentua a so-
brecarga mecânica desencadeando degradação
cartilaginosa e dor. Esse ciclo leva, principalmente em
idosos, à incapacitação total e perda da produtividade e
complicações decorrentes da imobilização. O custo fi-
nanceiro da osteoartrose está calculado na perda de dias
de trabalho, custo do tratamento ambulatorial,
hospitalizações e artroplastias.

O tratamento da osteoartrose deve basear-se em
vários aspectos com o emprego de medicamentos, re-
forço muscular, fisioterapia, orientação dietética e de
atividades domésticas e profissionais e cirurgia
(próteses) em casos avançados.

1) Medicamentos:
Analgésicos- Acetaminofeno, tramadol e até nar-

cóticos
Antiinflamatórios não-esteróides (vide AR), prin-

cipalmente naproxeno, diclofenaco, aclofenaco,
nabumetona, meloxicam, celecoxib, rofecoxib.

Antiinflamatórios e analgésicos de uso tópico
(aceclofenaco, diclofenaco, indometacina, piroxicam,
capsaicina).

Modificadores de doença- sulfassalazina,
cloroquina, tetraciclina, doxiciclina, diacereína (50-
100 mg/dia).

Condroprotetores-  Hialuronato, glucosamina
e sulfato de condroitina.

Viscossuplementação- ácido hialurônico de alto
peso molecular (uso intraarticular).

2) Fisioterapia

3) Tratamento ortopédico
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Doença mista do tecido conectivo, dermato-
polimiosite, sídrome de Sjögren e Vasculites

Estas doenças exibem freqüências variáveis, mas
podem manifestar-se com gravidade devido aos fenôme-
nos autoimunes em vários órgãos, principalmente os se-
cundários ao envolvimento vascular por inflamação.

Pode haver envolvimento da pele, articulações
até múltiplos órgãos (manifestações neuropsiquiátricas,
nefrite, pericardite, pleurite, pneumonite, adenomegalia
e alterações hematológicas). A terapêutica deve ser ins-
tituída rapidamente, evitando alta morbidade e mortali-
dade.  Empregamos basicamente os mesmos medicamen-
tos para esse grupo de afecções.

Medicamentos:
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- AINE
- metotrexato (5-10  mg/semana)
- prednisona (1-2 mg/kg/dia)
- metilprenidsolona (1,0 g/dia por três dias con-

secutivos)
- Azatioprina (100-200 mg/dia)
- Ciclofosfamida oral (100-150 mg /dia) ou pul-

so (0,5-1,0 g/m2) ou minipulso (200 mg, 2x/semana ou
500 mg/semana)

- Clorambucil (2-6 mg/dia)
- D-penicilamina (300 mg/dia)

Esclerose Sistêmica

A esclerose sistêmica é uma doença caracteriza-
da por fibrose, alterações vasculares e imunológicas. Ini-
cia-se com o fenômeno de Raynaud, edema de pele e pos-
terior esclerose de pele, tendões, esôfago, interstício pul-
monar, sistema de condução cardíaco, miocárdio e intes-
tino. A fibrose intersticial pulmonar, a hipertensão pul-
monar e a crise renal esclerodérmica são manifestações
graves da doença e necessitam de controle, preferencial-
mente nos primeiros 5 anos da doença. Existem duas for-
mas descritas: a esclerose sistêmica difusa e a limitada
ou CREST. O tratamento baseia-se na inibição do processo
de fibrose, promoção de vasodilatação, alívio dos sintomas
de refluxo, úlceras digitais, artralgia, diarréia e outros.

Medicamentos empregados:
- AINE
- Colchicina (0,5-1,5 mg/dia)
- Potaba (12g/dia)
- D-penicilamina (250-500 mg/dia)
- Clorambucil (2-6mg/dia)
- Ciclofosfamida (1,0 g EV/mês)
- Nifedipina e amlodipina
- Pentoxifilina
- Inibidores da ECA
- Antibióticos tópicos e sitêmicos

Gota

A gota é definida como depósitos de cristais de
ácido úrico nos tecidos  com conseqüente resposta in-
flamatória. Seu tratamento consiste na correção da
hiperuricemia após correção da crise gotosa.

Medicamentos utilizados na crise:
- AINE (diclofenaco, piroxicam, indometacina,

nimesulida)
- Colchicina (0,5-4,0 mg/dia)
- Corticosteróides (intrarticular, endovenoso)
- ACTH (0,5 mg de tetracosactida)

Medicamentos utilizados para tratamento da
hiperuricemia:

- Alopurinol (100-300 mg/dia)
- Benzobromarona (100 mg/dia)
- Probenecid (0,5-2,0g/dia)

Condutas em Postos de Saúde para Pacien-
tes com Reumatismos

Realização: Faculdade de Medicina e discipli-
na de Reumatologia.

1. Em pediatria:

Encaminhar com quadro de artralgia, artrite ou
dificuldade de movimentos, com ou sem febre, excluin-
do trauma.

Crianças de zero a seis meses: atenção para his-
tória familiar de reumatismo, solicitar hemograma, VHS,
PCR ou mucoproteínas, Fator anti-núcleo.

Crianças até cinco anos com sopros audíveis:
Fator reumatóide (látex), hemograma e VHS.

Crianças de 5 a 12 anos: VHS, ASLO,
hemograma e urina I.

Adolescentes até 18 anos: VHS, ASLO, Fator
reumatóide, hemograma, urina I.

Resumo: VHS, PCR ou mucoproteínas, ASLO,
Fator reumatóide (látex), hemograma e urina tipo I

2. Adultos:

Artralgias: afastar diabetes, endocrinopatias e
dislipidemia, se negativo encaminhar com VHS,
hemograma, urina tipo I.

Artrites:
Agudas: até um mês afastar artrite infecciosa.

Solicitar: hemograma, VHS
Crônicas: após história de mais de seis semanas

de dor, solicitar: ácido úrico sérico, Fator reumatóide,
VHS, hemograma e urina I

Resumo: VHS, hemograma, urina I, ácido úrico
sérico, Fator reumatóide (látex), fosfatase alcalina.
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Definição

Asma:
Asma é uma doença inflamatória crônica das

vias aéreas, envolvendo diferentes células e elementos
celulares.

Esta inflamação resulta em episódios recorren-
tes de sibilância e dispnéia, opressão torácica e tosse,
sendo que a obstrução ao fluxo de ar muitas vezes é
reversível espontaneamente ou por tratamento.

Há um aumento da hiperreatividade brônquica
devido a uma variedade de estímulos.

DPOC:
DPOC é um termo genérico, que engloba várias

doenças sendo as mais comuns: Bronquite Crônica e
Enfisema.

Bronquite Crônica é caracterizada por tosse
produtiva crônica, presente na maioria dos dias em
pelo menos três meses consecutivos por um período de
dois anos.

Enfisema é uma doença caracterizada por um
aumento anormal dos espaços aéreos distais dos
bronquíolos terminais e respiratórios, e com destrui-
ção dos alvéolos.

Geralmente está relacionado à idade, hábito de
fumar e infecções de repetição.

Diagnóstico clínico

Bronquite crônica: tosse produtiva, dispnéia
progressiva aos esforços e infecções de vias respirató-
rias com reagudização dos sintomas.

Nos casos graves, pode evoluir com hipoxemia
crônica e poliglobulia.

Enfisema: Dispnéia é o sintoma predominante,
a tosse produtiva geralmente é ausente, tórax
enfisematoso e emagrecimento.

1) Diagnóstico laboratorial primário:

Asma: RX de  tórax solicitar em casos de dúvi-
das diagnósticas ou em casos de suspeitas de compli-
cações (infecções, pneumotórax, etc).

DPOC: RX de tórax e hematócrito.

2) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação:

Asma: Espirometria pré e pós broncodilatador.
DPOC: Espirometria pré e pós broncodilatador

e ECG.

3) Seguimento laboratorial: Quais exames e com que
freqüência.

