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A especialidade 

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica reconhecida 

no Brasil pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM). A formação de médicos de família e comunidade no país teve início ainda na década 

de 1970, com a criação dos primeiros programas de residência médica na especialidade. 

A criação da Comissão Nacional de Residência Médica, em 1981, consolidou a formação 

em MFC. Inicialmente denominada Medicina Geral e Comunitária, a especialidade teve seu 

nome formalmente alterado para Medicina de Família e Comunidade em 2002, na ocasião 

da filiação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) à AMB. 

O grau de especialista em Medicina de Família e Comunidade pode ser obtido pela 

conclusão da residência médica em Medicina de Família e Comunidade ou pela aprovação 

no concurso para obtenção de título de especialista em MFC, organizado pela SBMFC, em 

convênio com a AMB. Sendo este último o objetivo primário deste material. De modo que 

buscou-se descrever os princípios da MFC da forma mais didática, com o foco no melhor 

desempenho nas questões objetivas da prova. O aprofundamento epistemológico sobre os 

princípios da MFC foge aos objetivos do presente material. 

Princípios da medicina de família e comunidade 

Os princípios da MFC são tema recorrente na prova escrita do concurso para obtenção 

do título de especialista. Em praticamente todas as edições do concurso estão presentes 

uma ou duas questões que abordam o tema de forma direta. Além disso, é importante 

lembrar que, uma vez que tratam-se dos princípios da especialidade, o referencial para a 

prática clínica da MFC, o tema também aparece indiretamente em questões da prova que 

abordam outros conteúdos. 

A maior parte das referências bibliográficas sobre o assunto, incluindo as referências 

habitualmente utilizadas no concurso para obtenção do título de especialista, aponta de 

forma recorrente para as mesmas formas de se descrever os princípios da MFC. Essas 

descrições usuais dos princípios da especialidade são vistas a seguir. 

A primeira delas são os princípios utilizados pelo Colégio Canadense de Medicina 

de Família (https://www.cfpc.ca/en/about-us/vision-mission-principles), que resumem de 

forma bastante didática em quatro tópicos: 
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1. O médico de família é um clínico qualificado 

Os médicos de família demonstram competência no método clínico centrado no 
paciente. Eles demonstram uma compreensão da experiência da doença dos pacientes 

(particularmente suas idéias, sentimentos e expectativas). 

Os médicos de família usam sua compreensão do desenvolvimento humano, da família 

e de outros sistemas sociais para desenvolver uma abordagem abrangente. 

Os médicos de família também são hábeis em trabalhar com pacientes para chegar a um 

terreno  comum na definição de problemas, objetivos de tratamento e papéis do médico 

e do paciente no gerenciamento. 

Os médicos de família têm um conhecimento sobre a ampla gama de problemas comuns 

de pacientes na comunidade e sobre emergências menos comuns, mas com risco de 

vida e tratáveis, em pacientes em todas as faixas etárias. Sua abordagem aos cuidados 
de saúde é baseada nas melhores evidências científicas disponíveis. 

2. A medicina familiar é uma disciplina baseada na comunidade 

A prática familiar é baseada na comunidade e é significativamente influenciada por fatores 

comunitários. Como membro da comunidade, o médico de família é capaz de responder 
às  necessidades  em constante mudança das pessoas, de se adaptar  rapidamente 

às circunstâncias em mudança e de mobilizar recursos apropriados para atender às 

necessidades dos pacientes. 

Os problemas clínicos apresentados a um médico de família baseado na comunidade 

não são pré-selecionados e são comumente encontrados em um estágio indiferenciado. 

Os médicos de família são hábeis em lidar com a ambigüidade e a incerteza. Eles 

atenderão pacientes com doenças crônicas, problemas emocionais, distúrbios agudos 
e problemas biopsicossociais complexos. Finalmente, o médico de família pode fornecer 

cuidados paliativos a pessoas com doenças terminais. 

O médico de família pode cuidar de pacientes no consultório, no hospital, em outras 

instalações de saúde ou em casa. Os médicos de família se veem como parte de uma 
rede comunitária de prestadores de cuidados de saúde e são qualificados para colaborar 

como membros ou líderes de equipes. Eles usam o encaminhamento para especialistas 

e recursos da comunidade criteriosamente. 
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3. O médico de família é um recurso para uma população de prática definida 

O médico de família vê sua prática como uma “população de risco” e a organiza 

para garantir que a saúde dos pacientes seja mantida, estejam ou não em visita ao 

consultório. Essa organização requer a capacidade de avaliar novas informações e 

sua relevância para a prática, conhecimento e habilidades para avaliar a eficácia do 

atendimento prestado pela prática, o uso adequado de registros médicos e / ou outros 

sistemas de informação e a capacidade de planejar e implementar políticas que irão 

melhorar a saúde dos pacientes. 

► Os médicos de família têm estratégias eficazes para a aprendizagem autodirigida e 

ao longo da vida 

► Os médicos de família têm a responsabilidade de defender políticas públicas que 

promovam a saúde de seus pacientes 

► Os médicos de família aceitam sua responsabilidade no sistema de saúde pela 

administração sábia de recursos escassos 

► Eles consideram as necessidades do indivíduo e da comunidade 

4. A relação médico- paciente é fundamental para o papel do médico de família 

Os médicos de família compreendem e apreciam a condição humana, especialmente a 

natureza do sofrimento e a reação dos pacientes à doença. Eles estão cientes de seus 

pontos fortes e limitações e reconhecem quando seus próprios problemas pessoais 

interferem no cuidado eficaz. 

Os médicos de família respeitam a privacidade da pessoa. A relação médico-paciente tem 

as qualidades de um convênio - uma promessa, por parte dos médicos, de serem fiéis ao 

seu compromisso com o bem-estar dos pacientes, sejam os pacientes capazes ou não 

de cumprir seus compromissos. Os médicos de família estão cientes do desequilíbrio de 

poder entre médicos e pacientes e do potencial de abuso desse poder. 

Os médicos de família prestam cuidados continuados aos seus pacientes. Eles usam 

contatos repetidos com os pacientes para construir a relação médico-paciente e para 

promover o poder de cura das interações. Com o tempo, o relacionamento assume 

especial importância para o paciente, sua família e o médico. Como resultado, o médico 

de família se torna um defensor do paciente. 
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DICAS 

Há redundância notável nas diferentes referências sobre os princípios da MFC. 

Assim, é importante que o candidato esteja familiarizado com alguns termos que 

costumam ser utilizados nas questões objetivas para se referir a um ou outro princípio 

da especialidade. A referência a ações de promoção ou prevenção, ao planejamento 

de ações de saúde e à utilização de recursos da comunidade em geral está ligada ao 

terceiro princípio canadense. A menção à incerteza inerente a um quadro clínico 

indiferenciado ou a uma ampla carteira de serviços em geral aponta  para  o 

segundo princípio canadense. Já menções ao método clínico centrado na pessoa 

ou a uma abordagem centrada na pessoa normalmente estão ligadas ao primeiro 

princípio canadense. Finalmente, uma referência à longitudinalidade do cuidado ou 

ao acompanhamento de diferentes gerações de uma mesma família diz respeito ao 

quarto princípio canadense. 
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Além disso, é possível perceber que existe um grau considerável de sobreposição 

entre os princípios da especialidade quando apresentados de forma                            enumerada, como um 

rol. Dessa forma, é fundamental estar atento à redação das  alternativas de resposta, pois 

as alternativas que apresentem alguma relação a um                                      princípio e possuam um sentido 

lógico costumam estar corretas. As alternativas erradas costumam trazer afirmações 

contraditórias ou que divergem claramente do princípio em questão no enunciado. 
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Saúde planetária: conclamação para a ação dos médicos 
de família de todo o mundo 

 

A Organização Mundial dos Médicos de Família WONCA, em parceria com a 

Planetary Health Alliance, em 2017 conclamou para o envolvimento dos Médicos de 

Família e Comunidade do Mundo inteiro pela Saúde planetária e os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, transformando este tema em área prioritária de atuação 

dos Médicos de Família e Comunidade (MFC). 

A rotina dos Médicos de Família, como generalistas atuando junto ao cotidiano 

das pessoas, foi considerado como estratégica para atuação nesta missão que tem a 

finalidade a atuação articulada em favor dos sistemas naturais (clima, terra, oceanos, 

biodiversidade, etc), em busca de se preservar os avanços em relação as condições de 

saúde observadas nas últimas décadas. 

Destaca-se que, em que pese os desastres já observados, a resposta tem sido 

inefetiva. O que sujeita a vida humana a riscos importantes. Pode-se sitar os desastres 

relativos ao clima, especialmente, as enchentes e secas, ou mesmo o calor, percebido 

cada vez mais intenso. Vetores como o Aedes aegypti com sua capacidade aumentada, 

também é uma questão importante, assim como a poluição do ar que causa milhares de 

morte em todo o mundo anualmente. 

“A saúde planetária pode ser definida como um campo que investiga as 

interdependências entre a saúde dos sistemas naturais do planeta e a saúde da civilização 

humana. Destina-se a desenvolver e avaliar soluções baseadas em evidências para 

salvaguardar um mundo equitativo, sustentável e saudável. Nesse sentido a pergunta da 

declaração: “Por que os MFCs devem se preocupar sobre a Saúde Planetária?”  

O MFC em suas comunidades é um ator primordial também em relação aos 

problemas ambientais, e devem potencializar medidas que favoreçam melhorias 

ambientais. Além disso, de incentivar a alimentação saudável, o transporte ativo, dentre 

outros. Importantes autores na especialidade médica, Medicina de Família e Comunidade 

como Mcwhinney e Barbara Starfield, já apontavam para o ambiente saudável para os 

pacientes, família e 
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comunidade. 

A WONCA conclama os mais de 500 mil médicos de família a assumirem um 

papel de liderança em defesa da saúde planetária. 

 

Desafios e oportunidades em saúde planetária para os 
prestadores de cuidados primários 
 

Os Prestadores de Cuidados Primários (PCPs) devem oferecer uma resposta 

centrada na pessoa, que abordem medidas preventivas e se pautem na preservação 

ambiental, como as relativas às mudanças climáticas, com efeitos direto (como uma 

insolação) ou indireto (como uma doença mental após um desastre ambiental).  

Nesse sentido, os PCPs têm grande papel e influência em seu capital social, e seu 

apoio a políticas públicas preventivas, certamente ampliam a possibilidade de êxito, dado 

que são importantes formadores de opinião e possuem inserção e capilaridade na 

comunidade. 

Dessa forma, além de tratar a doença e promover a saúde, os PCPs também 

podem recomendar aos indivíduos, mudanças de comportamento que favoreçam a 

proteção ao meio ambiente. 

Intervenções relacionadas à saúde com benefícios ambientais podem ser 

fornecidas por PCPs em todo o espectro das causas e efeitos das mudanças climáticas, 

como demonstra a figura abaixo. Nela é possível perceber quatro categorias de prática 

de PCPs, que refletem a diversidade de funções desempenhadas. 

 
Figura 1 Estrutura para ações de atenção primária para criar co-benefícios para a saúde 

e mitigar ou se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas na saúde 
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Fonte: Xie; Barros; Abelsohn; Stain; Haines (2018) 
 

Seguem alguns exemplos de atuação dos PCPs que podem favorecer mudanças 

ambientais: 

 Recomendação de atividade física, substituindo o transporte motorizado por 

meios ativos de locomoção; 

 Propor dietas mais saudáveis, que estabeleçam pouco consumo de carne 

vermelha e alto consumo de frutas e vegetais; 

 Orientar para o planejamento familiar; 

 Ajustar terapias de adaptação ao estresse ambiental; 

 Orientação e adequada prescrição medicamentosa que antecipe os efeitos de 

ondas de calor na população idosa; 

 Indicar a ocorrência de doenças transmitidas por vetores e outras doenças 

infecciosas; 

 Trabalhar a saúde mental dos indivíduos após eventos decorrentes de alteração 

no clima, como inundações e tempestades 

Além disso, é importante destacar que o fortalecimento do Sistema de saúde 

também passa pela atuação dos PCPs, na medida em que pode orientar quanto ao 

planejamento de doenças respiratórias ou zoonóticas emergentes que decorrem de 

mudanças ambientais.  
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A atuação dos PCPs não deve ser puramente biomética, na medida que os 

determinantes ambientais da saúde também influenciam a condição de saúde das 

comunidades. 

Outra contribuição passa pela própria infraestrutura da atenção primária à saúde 

que pode ser desenhada para mitigar efeitos climáticos importantes, com adoção de 

fontes de energias não poluentes ou com baixo teor de carbono. 

Os PCPs ainda podem contribuir com a academia, sugerindo pesquisas e 

organização de currículos de formação que levem em consideração a saúde planetária. 

 Também é possível trabalhar na defesa de direitos e na implementação do 

marketing social com informação relativa a mudanças ambientais e a defesa de mudanças 

ou mitigação de efeitos, orientando governantes na tomada de decisão que preservem 

o meio ambiente, a partir dos esclarecimentos dos benefícios de saúde associados. 

Como exemplo, podemos citar a reciclagem de resíduos ou a redução de poluentes. 

Finalmente, a partir da legitimidade que gozam os PCPs na comunidade, podem 

orientar os comportamentos de saúde que promovam mudanças ambientais e, com isso, 

se alinhar a defesa da saúde planetária proposta pela WONCA. 
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Princípios da Atenção Primária

Pré-requisitos

Conhecer os fundamentos da Atenção Primária à Saúde tendo como referência os 
descritos por Barbara Starfi eld.

Habilidades essenciais 

 Oferecer uma ampla gama de serviços dentro de seu escopo de ações e adaptar sua 
prática para as necessidades de seus pacientes; 

 Conhecer os seus pacientes e sua família e ampliar esse conhecimento ao longo do tempo; 

 Coordenar o cuidado de seus pacientes; 

 Conhecer o contexto familiar e comunitário de seus pacientes; 

 Adaptar sua prática ao contexto cultural em que está inserido.

Defi nição de Atenção primária à saúde (APS): “[...] atenção de primeiro contato, contínua, 
global e coordenada que se proporciona à população sem distinção de gênero, doença, ou 
sistema orgânico”

Lembre-se

Prevenção, cuidado a pacientes crônicos e vulnerabilidade social são conceitos que 
têm afi nidade com a atenção primária, mas não são seus defi nidores.

Para começar, vamos a descrição dos atributos nucleares e que defi nem a APS 
segundo Starfi eld. Temos quatro atributos:

1. Atenção ao primeiro contato/acesso

É o princípio soberano. Representa a porta de entrada e o primeiro contato do paciente 
com o sistema. 

A atenção ao primeiro contato depende da acessibilidade ou acesso dos serviços, um 
aspecto da estrutura, assim como da sua utilização pelas pessoas quando surge necessidade.
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O acesso pode ser dividido em dois componentes: 

1. Aspecto geográfi co – distância do centro de saúde da pessoa que necessita de atenção,
tempo de locomoção, facilidade de transporte etc.

2. Componente sócio organizacional, que inclui aspectos que facilitam ou bloqueiam os
esforços das pessoas para chegarem à consulta

2. Coordenação

É basicamente a articulação do sistema. Envolve a continuidade de informação dentro 
do sistema, seja pela continuidade do profi ssional, seja via prontuário médico. 

Importante em três níveis: 

 Dentro do centro de saúde, quando o mesmo paciente é visto por diferentes profi ssionais; 

 Na relação com outros profi ssionais chamados para fornecer consultoria ou 
acompanhamento de curta duração; 

 Na relação com especialistas, que vão acompanhar o paciente por um longo período de 
tempo devido uma condição específi ca e mais rara.

Segundo Starfi eld: a coordenação “[...] é essencial para a obtenção dos outros aspectos. 
Sem ela, a longitudinalidade perderia muito do seu potencial, a integralidade seria difi cultada 
e a função de primeiro contato tornar-se ia uma função puramente administrativa”. 

Não se esqueça que referência e a contra referência são ferramentas essenciais para 
a coordenação do cuidado

Taxa de referenciamento: quantos pacientes foram referenciados a outro profi ssional 
ou locus do sistema como secundário ou terciário. (No Brasil, convencionou-se como taxa 
aceitável de referenciamento 15% do número total de consultas)

Resolutividade ou resolubilidade: taxa de não referenciamento.

Existem diversos motivos para gerar uma referência da atenção primária a outros 
serviços: motivos administrativos (o paciente precisa de um laudo de um subespecialista), 
auxílio em relação a diagnóstico (em alguns lugares apenas o subespecialista tem acesso a 
certas ferramentas diagnósticas), auxílio em relação ao tratamento e para acompanhamento 
continuado de alguma condição rara. Além disso, em muitos lugares, os pacientes podem 
se “auto referenciarem”, ou seja, têm acesso direto aos outros níveis de atenção, como no 
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sistema de saúde suplementar brasileiro. Essas diferenças também explicam, em parte, a 
grande variação na taxa de referenciamento entre regiões e países diferentes. 

Outra medida fundamental para avaliar “coordenação” é a taxa de referências que geram 
contra referências, isto é, a resposta do especialista. Isso leva à avaliação da continuidade. 

Por último, cabe destacar que o prontuário eletrônico, se orientado por problemas e 
tiver boa “usabilidade”, pode ajudar no atributo coordenação e na continuidade da atenção.

3. Longitudinalidade

Se relaciona com a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao decorrer 
do tempo. 

Não se esqueça: não é obrigatório que seja fornecida pelo mesmo profi ssional e 
sempre será necessária uma rede de profi ssionais.

Se realizada por uma equipe: difi culdade com coordenação (atendimentos por vários 
profi ssionais)

Se realizada somente por um profi ssional: prejuízo na integralidade e atenção ao 
primeiro contato (difi culdade em disponibilidade de tempo integral e oferecimento de uma 
variedade grande de serviços)

Benefícios: Menor utilização de serviços, número de referenciamentos e hospitalizações; 
melhor atenção preventiva

Atenção
Longitudinalidade ≠ Continuidade da atenção. 

Continuidade da atenção: 

 Orientada para manejo de algum problema específi co e tem relação com o próprio atributo 
da coordenação; 

 Ocorre quando paciente realiza consulta com o mesmo profi ssional ou comparece no 
mesmo local entre atendimentos; 

 É característica de outros níveis de atenção.

Longitudinalidade: Voltada à atenção às pessoas, independente do problema
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4. Cuidado abrangente/Integralidade

O termo utilizado em inglês é comprehensiveness (tradução literal: “abrangente”). Ou 
seja, na atenção primária é preciso que haja uma ampla oferta de serviços estando o conceito 
relacionado à multimorbidade e a demandas variadas da população.

Fique atento! O termo consagrado no Brasil para descrever o atributo é integralidade. 
Entretanto, o conceito de integralidade utilizado na APS diverge do utilizado em outros campos. 
Na APS integralidade tem o sentido de cuidado abrangente, reconhecendo a variedade das 
necessidades relacionadas à saúde do paciente e disponibilizando recursos para abordá-las. 

Avaliação da atenção primária à saúde

Para avaliar a APS é necessário a utilização de algum instrumento. O mais utilizado 
no Brasil é o PCATool (Primary Care Assessment Tool), desenvolvido por Barbara Starfi ld. É 
um dos poucos instrumentos validados e um dos mais completos, além de basear-se nos 
atributos nucleares da APS e derivados.

Possui 4 versões estendidas (paciente criança, paciente adulto, profi ssionais da saúde, 
gestores) e 1 versão resumida para pacientes adultos.

Pode ser aplicado por entrevista por telefone ou domicílio (necessita de uma 
amostragem maior) ou por entrevista na unidade de saúde. Segue-se sempre a mesma 
divisão em todas as versões: 

 Grau de afi liação com serviço de saúde (A)

 Acesso de primeiro contato – utilização (B)

 Acesso de primeiro contato – Acessibilidade (C)

 Longitudinalidade (D)

 Coordenação – integração de cuidados (E)

 Coordenação – sistema de informações (F)

 Integralidade – sistemas disponíveis (G)

 Integralidade – serviços prestados (H)

 Orientação familiar (I)

 Orientação comunitária (J)
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Diferenças essenciais entre a atenção primária e a atenção 
por outros especialistas

 Acessibilidade: Na APS o acesso deve ser universal e não relacionado ao grau de 
necessidade, já que não se pode esperar que os indivíduos conheçam a gravidade ou 
urgência de muitos de seus problemas antes de buscarem atendimento. 

 Prontuários médicos: A APS possui a responsabilidade de conhecer os elementos 
essenciais dos registros gerados em outros níveis de atenção.

 Utilização dos serviços pelas populações: o uso da APS é desencadeado basicamente 
pelos indivíduos, enquanto na atenção secundária e terciária o uso deveria ser mais 
frequentemente desencadeado pelo profi ssional de atenção à saúde. 

 Variedade de serviços: Na APS a variedade deve ser mais ampla, abrangendo todos os 
problemas de saúde que são comuns, em vez de um subconjunto deles

 Processo diagnóstico: A APS está mais sujeita a erros de omissão, enquanto a atenção 
especializada é mais propensa a erros de realização

Referências Bibliográfi cas

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 
2388 p. P1 – 11.
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1. Teoria das Concepções e Determinação Social do  
Processo Saúde-Doença

O conceito de determinantes sociais de saúde (DSS) surgiu a partir de uma série de 
comentários publicados na década de 1970 e no início dos anos de 1980, que destacavam 
as limitações das intervenções sobre a saúde quando orientadas pelo risco de doença nos 
indivíduos. Os DSS são condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, e apontam 
tanto para as características específicas do contexto social que afetam a saúde como para 
a maneira com que as condições sociais traduzem esse impacto sobre a saúde1. 

As muitas definições acerca da determinação social da saúde expressam o conceito de 
que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas 
com sua situação de saúde. Os fatores individuais são importantes para identificar que 
indivíduos no interior de um grupo social estão submetidos a maior ou menor risco de 
adoecer, ao passo que as diferenças nos níveis de saúde entre grupos e países estão mais 
relacionadas com outros elementos, principalmente o grau de equidade na distribuição 
de renda2. 

Na busca por compreender e tentar esquematizar a trama de relações entre saúde e 
fatores sociais, foram criados diversos modelos explicativos, entre eles o tradicional modelo 
de Dahlgren e Whitehead, reiterado pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da 
Saúde (Figura 1.1). O modelo de Dahlgren e Whitehead estabelece níveis de determinantes 
que vão do individual ao macro social2. 
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Figura 1.1. Determinantes Sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead
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Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores.

O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os determinantes sociais da saúde 
dispostos em diferentes camadas concêntricas, segundo seu nível de abrangência, 
desde uma camada de determinantes individuais (idade, sexo e fatores hereditários); 
uma camada de determinantes proximais ligados aos de estilos de vida dos indivíduos 
(tabagismo, inatividade física, sobrepeso ou obesidade, alimentação inadequada, uso 
excessivo de álcool e outras drogas, etc.); uma camada de redes sociais e comunitárias; 
uma camada de determinantes intermediários ligados às condições de vida e de 
trabalho (educação, saneamento, emprego, habitação, serviços sociais e outros); e uma 
camada de macrodeterminantes distais derivados de condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais gerais1.