Asma:
- Espirometria anual em casos moderados e graves.
- RX de tórax somente na suspeita de complicação.

DPOC:
- RX de tórax na suspeita de complicação e em

pacientes grandes tabagistas anualmente (neoplasia).
- Hematócrito anual (sangria se valor > 55%).
- Espirometria anual.

4) Periodicidade de consultas controle:

Asma e DPOC: em pacientes estáveis, consultas
trimestrais.

Em pacientes agudizados, retorno semanal até
estabilização do quadro.

5) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem:

A consulta de enfermagem deve ser mensal, para
fornecimento e orientação sobre o uso dos medicamen-
tos, horários, técnicas de administração (medicação
em spray e oral)

6) Diagnósticos em casos de urgências ou emergências
(caracterização).

Os parâmetros clínicos mais utilizados na ava-
liação da severidade da crise são:

Dispnéia: Sintomas subjetivos não
correlacionados objetivamente com medidas de função
pulmonar. É sinal de gravidade a incapacidade de fa-
lar frases completas ou ter falas monossilábicas;

Ausculta pulmonar: A ausência de sibilos quan-
do associada com acentuada redução do murmúrio
vesicular é sinal de extrema gravidade. Os sibilos es-
tão entre os piores parâmetros da severidade e não
devem isoladamente ser motivo de modificação de tra-
tamento da crise de asma.

Freqüência cardíaca > 120 bpm ou < 60 bpm
são sinais de alta gravidade.

Freqüência respiratória é de pequeno valor na
avaliação da severidade da asma.

Pulso paradoxal: Tem  correlação com a gravi-
dade da obstrução mas não possui boa correlação com
a melhora do paciente após o tratamento.

Uso de musculatura acessória:  avaliado pelo
grau de retração do músculo esternocleidomastóideo

NORMAS E ROTINAS
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(RECM). A RECM é um dos primeiros sinais a desapa-
recer após a melhora da obstrução.

Sinais de alto risco:
- Incapacidade de falar ou deambular
- Sudorese profusa
- Confusão mental
- Rebaixamento do nível de consciência
- Respiração paradoxal
- Hipotensão arterial
- Bradicardia < 60 bpm
- Taquicardia > 130 bpm

Os pacientes que apresentarem sinais de risco
devem ser prontamente medicados (ver fluxograma a
seguir) e encaminhados ao P.S.

Estratificação de risco para conduta em UBS -
Condições para indicação de Pronto-Socorro

7) Esquema terapêutico básico:

Asma:

*    O
2
 ou mesmo ar comprimido nos pacientes DPOC

**  Aminofilina por via endovenosa deve ser sempre
diluída em 100 ml de soro e administrada em 20 a 30
minutos. Dose ataque 5-6mg/Kg se não usou nas últi-
mas 24 h. (50% desta nos demais)
*** Hidrocortisona EV. 3 � 4 mg/Kg dose 6/6 h.
     Metilprednisolona EV 40 � 60 mg 6/6 h (125 mg nos
graves ou sem respostas às doses usuais)
BI � Brometo de Ipratrópio (para inalação)

Avaliação inicial

Sintomas e sinais de gravidade
por história e exame físico

Tratamento inicial:
� Inalação c/β2 em 3 ml SF, fluxo 6 � 8 l/min.(O

2
) � 15 min.

� Corticóide sistêmico: Crise muito grave ou asma de risco
� Não sedar

Reavaliar

Boa Resposta incompleta Sem resposta

Alta com β
2

Inalatório
(oral disponível)

Repetir /β
2
 Inalatório

A cada 20-30� até 2x
e após cada hora s/n
- considerar BI/
aminofilina EV**
- corticóide sistêmico
ou *** VO (40 � 60 mg
prednisona).

Inalação c/β
2
 a

cada 20�
Associar BI e/ou
aminofilina (EV)**
Corticóide
sistêmico (EV) ***

Boa

Alta com corticóide oral
e β

2
 inalatório em dose

alta (oral � disponível)

 

 

 

 

  

   

Sem resposta

P.S.

 

 

 

 

DPOC � Esquema Básico

1) Incentivar o abandono do tabagismo

2) Broncodilatadores
- Inalatório β2

- Inalatórios β2 + Brometo de Ipatrópio
- Associação de xantinas

3) Corticóides
- Inalatório quando possível
- Sistêmico (oral) nos casos graves e em ca-
sos de agudização (Meticorten®)

Vacinação � estariam indicadas em paciente DPOC
- Vacina anti-influenza (gripe � anualmente)
- Anti-pneumocócica (Pneumo 23) a cada 5 anos)

Intensidade

Leve

Moderado

Grave

Medicação usualmente necessária
para manter controle.

Apenas β
2
 agonista inalado quando

necessário.

Agente antiinflamatório profilático
diariamente (cromoglicato, nedo-
cromil, corticóides).
Possível broncodilatador de ação
prolongada especialmente para
sintomas noturnos.

Corticóides inalados diariamente em
altas doses.
Broncodilatador de ação prolongada
diariamente, especialmente para
sintomas noturnos.
Uso freqüente de esteróides sistêmicos.
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Diarréias

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Definição

Aumento do peso fecal diário e liqüefação das
fezes, geralmente associado ao aumento das defecações.

* Inibidores de motilidade intestinal nos casos em que
foram  afastadas doenças inflamatórias intestinais e se
justificarem pela freqüência das evacuações.

Diarréia persistente
por mais de 10 dias

Protoparasitológico

+ -

Tratamento específico
antiparasitário

 

  

Ver tratamento no protocolo
de parasitoses

 

 

Investigação doença
sistêmica

Encaminhamento
ao Gastroenterologista

 

DIARRÉIA/NÁUSEA/VÔMITOS

Solução de rehidratação oral
Anti-eméticos

Dieta obstipante, com amido

Se diarréia > 4 dias, com piora e/ou
desidratação severa, fezes com sangue

Exame a fresco de fezes

Sem leucócitos
(não inflamatória)

Com leucócitos
(inflamatória)

Manter hidratação e
terapia sintomática

Coprocultura + antibiótico
empírico (sulfa com

trimetoprim ou quinolona
3 � 5 dias)
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H.A.S.
Abordagem Diagnóstica e Terapêutica

da Hipertensão Arterial Sistêmica

Dr. Fernando Frattini Neto

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996.

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressure, 1996.

Classificação da HAS > 18 anos

PAS (mmHg)

<85

85-89

90-99

100-109

≥ 110

≤  90

Classificação

Normal

Normal Limítrofe

HAS Leve (Estágio 1)

HAS Moderada
(Estágio 2)

HAS Grave (Estágio 3)

Hipertensão
Sistólica Isolada

PAD (mmHg)

<130

130-139

140-159

160-179

≥  180

≥  140

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

Estratificação em grupos, de acordo com
o fator de risco individual

GRUPO A
Sem fatores de risco e sem lesões em órgãos-alvo

GRUPO B
Presença de fatores de risco (não incluindo Diabetes
mellitus) e sem lesão em órgãos- alvo

GRUPO C
Presença de lesão em órgãos-alvo, doença
cardiovascular clinicamente identificável e/ou Dia-
betes Mellitus

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

Fatores de risco maiores

� Tabagismo
� Dislipidemia
� Diabetes Mellitus
� Idade acima de 60 anos
� Sexo: homens ou mulheres

após a menopausa
� História familiar de doença

cardiovascular em:
- mulheres com menos de 65
anos de idade
- homens com menos de 55
anos de idade

Lesões em órgãos-alvo

� Doenças Cardíacas:
- hipertrofia ventricular
esquerda
- angina ou infarto prévio
- revascularização  miocár-
dica
- insuficiência cardíaca

� AVCI
� Nefropatia (proteinúria)
� Doença vascular arterial

periférica
� Retinopatia hipertensiva

Componentes para a estratificação do risco
individual dos pacientes em função da presença de

fatores de risco e de lesões em órgãos-alvo

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressure, 1996.