O debate sobre a determinação social da saúde contribui para ampliar o olhar e a 
compreensão do trabalho do médico de família e comunidade pois é necessário que sua 
prática clínica esteja contextualizada às características epidemiológicas, socioculturais 
e econômicas da comunidade em que atua. Um dos efeitos do contexto sobre o perfil 
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de adoecimento pode ser sintetizado pela noção da “tripla carga da doença”; ou seja, 
acelerada pela transição demográfica e epidemiológica, pode-se notar a simultaneidade de
fatores relacionados a doenças infecciosas e parasitárias, a causas externas, e a doenças 
crônicas não transmissíveis. Esses elementos geram implicações para as políticas de 
saúde e conferem um elevado grau de complexidade e diversidade aos problemas que os 
sistemas de saúde, e em especial a atenção primária à saúde (APS), devem abordar2.

2. Aspectos históricos da reforma sanitária brasileira;
estruturação histórica e jurídico-institucional do Sistema
Único de Saúde

Desde 1808 quando as instituições começaram a organizar-se no Brasil já existiam as 
santas casas que focavam no tratamento dos miseráveis e inválidos; a Revolta da Vacinaa; 
a instituição do Ministério da Educação e Saúde, e as CAPsb unificadas em Institutos de 
Aposentadorias e Pensões (IAPs)c e quando o Ministério da Saúde (MS) foi constituído e 
separado do Ministério da Educação, são momentos históricos iniciais relevantes. Da década 
de 1950 até a constituição de 1988 o MS era responsável pelas ações de prevenção, ao 
passo que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social era responsável pela assistência 
e os IAPs ficaram sob a responsabilidade desse segundo Ministério. Merece destaque 
também quando os IAPs são fundidos em um único órgão, o INPSd, que arrecadava recursos 
e pagava os hospitais e municípios que faziam a assistência por meio do INAMPSe. Os que 
não contribuíam com a previdência, como trabalhadores rurais, desempregados e inválidos, 
não tinham direito ao acesso aos serviços remunerados pelo INAMPS, ou seja, tinham de 
recorrer às santas casas. A década de 1970, em plena ditadura militar, surgem os primeiros 
embriões de um sistema de saúde universal e territorial e em direção a Reforma Sanitária: 
Distritos Sanitários Inseridos em um Sistema Nacional de Saúde ; PIASSf; PREV-SAÚDEg; 

a Quando uma parte da população não queria ser vacinada pelas brigadas sanitárias.
b O trabalhador usava uma rede de serviços de acordo com a empresa a qual estava vinculado.
c Os trabalhadores usavam os serviços de acordo com a categoria profissional
d Instituto Nacional de Previdência Social.
e Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
f Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento.
g Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde.
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Plano CONASPh; PAISi e AISj. No final dos anos 1970, intensificavam-se a mobilização e a 
organização da sociedade civil brasileira e as iniciativas na área da saúde também foram 
incentivadas por instituições americanask2. Em 1986, acontece um dos marcos mais 
importantes - 8º Conferência Nacional de Saúde: “Democracia é Saúde” lançando, a partir do 
relatório final os alicerces para a proposta do Sistema Único de Saúde (SUS). O conceito de 
saúde definido sintetiza grande parte do ideário do Movimento Sanitário Brasileiro: “Em sentido 
mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra 
e acesso a serviços de saúde. E assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” 1. E 
ainda antes da Constituição o SUDSl. Constituição Federal de 1988 (Constituição Cidadã) que 
define três grandes referenciais para o sistema de saúde brasileiro: o conceito ampliado de 
saúde; a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e a instituição de um Sistema 
Único de Saúde (SUS)2. Bandeiras do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira refletidos 
na Constituição de 1988, o SUS, calcado nos princípios de universalidade, integralidade, 
descentralização e participação da comunidade, foi resultado de um intenso movimento 
social, que teve como objetivo construir um sistema universal de saúde para o país. Segundo 
Fleury, 2009, quatro princípios nortearam a reforma: princípio ético-normativom; princípio 
científicon; princípio políticoo; e princípio sanitáriop2. O SUS foi definido na Constituição de 
1988, e regulamentado em 1990 pelas Leis n. 8.080 e 8.142. – Lei 8.080 dispôs sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação de saúde, organização e funcionamento dos 
serviços, reafirmando os princípios doutrinários (universalidade, equidade, integralidade) e as 
diretrizes organizacionais (regionalização, hierarquização, descentralização e participação 
social)1. A Lei n. 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS nas 
três esferas – municipal, estadual e federal, garante a criação dos conselhos de saúde e 
conferências de saúde, com participação paritária de usuários, trabalhadores e gestores2.

h Plano de Reorientação de Assistência à Saúde no Âmbito da Previdência Social.
i Programa das Ações Integradas de Saúde.
j Ações Integradas de Saúde.
k Como a Fundação Kellogs, Rockfeller, ou mesmo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
l Programa dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde.
m Insere a saúde como parte dos direitos humanos.
n Compreende a determinação social do processo saúde/doença.
o Assume a saúde como direito universal inerente à cidadania em uma sociedade democrática.
p Entende a proteção à saúde de forma integral, desde a promoção, passando pela ação curativa até a reabi-

litação.
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Marcos importantes no desenvolvimento do SUS que merecem destaque, são a 
8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e a elaboração da nova Constituição1 

Com as normativas até aqui tratadas, acrescidas da Norma Operacional Básica do 
SUS de 1993 e 1996 (NOB - SUS), as Normas Operacionais da Assistência à Saúde do SUS de 
2001 e 2002 (NOAS - SUS), os Pactos pela Saúde em 2006 e a Portaria nº 4.279 de 2010 sobre 
as Redes de Atenção à Saúde e o Decreto nº 7.508, de 2011 que, regulamentou a Lei nº8.080, 
contribuindo para que o SUS avance em seu processo organizativo, definindo o que são 
as regiões de saúde, as portas de entrada do sistema, a constituição de redes integradas 
de serviços de saúde, onde a atenção primária à saúde (APS) tem o papel ordenador, 
constituiu-se um arcabouço jurídico bastante avançado, contemplando e ajudando a colocar 
em prática os princípios e as diretrizes do SUS1.

3. Aspectos teóricos e práticos dos modelos de atenção à 
saúde utilizados em sistemas de saúde. 

A grande maioria dos países de alta renda fornece substanciais cuidados de saúde aos 
seus cidadãos, via um sistema nacional de saúde. No entanto, os sistemas nacionais de saúde 
nos países de baixa e média renda são, via de regra, bem mais rudimentares e oferecem um 
mínimo de acesso e serviços1. No Brasil, ao contrário, o princípio constitucional “a saúde é 
um direito de todos e dever do Estado” embasa importante atividade do Estado e é um divisor 
de águas entre dois grupos que disputam a hegemonia nas políticas de saúde no Brasil. Os 
sistemas de saúde não “são inventados”, pois eles são a expressão da cultura, da história 
e da riqueza das nações2. Em consequência, sua definição, limites e objetivos respondem às 
especificidades de cada país, estabelecendo-se em consonância com os valores e princípios 
por eles defendidos1. No Brasil, o SUS tem como valores a universalidade, a equidade e a 
integralidade, e como princípios a participação e controle social, a descentralização, a 
regionalização com hierarquização, o enfoque nas pessoas/ famílias e a orientação para a 
qualidade, conforme Tabela 1.1. Busca-se, no caso brasileiro, um sistema de saúde voltado 
para a equidade social, a corresponsabilidade entre setor público e população, e a solidariedade 
com particular ênfase em um conceito amplo de saúde1.
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Tabela 1.1. Diretrizes do Sistema Único de Saúde 

Diretriz Definição

Universalidade
É a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos 
serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os 
níveis do sistema de saúde

Equidade

O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a toda a 
população em condições de igualdade, não importando o gênero, 
a situação econômica, social, cultural, racial ou religiosa, mas 
podendo haver uma discriminação positiva em casos especiais, em 
que a prioridade deve ser dada a quem tem mais necessidades

Integralidade
Incorpora um amplo espectro de intervenções, articulando 
prevenção, atendimento curative, reabilitação e readaptação ao 
convívio social

Hierarquização e 
Regionalização

Os serviços de saúde precisam estar organizados em níveis de 
complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, 
potencializando a resolutividade num dado território.

Descentralização

Processo de municipalização da saúde com descentralização 
politico-administrativa de redistribuição do poder, repassando 
competências e instâncias decisórias para esferas mais próximas à 
população, desconcentrando o poder da União e dos Estados para 
os municípios.

Controle Social
É a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem 
possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde

Fonte: Elaborado pela autora a partir de DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; 
GIUGLIANI C, organizadores.2013

O financiamento público do sistema de saúde pode ser tipo Beveridgeq, tipo Bismarckr, 
ou tipo Semashkos 2. Quanto a forma de pagamento aos médicos gerais pode ser por 

q Financiamento público oriundo dos impostos gerais
r Financiamento público oriundo dos fundos da Previdência Social associados ao trabalho
s Financiamento público oriundo dos fundos nacionais centralizados
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capitaçãot; por saláriou; ou por produçãov2. No Brasil, na década de 1960, o INPS, ainda de 
inspiração bismarckiana, arrecadava recursos junto aos empregadores e trabalhadores e 
pagava os hospitais e municípios que faziam a assistência por produção (fee for service), por 
meio do INAMPS2. A Constituição de 1988, mudou o modelo de financiamento para impostos 
gerais (de inspiração beveridgiana) e, finalmente, tanto a atenção à saúde quanto as ações 
de prevenção e promoção ficaram sob a responsabilidade do MS2. Apesar do objetivo da 
proposta da Reforma Sanitária ter sido o de construir um sistema único e universal de 
saúde, a Constituição definiu também que o setor privado é livre para atuar no país, de forma 
complementar ao sistema público o que levou o Brasil a um mix público privado complexo, 
com pouca similaridade a outros sistemas nacionais de saúde2. Assim, no atual sistema 
de saúde brasileiro temos uma complexa rede de serviços dividida em dois subsistemas: 
subsistema públicow e o subsistema privadox2.

Portanto o sistema de saúde no Brasil não é um sistema de saúde nacional público, 
uma vez que não cobre nem a metade da população, e o gasto sanitário de financiamento 
público não chega a 50% do total. Vários países desenvolvidos contam com Sistema Nacional 
Público e a exceção entre estes países são os EUA2.

Um conjunto de forças sociais e políticas defende um modelo assistencial baseado 
nas diretrizes do SUS, que, em sua totalidade, representam um Sistema Nacional de Saúde. 
Contudo, esse ordenamento jurídico é generoso na proposta e tímido no financiamento. 
Essa contradição cria um ambiente favorável para o desenvolvimento do Seguro Privado de 
Saúde e todas as suas variáveis mercadológicas, que congregam o outro conjunto de forças 
políticas, predominantemente do campo liberal em saúde1. 

A análise das características de saúde comuns às diversas populações deve orientar a 
organização de sistemas de saúde. Com base nessas características, estrutura-se no Brasil 
um modelo de sistema de saúde que é hoje adotado por um número cada vez maior de 
países ‒ a atenção primária à saúde1. 

t médicos profissionais independentes trazem consigo a lista de pacientes e o monopólio do acesso aos 
especialistas – papel de filtro do médico geral)

u médicos funcionários em um sistema de provimento público de serviços de atenção primária, em centros 
de saúde de propriedade pública

v médicos profissionais independentes que firmam contrato com o sistema público
w Assegurado com impostos e contribuições de livre acesso.
x Assegurado por pagamento de seguros e planos de saúde ou pelo desembolso direto.
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3.1. Aspectos históricos, concepções, políticas públicas e modelos 
tecnoassistenciais da Atenção Primária à Saúde

O conceito de APS foi utilizado pela primeira vez em 1920, no relatório Dawsony muito 
antes da Conferência Alma-Ataz em 1978. 

A APS, como um campo complexo, transita entre graus relativos de certeza na busca, 
por exemplo, de uma medicina de precisão, e graus de incerteza próprias do holismo, e 
se posiciona em um espaço intermediário entre o que Geyer e Rihani chamam de campo 
positivista moderno da ordem e campo caótico pós-moderno da desordem. Exemplificando 
a partir de programas nacionais de governo, pode-se dizer que programas muito formatados 
e pouco flexíveis, com protocolos rígidos em que não são aceitas adaptações, trazem 
a essência da perspectiva da ordem. Por outro lado, propostas de total autonomia na 
definição de equipes e protocolos e utilização de recursos com a máxima liberdade trazem 
a perspectiva da desordem, em que, no extremo, tudo é imprevisível e indeterminado. Entre 
esses extremos, está a perspectiva da complexidade, na qual se encontram reducionismo e 
holismo, previsibilidade e incerteza, ou seja, uma perspectiva de ordem parcial2. 

Os campos de atuação da APS são territórios complexos, dinâmicos, como o “território 
utilizado”, descrito por Milton Santos, e o território processo, de Mendes, que, para além 
do território geográfico, trazem consigo o contexto social, político e econômico. Esse 
entendimento contribui para uma definição da APS como um dos componentes-chave de 
qualquer sistema de saúde, como proposto por diversos autores. O fato de a APS ter, em 
seu conceito mais restrito, de primeiro nível de atenção, os pontos preferenciais de contato 
do sistema de saúde e, em seu conceito sistêmico, como proposto por Starfield, uma lógica 
ampliada, incluindo o percurso entre esses pontos de atenção a saúde e a competência cultural 
da interação e integração com a comunidade, permitem que a APS efetive a coordenação do 
cuidado, a integralidade enquanto a abrangência dos serviços ofertados da promoção da 
saúde à reabilitação e a longitudinalidade de forma concomitante. Assim, deve-se falar dos 
serviços de APS, mas também da aplicação dos seus princípios ao sistema de saúde no qual 
esses serviços estão inseridos2. 

y Que preconizava a organização de um sistema de saúde em rede, composto por centros de saúde primários 
e serviços domiciliares organizados de forma regionalizada, sendo responsáveis pela resolução da maior 
parte dos problemas de saúde da população sob seu cuidado por meio de profissionais generalistas.

z CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE
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Um sistema de saúde orientado pela APS requer: A) uma sólida estrutura legal, 
institucional e organizativa, bem como a disponibilização de recursos humanos, econômicos 
e tecnológicos adequados e sustentáveis; B) empregar as melhores práticas de organização 
e gestão em todos os níveis do sistema, com vistas à obtenção de qualidade, eficiência e 
efetividade nos serviços prestados; C) desenvolve mecanismos ativos de participação 
individual e coletiva nos assuntos da saúde; D) precisa fomentar ações intersetoriais com 
vistas à abordagem de outros determinantes de saúde e equidade1.

Em um sistema de saúde orientado pela APS, os serviços de atenção primária, ou seja, 
as unidades básicas e as equipes de saúde, constituem a porta de entrada, o primeiro 
contato dos indivíduos, das famílias e da população em geral com o sistema de saúde 
para a grande maioria das situações. Esses serviços respondem às necessidades de saúde 
com ações preventivas, curativas, de reabilitação e de promoção da saúde, integrando os 
cuidados quando existe mais de um problema e responsabilizando-se, ao longo do tempo, 
pela coordenação do conjunto de respostas às necessidades em saúde1.

A atenção primária diferencia-se da secundária e da terciária por diversas 
características: dedica-se aos problemas (simples ou complexos) mais apresentados pelas 
pessoas, sobretudo em suas fases iniciais, menos definidas, operando principalmente em 
unidades de saúde, mas também em consultórios comunitários, escolas, asilos ou domicílios1.

Segundo Mendes, um sistema de saúde constitui-se de redes horizontais interligadas 
por pontos de atenção, de distintas densidades tecnológicas, com suas estruturas de 
apoio e logística, não havendo hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde 
(locais de prestação de serviços. Em 2010, a gestão tripartite do SUS estabelece diretrizes 
para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar 
a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde, visando a aperfeiçoar a 
integralidade no SUS. A RAS é definida como arranjos organizativos de ações e serviços 
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas 
de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 
A RAS estabelece a APS como seu centro de comunicação e preconiza a formação 
de relações horizontais entre os pontos de atenção, reconhecidos como igualmente 
importantes, diferenciando-se apenas pelas distintas densidades tecnológicas que os 
caracterizam. Nessa normativa, a APS é compreendida como primeiro nível de atenção, 
resolutiva sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e 
coordena o cuidado em todos os pontos de atenção, representando o reconhecimento 
da posição estratégica da APS na política nacional de saúde2. A figura 1.2 esquematiza o 
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mudança do sistema piramidal para o poliarquico em rede e o papel da Atenção Primária
como ordenadora do cuidado.

Figura 1.2. A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à 
saúde1

Alta 
complexi-

dade

Média 
complexidade

APS

Atenção básica

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C. 2013

O modelo de um sistema organizado de forma hierárquica e piramidal, em que, no 
topo, está a chamada “alta complexidade”, entendida como incorporação de equipamentos 
e tecnologia dura, na camada imediatamente inferior, a média complexidade, composta de 
atendimentos especializados e exames com menor densidade instrumental, e na sua base, 
a baixa complexidade, ou “atenção primária”, não atende aos novos desenhos dos sistemas 
de saúde propostos no mundo hoje. Por outro lado, as redes de atenção à saúde é uma 
importante contribuição para a superação do desenho piramidal está nas redes poliárquicas 
apontadas por Mendes2. 

As redes de serviços integrais e integrados constituem-se a partir de uma população 
(território), uma estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde1. 

Conforme 1.3, no que concerne à estrutura operacional das redes de atenção à saúde, 
elas comportam um centro de comunicação; pontos de atenção à saúde; sistemas de apoio 
diagnóstico e terapêutico, assistencial-farmacêutico e de informação em saúde; sistemas 
logísticos de identificação dos usuários, de prontuário clínico, de acesso regulado à atenção 
e de transporte em saúde; e sistemas de governança da rede. O modelo de atenção à saúde 
é o da atenção primária1.
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Figura 1.3. A estrutura operacional das redes de atenção à saúde (RAS).
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Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C. 2013
RT = rede temática de atenção a saúde1

O Brasil vem dedicando um amplo esforço político, acadêmico e financeiro para 
o desenvolvimento de um novo modelo de APS. A saúde da família do Brasil tem sido
citada na literatura internacional como um exemplo de programa impulsionado por um
entendimento abrangente da APS como parte do sistema nacional de saúde e política2.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil tem vivido uma reforma sanitária 
sem precedentes, no sentido da construção de um Sistema único de Saúde universal, integral 
e equânime. A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem um papel importante na organização do 
SUS, ao promover o acesso ao sistema de saúde, buscando a integralidade, a coordenação 
do cuidado e a articulação intersetorial em uma perspectiva complexa. É inegável que o 
desenvolvimento da estratégia de APS no Brasil, nos últimos 20 anos, representou um 
grande avanço não apenas em termos de qualidade de saúde, mas também em termos 
de inclusão social e econômica para boa parcela da população brasileira. A APS tem sido 
o lócus para diversas ações e programas do setor assistencial preventivo e curativo,
individual ou comunitário, mas também de ações nas intercessões entre o que se define
como sistema de serviços de saúde e os territórios sociais de comunidades e populações,
ações essas de caráter comunitário e populacional2.
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Importância de priorizar a APS2: 

� Starfield mostrou que os países com maiores escores de atenção primária apresentam 
efeitos sobre o sistema de saúde na efetividade, na eficiência e na equidade, com melhores 
resultados de saúde.

� Atun discutiu as vantagens e as desvantagens de a reestruturação de um sistema de
cuidados de saúde ser mais focada em serviços de cuidados primários e concluiu que
“[...] há indícios de melhora nos resultados da saúde da população, maior satisfação da
pessoa que a utiliza, melhor utilização dos serviços e do sistema sanitário e redução de
custos, quando é fortemente orientada para a atenção primária [...]”.

� Macinko apresentou evidências do impacto da APS em países de alta renda e também
nos de baixa e média renda2.

Os pressupostos de Alma Ata também buscavam conclamar os governos a reformar 
os sistemas de saúde em bases distintas ao modelo médico-hospitalar. Vale ressaltar que, 
no cenário internacional, se travava a batalha entre a APS e a atenção primária seletiva, termo 
utilizado para designar o que se formatou como o contraponto discursivo à Conferência de 
Alma-Ata. Articulado por instituições internacionais de grande influência, a Conferência de 
Bellagio ocorreu um ano após Alma-Ata e buscou desqualificá-la, colocando-a no patamar 
de uma proposta irrealizável. Posteriormente, o “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 
1993: Investindo em Saúde” explicita as diretrizes propostas por esses atores: pacotes 
básicos de serviços para os pobres. A emergência do PSF, no Brasil, se deu sob críticas de 
setores acadêmicos, entre as quais a do renascimento da medicina geral e comunitária ou de 
um programa vertical e focalizado, ou a ideia de uma “medicina de pobre para os miseráveis”2.

Uma influência central na implantação do Programa Saúde da Família foi o êxito inicial 
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado a partir de um programa 
emergencial no ano de 1987 passo natural foi vincular serviços médicos ao PACS, assim, 
surgiu o Programa Saúde da Família (PSF)1. Criado em 1993, o PSF possuía recursos 
escassos repassados por convênios ou produção, foi então expandido, ainda com poucos 
recursos financeiros, para os municípios do então Mapa da Fome1. O PSF foi oficialmente 
lançado em 1994, cresceu de forma gradativa e sustentável e é a alavanca principal para o 
avanço da APS e para o retorno da Medicina de Família e Comunidade ao centro das atenções 
na discussão da saúde no Brasil. Nenhuma outra iniciativa dentro do setor saúde alcançou 
a magnitude desse programa que hoje é reconhecido pelos usuários do SUS e globalmente 
citado como exemplo de sucesso de política pública de saúde2.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



16

A indução pelo financiamento e outras estratégias incorporadas reafirmam importância 
da Estratégia do Saúde da Família e a organização do Modelo pela Atenção Primária a Saúde. 
A NOB 96 - trouxe as bases para um novo modelo de financiamento da atenção primária ao 
instituir o Piso de Atenção Básica (PAB), operacionalizado 1998, substituindo a modalidade 
anterior de pagamento por procedimentos1. O PAB passou a garantir os repasses equitativos 
e de forma automática desde o nível federal até o nível municipal. Para o PAB fixo, foi 
negociado um valor per capita a ser transferido a todos os municípios, independentemente 
das ações realizadas. A criação posteriormente do PAB variável, que financia ações na 
atenção básica específicas, dentre estas o Saúde da Família, acelerou o ritmo de expansão 
da ESF, com a adesão de grande número adicional de municípios a essa estratégia. Para 
atender populações historicamente negligenciadas, em meados dos anos 90, foram criados 
incentivos especiais dentro da atenção primária, como quilombolas, assentamentos agrários, 
populações indígenas e todos os municípios do país1,2. Em 2001, foram criados incentivos 
financeiros para municípios com maiores coberturas de Saúde da Família, com a intenção 
de estimular que os municípios mais populosos aumentassem suas coberturas por meio da 
criação de novas equipes ou da conversão das equipes tradicionais já existentes em equipes 
de Saúde da Família. Paralelamente, foi criado, o Programa de Consolidação e Expansão da 
Saúde da Família (PROESF)aa1,2. A partir de 2003, ampliaram-se as equipes de saúde bucal 
(ESB) e em 2004 são criados os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)ab, iniciativa 
inédita no âmbito mundial. Na perspectiva de atenção integral tal iniciativa colocou o modelo 
brasileiro com mais um diferencial frente a outros sistemas públicos de saúde com foco 
na APS, que é a oferta de saúde bucal na ESF1.  Marco importante em 2006, é publicação 
da primeira Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que retirou o nome de Programa e 
reconheceu a Saúde da Família como estratégia preferencial para reorganização da atenção 
primária no SUS1. A PNAB consolida e qualifica a ESF como modelo de atenção básica e 
centro ordenador das redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse 
momento foi antecedido pela definição do Pacto pela Saúdeac, que estabeleceu prioridades 
para o SUS.2. Após o lançamento da PNAB, destacaram-se iniciativas que buscaram avanços 

aa com objetivo de apoiar a expansão da cobertura, consolidação e qualificação da ESF em municípios com 
população acima de 100 mil habitantes.

ab com serviços de atenção secundária em saúde bucal, com tratamento endodôntico, atendimento a pacien-
tes com necessidades especiais, cirurgia oral menor, periodontia, diagnóstico de câncer de boca e coloca-
ção de aparelhos e implantes.

ac O Pacto pela Saúde foi composto pelo Pacto pela Vida, um conjunto de compromissos sanitários que ex-
pressavam as ações prioritárias no campo da saúde e o Pacto em Defesa do SUS, que envolveu ações arti-
culadas pelas três instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS como instância política do Estado e 
defender os princípios basilares dessa política pública.
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rumo à integralidade e à conformação da rede de atenção a partir da APS, com a publicação 
da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementaresad e em 2008, foram 
regulamentados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)ae2. 