*Tratamento medicamentoso  deve ser instituído na presença de
insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou diabetes mellitus.
**Pacientes com múltiplos fatores de risco podem ser conside-
rados para o tratamento medicamentoso inicial.

Pressão Arterial

Normal Limítrofe
(130-139 mmHg/
85-89mmHg)

Hipertensão leve
(estágio 1)
(140-159 mmHg/
90-99 mmHg)

Hipertensão
moderada e severa
(estágios 2 e 3)
(160 mmHg/
100 mmHg)

Decisão terapêutica baseada na estratificação
do risco e nos níveis de pressão

Grupo A

Modificações
no estilo de
vida

Modificações
no estilo de
vida (até 12
meses)

Terapia
medicamentosa

Grupo B

Modificações
no estilo de
vida

Modificações
no estilo de
vida **
(até 6 meses)

Terapia
medicamentosa

Grupo C

Modificações
no estilo de
vida *

Terapia
medicamentosa

Terapia
medicamentosa

Sistólica

<130

130-139

140-159

160-179

≥  180

Diastólica

<85

85-89

90-99

100-109

≥  110

Recomendações para seguimento (Prazos Máximos)
Pressão Arterial Inicial (mmHg)

Seguimento

Reavaliar em 1 ano

Reavaliar em 6 meses

Confirmar em 2 meses

Confirmar em 1 mês

Intervenção imediata
ou reavaliar em 1 semana

NORMAS E ROTINAS
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III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

Avaliação Laboratorial

Urina Tipo I

Creatinina

Potássio

Glicemia

Colesterol Total

ECG

Na HAS grave incluir exame do fundo de olho e se urina I
normal, microalbuminúria.

Avaliação Laboratorial Complementar

Cardiovascular

� RX Tórax

� Ecocardiograma

� Teste de Esforço (risco coronariano)

� Ecocardiograma

� Mapa

Fundo de Olho

Bioquímica

� HDL-Colesterol (sempre que o colesterol total e a glicemia
estiverem elevados)

� Triglicérides

� Ácido Úrico

� Proteinúria de 24 horas

� Cálcio

� Hemograma

� TSH/ T4 Livre/ T3

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996

Periodicidade Laboratorial

HAS Leve:              1 ano

HAS Moderada: 3 a 6 meses

HAS Grave: de acordo com a necessidade

Indícios de Hipertensão Secundária

� Início da hipertensão antes dos 30 ou após os 50 anos

� Hipertensão arterial grave (estágio 3) e/ou resistente à terapia

� Tríade do feocromocitoma: palpitações, sudorese e cefaléia em crises

� Uso de medicamentos e drogas que possam elevar a pressão arterial

� Fácies ou biotipo de doença que cursa com hipertensão: doen-
ça renal, hipertireoidismo, acromegalia, síndrome de Cushing

� Presença de massas ou sopros abdominais

� Diminuição da amplitude ou retardo do pulso femoral

� Aumento da creatinina sérica

� Hipopotassemia espontânea (< 3,0 mEq/l)

� Exame de urina anormal (proteinúria ou hematúria)

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

Medidas com
maior eficácia anti-
hipertensiva
� Redução do peso

corporal
� Redução da

ingestão de sódio
� Maior ingestão de

alimentos ricos
em potássio

� Redução do con-
sumo de bebidas
alcoólicas

� Exercícios físicos
regulares

Medidas associadas

� Abandono do
tabagismo

� Controle das
dislipidemias

� Controle do
diabetes mellitus

� Evitar drogas que
potencialmente
elevem a pressão

Medidas sem
avaliação definitiva

� Suplementação
de cálcio e
magnésio

� Dietas vegetaria-
nas ricas em
fibras

� Medidas anti-
estresse

Medidas não medicamentosas para o controle da
hipertensão arterial e dos fatores de risco cardiovascular

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996

Tratamento Medicamentoso: Princípios Gerais
� O medicamento deve ser eficaz por via oral
� Deve ser bem tolerado
� Menor número possível de doses, de preferência dose única
� O tratamento deve ser iniciado com a menor dose efetiva
preconizada para cada situação clínica, devendo ser aumen-
tada progressivamente e/ou associar outro anti-hipertensivo
de classe farmacológica diferente (quanto maior a dose, maior
a possibilidade de efeitos colaterais)
� Respeitar um período mínimo de quatro semanas para au-
mentar a dose e ou associar outro anti-hipertensivo, salvo em
situações especiais
� Instruir o paciente sobre a doença, sobre os efeitos colaterais
dos medicamentos utilizados e sobre a planificação e os obje-
tivos terapêuticos
� Considerar as CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

Drogas que podem aumentar a pressão arterial
� Anticoncepcionais orais
� Antiinflamatórios não hormonais
� Anti-histamínicos descongestionantes
� Antidepressivos tricíclicos
� Corticosteróides, Esteróides Anabolizantes
� Vasoconstritores nasais
� Ciclosporina
� Carbenoxolona
� Inibidores da monoaminooxidase (IMAO)
� Chumbo, Cádmio, Tálio
� Alcalóides Derivados do Ergot
� Moderadores do Apetite
� Hormômios Tireoidianos
� Anatiácidos ricos em sódio
� Eritropoetina
� Cocaína
� Cafeína?
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III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.

Classes de Anti-hipertensivos

Diuréticos

Inibidores Adrenérgicos

Vasodilatadores Diretos

IECA

Antagonistas dos Canais de Cálcio

Antagonistas do Receptor de Angiotensiva II

Agentes anti-hipertensivos disponíveis no Brasil
Posologia(mg)

Medicamentos Mínima Máxima Nº de tomadas

Inibidores Adrenérgicos
Ação Central

Alfametildopa
Clonidina
Guanabenzo
Moxonidina

250
0,1
4

0,2

1500
0,6
12
0,4

2-3
2-3
2-3
1

Alfa-1 Bloqueadores
Doxazosina
Prazosina

2
1

4
10

2-3
2-3

Betabloqueadores
Propranolol
Atenolol
Bisoprolol (assoc.)
Metoprolol
Nadolol
Pindolol (com asi)

40
25
2,5
50
20
5

240
100
10

200
80
20

2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-3

Diuréticos
Tiazídicos

Clortalidona
Hidroclorotiazida
Idapamina

12,5
12,5
2,5

25
50
5

1
1
1

De Alça
Furosemida
Bumetamida
Piretanida

40
0,5
6

200*
*

12

1-2
1-2
1

Poupadores de Potássio
Espironolactona
Amilorida (assoc.)
Triantereno (assoc.)

50
2,5
50

100
5,0
150

1-3
1
1

Vasodilatadores Diretos
Hidralazina
Minoxidil

50
2,5

200
40

2-3
2-3

Agentes anti-hipertensivos disponíveis no Brasil
Posologia(mg)

Medicamentos Mínima Máxima Nº de tomadas

Antagonistas dos Canais de Cálcio
Antagonistas do Canal L

Fenilquilaminas
Verapamil Coer**
Verapamil Retard**

120
120

360
480

1
1-2

Benzotiazepinas
Diltiazem SR** ou CD** 120 360 1-2

Diidroperidinas
Amlodipina
Nifedipina Oros**
Nifedipina Retard**
Felodipina
Isradipina
Lacidipina
Nisoldipina
Nitrendipina

2,5
30
20
5

2,5
4

10
20

10
60

40-60
20
10
8

30
40

1
1

1-2
1
2

1-2
1

2-3

Antagonistas do Canal T
Derivado do Tetralol

Mibefradil 50 100 1

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina
Captopril
Enalapril
Ramipril
Benazepril
Cilazapril
Fosinopril
Lisinopril
Perindopril
Trandolapril

25
5

2,5
5

2,5
10
5

2,5
2

150
40
10
20
5

20
20
5
4

2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1

*variável � de acordo com a indicação clínica
� asi- atividade simpatomimética intrínseca
� assoc. � apenas disponível em associação
** Retard, SR, CD, Coer, Oros � referem-se a preparações
farmacêuticas de liberação lenta � ação prolongada.