Outro avanço consequente a essas inovações foi o maior alinhamento da Saúde da 
Família com as demais políticas sociaisaf, ampliando o lócus de atuação dos profissionais 
da APS para fora da Unidade de Saúde, com a política da atenção domiciliar e as academias 
da saúde, e a integração com o setor de educação, o Programa Saúde na Escola (PSE)ag, 
implantado a partir de 20081,2. Já a PNAB/2011ah buscou soluções que pudessem trazer 
flexibilidade na carga horária dos médicos, sob o argumento da dificuldade de fixação 
desse profissional. A jornada de trabalho é apenas um dos aspectos ao qual se somam 
as condições adequadas de trabalho, a definição da carreira no serviço público e as 
características dos serviços e dos municípios. A nova PNAB trouxe poucas modificações, 
uma delas foi a melhor discriminação do médico nas equipes de saúde da família, já 
que o define como “médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico 
de família e comunidade”. Ela também unificou na sua estrutura as regulamentações 
anteriores relativas aos NASFs, aos Consultórios na Rua, à Saúde da Família Fluviais 
e Ribeirinhas, à Atenção Domiciliar, ao PSE e à Academia da Saúde. Em relação aos 
recursos destinados à atenção básica, além do componente per capita, a PNAB definiu 
duas novas estratégias de financiamento da APS: incentivo financeiro para a reforma, a 
ampliação e a construção de UBS e incentivo condicionado a resultados e à avaliação do 
acesso e da qualidade. O primeiro foi operacionalizado pelo Programa de Requalificação de 

ad Trazendo para o âmbito do SUS, mais especificamente da APS, ações de medicina tradicional chinesa – 
acupuntura, homeopatia e fitoterapia.

ae Os NASFs foram concebidos como forma de apoiar a inserção da ESF na rede de serviços e ampliar a 
abrangência e a resolubilidade das ações da APS no Brasil. Eles são compostos por profissionais com di-
ferentes formações que devem desempenhar suas atividades dentro dos princípios da APS e em parceria 
com as equipes de saúde da família, compartilhando seu território adstrito e priorizando o atendimento 
compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas.

af Como o Programa Saúde na Escola (Ministério da Educação), o Bolsa Família (Ministério do Desenvolvimen-
to Social), bem como na questão agrária (Ministério do Desenvolvimento Agrário), no combate à violência 
por meio dos Territórios da Cidadania (Ministério da Justiça) e nos Editais de Saúde e Cultura (Ministério da 
Cultura).

ag A proposta tem em seu escopo diversas ações articuladas pelas equipes de saúde da família e de educa-
ção com o objetivo de garantir atenção à saúde e educação integral para os estudantes da rede de ensino 
fundamental e médio

ah As equipes então passaram a poder ser compostas por médicos com carga horária semanal de 20, 30 ou 
40 horas, com a proporcionalização do número máximo de pessoas sob os cuidados de cada equipe e o 
valor repassado pelo órgão federal. Foi prevista, ainda, a equipe “transitória”, composta por um médico com 
carga horária de 20 horas e os demais profissionais mantendo o vínculo de 40 horas.
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UBS (Requalifica)ai2. Já o incentivo com base em desempenho, foi peracionalizado por meio 
do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-
AB)aj. Diferentemente de outras experiências, nas quais o pagamento por desempenho 
é feito diretamente para o profissional de saúde, na proposta brasileira, o beneficiário é 
o município. O instrumento de avaliação utilizado, em que vários parâmetros de avaliação
carecem de evidências sólidas sobre sua validade e ao mesmo tempo em que há instrumentos 
de avaliação da APS disponíveis e validados no país, como é o caso do estudo Primary Care
Assessment Tool (PCATool)ak são apontamentos afetos ao PMAQ. Mesmo diante destes
apontamentos o PMAQ é considerado o mais abrangente programa de pagamento por
performance do mundo2.

A nova PNAB de 2017 atende, principalmente, a demanda das secretarias municipais 
de saúde (SMS) e inclui o financiamento por meio do PAB variável das chamadas “equipes 
tradicionais”, preocupação pois este incentivo da PNAB para o modelo tradicional pode 
significar o retorno a um modelo experimentado e falido dos tradicionais postos de saúde do 
antigo INAMPS2. 

A implementação da saúde da família como estratégia de organização da atenção 
primária no SUS não foi acompanhada pelo planejamento relativo ao provimento dos 
recursos humanos necessários, em especial os médicos. Para a formação de profissionais, 
foram criados os Programas Pró-Saúde I e IIal, foi criado também o Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)am. Do ponto de vista da formação em serviço, foi 
criada a Universidade Aberta do SUS (UNASUS)an e na pós-graduação, foram ampliadas as 
vagas de residência em MFC com o Pró-residência. Em setembro de 2011, os ministérios 
da Educação e Saúde instituíram o Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção 

ai Visando à estruturação e ao fortalecimento da atenção básica por meio do financiamento de reformas, 
ampliações e construções de UBSs vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

aj Teve como objetivo ampliar o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica via processo de monito-
ramento e avaliação da atenção básica, atrelado ao incentivo financeiro para os municípios que aderissem 
de forma voluntária e contratualizassem compromissos.

ak Instrumento de avaliação que mensura a presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados da 
APS

al Que visavam a orientar os projetos político-pedagógicos dos cursos das áreas da saúde para uma forma-
ção generalista, com espaços de formação nos serviços da APS, que envolveu cursos da área da saúde.

am Cujo objetivo era levar os alunos e professores da área da saúde para experiências de campo na atenção 
primária

an Formou, na modalidade EAD, profissionais em serviço. Os cursos tinham extensa carga horária teórica, cen-
trada nos princípios do SUS e da Saúde da Família, mas não atendiam às complexas necessidades clínicas 
e assistenciais exigidas dos profissionais da APS, principalmente para responderem aos novos e velhos 
agravos que caracterizam a saúde no Brasil.
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Básica (PROVAB)ao. Apesar da ampliação da participação, o PROVAB atendeu apenas 29% da 
demanda nacional, a esse cenário somou-se a forte percepção de que a escassez de médicos 
comprometia o acesso e a qualidade do SUS, o que levou o governo federal a apresentar, 
em julho de 2013, o Programa Mais Médicos (PMM), para o enfrentamento da escassez 
e a iniquidade na distribuição dos profissionais médicos no país. O PMM apresentou duas 
ações: ampliar a oferta de cursos e vagas em medicina, além de reformas educacionais 
na graduação e na residência médicasap, e realizar o provimento emergencialaq de médicos 
em áreas prioritárias para o SUS2. 

Principais diferenças entre ESF e o modelo tradicional de 
atenção primária1

Com a expansão do programa e a cobertura das áreas anteriormente desassistidas, 
inicia-se um novo desafio, de mudar o modelo em que já existiam equipes tradicionais com 
pediatras, clínicos e gineco-obstetras. Essa nova fase do PSF foi voltada para a conversão 
do modelo denominado “tradicional” para o novo modelo proposto pelo PSF2. 

Sabe-se que os modelos de APS no Brasil são diversos e entre eles está o modelo 
tradicional – caracterizado pela presença de profissionais sem formação específica em 
APS, médicos e enfermeiros generalistas, que focam o cuidado da população em consultas 
médicas e de enfermagem. Outra forma tradicional é o modelo Semachko – com médicos 
especialistas em clínica médica, gineco-obstetrícia e pediatra2.

ao Pelo programa, médicos que trabalhassem na APS de municípios em áreas de difícil acesso e provimento ou de 
populações de maior vulnerabilidade passaram, a partir de um ano de trabalho, a fazer jus a um bônus na pon-
tuação em provas de residência médica, além de participarem de curso de especialização em saúde da família.

ap No eixo da formação médica, foram autorizadas novas vagas em cursos de graduação em medicina e em 
residências médicas. Os critérios de autorização visaram à interiorização dos cursos e à distribuição equita-
tiva nas regiões brasileiras. Além da ampliação de vagas, o PMM previu a reformulação dos currículos médi-
cos. O PMM também propôs mudanças nas diretrizes para a formação de especialistas, priorizando a MFC, 
que passa a ser chamada também de medicina geral de família e comunidade (MGFC). Ficou estabelecido 
que residência de MGFC é a residência de acesso a todas as especialidades, com exceção de genética mé-
dica, medicina do tráfego, medicina do trabalho, medicina esportiva, medicina física e reabilitação, medicina 
legal, medicina nuclear, patologia e radioterapia.

aq Para o componente do provimento emergencial, além da manutenção do PROVAB, que em 2015 foi integra-
do ao PMM, foi prevista a participação de médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras que 
não haviam realizado revalidação do diploma e médicos estrangeiros. Foi também realizado o acordo de 
cooperação técnica do Ministério da Saúde com a OPAS/OMS, e essa instituição, por sua vez, estabeleceu 
parceria com o Ministério da Saúde de Cuba para a vinda de médicos cubanos para o projeto.
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Quanto a Estratégia de Saúde da Família:

Segundo Mendonça , a Saúde da Família tem três importantes características2:

� A presença de equipes multidisciplinares responsáveis por territórios geograficamente 
delimitados e população adscrita, onde devem lidar com problemas de saúde de diversas 
ordens: funcional, orgânica ou social.

� A presença dos agentes comunitários de saúde;

� A incorporação da saúde bucal como parte complementar das equipes.

Não há padrão único de infraestrutura física e de conformação quanti-qualitativa de 
profissionais de saúde para se organizar serviços efetivos de atenção primária. O que existe 
é conhecimento acumulado e sistematizado, principalmente originado de alguns países 
europeus, sobre questões importantes referentes à estrutura dos serviços de APS. Dentre 
estas, pode-se realçar a importância de ter profissionais médicos especialistas em APS, 
cuja especialidade, no Brasil, se denomina Medicina de Família e Comunidade. Também 
é importante que a razão população/médico seja em torno de 1.500 a 2.000 pessoas por 
médico, como se observa em outros países onde a APS estrutura o sistema nacional de 
saúde. O fundamental em relação à estrutura dos serviços de APS é ofertar serviços em 
tipo e quantidade suficientes para atender com resolubilidade cerca de 90% das demandas 
– necessidades –  em saúde da população1.

Tabela 1.2. Estrutura obrigatória e sugerida da ESF1

População

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 
4.000 pessoas, mas com recomendação desta relação população/equipe 
de Saúde da Família ser de 3.000 pessoas. Esses números devem variar 
de acordo com o perfil socioeconômico da população, sendo menor frente 
à presença de maior vulnerabilidade social. O denominador populacional 
máximo por agente comunitário deve ser de 750 pessoas, cobrindo 100% 
da população, com, no máximo,12 agentes comunitários por equipe de 
Saúde da Família1

Território

A população sob cuidado da equipe deve ser a residente em um território 
específico. Há países onde a equipe, ou o médico, de APS trabalha com 
uma lista de pacientes independen temente de seu local de residência. O 
Brasil apostou em uma base territorial específica por equipe da ESF a fim 
de favorecer ações de vigilância em saúde, principalmente destinadas ao 
enfrentamento dos determinantes sociais do processo saúde-doença1
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Profissionais/
equipe

É obrigatório que as equipes de Saúde da Família tenham composição 
multiprofissional, com carga horária semanal de 40 horas semanais, sendo 
formadas, minimamente por um médico generalista, de preferência um 
médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em 
saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários 
de saúde. Podem ser complementadas por profissionais de saúde bucal –  
cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família, e auxiliar 
e/ou técnico em saúde bucal1,2 

Estrutura Estrutura física das Unidades Básicas de Saúde.

Sistema de 
Informação

Obrigatoriedade do registro de informações junto ao Sistema de Informação 
da Atenção Básica, imprescindível para a manutenção do repasse financeiro 
específico da ESF, por meio do Piso da Atenção Básica Variável;

Ações
Oferta mínima de ações referentes aos principais agravos do ciclo materno-
infantil, de enfermidades agudas, de doenças infecciosas e das principais 
condições crônicas que afetam a população brasileira.

Tabela 1.3. Principais diferenças de estrutura e processo de trabalho entre unidades de Saude 
da Família e unidades básicas tradicionais1 

Modelo de 
atenção

Estratégia saúde da família
Unidades básicas de saúde 

tradicionais

Equipe

Profissionais: médico generalista 
(de preferência médico de família e 
comunidade), enfermeiro, técnicos de 
enfermagem, agentes comunitários 
de saúde. Pode contar com equipe de 
saúde bucal: odontológico, técnico 
e auxiliar em saúde bucal. Outros 
profissionais da saúde se inserem 
nas equipes por meio do Núcleo de 
Apoio da Saúde da Família.

Profissionais: médicos especia-
listas em pediatria, genecologia e 
clínica geral, podendo contar com 
outros especialistas médicos. Além 
de enfermeiros, costuma ter outros 
profissionais da área da saúde: psi-
cólogos, nutricionistas, assistentes 
sociais, odontológicos, outros. 

Não costumam ter agentes comuni-
tários de saúde.

Forma de 
contratação

Variada, desde estatutários até 
vínculos precários.

Na maior parte das vezes, 
estatutários.

Território

Área adscrita, acesso restrito 
aos habitantes da área, com 
recomendação de um máximo de 
12.000 pessoas por Unidade Saúde 
da Família. 2

Área adscrita, mas comumente de 
grande tamanho populacional com 
acesso livre para moradores de 
outras áreas.
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Modelo de 
atenção

Estratégia saúde da família
Unidades básicas de saúde 

tradicionais

Localização da 
unidade

Proximidade geográfica entre Uni-
dade e comunidade.

Unidade com localização geográfi-
ca variável.

Sistema de 
informação

Responsabilidade pelo Sistema 
de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) e Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS (SIASUS).

Responsabilidade apenas pelo 
SIASUS.

Financiamento 
federal

PAB Fixo e PAB Variável com 
possibilidade e pagamento por 
desempenho via Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ).

Apenas PAB Fixo, com possibilidade 
de pagamento por desempenho via 
Programa de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade (PMAQ).

Processo de 
trabalho

Maior orientação às diretrizes do 
Ministério da Saúde, inclusive em 
relação a programas prioritários 
(cuidados materno-infantis, diabe-
tes, hipertensão, outros).

Organização local, com menor 
influência das políticas e prioridades 
federais.

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C. 2013.

A Saúde da Família é a estratégia do Estado brasileiro para organizar a atenção 
primária à saúde (APS) dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

FUNÇÕES PRINCIPAIS DA ESF NA ORGANIZAÇÃO DO SUS1:

� Ser a base do Sistema de saúde: Oferecer serviços de saúde por meio de unidades
básicas com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, isto é o mais
perto possível das pessoas e comunidade;

� Ser resolutiva: identificar riscos, doenças,necessidades e demandas de saúde,
respondendo a estas da forma mais efetiva possível, buscando sempre ampliar a
autonomia das pessoas;

� Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir os planos terapêuticos das
pessoas, assim como acompanhar e organizer o fluxo delas entre os pontos de
atenção das Redesde Atenção à saúde assumindo o papel de centro de comunicação 
dessas redes;

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



23

Perspectivas e desafios1

A OMS, em seu “Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados de Saúde Primários 
– Agora Mais que Nunca”, cita a ESF como exemplo de reforma sanitária orientada pela
Atenção Primária. Para tanto, serão necessários mais recursos financeiros, melhoria na
estrutura física e de informática das unidades de Saúde da Família, redistribuição do
processo formativo dos profissionais de saúde, com aumento do número de médicos e
outros profissionais especialistas em atenção primária/ medicina de família e comunidade,
maior ênfase em processos de educação permanente que se mostrem efetivos para
mudança da prática clínico-assistencial, maior incorporação tecnológica nas unidades de
Saúde da Família a partir de resultados consistentes de avaliações de tecnologias em saúde. 
Enfim, um maior reconhecimento dos avanços conquistados e um maior investimento nas
ações recém-citadas.

Talvez o principal desafio da ESF na próxima década seja assumir e exercer a função 
de centro de comunicação nas redes de atenção à saúde, aumentando sua resolubilidade 
e ampliando seu papel de responsabilização frente à saúde das pessoas moradoras das 
áreas de adscrição da ESF. Os avanços já alcançados pela ESF na organização do SUS e 
na situação de saúde da população poderão contribuir muito para melhorar a saúde da 
população brasileira caso ela permaneça como estratégia prioritária de organização do 
SUS e receba maiores investimentos financeiros dirigidos à qualificação de sua estrutura e 
processo de atenção.

� Ordenar as Redes de Atenção à saúde: reconhecer e mensurar as necessidades
em saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as respostas dos
demais serviços de saúde, contribuindo para que a programação destes parta das
necessidades de saúde dos usuários.
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O Método Clínico Centrado na Pessoa 

O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) surgiu da demanda das pessoas por um 
atendimento que contemplasse de maneira mais integral suas necessidades, preocupações 
e vivências relacionadas à saúde ou às doenças, algo que não era explorado no modelo 
biomédico tradicional. O método veio a ser desenvolvido a partir dos estudos de Ian 
McWhinney e Moira Stewart, do Canadá e Joseph Levenstein, da África do Sul, tendo como 
base os atendimentos médicos e os motivos que levavam as pessoas a buscar atendimento. 
Atualmente, este método compreende um conjunto de orientações para que o profissional de 
saúde consiga uma abordagem mais centrada na pessoa. 

Os quatro componentes do MCCP

� Primeiro componente: Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. É um 
olhar para além do aspecto físico da doença em que se avalia os medos da pessoa, o que 
ela acha que está acontecendo com ela, o que mudou na vida dela com a doença e o que 
ela espera do médico.

� Segundo componente: Entendendo a pessoa como um todo. Essa componente exige 
que o médico conheça aspectos de vida do paciente como sua vida pessoal (história de 
vida, aspectos pessoais, de desenvolvimento e de personalidade), seu contexto próximo 
(sua família, comunidade, emprego, suporte social) e seu contexto amplo (comunidade, 
cultura e ecossistema).  

� Terceiro componente: Elaborando o plano conjunto. O plano terapêutico é fruto de 
um acordo entre médico e paciente. A opinião do paciente sobre as possibilidades 
apresentadas é parte importante do processo de elaboração de um plano de cuidados.  
Um exemplo disso é o médico não prescrever um remédio injetável para um paciente que 
desmaia ao ver agulha. 

� Quarto componente: Intensificando a relação entre a pessoa e o médico. Sabemos que 
pessoas diferentes respondem a abordagens diferentes. O papel do médico deve ser 
de um catalizador para o processo terapêutico, e não só como um mero prescritor de 
remédios.  

É interessante apontar que previamente já existiram dois outros componentes que 
foram abolidos: “Incorporando a prevenção e promoção da Saúde” e o “Sendo realista”. 
Quando a Moira Stewart fez a revisão do método, ela chegou à conclusão de que os outros 
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quatro componentes já englobavam esses dois, e por isso eles não mais fazem parte dos 
componentes do MCCP.

Tipos de relação

� Relação Heterocentrada: é aquela que é voltada para o paciente, ou seja, as metas clínicas 
são compartilhadas entre o médico de família e o paciente. 

� Relação Autocentrada: voltada para o médico. O médico é quem vem estabelecer as 
metas clínicas baseada na demanda. Ele faz uma relação aqui de suporte técnico. 

Registro

Na maioria das especialidades focais, o médico, geralmente, tem que lidar com uma 
única queixa na consulta. É o caso, por exemplo, do cardiologista que irá fazer o controle da 
hipertensão, do endocrinologista que vai avaliar como está o controle do hipotireoidismo, 
ou do ortopedista que vai avaliar a dor no joelho. Já no escopo da medicina de família e 
comunidade, é comum avaliar um número considerável de demandas a cada consulta.

Para que seja possível se organizar, tanto em relação ao raciocínio clínico quanto 
ao registro no prontuário do paciente, é importante que seja feito o ReSOAP, um registro 
de saúde orientado por problemas. O “S” representa tudo que é subjetivo, como sintomas, 
história familiar, história previa, expectativas, demandas entre outras. A letra “O” corresponde 
às informações objetivas, como achados de exame físico e exames complementares. O “A” é 
nossa avaliação, ou seja, a impressão do médico sobre o caso, abrangendo, fatos relevantes 
e sintomas e, quando possível, o diagnóstico. Por fim, o “P” é o plano do manejo que será feito 
em conjunto com a pessoa.  

Um exemplo:  

� S - Dor de garganta e febre há 2 dias. Nega tosse, nega rinorréia, nega dor de cabeça. Nega 
outros sintomas. Não usou antibióticos recentemente. Medo de passar a doença para o 
filho de 4 anos. 

� O - Temperatura axilar de 39ºC, hiperemia de orofaringe com hipertrofia e exsudato 
tonsilar a direita. Linfonodo doloroso, móvel, fibroelástico, cerca de 2 cm, palpável em 
região submandibular direita. PA 120x70mm Hg, FC: 82, SatO2 97% 
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� A - Faringite bacteriana. 

� P - Penicilina benzatina, analgesia, orientações sobre evolução e transmissão. 

Entenderam a estrutura?  Faremos o mesmo processo a cada consulta. 

Grupos BALINT

Balint foi um médico e psicanalista húngaro que viveu entre 1896 e 1970. Na década de 
50, os médicos britânicos estavam insatisfeitos com o sistema de saúde inglês que era novo 
na época. Balint, que trabalhava numa clínica em Londres nessa época, resolveu reunir esses 
médicos em grupos e começou a escutar e trabalhar com eles o que poderia ser feito para 
dar um melhor atendimento para uma população que vinha castigada pela guerra, doenças 
e pobreza. Balint percebeu vários pontos em comum entre as atitudes e as angústias dos 
médicos. Ele desenvolveu então uma teoria em que o médico funciona como uma droga, ou 
seja, o médico por si só pode ser um recurso terapêutico. Sendo assim, se ele prescreve a si 
mesmo na dose correta, o resultado é bom, do contrário, pode ser prejudicial.  

O grupo se reunia para discutir casos da prática clínica e isso permitiu que os médicos 
percebessem os sinais de alerta presentes nos casos e seus mecanismos de defesa 
que apareciam ali. O grande benefício desses grupos é que os médicos passaram a ter 
autoconhecimento sobre as próprias reações emocionais e refletirem sobre elas resultando 
em uma postura mais adequada em relação ao paciente.  