Antagonista do Receptor de Angiotensina II
Candesatan
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Valsartan

4
400
75
50
80

16
800
300
100
160

1
1
1
1
1

Fratinni Neto, F. - H.A.S. Abordagem diagnóstica e terapêutica da Hipertensão Arterial



29

Revista Perspectivas Médicas, 12: 26-30, jan/dez 2001.

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.

Anti-hipertensivos: interações medicamentosas
Anti-hipertensivos Fármacos Efeitos

Diuréticos
Digitálicos

AINE

Hipoglicemiantes
orais

Lítio

Suplementos de K
e IECA

Tiazídicos e De Alça

Poupadores de K

Predispõem à
intoxicação
digitálica por
hipopotassemia

Antagonizam o
efeito diurético

Efeitos diminuídos

Aumenta níveis
séricos

Hiperpotassemia

Inibidores Adrenérgicos
Antidepressivos
Tricíclicos

Insulina e
Hipoglicemiantes
Orais

Amiodarona e
Quinidina

Cimetidina

Cocaína

Vasoconstritores
Nasais

Diltiazem,
Verapamil e
Mibefradil

Dipiridamol

Ação Central

Betabloqueadores

Reduzem o efeito
anti-hipertensivo

Mascaram sinais
de hipoglicemia e
bloqueiam a
mobilização da
glicose

Bradicardia

Reduz a depura-
ção hepática de
Propranolol e
Metoprolol

Potencializa os
efeitos

Facilita o
aumento da
pressão pelos
vasoconstritores

Bradicardia,
depressão sinusal
e atrioventricular.
Aumento dos
níveis de
Metoprolol pelo
Mibefradil

Bradicardia

Inibidores da ECA
Poupadores de K
e Suplementos

Ciclosporina

AINE

Lítio

Antiácidos

Hipercalemia

Aumenta os níveis

Antagonizam o
efeito hipotensor

Diminui a
depuração

Diminuem a
biodisponibilidade
do Captopril

* Antagonistas do receptor da angiotensina II � Droga nova
com poucos estudos disponíveis a respeito da interação com
outras drogas.

Antagonistas dos Canais de Cálcio
Digoxina

Bloqueadores H
2

Sinvastatina e
Lovastatina

Ciclosporina

Teofilina,
Prazosina

Moxonidina

Verapamil e
diltiazem aumen-
tam os níveis

Aumentam os
níveis dos ACC
com exceção do
Mibefradil

Mibefradil aumenta
a toxicidade

Aumenta os níveis
da ciclosporina,
com exceção da
Amlodipina e
Felodipina

Níveis aumentados
com verapamil

Hipotensão

Alfabloqueadores
Hipertrofia
prostática

Intolerância à
glicose

Recomendações para a escolha da
droga anti-hipertensiva inicial

Droga preferida Evitar Contra-indicação
Diuréticos

ICC
Asma + DPOC

Idoso
Hipertensão

sistólica
Negros

Gota

Diabete
Hiperlipidemia
Gravidez (1)

Homens sexual-
mente ativos

Betabloqueadores

Angina
Pós-infarto
Arritmias
Gravidez

Asma + DPOC
Doença vascular

periférica
Bloqueio

cardiaco(2)

Hipertrigliceridemia
DMID
ICC

Atletas e pacientes
fisicamente ativos

Negros

1. porque reduz o volume plasmático
2. bloqueio A-V maior que 1º grau
3. verapamil

Inibidores da ECA
ICC
HVE

Após infarto
Diabete com

microalbuminúria

Gravidez
Estenose renal em

rim único ou
bilateralmente

Negros

Antagonistas de Cálcio
Angina

Doença vascular
periférica

Hipertensão
sistólica

Intolerância à
glicose
Negros

Gravidez
ICC(3)

Bloqueio AV
maior que 1º grau

Hipotensão
ortostática
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Associação de Anti-hipertensivos
1. Combinações mais eficientes
� Diurético + IECA
� Diurético + Antagonista dos receptores de angiotensina II
� Diurético + Betabloqueador
� Antagonista de cálcio(diidroperidínicos) + Betabloqueador

2. Combinações úteis
� alfa + betabloqueador
� IECA + betabloqueador

� antagonista de cálcio + IECA

Ribeiro, AB; Zanella, MT; Kohlmann, O. Tratamento da Hiperten-
são Arterial In: Atualização em Hipertensão Arterial-Clínica, Diag-
nóstico e Terapêutica. Atheneu, 1996. p. 193-223.
III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996.

Crise Hipertensiva  

Definida como uma súbita elevação da pressão
arterial associada a sintomas como cefaléia e altera-
ções visuais recentes, requer realização de exame do
fundo do olho que mostrará alterações como
vasoespasmos, hemorragias etc.

A crise hipertensiva é dividida em duas situa-
ções clínicas: Urgência e Emergência Hipertensiva.

No primeiro caso, o aumento da PA não está
relacionado a quadros agudos como confusão mental,
vômitos, dispnéia,etc, ou seja, por maior que seja o ní-

vel tensional, não há risco imediato de vida ou de le-
são aguda de órgãos alvo (cérebro,retina, coração,
rim). Para o paciente, tal situação deverá ser controla-
da em 24 hs, monitorizando a pressão arterial por 30
min. a 1 hora inicialmente, caso os níveis após esse
tempo permaneçam elevados, um dos seguintes medi-
camentos por via oral poderá ser administrado:
Betabloqueador, Bloqueador da Enzima Conversora,
Bloqueador de Cálcio (não utilizar formas de ação
rápida - nifedipina em cápsula por ex.).

Nas emergências hipertensivas, o aumento da
pressão arterial é acompanhado de sinais que indicam
lesão de órgão-alvo, em progressão (encefalopatia
hipertensiva com sinais relacionados ao edema cere-
bral como cefaléia intensa, confusão mental, vômitos
em jato, etc.), edema agudo de pulmão, angina pectoris
ou IAM, evidências de hipertensão maligna (edema de
papila), dissecção da aorta. O risco iminente para a
vida, ou lesão definitiva em órgão-alvo, torna obriga-
tória a internação hospitalar e a utilização de anti-
hipertensivos por via endovenosa tais como o
nitroprussiato de sódio e a hidralazina ( tem contra-
indicação nos casos de angina, IAM, dissecção da aorta
- produz taquicardia e aumento da pressão de pulso,
por ativação simpática). Os níveis tensionais
diastólicos nas primeiras 24 a 48 hs deverão ser manti-
dos em torno de 100 mmHg.

III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998.
The Sixth Report of The Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, 1996.
Hypertension Control. Report of a WHO Expert Committee on
Hypertension Control, 1996.
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I.T.U.
Tratamento das Infecções do Trato Urinário

Dr. José Eduardo Martinelli

O tratamento das infecções do trato urinário
depende:

1. diagnóstico clínico bacteriológico correto;
2. escolha do agente anti-bacteriano adequado

(se possível sempre orientado por urocultura e
antibiograma), que deve ser usado na dose terapêuti-
ca e pelo tempo adequado.

3. Acompanhamento do doente, principalmente
nos casos do quadro 2, para verificar ocorrência de
recidiva. A investigação de condição predisponente
poderá implicar em outras abordagens terapêuticas.

Quatro são os padrões de resposta ao tratamento:
1. Cura: quando a urocultura se negativa e as-

sim permanece por um período de no mínimo 6 meses.
2. Persistência: a mesma bactéria permanece na

urina em número elevado ou em pequeno número por
ml. Isso indica ineficiência do antibiótico utilizado ou
resistência da bactéria ao produto utilizado (lembrar
da possibilidade de calculose urinária e prostatite).

3.  Recaída: quando a mesma bactéria reapare-
ce na urina após ter sido erradicada, situação associ-
ada à infecção do parênquima renal e ocorre 2 a 3
semanas após o término da terapêutica (por isso há
necessidade de controle através de urocultura e
antibiograma após esse período).

4. Reinfecção: quando desaparece a bactéria
infectante e surge um novo agente etiológico. O mais
comum é que ocorra de 2 a 6 meses após o tratamento
inicial. Na maioria desses casos, a infecção é do trato
urinário baixo. Quando a infecção é por bactéria da
mesma espécie, somente a sorotipagem permite dizer se
não é recaída.

Rocha, H. Infecção do trato Urinário. In: Princípios de
Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. Riela, MC
ed. Editora Guanabara Koogan S.A., 1996. p. 351-62.

Dificuldade para erradicar uma bacteriúria:
1. Idade avançada
2. Doenças associadas

- Diabetes Mellitus
- Nefroesclerose

3. Rins Policísticos
4. Obstrução Urinária

- Urolitíase
- Aumento da próstata
- Válvulas de uretra posterior

5. Bexiga Neurogênica
6. Refluxo Vésico-ureteral
7. Formas menos comuns de Infecção Renal

- Pielonefrite xantogranulomatosa
- Papilite necrosante

Tratamento das Infecções do Trato Urinário

NATUREZA DA
INFECÇÃO

1. ITU Sintomática
1.1. Febril

ANTIMICROBIANOS

Aminoglicosídeos
(por ex.Gentamicina
1 mg/Kg até 80 mg
de 8/8hs) ou Quino-
lonas (por ex. norflo-
xacina 400mg, V.O.,
12/ 12 hs ou cipro-
floxacina 500mg
V.O., 12/12hs)

DURAÇÃO DO
TRATAMENTO

14 dias.
No caso de bactere-
mia em pacientes
idosos ou diabéti-
cos, aconselha-se
internação (discutí-
vel).

3 dias (vantagens:
redução de custos,
menor toxicidade,
redução de resistên-
cia bacteriana, iden-
tificação precoce de
pacientes que neces-
sitem de investiga-
ção urológica) ou
esquema habitual de
7 dias.

3 dias (mulheres
grávidas, imunos-
suprimidos, crian-
ças ou adultos com
processos obstruti-
vos ou disfuncio-
nais, por ex. bexiga
neurogênica.

14 dias. Depois man-
ter ½ ou 1/3  da dose
por 9 a 12 meses.

14 dias. Depois, man-
ter ½ ou 1/3 da dose
por 6 a 9 meses.
OBS: Cistite pós-
coito, usar dose do
a n t i m i c r o b i a n o
após o ato sexual.

1.2. Sem febre

2.ITU
assintomática

3. ITU recorrente
(3 surtos ou mais)
3.1. Complicada
(obstrução)

3.2. Não compli-
cada

Ni t ro furan to ína
(100mg, V.O., 6/6hs.
ou Quinolonas.

Nitrofurantoína,
Cefalosporina de 1ª
geração  (Cefalexina
500mg V.O., 6/6hs)
ou Quinolonas

Aminoglicosídeo,
Quinolona ou Nitro-
furantoína.

Nitrofurantoína,
Quinolona ou cefa-
losporina de 1ª gera-
ção.
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Insuficiência Cardíaca

Dr. Marco Antonio Dias

Definição

É a incapacidade do coração para manter o débi-
to cardíaco adequado às necessidades teciduais, ou fazê-
lo, às custas de um aumento das pressões intracavitárias.

Quadro Clínico

� INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA:
- dispnéia progressivamente mais intensa, aos

esforços
- dispnéia de repouso
- ortopnéia
- dispnéia paroxística noturna
- tosse seca e chiado
- palpitações/taquicardia
- presença de 3ª bulha
- presença de sopros cardíacos
- estertores crepitantes nas bases
- derrame pleural (mais freqüente à D)

� INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DIREITA:
- cansaço
- fadiga
- astenia
- tonturas não giratórias
- depressão
- síncope
- edema periférico (grau variado)
- estase jugular
- hepatomegalia
- diminuição da perfusão periférica
- oligúria/noctúria

Exames Complementares (confirmação
diagnóstica)

- RX do tórax (2p)
- E.C.G.
- Creatinina
- Sódio e Potássio
- Ecocardiograma (solicitação do especialista)

Quando encaminhar ao Cardiologista

- IC refratária (tratamento adequado sem melhora)
- ICC classe III e IV (dispnéia aos pequenos es-

forços ou repouso)
- IC sem causa diagnóstica  estabelecida
- IC com complicações (trombo de VE, arritmias

complexas, insuficiência renal, etc)
- IC por valvopatias ou coronariopatias (com

possível indicação cirúrgica)

Tratamento

� Não medicamentoso
1. Dieta Hipossódica (1g de cloreto de sódio)
2. Restrição Hídrica (depende do grau de edema

e volume de diurese, podendo variar entre 400 e 800 ml
V.O./dia)

3. Repouso na fase descompensada e exercícios
leves posteriormente (caminhar em locais planos, cur-
tas distâncias, com aumento progressivo)

4. Parar de fumar e beber
5. Diminuir estresse físico e emocional
6. Diminuir o peso (casos de obesidade)

� Medicamentoso
1. Evitar drogas inotrópicas negativas

(Betabloqueadores)
2. Inotrópicos positivos
- Digoxina 0,25 mg/cp.: ½ a 1 cp ao dia, longe
das refeições, ou a critério médico, em casos mais
susceptíveis à intoxicação
3. Diuréticos
- ICC classe II

- tiazídicos (hidroclorotiazida 50 mg/cp) ½
a 1 cp V.O./dia (manhã)

- ICC classe III e IV
- de alça (furosemide 40 mg/cp): dose de ½ a
4cp/dia, pela manhã, tomando cuidado com
hipopotassemia
- poupadores de potássio (espironolactona
25 mg/cp): dose 1 a 2 cps/dia, associados ou
não a outros diuréticos

4. Inibidores da ECA
- captopril (25 mg/cp): 1 a 4 cp ao dia, dividi-
dos em pelo menos 2 doses.
5. Betabloqueadores especiais (a critério do

cardiologista)
- Carvedilol (6,25mg/cp): ½ a 4 cp ao dia, divi-
didos em pelos menos 2 doses.

� Tratamento cirúrgico (sempre que possível,
corrigir o problema cirurgicamente, para evitar IC de
classes funcionais avançadas e de difícil controle)

- sempre indicado pelo cardiologista
- intervenções

- troca ou plastia de valvas
- angioplastia / �stent�
- revascularização miocárdica
- marcapasso definitivo
- ventriculectomia parcial
- transplante cardíaco
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Insuficiência Coronariana

Dr. Agostinho Barbosa de Castro

Definição:

É o resultado de uma desproporção entre fluxo
coronariano e oferta de oxigênio, de um lado e deman-
das metabólicas do miocárdio e consumo de oxigênio,
de outro.

Classificação:

Estável: os sintomas se relacionam a um
desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, num
limiar de esforço fixo. A dor é de curta duração,
retroesternal e irradiada para a face ulnar do membro
superior esquerdo, mandíbula, pescoço e face dorsal
do tórax.

Instável: é uma condição clínica complexa, ca-
racterizada por isquemia grave e transitória. Possui 3
subtipos:

� Angina de início recente (menos que três
meses)
� Angina de repouso
� Angina pós-infarto.

Angina Variante ou Variante de Prinzmetal:
decorre de espasmo coronariano em artérias normais. As
crises são cíclicas, geralmente em repouso, ocorrem nos
mesmos horários, inclusive durante o sono, podendo con-
tudo ser desencadeadas durante o esforço.

Isquemia Silenciosa: são episódios isquêmicos
assintomáticos que podem ser surpreendidos por exa-
mes subsidiários (Holter, Teste ergométrico).

Síndrome X: pacientes apresentam dor torácica
tipo anginosa, com coronárias normais. É decorrente
de disfunção microvascular.