Matriciamento

Matriciamento é quando equipes de serviços diferentes trabalham em conjunto 
para resolver algum problema. Por exemplo, considerando uma paciente diabética que não 
consegue controlar sua glicemia. A nutricionista pode ofertar conselhos para o médico sobre 
como deve ser feita a orientação alimentar, enquanto a psicóloga faz levantamentos sobre 
o porquê de muitos pacientes não aderirem ao tratamento farmacológico. O enfermeiro se
propõe a criar um grupo para que pacientes diabéticos possam trocar ideias. Podem também
ocorrer atendimentos individuais com cada um desses profissionais e ações específicas vão
depender de qual problema está se analisado.
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O matriciamento pode ser realizado de maneira programada ou em encontros casuais 
conforme a necessidade. 

Vale a pena lembrar que matriciamento tem duas grandes dimensões: o suporte 
pedagógico e a retaguarda assistencial, não sendo pois, um mecanismo de transferência de 
responsabilidades para outro profissional e nem um funil para a agenda.

Ferramentas

� ASSIST é um teste que a Organização Mundial de Saúde desenvolveu para detecção do 
uso de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas dentre os pacientes. A aplicação 
desse teste é rápida e pode ser aplicada por profissionais não médicos.

� PRACTICE é um instrumento para trabalhar com as famílias. Quando o paciente apresenta 
uma questão importante, ele auxilia na coleta de informações e na decisão sobre quais 
intervenções poderão ser utilizadas para manejar aquele caso específico. 

� A.P.G.A.R. Familiar é um instrumento que reflete a satisfação de cada membro da família. A 
partir de um questionário pré-determinado, as famílias são classificadas como funcionais 
ou moderadamente/ gravemente disfuncionais.

� F.I.R.O. é a sigla de Fundamental Interpersonal Relations Orientation ou, em português,
Orientações Fundamentais nas Relações Interpessoais, sendo categorizado como uma
teoria de necessidades.

� Genograma, baseado no modelo do heredograma, mostra graficamente a estrutura 
e o padrão de repetição das relações familiares, mostrando repetições de padrões de 
doenças, relacionamento e os conflitos resultantes do adoecer.

� Ecomapa é uma representação gráfica dos contatos dos membros da família com os 
outros sistemas sociais, das relações entre a família e a comunidade. Ajuda a avaliar 
redes de apoios e suportes disponíveis e sua utilização pela família. Pode apontar a 
presença de recursos importantes a serem utilizados pelo indivíduo ou pela família. Por 
ser a representação de um determinado momento da vida dos membros da família, é 
dinâmico.
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Paciente com ideação suicida

Muitos profissionais referem receio de perguntar ao paciente com sofrimento mental 
sobre pensamentos/planos de autoagressão ou autoextermínio.  É importante considerar 
que, algumas pessoas antes de tentar suicídio procuram algum profissional da saúde. O 
problema é quando nem o profissional questiona esse pensamento nem a pessoa consegue 
falar sobre isso espontaneamente. 

Caso o paciente manifeste desejo por autoagressão, é importante garantir um cuidador 
próximo da pessoa 24 horas por dia, inclusive no banheiro. O ambiente precisa se encontrar 
livre de riscos, sem materiais que poderiam ser utilizados para autoagressão, como facas, 
cordas ou mesmo remédios.  Agendar retorno para o dia seguinte e orientar, tanto verbalmente 
quanto por escrito, sobre sinais de piora e da necessidade de procurar um serviço médico 
urgente. Caso o risco de autoextermínio seja muito alto, deve-se encaminhar imediatamente 
para uma possível internação. 

Estatisticamente, mulheres fazem mais tentativas, porém quem mais morre de suicídio 
são homens. 

Pacientes que consultam frequentemente

A expressão “pessoas que consultam frequentemente” pode ter várias interpretações. 
Em geral, refere-se ao número ou à taxa de consultas, comparativamente a um padrão. 
Por vezes, é usada com significado pejorativo em relação a pessoas que demandam uma 
quantidade excessiva de consultas e são sentidas pelo profissional como um fardo. Isso pode 
acontecer em situações difíceis ou desconfortáveis para o médico, quando este sente que lhe 
sugam tempo e atenção, causando sobrecarga de trabalho e insatisfação profissional. Essas 
pessoas são também chamadas de “doentes difíceis” ou “hiperutilizadores” dos serviços de 
saúde.

É importante diferenciar que tipo de demanda estes pacientes apresentam. Se estão 
de fato com problemas de saúde não resolvidos pela equipe de saúde ou há outro mecanismo 
envolvido nessa busca frequente pelo serviço de saúde. Entre os grupo de pessoas estão 
os portadores de doenças crônicas, os que estão em sofrimento emocional ou problemas 
psicossociais.
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Recomendações para lidar com pessoas que consultam com frequência: identificar 
possíveis triggers, os seja, os fatos que explicam o porquê de o paciente frequentar 
periodicamente o consultório; questionar diretamente ao paciente se ele teve algum evento 
relacionado ao início dos sintomas ou o que fez com que ele ficasse retornando às consultas; 
avaliar o contexto social; questionar sobre medos e expectativas.  

Estágios de mudança de comportamento

O manejo de pacientes que precisam mudar algum comportamento, seja um vício 
(como tabagismo ou etilismo), o início de uma atividade física ou mesmo a tomada de decisão 
frente à uma situação conflituosa (como na violência doméstica) exige o conhecimento 
dos estágios dessa mudança.  É importante localizar, dentro dos estágios, onde a pessoa 
se encontra e sua predisposição à mudança para que seja oferecida a melhor conduta no 
estágio em que ela se encontra. Os estágios são: 

� PRÉ-CONTEMPLAÇÃO: a pessoa não considera a possibilidade de mudar, nem se 
preocupa com a questão. Conduta: levantar dúvidas – aumentar a percepção do indivíduo 
sobre os riscos e problemas do comportamento atual.

� CONTEMPLAÇÃO: a pessoa admite o problema, é ambivalente e considera adotar 
mudanças em algum momento. Para ela, a mudança poderá ocorrer nos próximos seis 
meses. Conduta: evocar as razões para a mudança, os riscos de não mudar; fortalecer a 
autossuficiência do indivíduo para a mudança do comportamento atual.

� PREPARAÇÃO: a pessoa inicia algumas mudanças, planeja, cria condições para mudar, 
revisa tentativas passadas. Espera-se que a mudança possa ocorrer nos próximos 30 
dias.  Conduta: ajudar o indivíduo a traçar a melhor linha de ação a ser seguida na busca 
pela mudança.

� AÇÃO: a pessoa implementa mudanças ambientais e comportamentais, investe tempo e 
energia na execução da mudança. A mudança aqui já está ocorrendo, mas ainda não se 
passaram seis meses. Conduta: Ajudar o indivíduo a dar passos rumo à mudança.

� MANUTENÇÃO: quando a pessoa já tem no mínimo 6 meses que tá trabalhando no estágio 
de ação. Conduta: ajudar o indivíduo a identificar e a utilizar estratégias de prevenção da 
recaída.
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Nesse processo, a pessoa pode ter períodos de recaída. Caso isso venha a acontecer, 
é importante ajudar o indivíduo a renovar os processos de contemplação, preparação e ação, 
sem que este fique imobilizado ou desmoralizado alimentando sentimentos de fracasso.
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A Família

A importância da família em nossas vidas é indiscutível. Para a pessoa, a família 
é proteção, apoio, modelo. Transformações diversas levam a alterações na família que 
infl uenciam diretamente cada um de seus membros.

LEMBRE-SE que entender como a família infl uencia a saúde dá ao MFC a 
oportunidade de antecipar e diminuir os efeitos adversos do estresse familiar.

Portanto é importante saber que mora junto e quem o paciente considera sua família.

Formas de apresentação da família:

 Nuclear – familiares consangüíneos, geralmente, pai, mãe, fi lhos

 Abrangente – inclui os parentes que não moram juntos

 Extensiva – constituída por mais de uma geração podendo ter também vínculos colaterais 
como tios, primos, padrinhos, etc

 Unitária – composta por uma só pessoa

 Monoparental – constituída por um dos pais biológicos ou adotivos e os fi lhos 
independentemente de vínculos externos ao núcleo

 Reconstituída – composta por membros de uma família que em algum momento teve 
outra confi guração sofreu uma ruptura e passou a ter um novo formato

 Institucional – representada por um instituto que possui a função de criar e desenvolver 
afetivamente a criança/adolescente

 Homossexual – casais homossexuais com fi lhos ou não

 Funcional – pessoas que moram juntas e desempenham papéis parentais em relação a 
uma criança adolescente. 

Espera-se que o MFC saiba usar a família como um recurso para cuidar das pessoas. 
Assim, deve identifi car as situações em que deve chamar a família e incluí-lo na abordagem 
e/ou no plano terapêutico. Qual familiar deverá comparecer a consulta e aonde será esse 
encontro 9 UBS, domicílio ou outro), deverá ser decidido pelo MFC e o paciente:
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 Toda vez que identifi car um problema que está interferindo na saúde do paciente,

 Situações agudas ou agudizadas,

 Quando o paciente não adere ao tratamento,

 Condições como puericultura, pré-natal,

 Distúrbio alimentares,

 Problemas mentais e interpessoais, 

 Dependência química,

 Acamados.

Importante conhecer:

 A dinâmica da família, a comunicação entre eles

 Os papéis que desempenha cada pessoa na família

 As regras ou normas

 Os padrões de comportamento que defi nem os limites

 A estrutura do sistema familiar

 O grau de coesão e diferenciação

Quando não chamar a família?

 Quando houver o risco de violência direta a alguém

 Quando o paciente não quiser

Contudo, caso o familiar seja importante para a proteção da vida do paciente identifi cado 
em risco, o MFC deverá chamá-lo mesmo se o paciente não quiser.
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Ferramentas de Abrodagem Familiar

Nem sempre a família esta presente na consulta. Mesmo assim o MFC pode usar os 
recursos da abordagem familiar.  As principais ferramentas de abordagem da família são:

1. Entrevista com a família

Importante para a construção de uma aliança com a família.

ETAPAS PARA A ENTREVISTA COM A FAMÍLIA:

 apresentação social

 aproximação com comunicação verbal e não verbal 

 entendimento da situação e discussão: o MFC estimula que cada um exponha seu ponto 
de vista e ele observa

 estabelecimento do plano terapêutico

2.  Ciclo de vida da família

É cada fase, estágio ou etapa do processo evolutivo que a família cumpre no curso dos 
anos. Em cada fase a família enfrenta uma situação nova. Cada fase é marcada por eventos 
signifi cativos. Esses eventos, que marcam cada fase, podem ser previsíveis ou imprevisíveis. 
Gravidez de fi lho adolescente, doença incapacitante, morte prematura de um dos membros 
são exemplos de etapas imprevisíveis.

A família sofre mudança em sua estrutura em cada um desses eventos e deve se 
ajustar para cumprir sua missão e permitir a evolução de seus membros sem prejuízos. A 
difi culdade para a adequação às mudanças gera disfunção na família, que pode.

O MFC deve identifi car em qual fase do ciclo vital a família se encontra, propondo 
ajuda nesse momento, prevendo ocorrência nas demais etapas e atuando na prevenção de 
distúrbios previsíveis.

Os estudos ainda apontam modelos clássicos de estágios de ciclo de vida da família 
de classe média e da família de classe popular segundo as suas estruturas e funcionamentos 
particulares.

A família de classe média tem estágios bem delimitados, que seguiriam uma lógica de 
processo de transição e de mudanças entre as etapas, com características previsíveis.
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Os estágios descritos por Carter em McGoldrick para família de classe média, conforme 
apresentado a seguir, é o mais usado.

ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DA FAMÍLIA DA CLASSE MÉDIA

1. Estágio de ciclo 
de vida familiar

Processo emocional de 
transição

• Mudanças de segunda ordem no 
status familiar necessárias para 
prosseguir o desenvolvimento

2. Saindo de casa: 
jovens solteiros

Aceitar a 
responsabilidade 
emocional e fi nanceira

• Diferenciação do eu em relação à 
família de origem

• Desenvolvimento de relacionamentos 
íntimos com adultos iguais

• Estabelecimento do eu com relação 
ao trabalho e à independência 
fi nanceira

3. A união familiar 
por meio do 
casamento: o 
novo casal

Comprometer-se com 
um novo sistema

• Formação do sistema marital
• Realinhamento dos relacionamentos 

com as famílias ampliadas e os 
amigos, de forma a incluir o cônjuge

4. Famílias com 
fi lhos pequenos

Aceitar novos membros 
no sistema

• Ajustamento do sistema conjugal 
para criar espaço para o(s) fi lho(s)

• União nas tarefas de educação dos 
fi lhos e nas tarefas fi nanceiras e 
domésticas

• Realinhamento dos relacionamentos 
com a família ampliada para incluir os 
papéis de pais e avós

5. Famílias com 
adolescentes

Aumentar a fl exibilidade 
das fronteiras 
familiares para incluir a 
independência dos fi lhos 
e a fragilidade dos avós

• Modifi cação do relacionamento 
com o(s) fi lho(s) para permitir ao 
adolescente movimentar-se para 
dentro e para fora do sistema

• Novo foco nas questões conjugais e 
profi ssionais nessa fase do meio da 
vida

• Começo da mudança no intuito de 
cuidar da geração mais velha
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ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DA FAMÍLIA DA CLASSE MÉDIA

6. Permitindo a 
saída dos fi lhos 
e seguindo em 
frente

Aceitar várias saídas 
e entradas no sistema 
familiar

• Renegociação do sistema conjugal 
como díade

• Desenvolvimento de relacionamento 
dos adultos e destes com os fi lhos

• Realinhamento dos relacionamentos 
para incluir parentes por afi nidade e 
netos

• Lide com incapacidade e morte dos 
pais (avós)

7. Famílias no 
estágio tardio 
da vida

Aceitar a mudança dos 
papéis em cada geração

• Manutenção do funcionamento e dos 
interesses próprios e/ou do casal em 
face do declínio fi siológico

• Apoio a um papel mais central da 
geração do meio

• Abertura de espaço no sistema para 
sabedoria e experiência dos idosos, 
apoiando a geração mais velha sem 
superfuncionar por ela

• Lide com a perda do cônjuge, irmãos 
e outros iguais e preparo para a 
própria morte

• Revisão e integração da vida

Fonte: 

A principal diferença é que a família de classe popular é descrita como família extensa, 
com vários membros convivendo num mesmo espaço e com relações não bem delimitadas. 
As fases do ciclo de vida podem, assim, ocorrer simultaneamente, sem fatos que delimitem 
caracteristicamente, a mudança de uma fase para outra.

As etapas do ciclo de vida da família de classe popular são:

 família composta por jovem adulto: Os adolescentes são muito cedo responsabilizados 
pela própria subsistência, ou como fonte de ajuda, ou na função de provedor. Tornam-se 
adultos sozinhos e precocemente.
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 família com fi lhos pequenos: essa etapa ocupa grande parte do período da vida da família, 
envolvendo 3 a 4 gerações. Geralmente coexiste a fase de recém-casados, formando 
sistema conjugal com fi lhos pequenos, com a fase de assumir os papéis paternos, e 
as crianças passam a ser de toda a família. A cada nova relação a família assume nova 
confi guração e deve e reestruturar.

 família no estágio tardio: os idosos mantêm-se como responsáveis pelo sustento e educação 
das gerações mais novas. As mulheres são avos mais cedo, mesmo que ainda estejam 
consolidando sua vida afetiva e reprodutiva. "Ninho vazio", de fato, fi ca pouco provável.  

3. Genograma

É uma representação gráfi ca do padrão familiar. Um mapa que permite uma visão 
clara da estrutura e funcionamento da família, com um registro rápido e sistematizado de 
várias informações biopsicossociais da mesma. Proporciona a análise de problemas, a 
identifi cação de recursos e a elaboração de hipóteses para essa família.

O esquema gráfi co permite o registro:

 de antecedentes familiares

 do nível sócio cultural

 da condição laboral

 da rede de relações

 dos fatores condicionantes dos problemas de saúde.

A informação não é estática. O MFC deve atualizar o registro do genograma a cada 
consulta.

Quais as informações devem ser registradas no genograma?

 dados estruturais: informante, nome , idade, profi ssão, trabalho, mortes,  doenças, datas

 dados funcionais: a dinâmica da família: como relacionam entre si, com a comunidade, 
com as redes sociais, questões culturais, étnicas, religiosas, educacionais e econômicos.

Como elaborar um genograma:

 fazer um traçado da família a partir de fi guras que representam pessoas e de linhas que 
representam as suas relações.

 registrar as informações sobre a família

 descrever as relações familiares
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Dicas para traçar um genograma:

Figura 1. A-C) Símbolos utilizados na construção e na interpretação de genogramas e que 
denotam a interação entre as pessoas

Ligação fusionada e confl ituosa

Foco de atenção nesta pessoa

Ruptura

Muita proximidade/fusão

Distanciamento

Relação confl ituosa

Relação confl ituosa 
e de proximidade

Proximidade

A

B

C

Abuso sexual

Abuso físico

Fonte: PROMEF. Ferramentas da prática do médico de família e comunidade: abordagem familiar - 
ciclo 10, vol. 3 - Carmen Luiza Corrêa Fernandes, Lêda Chaves Dias. 
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Figura 2. A-E) Símbolos utilizados na construção e na interpretação de genogramas 

A

B

C

D

Morte

Idades são inseridas 
dentro dos símbolos

Pessoas índice ou 
paciente identifi cado (PI)

Homem

Mulher40 50

Linha de casamento

Linha de união

Linha de separação

Divórcio

Masculino

Casal homoafetivo

Feminino

Filho 
biológico

Aborto 
espontâneo

Aborto 
provocado

Gestação Gêmeos 
univitelinos 
(idênticos)

Gêmeos 
bivitelinos

Adotivo

Os fi lhos aparecem em ordem cronológica de 
nascimento. O mais velho à esquerda

47

17 916

46

91313

Abuso de álcool/drogas 
e problemas físico

E

Abuso de álcool 
ou drogas

Sério problema 
físico ou mental

Em recuperação do 
abuso de álcool

Fonte: PROMEF. Ferramentas da prática do médico de família e comunidade: abordagem familiar - 
ciclo 10, vol. 3 - Carmen Luiza Corrêa Fernandes, Lêda Chaves Dias. 
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A partir do genograma é possível identifi car a composição familiar, as adaptações que 
fazem às etapas do ciclo de vida, as condições ou doenças que se repetem nas gerações 

4. Ecomapa

É a representação gráfi ca das relações da família com o meio ambiente e com a 
comunidade

Consiste em um desenho circular, que contém o genograma. Ao redor dessa imagem, 
são esquematizados os sistemas que se relacionam com essa família, mostrando as ligações 
que estabelecem.

Figura 3. Ecomapa

Amigos

Religião

Participação 
comunitária

Trabalho

Escola

Unidade de 
Saúde

Creche

Vizinhos

Genograma

Fonte: PROMEF. Ferramentas da prática do médico de família e comunidade: abordagem familiar - 
ciclo 10, vol. 3 - Carmen Luiza Corrêa Fernandes, Lêda Chaves Dias. 

Há outras ferramentas de abordagem da família que são um pouco menos usadas, 
mas de grande utilidade em vários aspectos da abordagem.
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São A.P.G.A.R, FIRO e P.R.A.C.T.I.C.E

Instrumento Especifi cações

A.P.G.A.R Familiar: 
instrumento de avaliação 
destinado a refl etir a 
satisfação de cada membro 
da família. A partir de um 
questionário pré-determinado, 
as famílias são classifi cadas 
como funcionais, e 
moderadamente/gravemente 
disfuncionais

Adaptation (Adaptação)
Partneship (Participação)
Growth (Crescimento)
Affection (Afeição)
Resolve (Resolução)

P.R.A.C.T.I.C.E.: funciona 
como uma diretriz para 
avaliação do funcionamento 
das famílias. O instrumento 
é focado no problema, o que 
permite uma aproximação 
esquematizada para trabalhar 
com famílias

Presenting problem (problema apresentado)
Roles and structure (papéis e estrutura)
Affect (afeto)
Comunication (comunicação)
Time of life cycle (fase do ciclo de vida)
Ilness in Family (doença na família)
Coping with stress (enfrentamento do estresse)
Ecology (meio ambiente, rede de apoio)

F.I.R.O.: sigla de Fundamental 
Interpersonal Relations 
Orientation ou, em português, 
Orientações Fundamentais 
nas Relações Interpessoais, 
sendo categorizado como 
uma teoria de necessidades. 

INCLUSÃO 
(interação 

associação)

CONTROLE 
(poder)

INTIMIDADE 
(amor, afeto)

DEMANDA
Ser aceito, 
convidado

Ser guiado Ser querido

OFERECE
Interesse, 
busca da 
aceitação

Liderança
Ligação, 
Aproximação

Fonte: (FERNANDES; CURRA, 2006); (HORTA, 2008)
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4. A.P.G.A.R.

É um instrumento que permite aos membros de uma família perceberem o 
funcionamento familiar e manifestarem o seu grau de satisfação. É aplicado por meio de um 
questionário constituído por cinco perguntas relativas com três possibilidades de respostas, 
cada uma, e pontuação que varia de zero a dois pontos - Quase Sempre (2) Algumas Vezes 
(1) Quase Nunca (0). A soma dos resultados poderá ser de zero a dez pontos e as famílias 
poderão ser caracterizadas como: Família funcional (7-10) ou Família disfuncional (< 6). A 
Família disfuncional ainda pode ser classifi cada em leve (> 2 e < 7) e disfuncional grave (≤ 2). 
As perguntas são:

1. Estou satisfeito(a) com a ajuda que recebo da minha família, sempre que alguma coisa 
me preocupa?  

2. Estou satisfeito(a) pela forma como a minha família discute assuntos de interesse comum 
e compartilha comigo a solução do problema? 

3. Sinto que minha família aceita meus desejos de iniciar novas atividades ou de realizar 
mudanças em meu estilo de vida. 

4. Estou satisfeito com a maneira com que minha família expressa afeição e reage em 
relação aos meus sentimentos de raiva, tristeza e amor. 

5. Estou satisfeito com a maneira com que eu e minha família passamos o tempo juntos.

5. FIRO

É o modelo baseado nas orientações fundamentais das relações interpessoais. Permite 
a avaliação da família nas dimensões da inclusão, controle e intimidade. É aplicável quando:

1.  as interações na família podem ser categorizadas nas dimensões inclusão, controle e 
intimidade, ou seja, relações de poder, comunicação e afeto; 

2.  a família sofre mudanças; 

3.  as condições de inclusão, controle e a intimidade constituem os pontos de intervenção 
necessários para o manejo de mudanças da família.

Basta identifi car o que a pessoa MANIFESTA e o que DESEJA em relação às condições 
de inclusão, controle e intimidade junto á família.
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6. PRACTICE

É um instrumento que permite a avaliação do funcionamento das famílias em situações 
mais complexas para resolver algum problema em especial.

 Esse instrumento facilita a coleta de informações e entendimento do problema, seja 
ele de ordem clínica, comportamental ou relacional, assim como a elaboração de avaliação e 
construção de intervenção, com dados colhidos com a família, facilitando o desenvolvimento 
da avaliação familiar. 