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): decorrente da
interrupção prolongada do fluxo coronariano, levando à
necrose do miocárdio. A dor é intensa, de duração pro-
longada e vem acompanhada de sudorese, náusea, etc.

Fatores de Risco:

É de extrema importância a sua detecção e análise.
� Hipertensão arterial sistêmica
� Dislipidemias
� Fumo
� Diabetes
� Herança familiar
� Obesidade
� Sedentarismo
� Etresse
� Sexo x Idade

Diagnóstico:

Clínico: baseado em uma anamnese detalhada,
com ênfase para os sintomas  e fatores de risco.

Laboratorial Primário:
� ECG de 12 derivações: está indicado em
todas as situações descritas acima.
� Enzimas: a dosagem enzimática está
indicada nos casos de angina instável e
infarto agudo do miocárdio, situações nas
quais o paciente deverá estar hospitalizado.
A isoenzima CKMB, atualmente é conside-
rada o padrão ouro.

Exames subsidiários para investigação
diagnóstica:

� Isquemia silenciosa: Holter 24 horas; teste
ergométrico; cateterismo cardíaco.
� Síndrome X: Teste ergométrico; cateterismo
cardíaco.
� Angina Estável: Teste ergométrico;
ecocardiograma; cateterismo cardíaco.
� Angina Instável: Cateterismo cardíaco.
� IAM: Ecocardiograma; cateterismo cardíaco.

Seguimento Ambulatorial:

A periodicidade das consultas e dos exames
laboratoriais vai depender da evolução clínica do caso
e da presença de patologias associadas ao quadro de
insuficiência coronariana. O controle dos fatores de
risco é de extrema importância na evolução da doen-
ça. A cada três meses, o paciente portador de insufici-
ência coronariana crônica deve passar em consulta
com especialista.

Condições para encaminhamento de Urgência
ao hospital de referência:

� Angina Instável
� Síndrome Intermediária
� IAM

Esquema Terapêutico Básico:

- Estar atento para os efeitos colaterais e con-
tra-indicações dos medicamentos que serão utilizados.

- As doses são individualizadas. Os valores aqui
citados são apenas referenciais.

- Na Urgência: Nitrato sublingual e AAS 200 mg VO.
- Ambulatorial:
� Anti-agregantes plaquetários:

- AAS: 100 � 325 mg/dia. A dose média é de
200mg.
- Ticlopidina (Ticlid): 250mg de 12/12 h.

� Nitratos:
- Propatilnitrato (Sustrate): 10mg  3 a 4
vezes ao dia.
- Dinitrato de Isosorbida (Isordil): 60 a
120 mg/dia.
- Mononitrato de Isosorbida (Monocordil):
40 a 120 mg/dia.

� Beta-Bloqueador:
- Propranolol: 120 a 240 mg/dia, em 2 a 4
tomadas.
- Atenolol: 25 a 200 mg/dia, em 1 a 2 tomadas.
- Metoprolol (Seloken): 50 a 400 mg/dia
em 2 a 3 tomadas.

� Bloqueadores dos canais de cálcio:
- Diltiazem  (Balcor; Cardizen): 90 a
360mg/dia em 1 a 3 tomadas.
- Amilodipina (Norvasc): 2,5 a 10mg/dia
em uma única tomada.
- Verapamil: 240 a 480 mg/dia em 1 a 3 tomadas.

� Inibidores da ECA (Pós-IAM ):
- A DOSE DEVE SER AJUSTADA INDIVIDU-
ALMENTE.
- Captopril: iniciar com 6,25 mg 3 vezes ao
dia, elevando-se progressivamente de acordo
com a tolerância do paciente (hipotensão).
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Insuficiência Hepática

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Definição

Conseqüência de uma lesão hepática grave,
aguda ou crônica, reversível ou não, inibindo funcio-
nalmente mais de 80% do parênquima, incapacitando-
o de levar a termo, com eficiência, suas finalidades me-
tabólicas.

Diagnóstico clínico

Na anamnese � verificar doenças hepáticas pré-
vias, como hepatites agudas virais ou tóxicas, hepati-
tes crônicas, cirrose, colestase crônica, doenças por
depósitos de metais (Wilson, Hemocromatose), uso de
metildopa, acetaminofen e outros.

Manifestações clínicas:
� alterações inespecíficas:

- fraqueza
- fadiga
- anorexia
- perda de massa muscular
- febre

� Icterícia
� Ascite
� Alterações circulatórias (circulação hipercinética)
� Encefalopatia hepática
� Alterações endócrinas:

- ginecomastia
- atrofia testicular
- diminuição da libido
- esterilidade
- perda de pelos
- amenorréia

� Sinais cutâneos:
- aranhas vasculares ou �spiders�
- telangiectasias
- eritema palmar
- unhas esbranquiçadas

� Distúrbios da coagulação sangüínea:
- equimoses
- púrpuras
- hemorragias espontâneas
- após traumas mínimos

� Fetor hepático (antecede o coma)
� Hipertensão porta

Diagnóstico laboratorial primário

� *Bilirrubinas totais e frações / *Transaminases
(TGO/TGP)

� *Tempo de protrombina / * Albumina
� Fosfatase alcalina / λGT
� *Sorologia para hepatite B (HBs Ag) e hepati-

te C (anti-HCV) / *Ultrasonografia abdominal

� Endoscopia digestiva alta (se houver história de
sangramento digestivo,  pode ser solicitada pelo clínico)

* exames mais importantes

Diagnóstico laboratorial secundário

� Verificação de doença de base / Proteino-grama
� Tomografia computadorizada abdominal (se ne-

cessário) / Endoscopia digestiva alta (para investiga-
ção de hipertensão portal)

Seguimento laboratorial

� Na dependência do diagnóstico etiológico e
evolução clínica, geralmente com exames que demons-
tram a lesão hepatocelular: transaminases, bilirru-
binas, tempo de protrombina (TP) e albumina.

Periodicidade de consultas controle

�  Na insuficiência hepatocelular compensada,
entre 60-90 dias, em média. Porém, em casos de compli-
cações prévias (ascite, hemorragia digestiva alta -
HDA, encefalopatia) ou atuais após compensação do
quadro, julgamos que o hepatopata deva ser acompa-
nhado pelo especialialista, bem como o paciente por-
tador de vírus B ou C, mesmo que assintomático.

Indicação de Pronto-Socorro/Internação

�  Encefalopatia hepática; HDA ou outras he-
morragias; ascite volumosa; infecções, peritonite
bacteriana espontânea.

Sugestão de medicação a ser adotada na UBS:
espironolactona 100-400 mg/d (conforme prescrição
médica, para controle de ascite).

Classificação de Child � Turcotte, modificada por Suger

Child A = 5 a 6 pontos
Child B = 7 a 9 pontos
Child C = 10 a 15 pontos
(ordem crescente de gravidade)

Ascite

Encefalopatia

Albuminemia

Bilirrubinas

T.P.

1 Ponto

ausente

ausente

> 3,5 g/de

< 2,0 g/de

< 4 ss

2 Pontos

leve/moderada

graus I e II

3,0 a 3,5

2,0 a 3,0

4 a 6 ss

3 Pontos

tensa

Graus III e IV

< 3,0

> 3,0

> 6 ss
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I.V.A.S.
Infecção das Vias Aéreas Superiores

Dr. José Eduardo Martinelli

SINUSITES

1) Definição e diagnóstico clínico
Inflamação da mucosa dos seios paranasais.
Agudas: até 4 semanas de evolução.
Subaguda: de 4 semanas a 3 meses de evolução.
Crônica: acima de 3 meses de evolução.

Diagnóstico clínico:
- Obstrução nasal unilateral ou bilateral
- Rinorréia posterior amarelada ou esverdeada

de odor  fétido
- Cefaléia frontal
- Tosse
- Febre

2) Diagnóstico laboratorial primário
Não necessário.

3) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação
Não  necessário.

4) Seguimento laboratorial: quais exames e com que
freqüência

Na persistência de sintomas.

5) Periodicidade de consultas controle
Na persistência de sintomas.

6) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem

Não há necessidade.

7) Diagnósticos em casos de urgências ou emergências
(caracterização)

Não há necessidade.

Estratificação de risco para conduta UBS/OS

Condições para indicação de Pronto-Socorro/
Internação

Sinusite subaguda e crônica encaminhar ao ORL

8) Esquema terapêutico básico
amoxacilina 500 mg 8/8h ou ampicilina 500mg

de 6/6 h ou eritromicina 500 mg 6/6h ou sulfameto
xazol+trimetropim, DURANTE 14 A 21 DIAS
Antiinflamatório nos casos de obstrução do

óstio de drenagem:
Corticóide VO durante 06  a 10 dias (Meticorten®)

� Medidas complementares: hidratação adequa-
da, vaporização, solução fisiológica nasal, Decadron
nasal®.

AMIGDALITES

1) Definição e diagnóstico clínico
Amigdalite aguda: odinofagia, febre alta, dores

musculares, cefaléia, artralgia, astenia, comprometi-
mento do estado geral.

Bacterianas: formação de exsudato esbranqui-
çado puntiforme ou recobrindo  as amigdalas palatinas.

Virais: hiperemia difusa na orofaringe com pre-
sença de exsudato esbranquiçado em alguns casos.

2) Diagnóstico laboratorial primário
Não necessário.

3) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação
Não necessário.

4) Seguimento laboratorial: quais exames e com que
freqüência

Não há necessidade.

5) Periodicidade de consultas controle
Se persistência de sintomas.

6) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem

Não há necessidade.

7) Diagnósticos em casos de urgências ou emergências
(caracterização)

Estratificação de risco para conduta UBS/PS:
Não.

Condições para indicação de Pronto-Socorro/
Internação

Abcesso periamigdaliano: ocorre abaulamento
e deslocamento da amígdala  palatina para a linha
média com a úvula rebatida para o lado contralateral.

Tratamento: antibioticoterapia, corticóide, ava-
liação do ORL.

8) Esquema terapêutico básico
Bacteriana:
- ampicilina /amoxicilina 7 dias VO
- penicilina (Despacilina + Benzetacil)
- eritromicina
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OTITE MÉDIA AGUDA

1) Definição e diagnóstico clínico
Simples: processo inflamatório infeccioso a ní-

vel de ouvido médio não apresentando otorréia.
Supurada: OMA simples ocorrendo uma rotura

a nível de MT, com formação mucopurulenta, podendo
ser vista no conduto auditivo externo.

Diagnóstico clínico: otalgia, discreta
diminuiçào da audição, quase sempre antecedidas por
quadro gripal. Otoscopia: MT pode apresentar-se des-
de hiperemiada até francamente congesta, abaulada e
com discreto exsudato.

2) Diagnóstico laboratorial primário
Não necessário.

3) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação
Não necessário.

4) Seguimento laboratorial: Quais exames e com que
freqüência

Não necessário.

5) Periodicidade de consultas controle
Se persistência dos sintomas.

6) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem

Não há necessidade.

7) Diagnóstico em casos de urgências ou emergências
(caracterização)

Estratificação de risco para conduta UBS/OS.

Condições para indicação de Pronto-Socorro/
Internação

Hemorragias, meningismo.
Quadro de repetição: ao ORL

8) Esquema terapêutico básico
7 a 10 dias
amoxicilina/ampicilina/sulfametoxazol+trimetropim

OTITE EXTERNA

1) Definição e diagnóstico clínico
Doença inflamatória que envolve a pele do ca-

nal auditivo externo.

2) Diagnóstico laboratorial primário
Não necessário.

3) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação
Não necessário.

4) Seguimento laboratorial: quais exames e com que
freqüência

Não necessário.

5) Periodicidade de consultas controle
Se persistência dos sintomas.

6) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem

Não há necessidade.

7) Diagnóstico em casos de urgências ou emergências
(caracterização)

Estratificação de risco para conduta UBS/PS:
Condições para indicação de Pronto-Socorro/

Internação.

8) Esquema terapêutico básico
Calor local e seco
Ántibiótico tópico à base de cloranfenicol asso-

ciado a corticóide 3 � 5 gotas 3 a 4 vezes /dia durante
6 a 10 dias.
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Parasitoses Intestinais

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Entamoeba histolytica: diarréia, dor abdomi-
nal, fezes com muco e sangue, anemia.

Complicações: abscesso hepático, massas ab-
dominais

Tratamento:
- Metronidazol 250 mg 3x/dia por 10 dias nas

formas assintomáticas.
- Metronidazol 750 mg 3x/dia por 10dias em

quadros intestinais.

Giardia lamblia: dispepsia, diarréia, dor abdo-
minal, síndrome de má-absorção.

Tratamento: Metronidazol 250 mg 3x/d, por 7
dias ou Tinidazol 2g/d em dose única.

Enterobius vermicularis: prurido anal.
Tratamento: Mebendazol 100 mg 2x/d por 3 dias

ou Albendazol 400 mg, dose única. Repetir após 2-3
semanas.

Trichuris trichiura: Dor abdominal, diarréia,
anemia.

Tratamento: Albendazol 400 mg/d, dose única
ou Mebendazol 100 mg 2x/d por3 dias.

Ascaris lumbricoides: Dor abdominal, diarréia,
vômitos. Complicações: obstrução intestinal e do
colédoco, colangite.

Tratamento: Albendazol 400 mg dose única ou
Mebendazol 100 mg 2x/d por 3dias.

Ancylostoma duodenale: dor abdominal, diar-
réia, melena, anemia.

Tratamento: Mebendazol 100 mg 2x/d por 3 dias
ou Albendazol 400 mg dose única.

Repetir o tratamento após 2 semanas.

Strongyloides stercoralis: dor epigástrica, vô-
mitos, diarréia intermitente.

Tratamento:Cambendazol 5 mg/kg dose única
ou Tiabendazol 25 mg/kg, 2x/d por 3 dias(dose máxi-
ma de 3g/d) ou 1g/d, 1x/d por 5 dias ou Albendazol
400 mg 1x/d por 3 dias.

Teníase
Tratamento: Praziquantel 10 mg/kg, dose única

(dose máxima de 600mg/d) ou Mebendazol 200 mg 2x/
d por3-5 dias.

Hymenolepis nana
Tratamento: Praziquantel 20 mg/kg dose única

ou Albendazol 400 mg/d por 3 dias.

Schistosoma mansoni: dor abdominal, diarréia,
hepatoesplenomegalia (neste caso, solicitar além do
PPF, US abdominal).

Tratamento: Oxamniquina 15 mg/kg dose úni-
ca. O critério de cura (OMS) baseia-se em 3 exames
protoparasitológicos de fezes, realizados 6 meses após
o tratamento.
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Pneumonias

Dr. José Eduardo Martinelli

Definição

Pneumonia é um processo inflamatório predo-
minante ou exclusivo do parênquima pulmonar.

Pneumonia adquirida na comunidade é aquela
que acomete o indivíduo fora do ambiente hospitalar
ou nas primeiras 48 horas após a internação do paci-
ente.

Diagnóstico Clínico

Pneumonia bacteriana típica:
- início súbito dos sintomas
- febre alta, calafrios
- dor torácica ventilatório-dependente
- tosse pouco intensa
- freqüente precedência de infecção viral de VAS
- exame físico: sinais de consolidação ou ape-

nas crepitações fixas, localizadas.

Pneumonia Atípica:
- início mais insidioso
- febre e comprometimento sistêmico menos os-

tensivos
- tosse pouco produtiva e intensa
- dor torácica mais ligada à intensidade da tosse
- exame físico: roncos e crepitações difusas, difi-

cilmente sinais de consolidação.

Diagnóstico laboratorial primário na inves-
tigação

Hemograma: Leucocitose
RX Tórax (PA +P): utilizado para confirmação

de suspeita diagnóstica, mas principalmente para ava-
liação da extensão e evolução do processo
pneumônico.