O PRACTICE é ferramenta que pode auxiliar na atenção ao indivíduo e sua família e 
deve ser utilizado em situações mais complexas para resolver algum problema que a família 
apresenta. Deve ser aplicado em reuniões familiares, sendo que o profi ssional tem que ter 
a clareza de que só uma entrevista familiar será insufi ciente para se construir com a família 
soluções para resolução do problema apresentado.

O termo PRACTICE é um acrômio e signifi ca:

P – problema apresentado

R – papeis e estrutura

A – afeto

C – comunicação

T – fase do ciclo de vida

I – doenças na família

C – enfrentamento do estresse

E –meio ambiente
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Território e Comunidade

A atuação do Médico de Família e Comunidade pressupõe uma atuação efetiva não 
somente no campo da clínica individual, como também a ação coletiva, junto às famílias e à 
comunidade. 

Compreende-se território como um espaço vivo de relações e de produção de 
identidades, subjetividades, crenças e valores.  Portanto, não se considera apenas o espaço 
físico, mas sim as relações produzidas nesse espaço: o processo saúde-doença é uma das 
relações existentes no território.

O conceito de comunidade refl ete um modo de interagir segundo padrões do lugar, sua 
história, tradição, costumes, valores, moral, entre outros. É um arranjo particular do cotidiano 
da sociedade.

A descrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias 
e grupos a profi ssionais/equipes de saúde, com o objetivo de ser referência para o seu 
cuidado. A criação de vínculo consiste na construção de relações de afetividade e confi ança 
entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de 
corresponsabilidade pela saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um 
potencial terapêutico.

A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação, com construção 
de vínculo e responsabilidade entre profi ssionais e usuários ao longo do tempo e de modo 
permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e outros elementos na 
vida dos usuários.

Diagnóstico em Saúde

O ponto inicial do trabalho é conhecer o número de pessoas que reside na área bem 
como conhecer a distribuição desta população no máximo de variáveis disponíveis.  Mas 
muitas vezes esta informação não está disponível com dados secundários das diversas 
instituições que atendem o território (Secretarias de Saúde, Educação, Serviço Social, IBGE) 
e é necessário realizar o diagnóstico desta comunidade. Para isso algumas técnicas podem 
ser utilizadas: 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



4

 Territorialização: utilização da informação disponível no cadastro Domiciliar e Individual 
realizado pelos Agentes Comunitários e disponíveis pelo sistema de informação utilizado 
(ESUS ou outro), que dispõe de diversas variáveis como pirâmide etária, gestantes, 
crianças, adolescentes, idosos e algumas doenças selecionadas. No Brasil tem sido 
utilizada como base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF), sendo a sua 
principal característica atender à uma população defi nida (2.000 a 3.500 pessoas por 
ESF) e com enfoque na Vigilância em Saúde deste território;

 Utilização dos Ecomapas disponíveis das famílias cadastradas, procurando catalogar as 
instituições que atendem àquela população;

 Diagnóstico da demanda atendida ou de amostragem da população, através de aplicação 
de questionário de pesquisa (caro e demorado por ter diversas fases desde a aprovação 
por Comitê de Ética em Pesquisa até a divulgação dos resultados).

 Estimativa Rápida: baseada na busca ou produção de informação em quatro pilares 
básicos: capacidade organizativa da população (informações sobre estruturas, interesses 
e mobilização popular); ambiente físico e socioeconômico (no qual está incluído a 
morbimortalidade); disponibilidade de serviços de saúde, sociais e ambientais; política 
de saúde pública. Neste método, mais do que a quantidade de informações a prioridade 
é a qualidade destas, tendo como enfoque principal o planejamento participativo da 
comunidade no levantamento e na escolha das prioridades a serem objeto de ação 
posterior. Apesar de muitas potencialidades não é uma pesquisa básica e não pode ser 
comparada com outros territórios.

 Sistemas de georreferenciamento: pode ser feita através de base digital de ruas e de casas 
como o Google Earth e o Google Maps, sendo possível a agregação espacial de dados, 
possibilitando a identifi cação de riscos sociais com a marcação em cada domicílio.

Ao final, todos estes métodos de diagnóstico em saúde procuram identificar 
os problemas e necessidades da população e definir as prioridades para atuação do 
Médico da ESF.

Planejamento em Saúde 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para o planejamento de ações locais 
de saúde, a partir de um diagnóstico. Entre eles se destacam o Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), a Estimativa Rápida Participativa (que além de instrumento de diagnóstico 
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serve de instrumento de planejamento) e o método Altadir de Planifi cação Popular (MAPP). Não 
existe um método melhor, devendo o planejador e a equipe avaliarem qual o mais adequado 
para ser aplicado a determinadas situações ou ao contexto apresentado no território.

Estes métodos todos pressupõe a escolha participativa de quais problemas serão 
abordados para então construir uma matriz de intervenção, com prazos e responsáveis.  Não 
têm sido prática usual das ESF realizar o planejamento de cada território distinto, muitas 
vezes sendo este realizado de forma centralizada e uniforme para todo o município, pelas 
Secretarias Municipais de Saúde, ou até pelos níveis estaduais e federais. 

Participação e Controle Social

No Brasil pode-se constatar que o SUS é o resultado de uma grande mobilização dos 
movimentos populares e sociais que defendem que a saúde é um direito de todos e dever do 
Estado. Em particular do Movimento da Reforma Sanitária na década de 1980, originando em 
1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que trouxe a saúde como um direito de todos. Em 
1988 a nova constituição brasileira legitimou este conceito, bem como foi a primeira política 
social que garantiu a participação e o controle social dentro dos seus princípios.

A participação é um dos cinco princípios da democracia, sendo que a Constituição de 
1988 ofi cializa esse debate colocando-o como princípio organizativo do SUS. 

O controle social é a participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento 
e avaliação das ações de gestão pública. 

No SUS, a forma de participação e controle social são os Conselhos de Saúde, que 
devem existir em cada serviço de saúde, municípios, estados e pais, o quais têm o papel de 
propor e controlar a execução da política de saúde. O outro espaço de atuação para propor e 
escolher quais os objetivos das ações em saúde são as Conferências de Saúde, que devem 
acontecer nos município, nos estados e no pais.

Trabalho em Grupos na APS

Ao formar um grupo é necessário planejar e pensar em objetivos, assim como 
na abordagem individual. Podemos organizar grupos por situações-problema (grupo de 
tabagismo, de gestantes adolescentes), ou por patologias (hipertensão, diabetes) ou mesmo 
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grupos específi cos (gestantes, idosos). É fundamental planejar qual a técnica ou atividade 
será utilizada, quais os objetivos que se deseja alcançar, qual o tempo disponível e as 
características dos membros presentes.

Para uma boa condução de grupos é necessário uma serie de atributos: gostar de 
grupos, ter conhecimento de trabalhos em grupo, acreditar neles, conter as angústias de si 
mesmo e dos membros do grupo, ter empatia, ter intuição, ter capacidade de perceber o que 
está acontecendo no emaranhado de interações e comunicar-se adequadamente. Ainda é 
preciso ser coerente, manter a identidade pessoal e de coordenação, ter senso de ética e de 
humor para manter os limites necessários, ser fi rme sem ser rígido, fl exível sem ser frouxo, 
bom sem ser condescendente, ter paciência sem ser passivo e por fi m ter capacidade de 
sintetizar os “denominadores comuns” ao fi nal de cada sessão do grupo. Completando estas 
habilidades e atitudes, que podem ser aprendidas, é necessário um certo talento e criatividade. 
Não se deve esquecer que as percepções do grupo sempre extrapolam as compreensões 
individuais. Outro fator essencial é conhecido por vínculo, signifi cando a ligação entre o 
facilitador, grupo e membros.

Cabe também ter um maior conhecimento teórico para fundamentar a condução de 
grupos (dinâmica de grupos, teoria dos vínculos, grupos operativos, psicanálise, psicodinâmica, 
teoria da comunicação humana e teoria sistêmica) que podem orientar consistentemente o 
facilitador do grupo.

Deve-se lembrar que as pessoas são soberanas em sua existência e 
fundamentalmente se posicionam em função da coletividade. Neste sentido os grupos 
oferecem melhor oportunidade de aprendizagem, pois vivenciando as inevitáveis 
frustrações na interação grupal, desde que não sejam excessivas ou escassas, que a 
pessoa pode simbolizar o seu comportamento, pensar e enfim trabalhar suas questões 
individualmente. Compartilhando experiências em um ambiente de reflexão compreensiva, 
abre-se caminho para a conversa e para a consequente mudança em conjunto. (Conversar 
significa: cum – juntos, versare – mudar).  

A formação dos grupos se dá pela escolha das prioridades ou possibilidades daquela 
comunidade, sendo que estes grupos devem ter de 3 a 15 pessoas, no máximo, para que todos 
possam interagir. Os encontros devem ser feitos de 1 a 3 vezes por semana, dependendo 
do objetivo a ser alcançado e com duração de 60 a 120 minutos. Todo grupo deve ter um 
facilitador, o qual deve ter um suporte sólido de fundamentação teórica.

Na APS a realização de um grupo deve responder as demandas que tem origem nas 
características de uma dada comunidade e nas habilidades de um facilitador que consiga 
responder às situações mais complexas que possam aparecer.
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As doenças crônicas, doenças agudas de repetição e a má adesão são situações que 
com frequência tem resultados não satisfatórios nas abordagens individuais, sendo que 
podem ser mais bem trabalhadas com a abordagem familiar e em grupos. Da mesma forma 
também tem uma indicação especial pessoas hiperutilizadoras e com sintomas inexplicáveis. 
Os confl itos pessoais são evitados por esses indivíduos, as diferenças não são aceitas e a 
preocupação com os sintomas ajudam a escondê-los, preenchendo o vazio nas relações. 

Quanto aos tipos os grupos podem ser:

  Abertos ou fechados: quanto à inclusão de novos membros após o inicio do grupo.

  Homogêneos (por faixa etária ou fase do ciclo vital ou patologia) ou heterogêneos.

  Grupos operativos: são grupos que se utilizam da técnica de grupos de refl exão. São 
híbridos da união entre a dinâmica de grupos e a análise em grupos, estando o foco na 
mudança de situações estereotipadas. Todo grupo terapêutico proporciona aprendizagem 
de novas questões relacionais, assim como todo grupo de aprendizagem traz uma chance 
para resolução de confl itos interpessoais e, portanto, é também terapêutico. 

Quanto a fundamentação teórica, são variadas, destacando-se a Teoria Sistêmica. No 
paradigma sistêmico ou circular o foco de catalisação de mudanças está nas interações 
grupais e não nas interações intrapsíquicas; na cibernética com a noção de retroalimentação 
positiva (ou de reforço)  ou negativa (ou de inibição) de sentimentos, pensamentos ou 
comportamentos; na teoria da comunicação  humana, no entendimento dos aspectos não 
verbais e sua relação com os verbais (o papel das mensagens contraditórias, dos mal-
entendidos e das disfunções  comunicacionais); na indissociabilidade entre o observador e o 
fenômeno observado. O facilitador entende o funcionamento do grupo como um sistema em 
que ele próprio está incluído, promove mediação nas ideias e consequentemente mudanças. 
Observa o padrão de funcionamento do grupo e estimula uma comunicação funcional.

No serviço de saúde é comum existirem alguns grupos com características específi cas:

  Grupos de Educação em Saúde – seus objetivos em geral são adotar e manter padrões de 
vida sadio, utilizar melhor os serviços de saúde, melhorar as condições de saúde individuais 
e coletivas. Deve-se tomar cuidado em que não fi quem focados na culpabilização das 
pessoas e na transmissão de conhecimento. As mensagens educativas com conteúdo 
de medo têm sido pesquisadas como inefetivas na mudança de comportamentos, assim 
como aquela “palestra do doutor” tem muito menos efetividade do que o aprendizado 
mútuo que pessoas com histórias de vida semelhantes proporcionam. Fundamental 
o respeito ao senso comum dos membros. Aconselha-se que se tentem técnicas de 
diálogo e problematização dos temas a serem abordados. Problematizar é responder as 
perguntas não com respostas, mas com novas indagações. 
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  Terapia Comunitária – primeiramente ser um membro de uma comunidade signifi ca 
compartilhar histórias e narrativas múltiplas, uma da relação com a família, outra com 
a escola e uma terceira com um grupo de amigos, e assim por diante, formando uma 
ampla rede. A terapia comunitária é uma forma de intervenção em redes, consistindo em 
compartilhar essas narrativas de vida, temores, afl ições, confl itos e padecimentos. São 
encontros em que se pretende construir redes sociais solidarias de promoção da vida e 
mobilização de recursos e competências daquela comunidade. Trata-se de um modelo 
brasileiro, criado por Adalberto Barreto, muito utilizado na ESF.

  Grupos de profi ssionais – frequentemente cuidadores como médicos e enfermeiros 
necessitam também de cuidados, pelo envolvimento com situações estressantes. São 
situações em que vigoram os conceitos de lixo psíquico, de resíduos das interações na 
forma de ressentimentos, angustias, frustrações, enfi m mais sofrimento do que o inevitável, 
decorrentes de exacerbações de culpa, superdimensionamento de erros, autopiedade, 
foco no negativo e transformações indesejáveis (admiração em inveja, competição em 
rivalidade, opiniões divergentes em hostilidade).Existe a capacidade de metabolização 
desses resíduos, mas as vezes eles se acumulam além dessa capacidade. 

Descarregar no lar defi nitivamente não é adequado, mas resgatar o prazer do trabalho 
pode ser uma estratégia. Deve-se refl etir sobre o processo e a participação de cada um nele 
(não excluindo a própria) e dar-se o tempo para agir, reciclando o lixo psíquico acumulado de 
uma forma adequada, sem desqualifi cações ou magoas, e não despejar raivosamente o que 
angustia. Ampliando essa questão, a capacidade de realizar essa “reciclagem” é importante 
em todos os setores da vida.

Educação Popular

A educação em saúde é o campo de prática e conhecimento que tem como objetivo a 
criação de vínculos entre a ação dos profi ssionais da saúde, o pensar

e o fazer cotidiano da população. Já educação popular não é o mesmo que “educação 
informal”. Há muitas propostas educativas que se dão fora da escola, mas utilizam métodos 
verticais que reproduzem a passividade dos processos pedagógicos tradicionais. A educação 
popular busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo 
de participação popular, traçando formas coletivas de questionamentos, aprendizado e 
investigação.
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O que precisa conhecer um médico de família para atuar bem numa comunidade

Partindo do princípio de fazer o diagnóstico local da comunidade em que vai se inserir, 
é importante para o médico de família buscar conhecimento para uma atuação efetiva sobre:

1. Análise histórica do processo de formação da comunidade.

2. Delimitação do espaço cartográfi co/normativo e as áreas de infl uência sobre ele.

3. Identifi cação dos principais atores/líderes comunitários

4. Identifi cação das redes de apoio presentes na comunidade

5. Identifi cação dos instrumentos sociais que servem de apoio a comunidade

6. Identifi cação de barreiras aos serviços de saúde.

7. Construção do ecomapa da comunidade.

8. Análise crítica dos determinantes sociais da saúde e o do processo de saúde-doença da 
população de uma determinada comunidade.

Caixa de ferramentas para a abordagem comunitária

  Territorialização.

  Análise da situação.

  Diagnóstico de saúde da comunidade.

  Planejamento.

  Educação popular.

  Abordagem comunitária em situações especiais: áreas de violência urbana e população 
do campo.

  Visita domiciliar e atenção domiciliar.

  Grupos operativos e educativos.

  Participação social/conselhos.

 Referência bibliográfi ca

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 
2388 p.
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O processo de raciocínio clínico do médico de 
família e comunidade

A consulta é a principal atividade de um Médico de Família e Comunidade durante 
a sua vida profi ssional. As pessoas chegam trazendo seus problemas clínicos através de 
queixas expressadas pela sua fala ou na forma de sinais detectados pelo médico durante o 
exame físico. 

No momento da consulta ou ao longo dos encontros com a pessoa, o Médico de 
Família e Comunidade busca aumentar o número de dados que favoreçam uma determinada 
hipótese ou que desacreditem outras hipóteses alternativas. Na busca pelo diagnóstico 
correto nem sempre a certeza é atingível e nem é este o objetivo primordial, mas sim reduzir 
a incerteza à um nível sufi ciente que se possa tomar uma decisão terapêutica aceitável e 
adequada. 

Para a resolução de um problema clínico os estudos mostram que o médico 
se utiliza basicamente de dois modelos de raciocínio: um intuitivo baseado em 
reconhecimento de padrões aprendidos anteriormente e outro analítico, que se utiliza 
as informações levantadas pela história clínica e pelo exame físico para elaboração 
de hipóteses que serão aceitas ou rejeitadas de acordo com uma probabilidade. O 
raciocínio analítico seria utilizado em casos atípicos ou complexos e utilizaria o método 
hipotético-dedutivo. Já o raciocínio não-analítico, seria o mais utilizado para resolução 

dos casos clínicos cotidianos. 

Como na prática clínica habitual a grande maioria dos casos atendidos diariamente 
são os mais frequentes, a construção de “padrões” de doença ou “scripts” que associem 
sinais e sintomas a uma determinada patologia, facilita o reconhecimento das mesmas. Já 
para os casos mais raros ou complexos, o levantamento de maiores informações sobre a 
pessoa e sobre os sinais e sintomas que apresenta irá agregar mais dados para afi rmar ou 
rejeitar as hipóteses diagnósticas formuladas. 

Os princípios do médico de família e comunidade, diferenciam a sua prática dos demais 
especialistas, conforme observado na tabela a seguir, em que haverá uma maior valorização 
da longitudinalidade e do conhecimento da pessoa.
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Tabela 1. Aspectos da prática do MFC comparado com outras especialidades. 

Médico de 
família e 

comunidade

Outros 
especialistas

Abordagem 
diagnóstica

Foco na 
pessoa

Continuidade 
sustentada

Geração de 
hipóteses e 
testes

Pouco 
específi co

Problemas vistos 
no início, pouco 
defi nidos

Problemas vistos 
mais tarde

Mais 
específi co

Continuidade 
mínima

Foco na 
doença

Baixa construção de 
hipóteses e padrão 
de reconhecimento

Foco na 
prática

Estilo 
diagnóstico

Classifi cação 
diagnóstica

História 
natural

Continuidade

Fonte: (Gusso, adaptado de Talbot).

Quanto ao foco na prática, ela signifi ca uma abordagem integral, e não apenas na 
doença que traz a pessoa até a consulta. Soma-se a isso o atendimento às pessoas em 
vários cenários, incluindo o domicílio.

A continuidade dos cuidados que o médico presta às pessoas ao longo da vida, através 
de repetidos contatos, caracteriza o que se chama de longitudinalidade, levando à construção de 
um conhecimento particular sobre as pessoas, sem deixar de ver os aspectos de sua totalidade.

As características relacionadas ao Estilo diagnóstico e a Classifi cação diagnóstica 
dos problemas de saúde, demonstram que a demanda do médico de família e comunidade 
apresenta-se em seus formatos iniciais por meio de queixas ou problemas de saúde na 
maioria das vezes inespecífi cos, caracterizando sua atuação pela geração e pelo teste 
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de hipóteses diagnóstica, classifi cando-as de modo pouco específi co, o que faz a pessoa 
necessitar de repetidos contatos. O médico de família organiza os dados em um formato 
adequado, orientado por problemas particularizados para o paciente e que levem em conta o 
contexto biopsicossocial.

A classifi cação dos problemas encontrados na demanda do médico de família e 
comunidade tem como melhor ferramenta a Classifi cação Internacional de atenção 
primária (CIAP).

Com relação com o momento da história natural das doenças, em entra em contato 
com as pessoas, o médico de família e comunidade acaba vendo os problemas em seu 
início e ainda pouco defi nidos, o que exige raciocínio clínico com maior número de hipóteses 
analíticas ou o reconhecimento de padrões mais variados e necessita de estratégias de 
abordagem diferentes dos demais especialistas, que em geral recebem as pessoas com 
quadros mais defi nidos ou mesmo já diagnosticadas. Realiza boa coleta de dados, como: 
busca de sintomas focada, levando em conta o contexto; exame físico direcionado; análise 
de exames laboratoriais e de imagem já realizados; verifi cação de comorbidades; observação 
de interações medicamentosas.

É importante o uso do tempo como elemento diagnóstico, já que muitos sintomas e 
sinais desaparecem antes de se formular uma hipótese diagnóstica mais precisa. Sendo a 
incerteza inerente ao processo de tomada de decisões, o médico de família utiliza o tempo 
como recurso diagnóstico (demora permitida, distribuir avaliações complexas em mais de 
uma consulta).

Também prioriza a seleção dos exames complementares com base nas hipóteses 
levantadas e nas propriedades diagnósticas de cada exame, bem como reavalia a lista de 
problemas com base nos resultados dos exames e amplia a investigação, se necessário. Assim, 
organiza a lista de problemas levando em conta os problemas mais frequentes: os graves que 
precisam ser descartados e diagnósticos alternativos que não podem ser esquecidos.

Aqui também surge um novo fator, pois o médico de família e comunidade deve 
estar alerta e ser capaz de identifi car precocemente sinais daquelas situações que exigem 
intervenção imediata demonstrando uma abordagem efetiva para problemas agudos 
potencialmente fatais ou que trazem risco de morte. 

Ao fi nal, o médico de família pode defi nir um plano de manejo mais adequado ao 
problema apresentado e às características do paciente, bem como busca fortalecer a adesão 
ao plano de manejo acordado, através da decisão compartilhada com as pessoas, de acordo 
com as suas preferências.
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O registro dos problemas pelo médico de família e comunidade

O registro dos problemas de saúde trazidos pelas pessoas são “traduções” que o 
médico faz das queixas que as pessoas trazem e de como compreenderam o que lhes foi 
dito, transformando sinais e sintomas em termos técnicos e registrando conforme um padrão 
adotado pelo campo da Medicina. 

Esse é um processo que exige competência, isto é, conhecimento, habilidade e atitudes. 

O registro médico orientado por problemas (RMOP) tem sido empregado em diversos 
sistemas de Atenção Primária em Saúde em todo o mundo, e seu uso tem-se ampliado 
mesmo com a informatização dos prontuários.

O RMOP foi desenvolvido por Lawrence Weed, sendo que suas publicações 
revolucionaram o registro ao favorecer o raciocínio clínico e a compreensão longitudinal do 
cuidado. É dele a sistematização da lista de problemas e do método SOAP (subjetivo, objetivo, 
avaliação, plano).

Tabela 2. Diferenças entre a abordagem da saúde no ambiente hospitalar e na Atenção 
Primária em Saúde.

Características Atenção primária à saúde
Atenção secundária/

hospitalar

Necessidade de 
saúde

Múltiplas necessidades são abordadas
Filtro prévio: mais grave ou 
complexo

Percepção da 
necessidade de 
saúde

As necessidades de saúde são 
multifatoriais e se apresentam de forma 
indiferenciada: provas terapêuticas, 
manejo contingente ou de contexto

A ação deve basear-se em 
diagnóstico com elevado 
nível de certeza: etiologia, 
morfologia e interações 
biológicas

Ação tomada

Requer também mudanças de estilo de 
vida que demandam colaboração estreita 
dos contextos familiar e social (trabalho 
e comunidade) da pessoa 

Os tratamentos são 
farmacológicos, físicos ou 
cirúrgicos e dependem da 
pessoa ou do cuidador

Avaliação da ação 
tomada

Mais difícil de medir o efeito das 
intervenções multidimensionais, e a 
melhora deve avaliar a pessoa como um 
todo, incluindo um contexto mais amplo

Mais objetiva, baseia-
se em parâmetros 
biológicos relacionados ao 
diagnóstico
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Características Atenção primária à saúde
Atenção secundária/

hospitalar

Contexto da 
pessoa

Inclui outros aspectos da pessoa, da 
família ou do âmbito social, relacionados 
à necessidade de saúde avaliada

O contexto é restrito 
aos órgãos ou sistemas 
afetados, que são 
estudados com muito 
detalhe

Contexto 
profi ssional

Inclui as características do profi ssional 
ou da equipe que cuida da pessoa, assim 
como do serviço ou da instituição na qual 
atuam, sendo todas determinantes da 
abordagem da necessidade de saúde que 
a pessoa apresenta
Estabelece relação continuada e 
longitudinal por toda a vida, entre pessoas 
e equipe de saúde, a qual aborda partes 
importantes de uma mesma pessoa e 
oferece cuidados complementares, que, 
em essência, são únicos
O registro é também longitudinal, ou seja, 
um “exame físico completo” pode levar a 
inúmeras consultas

Pode ser breve e intensiva, 
e os prestadores do 
cuidado têm uma rígida 
divisão em seus campos 
da ação e em sua tomada 
de decisões
Cada internação exige 
nova elaboração de 
história clínica detalhada

Fonte: Gusso

O SOAP foi desenvolvido para poder visualizar o cuidado longitudinal, ou seja, o “fi lme”, 
que está por trás de cada episódio de cuidado abordado, que seriam com as “fotos” de cada 
pessoa.

Ao invés de trabalhar com hipóteses diagnósticas logo ao fi nal da primeira consulta, 
o SOAP busca levantar problemas, representados por sinais e sintomas, que podem ou não 
gerar hipóteses diagnósticas, para serem reavaliadas em uma consulta posterior.

O SOAP orientado por problemas, deve ser usado para orientar a atuar de forma 
aberta, não se fechando para diagnósticos (embora sempre pensando neles) até que se 
tenham elementos sufi cientes para fazê-lo. As hipóteses vão surgindo e sendo descartadas 
ou substituídas à medida que se coletam as informações e se compara com a anterior que 
se tem como “arquivo”. O SOAP ajuda asistematizar as informações com vistas avalidá-las 
e aprofundá-las.
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Ao contrário da anamnese hospitalar,o diagnóstico tende a se fechar ao longo do 
tempo,e não ao longo de uma única consulta ou encontro.

Por outro lado,na maioria das vezes,o diagnóstico não se fecha e continua como 
sintoma,ou seja, um paciente que procura o serviço com fraqueza no Spode sair com 
diagnóstico de fraqueza no A, e esta condição ter melhora sem intervenção medicamentosa 
ou exame complementar de maneira que não foi realizado um “diagnóstico fechado”.

Os principais objetivos de se utilizar o SOAP em todas as consultas são: desenvolver um 
registro exato, breve e claro, contribuindo para um raciocínio e tomada de decisões com qualidade. 

S

Subjetivo (a síntese 
estruturada é o motivo da 
consulta)

• Sintoma(s), diagnósticos relatados
• História familiar e social
• História passada
• Contexto
• Expectativas, medos, angústias
• Demandas por processos de cuidado, como 

atestado, solicitação de exames, medicações
• Demanda por seguimento no cuidado de doenças 

estabelecidas

O

Informações objetivas 
observadas pelo profi ssional

• Observações do profi ssional: aparência, como 
lida com afeto

• Achados físicas
• Dados de exame clínico
• Exames complementares

A

Avaliação (a síntese 
estruturada é o problema ou 
condição da consulta

• Problemas: incluem desde fatos, dados 
relevantes e sintomas até diagnósticos(s). 
Mesmas regras da LP

• Situação atual de problema crônico
• Exemplo: DM2, compensado
• Impressão do médico sobre o caso

P

Plano(s) de manejo 
elaborado(s) em conjunto 
com a pessoa

• Manejo: orientações, medicações, 
procedimentos

• Investigação: exames complementares
• Referenciamentos
• Educação e promoção da saúde
• Estudo

Fonte: Gusso 
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Existem alguns aspectos incorretos ou não recomendados na elaboração do SOAP 
que devem ser evitados: 

 Colocar na LP diagnósticos não confi rmados ou suspeitos seguidos de interrogação. Por 
exemplo: Hipertensão? Apendicite? Gastrite?

 Colocar medicações e resultados de exames na LP.

 Utilizar hífen no texto,pois pode confundir com sinal de menos.

 Rasurar o texto.

 Não datar o atendimento quando seu registro em papel.

 Não assinar o SOAP quando seu registro em papel.

Medicina baseada em evidências na pratica do MFC

Muito importante para um melhor levantamento das hipóteses diagnósticas, bem 
como para orientar um maior conhecimento sobre as patologias mais prevalentes, o médico 
de família e comunidade deve procurar entender e aplicar a Medicina Baseada em Evidência 
(MBE), que utiliza a epidemiologia clínica e seus estudos mas sem perder de vista o MCCP. A 
MBE é o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências disponíveis atualmente 
para a tomada de decisões acerca do cuidado dos pacientes. 

Porém os estudos epidemiológicos são feitos baseando-se na doença e individualizando 
pessoas com determinadas características para aplicação do tratamento, mas no mundo real 
há que se questionar se são aplicáveis àquela pessoa que está sendo cuidada. A tecnologia de 
tradução de conhecimento (Knowledge translation), estuda como mover o conhecimento para 
a ação, aplicando-o na prática. Pode ser entendida como um processo dinâmico e interativo 
que envolve síntese, disseminação da informação, troca e aplicação eticamente responsável 
do conhecimento para aprimorar e acelerar os benefícios de inovações globais e locais para 
a saúde das pessoas. A tradução de conhecimento é criticamente importante para dar uma 
resposta à atual distância que existe entre o que sabemos e o que fazemos na APS.

Muitos recursos práticos vêm sendo desenvolvidos para facilitar o acesso rápido a 
evidências de alta qualidade. Esses recursos são chamados de pré-avaliados (pre-appraised), 
pois selecionam fontes de alta qualidade e são regularmente atualizados. Com o objetivo de 
facilitar o uso desses recursos e ajudar a guiar o processo de tomada de decisão, Haynes 
propõe um modelo de busca pela informação chamado de “6s”, ou “pirâmide de Haynes”. 
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Esse modelo propõe uma procura de evidências de forma hierarquizada, iniciando no nível 
mais alto do modelo “6s”.

Quadro 2. Modelo“6s”.

Estudos

Sinopse de estudos

Sínteses

Sumários

Sistemas

Sinopse de 
sínteses

Fonte: Gusso, adaptada de Di Censo e colaboradores.

Recomenda-se buscar as informações sempre iniciando pelo nível mais alto.

 Sistemas: sistemas computadorizados de suporte na tomada de decisão que 
integram,sintetizam e atualizam informações clínicas baseadas em evidências 
conectando-as com informações relevantes sobre condições clínicas do paciente por 
meio do prontuário eletrônico. Alguns estudos demonstram que esses sistemas podem 
melhorar o cuidado em saúde.

 Sumários (guias baseados em evidência): são guias ou diretrizes de prática 
clínica, guidelines ou livros que integram as melhores informações baseadas em 
evidências,regularmente atualizadas sobre problemas clínicos específi cos. Eles têm 
conteúdo clínico confi ável de alta qualidade e revisado constantemente,com diferentes 
velocidades de atualização e fornecem a informação de forma rápida para responder aos 
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questionamentos dos profi ssionais de saúde no momento da consulta (point of care). Seu 
uso consegue melhorar desfechos clínicos em pacientes.

 Sinopse de sínteses: quando um guia baseado em evidências não existe para determinada 
condição clínica, esse é o próximo passo do profi ssional. As sinopses resumem os 
achados de revisões sistemáticas de alta qualidade oferecendo informações sufi cientes 
para a tomada de decisão clínica. Elas são uma boa opção para aprimorar o tempo que o 
profi ssional gastaria buscando ler e interpretar detalhadamente uma revisão sistemática. 
Podem ser encontradas no formato de infográfi cos:

 Sínteses (revisões sistemáticas): se uma sinopse não existe ou o profi ssional necessita 
de mais informações, o próximo passo é consultar as revisões sistemáticas.

 Sinopse de estudos: é o próximo passo do profi ssional. Consiste em resumos 
breves, estruturados e sufi cientemente detalhados de evidências de estudos de alta 
qualidade.

 Estudos: é o último passo na busca de evidências para a tomada de decisões. Neste 
nível,encontram-se os artigos originais publicados em revistas científi cas.

Outra forma de acesso às melhores evidências é o uso de aplicativos nos smartphones, 
que devem ser de instituições reconhecidas com Best Practice, UpToDate, DynaMed. Uma 
alternativa são os livros online.

Figura 1. Modelos de Decisão Médica

RI
SC

O

INCERTEZA

Alto risco e certeza
elevada = decisão imediata

Baixo risco e certeza
elevada = decisão 

informada/compartilhada

Alto risco e incerteza
elevada = decisão imediata

* Se risco não iminente, 
decisão compartilhada

Baixo risco e incerteza
elevada = decisão 

compartilhada

Fonte: Gusso. Adaptada de Abreu e colaboradores. 
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Medidas mais utilizadas em epidemiologia clínica

Qualquer abordagem diagnóstica deve partir do conhecimento das prevalências 
dos agravos à saúde (probabilidade pré-teste) no contexto em que a pessoa é atendida. 
Assim, é imperativo saber que o valor preditivo de um sintoma ou de um sinal ou mesmo 
de um teste diagnóstico é afetado pela prevalência: se a prevalência cai, o número de 
resultados falso-positivos tende a aumentar,resultando em um menor valor preditivo 
positivo (VPP). 

Dessa forma, em uma população com baixa prevalência de doenças, como a da APS, 
a probabilidade pós-teste de uma doença (probabilidade de doença depois da aquisição 
de alguma informação, incluindo aqui dados de história, exame físico ou resultados de 
testes diagnósticos) será menor do que a probabilidade pós-teste em uma população de 
alta prevalência, como a encontrada em hospitais secundários e terciários. 

O Valor Preditivo Positivo (VPP) refere-se à probabilidade de o indivíduo ter a 
doença, já que o teste resultou positivo, e o Valor Preditivo Negativo (VPN) refere-se à 
probabilidade de o indivíduo não ter a doença,visto que o resultado do teste foi negativo 
Diferentemente da sensibilidade e da especificidade, que são conceitos relacionados ao 
teste e não variam conforme a prevalência da doença na população em estudo, o valor 
preditivo depende da prevalência da doença na população testada.

As razões de probabilidades ou de verossimilhança (RV) expressam quantas 
vezes o resultado de um determinado teste diagnóstico é mais ou menos provável e 
em pessoas com a doença comparado com as sem a doença. A probabilidade pré-teste 
corresponde à prevalência da doença em determinada população, e a probabilidade pós-
teste corresponde ao valor da probabilidade pré-teste multiplicado pela RV. As RVs, nesse 
contexto, contêm a mesma informação obtida com a sensibilidade e a especificidade, 
porém com a vantagem de acoplar esses dois conceitos em uma mesma medida. 

Vale lembrar a diferença entre probabilidade e chance. A probabilidade:

 forma em que são expressos a sensibilidade, a especifi cidade e os valores

 preditivos,é uma proporção (expressa a proporção de indivíduos em que uma

 determinada característica está presente em relação a todos os indivíduos com teste 
positivo). A chance, por sua vez,é a razão entre duas probabi lidades.

Tanto a probabilidade quanto a chance expressam o mesmo tipo de informação e 
podem ser transformadas em uma ou em outra. No Brasil, usa-se muito mais a probabilidade 
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do que a chance. Por exemplo,se um cavalo tem 20% de probabilidade de ganhar uma prova, 
signifi ca que ele tem uma chance em cinco de ganhar a prova.

Para se avaliar a efetividade das medidas de tratamento também é necessário avaliar 
o Número Necessário para Tratar (NNT) o qual informa quantas pessoas é necessário 
tratar para se obter um bom desfecho ou evitar um mau desfecho. Quanto mais baixo for o 
NNT maior a efi cácia do tratamento. Ultimamente se desenvolveu uma medida de Número 
Necessário para Dano (NND) para estudos no qual um tratamento experimental aumenta o 
risco de causar um efeito negativo.
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A Consulta Ambulatorial 
 

A consulta na APS é uma atividade central dentro do sistema de saúde, sendo por meio dela 

que as pessoas atendidas pelo médico de família e comunidade ganham acesso a serviços de saúde 

mais especializados ou de maior complexidade. O médico de família e comunidade tem um papel 

central para usar adequadamente os recursos de saúde. Ele é a primeira escolha de contato das 

pessoas com o sistema de saúde, sendo as pessoas e seus problemas, ao mesmo tempo, sua maior 

fonte de satisfação e de frustração no trabalho. A consulta da APS é o meio pelo qual mais 

frequentemente se pratica a medicina, quer para os médicos, quer para as pessoas. 

A despeito de todo o avanço tecnológico na área da saúde, a consulta ainda é o momento 

único para estabelecer o diagnóstico e o manejo de problemas de saúde. O médico deve estar 

preparado para ouvir o paciente em seu sentido amplo e não apenas escutá-lo. Isso quer dizer que 

o médico deve querer entender o paciente como um todo envolvendo suas características 

individuais bem como seu contexto social, familiar, profissional e ambiental. 

A consulta ideal é aquela que resulta em desfecho desejado para o médico e para o paciente. 

Isso nem sempre é atingido, uma vez que, as expectativas do médico e do paciente podem não estar 

alinhadas. 

Existem numerosas perspectivas e estratégias para realizar uma consulta com sucesso no 

cenário da APS, mas um dos aspectos fundamentais é definir uma metodologia de abordagem que 

proporcione a garantia de prestar um cuidado adequado e dentro das necessidades da pessoa, da 

família ou da comunidade que se está atendendo. 

 

Questões Iniciais para Reflexão 

 Você faz autoavaliação antes de iniciar uma consulta?  

 Você permite que o paciente fale livremente?  

 Você permite que o paciente inclua as suas ideias, desejos, expectativas no plano terapêutico? 

 Você faz a pergunta ao paciente se ele assimilou o que foi abordado na consulta?  

Conceitos Fundamentais 
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O preparo antes de iniciar cada atendimento é fundamental (organizar ambiente, materiais, 

prontuário e emoções próprias). 

 O tempo de consulta deve estar pensado tanto para a fala do entrevistador quanto para a 

fala do entrevistado, para que o profissional entenda a motivação na consulta  

 A tomada de decisão compartilhada passa pelo entendimento das necessidades de 

percepções valorizadas do entrevistado em todas as etapas da entrevista clínica. 

 

Fases da Consulta 

 Fase inicial da consulta: preparação para a consulta, aspectos do ambiente, aspectos pessoais, 

aspectos assistenciais, recepção do paciente, abertura da entrevista, negociação da agenda 

(agenda oculta e diferença entre queixa e demanda). 

 Fase de exploração; obtenção de informações: perguntas abertas, entrevista focada na 

pessoa, agendamento pactuado. 

 

Técnicas de Entrevista 

 Obter informações sobre os sinais e sintomas atuais, história clínica passada, história familiar 

e psicossocial.  

 A empatia é um importante pilar da entrevista.  

 Fazer uso das habilidades comunicacionais. 

 As técnicas mais utilizadas são: comunicação não verbal, perguntas abertas, encorajamento 

verbal curto, reflexão em espelho, silêncios, pistas verbais, paráfrase, linguagem positiva e 

escuta ativa.  

Veja a tabela abaixo com a descrição de cada técnica de entrevista e seus exemplos: 
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Tabela 1.1 - Técnicas de entrevista 

Descrição Exemplos 
Perguntas abertas: em geral, começam por como, o 
que, por que e dão a palavra à pessoa; facilitam a fala do 
paciente e fornecem grande quantidade de informação; 
não podem ser respondidas com um monossílabo, 
como as fechadas 

Rafael: Pode me contar mais sobre esse 
atraso da menstruação? 
Quer falar mais sobre esse atraso da mens- 
truação? 

Técnica de comunicação não verbal: inclui acenar 
com a cabeça enquanto o paciente narra a história; 
manter a face expressiva; inclinar-se para a frente; dizer 
“aham”; manter contato visual; fazer e 
respeitar os silêncios; evitar escrever ou olhar para o 
computador enquanto o paciente fala; oferecer lenço 
sempre que o paciente chorar 

Marisa: Sabe, Dr., estou me sentindo muito 
ansiosa e a menstruação atrasou... estou há 
tempo tentando engravidar e quero muito 
estar grávida... estou muito aflita com essa 
situação. Mas também me preocupo pois 
posso estar entrando na menopausa. 
Rafael: Aham (mantém contato visual, pos- 
tura relaxada na cadeira) 

Encorajamentos verbais curtos: encorajam a 
continuação do relato por parte do paciente sem orientar 
para tópicos particulares (“continue”, “sim”, “entendo”) 

Marisa: Sabe, Dr., estou há 1 ano com meu 
companheiro e ele não tem filhos... quero 
muito estar grávida... 
Rafael: Entendo. Você quer muito estar grá- 
vida. 

Reflexões em espelho: exploram um determinado 
assunto utilizando as expressões do paciente sem 
introduzir qualquer significado dado pelo clínico 

Marisa: E já se passam 40 dias e nada da 
menstruação. Eu só tenho pensado nisso. 
Rafael: Só tem pensado nisso. 

Seguimento de pistas verbais: consiste em 
empregar expressões, frases, ideias ou palavras do 
paciente introduzindo-as na entrevista em momentos 
posteriores aos quais foram utilizadas; 
imprime continuidade à entrevista e demonstra ao 
paciente que o profissional está atento e interessado 

Rafael: Falou-me há pouco que a mens- 
truação está atrasada e deseja muito en- 
gravidar e está muito ansiosa em saber 
sobre a possibilidade de gravidez. Pode me 
falar um pouco dessa ansiedade? 

Paráfrases: devolvem ao paciente uma ideia que este 
transmitiu, mas pelas palavras do profissional de saúde, 
que resume e captura a essência do que foi dito, 
confirmando com o paciente se foi isso que pretendia 
dizer 

Marisa: O meu companheiro também está 
preocupado comigo e tem me dado muito 
apoio. Ele só não veio junto porque está tra- 
balhando hoje. 
Rafael: Então seu companheiro também está 
preocupado com você e tem lhe apoia do, é 
isso? 

Sumários/resumos: permitem rever a história do 
paciente, condensando-a, indicando-lhe que foi 
ouvido e dando-lhe a oportunidade de corrigir algo 
que não corresponda ao que foi dito ou acrescentar 
algo que falte 

Rafael: Então você veio à consulta hoje 
porque a menstruação está atrasada e, 
como deseja muito engravidar, está ansiosa 
para saber se está grávida. Compreendi 
bem? 
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Linguagem positiva: transmite atitude positiva e 
afirmativa que tranquiliza o paciente 

Substituir “Lembre-se de que não pode...” 
por “Lembre-se de que é melhor...” 

Escuta ativa: participação ativa do profissional na 
consulta, prestando atenção ao conteúdo verbal e 
não verbal do paciente e focando nas pistas deixadas 
por ele 

 

Fonte: Barreiros e Franco (2021) [9,10] 

 

Estratégias para Demonstrar Empatia 

 Nomear e refletir a emoção 

 Validar e normalizar a emoção 

 apoiar a pessoa  

 formar aliança  

Ao fim da fase de exploração deve-se fazer um breve sumário das ações e atitudes pactuadas 

com o paciente e verificar se há algo mais a acrescentar. 

 

Comunicação Visual 

 fazer contato visual  

 prestar mais atenção ao paciente do que ao computador ou para o registro da entrevista 

 manter o corpo atento e em repouso  

 manter a expressão facial denotando atenção, respeito e empatia. 

 

Fase de Compartilhamento de Informações e Tomada de 

Decisão 

É a fase em que o entrevistador e entrevistado e as pessoas que dividem com o paciente as 

informações e as decisões devem em comum acordo processar e facilitar as tomadas das decisões. 
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Fase em que decisão compartilhada deve ser registrada em prontuário e escolhida pelos 

observadores.  

Tabela 1.2 - Devolutiva: tipos de feedback 

Tipo de feedback Exemplo 
Feedback sim ou não: perguntado de forma 
dicotômica sobre o entendimento do paciente 

Você entendeu o que conversamos até agora? 

Feedback diretivo: é solicitado que a pessoa repita as 
informações que recebeu até o momento 

Você poderia repetir com as suas palavras o 
que acabei de lhe dizer? 

Feedback colaborativo: é solicitado que o 
paciente informe o que ele compreendeu do que foi 
discutido até o momento 

Poderia me dizer o que entendeu do que con- 
versamos até agora? 

Fonte: Barreiros e Franco (2021) [12] 

 

Processo de Tomada de Decisão Pode Ocorrer Por:  

 Decisão paternalista  

 Decisão informada  

 Decisão compartilhada  

A literacia da pessoa entrevistada deve ser levada em consideração na fase da tomada de decisão 

compartilhada. 

 

Fase de Finalização - término da consulta 

 

É a última fase do encontro com as principais funções a estabelecer:  

 o entendimento sobre a conversa 

 o acordo entre as partes  

 os passos a serem dados  

 a anúncio do fim desse encontro  
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 a verificação do que foi conversado e do que foi pactuado 

 e o resumo ou uma sumarização feita pelo paciente para se ter uma ideia da compreensão 

das informações e da checagem do entendimento do paciente. 

Todas as dúvidas devem ser esclarecidas, deve ser agendado um próximo encontro, deve 

verificar outras queixas no final e como elas serão abordadas em momento oportuno e com 

paciência dizer algo como “ Vamos analisar isso que o senhor está me contando com a importância 

que tem e merecendo um tempo maior  de consulta”. 

 

Habilidades envolvidas na consulta na APS 

 Organizar a consulta 
 Entrevistar 
 Coletar a história 
 Examinar adequadamente 
 Elaborar um diagnóstico diferencial 
 Resolver problemas 
 Medicar adequadamente 
 Criar vínculo. 

 

Aspectos essenciais na condução da consulta 
 

A boa condução de consulta pressupõe um relacionamento médico-paciente baseado na 

confiança, com participação e respeito à autonomia do paciente. A forma de condução depende das 

habilidades do médico e o contexto em que ocorre a consulta. Alguns aspectos essenciais são: 

 Ter controle da cena. 

 Estimular a pessoa a falar, de forma orientada. Usar perguntas abertas de início. 

 Encorajar a pessoa a falar sobre ela e suas percepções 

 Enfatizar aspectos fortes apresentados ou identificados, seja na fala, ou na comunicação não 

verbal. 
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As sete tarefas que devem fazer parte de uma consulta 
 
 Entender o motivo da consulta. Essa tarefa, apesar de parecer fácil pode ser desafiadora 

quando a queixa principal apresentada pelo paciente não é o motivo da consulta, mas sim 

um subterfúgio para buscar ajuda. Chamamos isso de “agenda oculta”. 