Não existem padrões radiológicos diagnósticos;
alguns achados podem sugerir determinadas etiologias.

- Infiltrado alveolar focal →  Pneumococo
- Infiltração ao longo do feixe broncovascular e

focos de consolidação de extensão acinar peribrôn-
quica →  Mycoplasma

- Infiltrado intersticial bilateral, perihilar →
Vírus da Influenza

- Infiltrado assimétrico, de progressão rápida
→  Legionella

Diagnóstico Laboratorial secundário na
investigação:

Revisar o diagnóstico de pneumonia quando não
se obtém evolução satisfatória 72 horas após iniciado
o tratamento

Seguimento Laboratorial:
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Derrame Pleural

Tuberculose pulmonar

Paracoccidioidomicose

Bronquiectasia

Abscesso Pulmonar

Neoplasia Pulmonar

Linfoma

Corpo estranho

TEP (Tromboembolismo
Pulmonar)

Colagenoses

Rx de tórax (decúbito lateral)
US de tórax
Punção � biópsia

Pesquisa BAAR no escarro,
PPD, VHS

Pesquisa de fungos escarro,
sorologia

TC tórax

TC tórax

TC tórax, broncoscopia
com biópsia

TC tórax, biópsia

Broncoscopia

Cintilografia e arteriografia
pulmonar

Reumatologia

INÍCIO DE TRATAMENTO

Cura Melhora Clínica Persistência ou
piora

Alta RX tórax
15 dias

PS
Critério item 7

Cura/Radiológica Melhora Radiológica

Alta
Acompanhamento

clínico e radiológico S/N

Sem cura radiológica Alta

Pneumologia

 

 

 

 

 

 



39

Diagnóstico em casos de urgência ou emer-
gências � indicação de P.S. / internação

a) Presença de doença de base
b) Suspeita de aspiração de conteúdo gástrico
c) Alcoolismo
d) Desnutrição
e) Alteração no nível de consciência � sonolên-

cia � torpor � confusão mental
f) Freqüência respiratória > 30 ipm
g) PA sistólica < 90 mmHg
h) Disseminação da infecção (+ 1 foco além do

pulmão)
i) Hb < 9g/dl
j) Leucócitos < 4.000/mm3 ou > 30.000/mm3

k) PaO2 < 60 mmHg
l) PaCO2 > 50 mmHg
m) Creatinina > 1,3 mg/dl
n) Comprometimento radiológico de + 1 lobo,

cavitação, derrame pleural
o) Piora radiológica dentro de contexto clínico

desfavorável.

� Presença de 2 ou mais dos critérios acima indicam
internação.

Tratamento

Deve ser embasado em alguns aspectos
premilinares:

a) Diagnóstico etiológico só ocorre em 50% dos

casos.
b) Diagnóstico etiológico é estabelecido por

métodos cujos resultados não disponíveis nas primei-
ras 24/48 h após o diagnóstico clínico.

c) Diagnóstico sorológico é estabelecido 3 � 4
semanas após o diagnóstico clínico.

d) Tratamento deve ser iniciado o mais rápido
possível; relação direta com demora no início do tra-
tamento e mortalidade.

e) PACs (pneumonias Adquiridas na Comuni-
dade) sem complicações evoluem favoravelmente com
ampicilina bem como com macrolídeos.

f) Diagnóstico etiológico não é tão importante
no curso da pneumonia quando ela é tratada adequa-
damente.

Grupo 1 → paciente < 60 anos sem comorbidade:
Tratamento ambulatorial: 1%. Amoxicilina ou

macrolídeo por 7 dias.
Necessita internação.
Grupo 2 → paciente > 60 anos, com ou sem

comorbidade:
Tratamento ambulatorial: 20% Cefalosporina

2ª geração ou betalactâmico mais inibidor de
betalactamase, adicionando macrolídeo se houver sus-
peita de Legionella, Mycoplasma ou Chlamídia.

Necessita internação.
Grupo 3 → Tratamento hospitalar:
Paciente que necessita internação quando ava-

liado inicialmente.
Grupo 4 → Tratamento hospitalar (UTI).
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Síndrome Dispéptica

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Definição

Conjunto de sintomas localizados no abdome
superior, relacionados com a ingestão alimentar, po-
dendo ser orgânica (demonstrável à endoscopia di-
gestiva alta-EDA, como úlcera, esofagite) ou funcional
(sem alteração orgânica demonstrável).

Etiologia: Dispepsia funcional; doença do re-
fluxo gastroesofágico; úlceras; colecistopatias;
parasitoses. Gastrite e duodenite são achados
endoscópicos muito comuns, mas há dúvidas quanto
ao seu papel como causa de dispepsia e o tratamento é
questionável.

Classificação da dispepsia funcional: (muito as-
sociada a distúrbios emocionais)

Dispepsia tipo úlcera: dor epigástrica, melhora
com alimentação ou antiácidos, sem irradiação ou pe-
riodicidade.

Dispepsia tipo dismotilidade: desconforto
epigástrico, saciedade precoce, náuseas, vômitos,
distensão, empachamento pós-prandial.

Dispepsia tipo refluxo: pirose e regurgitação.
Dispepsia tipo não-específico: sintomas dos ou-

tros grupos sem o predomínio de nenhum deles.

Diagnóstico clínico

Valorizar na história fatores comportamentais e
funcionais: história alimentar, uso de AINE e/ou AAS,
tabagismo, etilismo, história familiar de úlcera péptica,
estado emocional.

Sintomas de alarme: paciente > 50 anos (prin-
cipalmente se referir dor recente), anemia, perda de
peso, disfagia, hemorragias(indica-se EDA de imedia-
to concomitante à terapêutica).

Exames subsidiários

Nível primário: protoparasitológico de fezes;
EDA; US abdome.

Nível secundário: exames contrastados do tubo
digestivo; TC abdome.

 Avaliação e tratamento em UBS

Primeira consulta: tratamento clínico por 2-

3 semanas: cimetidina 800 mg/dia ou ranitidina (na
forma de genérico) 300 mg/dia (nas queixas de dor
ou pirose) e/ou metoclopramida 10 mg 30 minutos
antes das refeições ou bromoprida ou domperidona,
na mesma dose, se houver predomínio de queixas
tipo dismotilidade.

Segunda consulta: Reavaliação clínica: Se
houve melhora →  seguimento clínico.

Se não melhorou → solicitar EDA e encami-
nhar conforme o resultado do exame (em casos de
úlcera péptica, esofagite erosiva, hérnia hiatal a
partir de 3 cm). Não há necessidade de encaminhar
se o exame mostrar apenas gastrite sem úlcera
péptica associada ou esofagite leve (tratar apenas
sintomaticamente com cimetidina 400 mg/d ou
ranitidina 150 mg/d quando necessário). Se o clíni-
co tiver dúvida sobre o resultado do exame ou se
não souber interpretar, encaminhar o paciente com
a EDA realizada e o especialista verá o resultado e
dará a conduta para o caso.

NÃO há indicação de tratamento de H. pylori
em casos de gastrite isolada, sem úlcera associada.
Trata-se em casos de úlcera péptica, duodenal e/ou
gástrica, com ou sem gastrite associada. Como o
tratamento é caro e pode induzir resistência pelo
uso de antibióticos, julgamos que a terapêutica para
a bactéria deva ser feita pelo especialista.

Encaminhamento ao PS/ Internação:

� Hemorragias.
� Abdome agudo.
� Dor incoercível.
� Vômitos persistentes levando à desidratação.

Indicações diagnósticas para endoscopia
digestiva alta (EDA):

� Desconforto abdominal alto que persiste após
terapêutica apropriada.

� Desconforto abdominal alto associado com
sintomas ou sinais sugestivos de doença orgânica sé-
ria (anemia, história de hemorragia digestiva, disfagia,
perda de peso).

� Sintomas de refluxo gastroesofágico persisten-
tes ou recorrentes após o tratamento.
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