 Considerar outros problemas, crônicos ou não. Fatores de risco para doenças e 

outros problemas não mencionados na queixa principal do paciente, mas que merecem atenção 

e cuidado devem ser percebidos e abordados pelo médico. 

 Entendimento compartilhado entre médico e paciente. A consulta é o momento de 

entender o problema do paciente incluindo suas crenças e modelos explanatórios e 

compartilhar o conhecimento científico. Não se deve confrontar as crenças do paciente. 

 Negociar as condutas com o paciente. O objetivo é envolver o paciente na tomada de 

decisões. Dar voz as suas opiniões, preferências e condições sem perder a autonomia médica. 

 Envolver o paciente no manejo de seus problemas. Envolvê-lo e co-responsabilizá-lo 

é um aspecto importante no sucesso terapêutico. 

 Usar o tempo e os recursos adicionais de forma adequada. A solicitação 

criteriosa de exames de auxílio diagnóstico, bem como lidar adequadamente com o tempo 

na resolução dos problemas. Nem postergar, nem conduzir precocemente. 

 Estabelecer bom vínculo médico-paciente. A construção de bom vínculo de 

confiança com o paciente é parte importante para a adesão ao plano terapêutico. 

 

Habilidades de Comunicação na Prática Clínica do Médico de Família 
 

Mesmo que os médicos de família e comunidade sejam bons administradores, não conseguem 

evitar o trabalho sob pressão. Em um dia normal de trabalho, é difícil encontrar tempo para uma 

entrevista longa. Em vez de dar à pessoa tempo livre para se expressar, o médico pode adotar o 

método de perguntas e respostas desde o começo da entrevista. Isso pode encurtar a entrevista, mas 

em geral é uma falsa economia, visto que a pessoa pode ficar voltando às consultas com frequência. 

Uma entrevista mais longa que identifica com exatidão o problema pode durar menos tempo do que 

a soma de várias entrevistas mais curtas durante as quais isso não é possível. O clínico habilidoso 
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está sempre alerta para as nuances da apresentação da pessoa e ajusta sua abordagem conforme o 

caso. 

Há diversos modelos de abordagem médica em uma consulta. Os tipos e suas características 

são mostrados no quadro a seguir: 

Tabela. Modelos de abordagem médica 

 Informativo Interpretativo Deliberativo Paternalista 

Valores da 
pessoa 

Definidos, fixos e 
conhecidos pela 
pessoa 

Rudimentares 
e 
conflitantes, 
são necessários 
esclarecimentos 

Abertos para 
desenvolvimento e 
revisão mediante 
discussão moral 

Objetivos e 
compartilhados 
pela pessoa e pelo 
médico 

Obrigações 
do médico 

Providenciar 
informações 
factuais 
importantes e 
implementar 
as intervenções 
selecionadas pela 
pessoa 

Esclarecer e 
interpretar valores 
relevantes para 
a pessoa, bem 
como informá-
la e 
implementar a 
intervenção escolhida 
por ela 

Articular e persuadir 
a pessoa dos mais 
admiráveis valores, 
bem como informá- 
la e implementar a 
intervenção escolhida 
por ela 

Promover o bem- 
estar da pessoa 
independentemente 
de suas 
preferências ou 
escolhas 

Concepção de 
autonomia 
da pessoa 

Escolha e controle 
total sobre o 
cuidado médico 

Autoentendimento 
relevante para o 
cuidado médico 

Autodesenvolvimento 
moral relevante para 
o cuidado médico 

Assentir para 
valores objetivos 

Concepção 
do papel do 
médico 

Especialista 
competente 
tecnicamente 

Conselheiro 
ou orientador 

Amigo ou professor Guardião 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 
2019, cap.15 

 

Muitos dos erros na prática médica têm sua origem em falhas de comunicação. O médico 

falha em entender o que a pessoa quer dizer ou falha ao transmitir o que ele mesmo quer dizer. Essas 

falhas de entendimento causam frustração para os médicos e as pessoas, com todas as consequências 

de uma baixa moral, insatisfação das pessoas, medicina ineficaz, conflitos e litígios. A comunicação efetiva 

é fundamental. Se não entendermos o problema da pessoa atendida já no primeiro passo, tudo que 

se seguir na avaliação e tratamento poderá estar errado. Mesmo quando o diagnóstico e a terapia 

estão tecnicamente corretos, a forma como isso é comunicado às pessoas tem importantes 

implicações para a resposta dessas pessoas. Além disso, a comunicação é a essência do 
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relacionamento terapêutico. Na medicina de família e comunidade, a comunicação entre o médico 

e a pessoa atendida tem algumas características especiais importantes. A maioria pode ser resumida 

em uma palavra: contexto. 

Escutar a pessoa com atenção total é uma disciplina muito difícil de alcançar. Exige 

concentração intensa em tudo que a pessoa está tentando dizer, tanto verbal quanto não 

verbalmente, abertamente ou usando pistas sutis para expressar significados. É tão mais fácil 

concentrar o foco só no conteúdo da fala da pessoa do que no que está sendo dito. 

 
Comunicação não verbal 

 
A comunicação não verbal pode ser usada para auxiliar a construção de uma boa relação médico-

paciente. O contato visual, os gestos, a proximidade/distância do paciente e as características da linguagem 

são elementos que compõem a parte não falada da comunicação. 

Tanto o médico como o paciente emitem mensagens através dos gestos, expressões faciais, postura, 

fluência da voz, olhar, modo de vestir-se, velocidade da fala, pausas, hesitações, tom de voz, coerência do 

discurso...No momento da consulta o médico deve estar atento à fala e a todas essas mensagens emitidas 

pelo paciente para usar como ferramenta para criar um vínculo adequado, para acolher o paciente, bem 

como para criar um ambiente de confiança e sigilo que permita que o objetivo da consulta seja atingido. 

As palavras podem muitas vezes ser insuficientes para expressas sentimentos e sintomas relatados pelos 

pacientes. 

A forma como uma pessoa codifica o sofrimento pessoal para transmiti-lo ao médico depende também 

de sua percepção a respeito de como o médico receberá a informação. 

Um médico que é visto pela pessoa como trabalhando no contexto da patologia física tem 

maiores chances de receber mensagens de sofrimento pessoal codificadas na linguagem dos sintomas 

físicos. Um médico centrado na pessoa, que encoraja a expressão de sentimentos, tem mais chances 

de que o sofrimento pessoal lhe seja transmitido de forma direta. 

A expressão de sentimentos é muitas vezes auxiliada pelo toque. Pouco é dito sobre o toque 

na educação médica. A mensagem oculta parece ser de que tocar as pessoas não é permitido, exceto 

durante o exame físico. Entretanto, frequentemente em nossa experiência o toque ajudou as pessoas 

a expressarem seus sentimentos 
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A habilidade de aconselhar, transmitir confiança ou apenas ouvir o paciente são atitudes 

igualmente terapêuticas. 
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Defi nição

Ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É um 
conjunto de regras, princípios, pensamentos e expressões que permitem a convivência das 
pessoas em sociedade e o estabelecimento adequado das relações profi ssionais.

Princípios da Ética

1. Benefi cência: fazer o bem 

2. Não malefi cência: evitar danos

3. Autonomia: a pessoa escolhe

4. Justiça: priorizar com equidade

A Ética Profi ssional 

A ética profi ssional é fundamental em todas as ocupações. É o conjunto de normas 
morais que orienta o comportamento do profi ssional para o exercício da sua ocupação laboral. 

O código de ética profi ssional é um instrumento regulador entre as condutas da pessoa e 
as suas relações de valor. Funciona como um contrato entre os profi ssionais da mesma categoria.

A Ética Médica

A ética médica pode ser considerada como um conjunto de normas que preconiza o 
zelo pelo ser humano no exercício da Medicina. 

Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina são os órgãos que regulam o exercício 
da profi ssão. Têm atribuições:

 Cartorial,

 Legislativa e normativa,

 Fiscalizadora,

 Educativa e preventiva e

 Judicante.
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O Código de Ética Médica determina regras gerais e particulares de conduta que 
permitem prevenir o cometimento de infrações éticas que possam redundar em repressão 
no âmbito da ética profi ssional e nas demais instâncias de responsabilidade do médico.

A Ética Médica na Atenção Primária à Saúde

A Ética médica sofre alterações contínuas de acordo com o desenvolvimento da 
sociedade e das relações humanas, com o progresso do conhecimento médico e com o 
avanço tecnológico. 

As particularidades da atenção primária, com ênfase no processo de trabalho 
da estratégia de saúde da família, e as competências específi cas do médico de família e 
comunidade exigem uma refl exão para um reordenamento das posturas éticas na prática 
profi ssional do médico.

Dilemas Éticos na Atenção Primária à Saúde

Podemos citar algumas características e prerrogativas do processo de trabalho do 
médico que atua na APS que podem levar a diversos dilemas éticos, por diferenciarem da 
rotina das demais especialidades médicas, consagradas culturalmente: 

 A abordagem, que pode ser individual, mas também coletiva, 

 A abordagem, que pode ser da pessoa, mas também da família,

 A assistência, que pode ser na Unidade de Saúde, mas também no domicílio, no trabalho, 
ou em outros diversos pontos da comunidade,

 A assistência, que pode ser no consultório com o médico, mas também com a enfermeira 
ou com outros profi ssionais da saúde,

 O prontuário, que pode ser individual, mas também familiar,

 As ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças que objetivam a qualidade 
de vida das pessoas, não apenas com abordagem de doenças,

 A proposta da corresponsabilização na gestão do cuidado e a possibilidade de negociação 
da proposta terapêutica entre o médico e seu paciente, conseqüentes do cenário 
característico da APS, que possibilita que o paciente exerça muito mais a sua autonomia,

 A proximidade entre o paciente e o médico, que facilita a ocorrência de solicitações 
diversas de atestados e demais documentos médicos.
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O Trabalho em Equipe

O trabalho em equipe é essencial para qualificar a atenção à saúde no nível primário. 
É umas das prerrogativas necessárias para que o médico de família e comunidade preste 
uma atenção integral e resolutiva. Contudo, não existe um código de ética multiprofissional. 
Cada componente da equipe obedece ao seu código de ética. Essa condição também é 
um desafio a ser vencido para que os profissionais que atuam na APS desempenhem o 
seu trabalho com ética. É necessária a delimitação das responsabilidades e atribuições 
de cada membro da equipe. Algumas atribuições são comuns a todos os membros da 
equipe. Mas, o ato privativo de cada categoria profissional deve ser respeitado, visando 
a segurança de paciente, o respeito aos preceitos éticos e o melhor orquestramento das 
ações da equipe.

O Sigilo Profi ssional

O sigilo profi ssional é outro dilema ético relevante no processo de trabalho da APS. 

 A abordagem, não sendo apenas individual, nem apenas no consultório médico, exige 
que o profi ssional seja hábil no manejo das relações de tal modo que preserve a 
confi dencialidade.

 A abordagem por equipe multiprofissional e o compartilhamento de informações do 
paciente e da família são necessários. Contudo todos os profissionais da equipe devem 
estar compromissados com a manutenção do sigilo. Cabe salientar que os códigos 
de ética de todas as profissões determinam regras relativas ao sigilo profissional. 
Além disso, o respeito ao sigilo é previsto no Código do Processo Civil, Penal e na 
Constituição Federal Brasileira.

O Código de Ética Médica determina ser vedado ao médico revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profi ssão, salvo por motivo justo, dever legal ou 
consentimento, por escrito, do paciente. Essa proibição permanece essa proibição mesmo que 
o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; quando de seu depoimento 
como testemunha (nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará 
seu impedimento); na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar 
segredo que possa expor o paciente a processo penal.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



6

A Autonomia do Médico e a Autonomia do Paciente

A autonomia do médico e autonomia do paciente é outro dilema amplamente discutido 
em ética médica. O cenário próprio da APS em que as pessoas são assistidas com vistas à 
promoção da saúde e à prevenção da doença possibilitam a participação maior do paciente 
nas decisões do seu cuidado que em outras circunstâncias. 

O Código de Ética orienta que o médico deve esclarecer o procedimento a ser realizado 
e obter o consentimento do paciente ou do seu representante legal, devendo respeitar o direito 
destes de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas. Contudo, 
ressalta a responsabilidade intransferível do médico em assumir a decisão fi nal em caso de 
iminente risco de morte. Ocorre que na APS, a maioria das decisões é tomada em situações 
eletivas e exige a habilidade de comunicação por parte do médico, para conduzir os casos.

Ademais, o contato próximo, o acesso fácil e o vínculo favorecem a anulação da 
expressão da vontade do médico frente à afi rmação determinante da autonomia privada 
do paciente. Consequentemente, em algumas situações, o médico se submete à �ditadura� 
da vontade do paciente.  Nesse sentido, cabe explicitar que a vontade do médico deve ser 
considerada, sendo que, o mesmo pode, inclusive, recusar-se a realizar certos procedimentos, 
fundamentado na sua objeção de consciência, desde que indique meios para que o enfermo 
não fi que completamente desassistido. São os casos do aborto legal, da transfusão de sangue 
em Testemunhas de Jeová, diretivas antecipadas de vontade, anticoncepção de emergência, 
ortotanásia, esterilização humana voluntária e revelação e uso de dados genéticos. O Código 
de Ética Médica orienta que o médico tem o direito de recusar-se a realizar atos médicos a 
quem não deseje ou que, mesmo permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência, excetuadas as situações de urgência ou emergência, quando na ausência de 
outro médico ou quando a sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

Documentação Médica

Os documentos médicos têm veracidade e devem ser confeccionados com 
responsabilidade.

É comum paciente solicitar atestados, relatórios, laudos ou receitas. O médico dever 
fornecer o documento necessário ao fi nal da consulta. Contudo, não deve ignorar a orientação 
do Código de Ética Médica que diz ser vedado ao médico expedir documento sem ter praticado 
ato profi ssional que o justifi que, que seja tendencioso ou que não corresponde a verdade.
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A confecção do prontuário é muito importante como um dos critérios para a qualifi cação 
da assistência prestada na APS. Além de ser a fonte de registro das condições do paciente e 
dos passos do plano de cuidados estabelecido, garante um cuidado continuado adequado e 
ágil. É, portanto, documento necessário para o paciente e para o médico. Segundo o Código 
de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

A Ética nas Relações Pessoais 

As relações pessoais na APS, seja entre médico e equipe ou entre médico e paciente, 
são muito estreitas. A ética da convivência determina a importância de se evitar o pré-
julgamento das pessoas e o cuidado do médico na sua atitude em relação aos seus valores 
próprios, evitando discriminações e falta de civilidade. Por outro lado, também é vedado 
ao médico aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter 
vantagens de qualquer natureza.

A Estrutura e Organização do Sistema de Saúde

Problemas relativos à organização e ao sistema de saúde também ocasionam dilemas 
éticos relevantes. Podemos citar:

 A estrutura das Unidades de Saúde do SUS e as condições de trabalho muitas vezes são 
inadequadas,

 Serviços públicos e privados por vezes pressionam os médicos para o aumento do número 
de atendimentos e diminuição do tempo de duração das consultas, 

 A limitação do número de solicitação de exames e de encaminhamentos para especialistas 
focais,

 A delimitação quanto aos tipos de exames solicitados e de especialidades médicas 
referenciadas.

 A rotina do processo de trabalho na APS pode favorecer a banalização dos aspectos 
éticos necessários para o exercício profi ssional. O médico deve evitar a condução dos 
casos com adaptações inadequadas, que possam causar dano ao paciente. Dever exercer 
a medicina com autonomia e liberdade profi ssional, sem permitir quaisquer restrições ou 
imposições que possam prejudicar a efi ciência e a correção de seu trabalho.
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Dicas

Considerando as competências necessárias para o Médico de Família e 
Comunidade relacionadas à Ética e Bioética, destacamos que esse especialista deve 
saber:

 Os princípios básicos da bioética e da ética médica,

 O manejo de problemas éticos na relação do profi ssional: elaboração do projeto 
terapêutico, fornecimento de informações (sigilo), capacidade do paciente para 
tomada de decisões,

 O respeito à autonomia do adolescente em relação a sigilo dos pais e tomada de 
decisões.

 O registro na história clínica,

 O reconhecimento dos aspectos éticos das atividades preventivas, diagnósticas, 
terapêuticas e de reabilitação,

 O reconhecimento de suas limitações 

 O manejo de problemas éticos relacionados à organização e ao sistema de saúde

 A confecção de receitas e de atestados de acordo com o ato médico realizado,

 A confecção de notifi cações,

 O manejo de problemas éticos na relação entre integrantes da equipe.

Assim:

 Não deve estabelecer conduta sem exame do paciente

 A renovação de receita faz parte da fi nalização da consulta

 A duração da consulta médica é decidida pelo médico

 O médico assistente não pode ser perito do seu paciente 

 O médico assistente não presta informações a seguradoras

 O médico assistente não revela segredo da consulta para o empregador

 Para se apresentar como Médico de Família e Comunidade o médico deve ter 
realizado e deve ter sido aprovado em programa de residência médica em 
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instituição credenciada pela CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica) 
e/ou no exame de profi ciência da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade e depois, registrado esse certifi cado no CRM (Resolução CFM 2145, 
de 22 de julho de 2016) 

 O MFC não pode revelar sigilo relacionado a paciente menor de idade que tem 
capacidade de discernimento, nem a seus pais ou representantes legais, salvo 
quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente

 Quando o paciente solicita atestado ao fi nal da consulta o médico deverá fornecer. 
Nesse documento deve constar a verdade correspondente aquela consulta, com as 
informações devidamente registradas em prontuário. 

 A prescrição de tratamento e de outros procedimentos sem exame direto do paciente 
não deve ocorrer, salvo em casos de urgência ou emergência ou de impossibilidade 
comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de 
cessado o impedimento

 É proibido consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação 
de massa. 
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Educação Permanente

Atualmente os conhecimentos na área da Medicina evoluem rapidamente, e novas 
pesquisas constantemente alteram o conteúdo das melhores abordagens das doenças que 
são atendidas no cotidiano do Médico de Família e Comunidade. Diariamente surgem diversas 
dúvidas que, se estudadas mais profundamente, poderiam ter uma tomada de decisão mais 
acertada, trazendo benefícios aos pacientes. A educação ao longo da vida profi ssional é um 
processo cotidiano, é uma educação permanente.

A Educação Médica Continuada (EMC), defi nida como o conjunto de atividades que o 
profi ssional realiza para sua atualização, tradicionalmente é centrada em encontros pontuais 
com metodologia expositiva, como a participação em palestras, congressos ou simpósios, 
não se mostra adequada para a educação de adultos, pois tem pouco resultado na prática dos 
profissionais, e para o desenvolvimento de habilidades clínicas. Algumas escolas médicas 
inglesas adotaram o termo de Desenvolvimento Profi ssional Contínuo (DPC), baseado 
em princípios de prática refl exiva, que se demonstrou ser muito mais efetivo que a EMC 
tradicional, pois é capaz de sustentar relevância, coerência e progressão do aprendizado, 
além de facilitar sua avaliação. Estas escolas médicas começaram a rever a relação entre o 
conhecimento acadêmico e a prática clínica efetiva, desenvolvendo o aprendizado científi co 
através da experiência clínica, resolução de problemas e casos clínicos práticos. Os médicos 
são adultos e sua aprendizagem se faz segundo os princípios da Andragogia: aprendem o 
que precisam, o que tem sentido e signifi cado para o seu trabalho e a sua vida. O ponto de 
partida para a aprendizagem é a prática refl exiva, ou seja, a refl exão sobre a sua prática 
durante a ação e após a ela. A aprendizagem a partir da experiência induz o desenvolvimento 
da metacognição: habilidade de conhecer o próprio conhecimento e de como ele é adquirido, 
habilidade de monitorar o próprio raciocínio na ação.

O Desenvolvimento Profi ssional Contínuo (DPC), também conhecido no Brasil como 
Educação Permanente (EP), é um processo de educação médica que deve ser estimulado 
desde a graduação médica, para o acompanhamento de todas esta evolução do conhecimento. 
Além de melhorar o nível de resolutividade da Atenção Primária em Saúde, a participação em 
programas de DPC pode estimular o médico a sentir-se mais satisfeito com a especialidade, 
e, através de encontros presenciais ou a distância, tirar o médico do isolamento profi ssional.

No DPC o conhecimento é mais generalizado e menos especializado, sendo construído 
entre pares, mediado por tutores, baseado nas necessidades dos aprendizes; a prática 
profi ssional é fonte de conhecimento, sendo a teoria baseada na própria prática profi ssional, 
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tradições e valores, e o aprendizado é ativo e auto direcionado, em geral, direto para o 
conhecimento relevante (prioritário). Também é um conhecimento permeável, aberto para 
audiências de não profi ssionais (participação de leigos) e para avaliação participativa entre 
os próprios membros. 

Na EMC o conhecimento é mais fragmentado e especializado; centrado em transmissão 
de conhecimento para um grande número de indivíduos e com uma visão defi citária do 
conhecimento de cada profi ssional em particular. É um conhecimento determinado pelos 
especialistas, sendo a teoria importada para a prática, descontextualizada e despersonalizada. 
O aprendizado fragmentado, isolado e individualista, baseado no princípio de dependência. O 
conhecimento é impermeável: reservado à elite profi ssional e fechado para não profi ssionais e 
a avaliação do conhecimento adquirido é experimental/científi ca e só feita pelos especialistas.

O DPC busca aumentar o profi ssionalismo e a responsabilidade da prática individual, 
encorajando refl exão sobre valores fundamentais para os Médicos de Família e Comunidade 
e sobre a necessidade de se manter a mente aberta para novos conhecimentos. A força 
deste modelo de refl exões baseadas no cotidiano de trabalho dos profi ssionais reside 
no fato de permitir abordagem de seus interesses e valores para construir as formas de 
conhecimento e entendimento que realmente compensam para a prática clínica diária. Os 
próprios profi ssionais defi nem coletivamente o que consideram relevante e como avaliar 
os resultados. 

Existem várias metodologias de ensino-aprendizagem para se praticar o DPC, como a 
aprendizagem centrada no indivíduo e na unidade de saúde do profi ssional, o e-learning, as 
atividades em pequenos grupos, e os cursos ou as conferências mais formais, presenciais 
ou à distância. Porém, apenas assistir a qualquer destas atividades não garante a mudança 
da prática, que deve ser sempre medida e avaliada, pelo próprio profi ssional.  Os profi ssionais 
devem então ser estimulados a elaborar o seu próprio Plano de Desenvolvimento Profi ssional 
(PDP), com as competências e habilidades que necessitam em sua prática clínica diária e de 
acordo com suas preferências pessoais e com a sua disponibilidade. 

Estudos realizados com os médicos da Atenção Primária na Europa demonstram que 
os médicos preferem atividades educacionais que: sejam próximas a do local de trabalho; em 
pequenos grupos de colegas que se conhecem e que sejam respeitados; com contato pessoal 
entre os participantes e com participação ativa de cada um; que consumam pouco tempo; 
que proporcionem refl exão e revisão da atuação pessoal; que ofereçam novas informações 
e habilidades; que reduzam as incertezas e elevem o status de seu trabalho e que utilizem 
métodos práticos. Acrescente-se ainda aquelas que parte da programação seja dos próprios 
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médicos e não somente de uma organização central, de que os tutores ou orientadores sejam 
profundos conhecedores de MFC e que inverta o fl uxo tradicional de conhecimento vindo de 
especialistas para a APS.

Há diversas experiencias de implantação do DPC, desde programas voluntários até os 
obrigatórios, muitas vezes associados à recertifi cação da especialidade. Quanto a forma de 
identifi car as necessidades de aprendizagem, tem sido mais utilizado sistemas de apreciação 
(appraisal) com o uso de instrumentos em que os próprios profi ssionais nomeiam quais as 
suas Necessidades Educacionais dos Médicos (NEM), em colaboração com colegas com 
maior experiencia educacional. (appraisers).

Mas, na maioria dos países, o DPC é mais um conceito do que uma prática. Ainda são 
necessárias políticas organizacionais que possibilitem que este programa seja implantado 
continuamente, com fi nanciamento adequado, tempo protegido para participação dos MFC e 
que seja entendido como parte essencial do trabalho dos profi ssionais. E os médicos devem 
apoiar colaborar com pesquisas entre pares, que demonstrem a melhoria da efetividade 
clínica através destes programas.

Incremento da Qualidade (IQ)

Além de estudos que demonstrem seu custo-efetividade, deve fazer parte do DPC 
estudos que demonstrem a melhoria da qualidade do cuidado prestado, em um processo 
contínuo e não apenas em esforços isolados.

Para que ocorra este IQ, diversas necessidades de aprendizagem podem ser levantadas 
pelo profi ssional, ou também a partir de problemas apresentados pelos indivíduos ou pela 
comunidade.

O processo de IQ poderá ser avaliado, qualitativa e quantitativamente, através da 
coleta e análise de dados relativos ao desempenho dos profi ssionais em listas de verifi cação, 
cartões de pontuação, relatórios (sobre pessoas, guias de encaminhamento ou outros tipos), 
registros médicos, fi chas clinicas, registros informatizados, videogravações, questionários 
de satisfação, relatórios de discussão de casos, de visita organizada a unidades de saúde, 
revisão por pares, observação de atendimentos, relatórios anuais, grupos de supervisão, ou 
elaboração de linhas de cuidado e protocolos para melhoria dos processos de trabalho. 

Mas a simples divulgação de normas de orientação não garante uma mudança efetiva 
da prática médica diária. A efetiva participação dos médicos na elaboração destas normas 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



6

facilita a sua adesão às mudanças. Já existem publicados alguns instrumentos para avaliar 
a efetivação de guias ou normas de atendimento, como o AGREE (The appraisal of Guidelines 
for Research and Evaluation”, com versão em português. 

Deve fazer parte do DPC a inclusão de avaliações de IQ no cotidiano dos profi ssionais. 
Dentre as estratégias pode-se lançar mão da análise de incidentes clínicos, auditoria dos 
padrões de prescrição, o cuidado a grupos específi cos de doentes e a avaliação de aspectos 
organizacionais da prática clínica.

Aprendizagem em pequenos grupos

A aprendizagem em pequenos grupos tem sido utilizada com grande potencial de 
transformação e melhoria da prática clínica, principalmente entre médicos de família e 
comunidade. Estes grupos devem ser formados entre pares, onde haja liberdade e confi ança 
entre os seus membros, sendo que as atividades interpessoais, com a troca de experiência 
entre os seus participantes o seu ponto central. 

Esse modelo é conhecido na literatura inglesa como revisão entre pares (peer review). 
Pode ser defi nido como um processo permanente e sistemático de refl exão e avaliação da 
prática profi ssional, conduzido por um grupo de médicos que se organizam com o objetivo 
de aprimoramento contínuo na qualidade da atenção ao paciente. Esse modelo tem se 
destacado não só por possibilitar a aquisição de novos conhecimentos, mas também como 
um instrumento de aperfeiçoamento da prática profi ssional.

Tais grupos são formados por MFCs que se encontram regularmente para discutirem 
assuntos de relevância para a prática clínica, com uma regularidade também já previamente 
determinada. A metodologia de cada encontro deve ser acordada entre o grupo, variando de 
acordo com a necessidade (discussão de caso, revisão de protocolos, auditorias clínicas, 
assistir consultas gravadas, revisões bibliográfi cas, etc.). O grupo deve fornecer respostas 
aos seus próprios questionamentos, individuais ou coletivos. Recomenda-se que existam 
tutores facilitadores, que devem ser MFCs treinados para esta função. 

A formação e o desenvolvimento desses pequenos grupos devem seguir os estágios 
usuais de seu ciclo de vida: formar, agitar, normatizar, desempenhar (forming, storming, 
norming, performing). 

Os objetivos desses grupos incluem a educação médica continuada, entendida como 
a aquisição de novas informações e a expansão da base de conhecimento, a autoavaliação e 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



7

a auditoria (principalmente de habilidades clinicas) e o suporte psicológico entre pares, pois 
muitas vezes seus membros compartilham dos mesmos problemas, dúvidas e incertezas.

Os grupos apresentam entre as vantagens em relação a outros métodos: centram 
seus conteúdos nas necessidades de aprendizagem dos MFCs (que por sua vez refletem 
as necessidades da população), possibilitam formação e apoio contínuos, interferem 
minimamente nas atividades clinicas diárias, estimula a comunicação interpares, a 
autoavaliação e a auditoria entre pares, levando a melhoria da qualidade do atendimento 
prestado. Por sua conformação, eles representam a “aprendizagem ao longo da vida”, 
devendo fazer parte de toda vida profissional do médico. Considerando suas grandes 
potencialidades, são efetivas, de baixo custo e fáceis de serem criadas em nível regional 
e local.

Plano Pessoal de Desenvolvimento 

Este instrumento parte das necessidades sentidas pelo profi ssional de autoaprendiza-
gem continua, em que ele busca identifi car quais áreas ele necessita de maior conhecimento 
ou desenvolvimento de uma habilidade. Neste modelo o próprio médico controla o seu apren-
dizado, elencando quais temas irá se aprofundar, com qual método de aprendizagem e em 
qual tempo. Deverá ser estimulado a priorizar os temas bem como colocar metas. 

Este Plano Pessoal de Desenvolvimento (PPD) poderão ser discutidos entre os seus 
colegas e devem ter uma proposta rápida e simples de monitoramento, bem como ser 
registrado o seu progresso em um portifólio.

Para identificação de quais estas necessidades de aperfeiçoamento profissional 
os médicos podem se utilizar de algumas ferramentas particularmente úteis:  diário de 
consulta, necessidades não solucionadas dos pacientes (NNSP) e necessidades educa-
cionais dos médicos (NEM) e necessidades satisfeitas dos pacientes (NSP). O balanço 
entre estas necessidades deve balizar quais conhecimentos e habilidades ele precisará 
desenvolver no seu PPD.

Portifólio Educacional

Constitui-se em um instrumento onde os profi ssionais são estimulados a registrar os 
seus progressos e suas experiencias no DPC. Manter o portifólio atualizado contribui para a 
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refl exão e o aprendizado contínuo. É fundamental para o registro do desempenho no PPD e 
medir o alcance de metas propostas. 

Um portifólio deve conter registros, além dos eventos em si, da refl exão que provocaram 
nos profi ssionais. Resumidamente incentiva-se os médicos a registrarem: o que viram, o que 
ouviram, o que sentiram e o que pensaram, no processo vivenciado. Pode conter um diário, 
registros escritos, fotos, vídeos, dados de investigação clínica, revisões críticas, resumos, notas 
referentes a pessoas atendidas, anotações pessoais (ideias, pensamentos, introspecções, 
desafi os), notas sobre autoaprendizagem, notas sobres as reuniões em pequenos grupos ou 
de outros eventos educativos e notas referentes a discussões informais. Necessariamente 
deve registrar uma refl exão crítica sobre o evento ocorrido, por se basearam em um evento 
real, tendem a facilitar a ligação entre a teoria e a pratica.

Pode ser utilizado como instrumento de avaliação formativa, permitindo ao avaliador 
verifi car se a experiencia relatada possibilitou a aquisição de um conhecimento ou de uma 
habilidade requeridas.

Análise de eventos signifi cativos

Consiste na avaliação de acontecimentos importantes na prática clinica cotidiana, tanto 
por evoluírem muito bem, além das expectativas, quanto por evoluírem mal (incidentes críticos). 
Estes eventos, positivos ou negativos, são excelentes oportunidades de refl exão e mudança 
de práticas. Esta prática refl exiva, individual ou em grupo, pode gerar novas necessidades 
educacionais médicas (NEM) e serem objeto de um PPD. O grupo é extremamente útil para 
identifi car outras NEM, incluindo outros assuntos, além dos que o profi ssional tende a buscar, 
que lhe são mais agradáveis ou favoritos.

E-learning

A metodologia de educação à distância encontra-se amplamente disseminada, 
possibilitando ao médico de família acessar uma série de eventos dos mais diversos assuntos 
que sinta a necessidade de maior conhecimento, validado por seus pares e da mais elevada 
qualidade de evidências, muitos de acesso livre.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



9

Apresenta as vantagens de poder ser acessado na hora e no local que o profi ssional 
estiver disponível e de acordo com o momento em que a necessidade foi percebida e 
necessária. 

Apresenta as difi culdades de não possibilitar a troca de experiência entre colegas e 
difi cultar a aquisição de habilidades afetivas e atitudinais. 

Porém, apesar de suas potencialidades, ainda não há estudos mostrando evidencias 
da melhoria da qualidade na prestação de cuidados através do e-learning.

Recertifi cação Profi ssional

O Desenvolvimento Profi ssional Continuo (DPC), se realmente certifi cado entre pares 
através da avaliação criteriosa de portifólios, além da participação em outras atividades, 
poderá ser instrumento de validação de recertifi cação profi ssional para MFC. 

A participação dos MFC nas atividades do DPC deve ser devidamente certifi cada 
pelas instituições responsáveis, mas a recertifi cação deve ser estimulada a ser validada 
não somente pela presença, como também pela aquisição de conhecimentos e habilidades, 
com a incorporação de novos instrumentos como a Avaliação Baseada no Local de Trabalho 
(ABLT), os exames de base clinica, estruturados e objetivos (ECEO/OSCE), os instrumentos 
de observação da consulta (IOC/Mini CIEX) ou os questionários de satisfação das pessoas 
(QSP), dentre outros.
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Ensino da Medicina de Família e Comunidade

Os princípios da MFC e as características da APS são elementos que precisam ser 
ensinados desde a graduação médica, uma vez que orienta a lidar com a incerteza do dia a dia, 
diante das afecções mais comuns, mergulhado no contexto socioambiental e contanto com 
os recursos possíveis. Para isso, existe um documento da Sociedade Brasileira de Medicina 
de Família e Comunidade (SBMFC) que pode auxiliar nesse objetivo, que é o Currículo baseado 
em competências, com elementos que são considerados essenciais, desejáveis e avançados 
para cada uma das competências.   

Por exemplo:

COMPETÊNCIA
1.  Habilidades frente a pesquisa médica, gestão em saúde, 

comunicação e docência
PRÉ-REQUISITOS 1. Conhece os fundamentos da metodologia científi ca.

ESSENCIAL

1. Participa como colaborador em uma pesquisa relacionada à 
Medicina de Família e Comunidade ou à Atenção Primária à Saúde. 

2. Supervisiona alunos de graduação quando em estágio na Atenção 
Primária à Saúde

3. Sabe explicar especifi cidades sobre a especialidade e sobre o papel 
do Médico de Família e Comunidade dentro do sistema de saúde.

4.  Analisa criticamente artigos científi cos.

DESEJÁVEL

1.  Realiza pesquisas relacionadas à Medicina de Família e 
Comunidade ou à Atenção Primária à Saúde.

2. Ministra aulas para graduação sobre Medicina de Família e 
Comunidade e Atenção Primária à Saúde.

3.  Está apto a atuar como representante da especialidade em orgãos 
da categoria médica (conselhos, associações e sindicatos).

4. Realiza uma revisão sobre tema relacionado à especialidade.
5. Assume o papel de gerente de uma unidade de saúde da Atenção 

Primária, caso necessário.

AVANÇADO

1.  Coordena pesquisas relacionadas à Medicina de Família e 
Comunidade ou à Atenção Primária à Saúde

2.  Produz um artigo científi co.
3.  Atua como gestor em níveis superiores de organizações de saúde.
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Medicina de Família e Comunidade

A medicina de família e comunidade (MFC) é defi nida como a especialidade médica 
que presta assistência à saúde, de forma continuada, integral e abrangente, às pessoas, às 
suas famílias e à comunidade. Para isso o profi ssional precisa ser um clínico qualifi cado, 
além de ser o coordenador do cuidado das pessoas que atende, seja na equipe de cuidados 
primários à saúde, seja nos demais níveis do sistema. Em resumo, podemos dizer que os 
princípios da medicina de família e comunidade são:

 O médico de família e comunidade é um clínico qualifi cado

 A atuação do médico de família e comunidade é infl uenciada pela comunidade

 O médico de família e comunidade é o recurso de uma população defi nida

 A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico de família e 
comunidade

Avaliação

Os processos de avaliação são importantes tanto para quem está aprendendo saber 
onde precisa melhorar quanto para o preceptor, que indicará um norte para esse objetivo. 
Através de avaliações periódicas é possível avaliar o domínio de competências essenciais; 
medir o progresso ao longo da formação; avaliar a aprendizagem do aluno; identifi car 
difi culdades e potencialidades do aluno; prover feedback sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno; avaliar o curso/disciplina e estabelecer padrões e qualidade. 

Em todos os cenários é importante que se ocorra uma avaliação adequada. Na 
residência, por exemplo, o processo de avaliação dos residentes de MFC devem estar 
presentes momentos de avaliação estruturada de supervisão de consultas e procedimentos. 
A resolução de 2006 da Comissão Nacional de Residência médica orienta que todos os 
programas de residência devam minimamente realizar avaliações trimestrais e manter 
registro dessas avaliações.

São métodos possíveis de avaliação: 

 Observação direta do preceptor

 Avaliação escrita
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 Avaliação no local de trabalho

 Mini-cex (mini clinical exame – trata-se de uma escala de classifi cação desenvolvida pelo 
American Board of Internal Medicina e consiste numa observação estruturada de diversos 
itens de habilidades e atitudes durante uma consulta e/ou procedimento, sendo seguida 
de feedback)

 CbD (case based discussion) – discussão baseada em casos clínicos

 Avaliação interpares

 Autoavaliação

 Avaliação da equipe

 Avaliação de pacientes

 Avaliação 360° (realizada por múltiplas fontes, como pares, pacientes, preceptor, outros 
membros da equipe, etc.)

Competências Esperadas dos Médicos de 
Família e Comunidade

 Faz parte das competências esperadas dos médicos de família e comunidade:

 Ser capaz de atuar no cotidiano de serviços de atenção primária

 Desenvolver uma abordagem centrada na pessoa

 Demonstrar habilidades clínicas consistentes e sufi cientes à resolução das situações 
mais comuns em sua prática

 Pautar-se por uma prática que valorize uma visão integral das pessoas

 Agregar às práticas cotidianas uma orientação comunitária

 Priorizar um modelo holístico em sua concepção das circunstâncias do serviço
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Pesquisa médica

No cotidiano do médico de família e comunidade com atuação clínica, o contato
direto com pesquisa  pode aparentemente ser distante, mas o domínio de algumas 
ferramentas pode ser utilizado em vários momentos, dentre eles a  leitura crítica de artigos 
científi cos, que  permite avaliar a qualidade da informação e como ela se aplica (ou não) 
ao dia a dia clínico. A pesquisa deve obedecer ao método científi co e responder às dúvidas 
clínicas, sendo que a abordagem pode ser qualitativa ou quantitativa. A pesquisa quantitativa, 
originada no pensamento positivista lógico, enfatiza o raciocínio dedutivo, as regras da 
lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Já a pesquisa qualitativa tem 
por objetivo compreender os signifi cados, os valores, as concepções e as relações sociais 
implicados no processo saúde-doença. A metodologia qualitativa está apta a responder a 
questões sobre os signifi cados, os sentidos, os tipos de relações estabelecidas e os valores 
que orientam as práticas sociais. Um dos pressupostos da pesquisa qualitativa é o de que 
a realidade é uma construção social, ou seja, ela é sempre uma visão parcial, a partir de um 
determinado ponto de vista e momento histórico. 

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de 
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Gestão e Organização do Processo de Trabalho

A gestão na APS é um tema complexo e que envolve a discussão de vários pontos do 
processo de trabalho. Destacaremos nesse estudo:

 Territorialização; 

 Diagnóstico de saúde da comunidade e da demanda; 

 Abordagem comunitária (atenção domiciliar, grupos com a comunidade); 

 Planejamento;

 Participação popular e controle social;

 Vigilância em Saúde (epidemiológica, ambiental e sanitária);

 Gerenciamento nas Unidades;

 Indicadores e indicadores de internação hospitalar por condições sensíveis à APS;

 Gestão do Acesso;

 Tomando decisão compartilhada;

 Telessaúde;

 Pessoas que consultam frequentemente e pessoas difíceis.

Territorialização

Territorialização é um processo necessário para a implantação de cada equipe de ESF 
no Brasil. Trata da delimitação espacial geográfi ca. É uma ferramenta de estratégia rápida 
para reconhecimento, identifi cação e responsabilização sanitária de uma determinada área 
para, em seguida, estabelecer relacionamento horizontal e vertical com outros serviços 
subjacentes.

Área de abrangência então delimitada geografi camente determina a responsabilidade 
Sanitária de uma ESF. Reforça o diagnóstico comunitário se há associação com ferramentas 
de abordagem familiar. Permite que as necessidades e os problemas dos grupos sejam 
defi nidos, possibilitando o estabelecimento de ações apropriadas e resolutivas.

É uma condição para a obtenção e análise de informações sobre as condições de vida 
e saúde da população por meio da qual se poderá compreender os contextos em todos os 
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níveis das atividades humanas (econômico, sócio e cultural). 

Integra o planejamento estratégico situacional que é ferramenta básica da vigilância 
em saúde.

Quanto maior a cobertura do território pelo Saúde da Família, maior a probabilidade de 
acompanhamento, validação e avaliação dos indicadores de saúde mais representativo. Há 
também maior resolubilidade dos problemas na área da saúde.

Diagnóstico de Saúde da Comunidade

Informações confi áveis e atualizadas sobre os determinantes das condições de saúde 
da Comunidade permitem aos gestores e profi ssionais da Saúde:

 planejar, avaliar e monitorar os serviços de saúde orientados por dados que refl etem a 
realidade local,

 fazer a provisão de serviços e recursos, de pessoal e de equipamentos, de medicamentos 
e demais insumos usados para prevenção de doenças, diagnóstico terapêutico e de 
reabilitação.

Diagnóstico de saúde da comunidade segue um tipo de estudo transversal, em que as 
variáveis de desfecho e de exposição são coletadas em um mesmo momento. 

A elaboração do diagnóstico comunitário é uma ferramenta relevante para o processo 
de planejamento de ações de saúde dos territórios.

O Diagnóstico da Demanda é uma ferramenta útil para defi nir o padrão de morbidade, 
o perfi l do usuário, as informações sobre assistência à saúde, características do atendimento 
e da prática dos Profi ssionais de Saúde.

Abordagem Comunitária 

Ocorre quando o profi ssional de saúde extrapola o território normativo, saindo dos 
consultórios, da unidade e sala de aula. As ações a serem desenvolvidas são:

Territorialização

 Análise da situação

 Diagnóstico de saúde da comunidade
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 Planejamento

 Educação popular

 Abordagem Comunitária em situações especiais

 Visita domiciliar e atenção domiciliar

 Grupos operativos e educativos 

 Participação social/conselho

 Defi nição e descrição do território

 Análise da clientela adscrita 

 Análise da situação

 Diagnóstico de saúde da Comunidade.

A atenção domiciliar e a realização de grupos (de educação em saúde ou terapêuticos) 
com a comunidade são partes do processo de trabalho realizadas na comunidade que podem 
e devem ser planejados e avaliados a partir dos indicadores de saúde dessa população.

Planejamento das Ações 

O planejamento das ações em APS deve ocorrer após a territorialização e após a 
elaboração do diagnóstico de saúde da comunidade. Antecipa a ação e permite refl exão 
sobre as consequências. Também empodera e envolve os outros atores envolvidos para que 
se comprometam com a ação. 

Os métodos utilizados podem ser:

 Planejamento estratégico situacional

 Estimativa rápida participativa

 Método Altadir de planifi cação popular

Participação Popular

É o caminho que favorece às pessoas a apresentação de suas opiniões e exposição de 
suas necessidades. É um dos princípios organizativos do SUS. 
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A participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças  sociais 
desenvolvem para infl uenciar a formulação, a execução , a fi scalização e a avaliação das 
políticas públicas e/ou serviços básicos na área social.

A Constituição Federal Brasileira estabeleceu mecanismos para a participação popular 
na formulação, na administração e no monitoramento das políticas sociais. 

A Política Nacional de Atenção Básica estabeleceu o estímulo à participação do usuário 
no exercício do controle social.

Em 1999 foram criados os Conselhos e as conferências de saúde nos níveis federal, 
estadual e municipal.

A participação social na área da saúde também é conhecida como controle social.

Controle Social

É a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações 
de Gestão Pública. Possibilita que o Estado esteja a serviço das necessidades do povo. No 
SUS, como forma de participação e controle social, existem os Conselhos de Saúde que tem 
o papel de propor e controlar a execução da política de saúde e as Conferências que devem 
acontecer em: Municipal, Estadual, Leandro

Vigilância em Saúde

Trata das ações de vigilância em saúde que auxiliam nos processos de diagnóstico e 
de intervenção dos indivíduos e da coletividade. Contribuem na avaliação dos serviços.

A vigilância em saúde é uma forma de pensar e agir com o objetivo de analisar 
permanentemente a situação de diagnóstico da população e a organização, execução 
de práticas de saúde adequadas, enfrentamento dos problemas existentes por meio de 
ações de vigilância a saúde, de promoção, de prevenção e de controle de doenças e 
agravos à saúde.

Organiza-se em três núcleos:

 Vigilância Epidemiológica: ferramenta útil para identifi car a rede de causas e determinantes 
do processo saúde-doença. Operacionalizam a noção de risco com a identifi cação de 
fatores de risco envolvidos na determinação das doenças infecto-contagiosas, crônico 
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degenerativas e mortes por causas externas. Envolve a Vigilância em Saúde do Trabalhador, 
dos Nascidos Vivos, de Óbitos Gerais especialmente óbitos infantil, fetal e materno.   

 Vigilância Ambiental Em Saúde: importante devido a relação entre ambiente e saúde. 
Intervém em fatores biológicos, como vetores, hospedeiros, reservatórios e animais 
peçonhentos e fatores não biológicos como a água, ar, solo, contaminantes ambientais 
desastres naturais e acidentes com produtos perigosos.

 Vigilância sanitária: conjunto de estratégias institucionais, administrativas, programáticas 
e sociais integradas e orientadas por políticas públicas de saúde que se determina eliminar 
ou prevenir, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente. Abrange o controle dos bens de consumo e o controle 
da prestação de serviços. É importante que a equipe de saúde da família se reconheça 
como agente de vigilância, utilizando os dados obtidos para análise da situação de saúde 
e priorizando a solução dos problemas mais frequentes a partir do diagnóstico em saúde, 
programação e implementação das atividades.

O médico de família e comunidade e a equipe devem:

 Garantir a integralidade por meio de promoção e de prevenção e pela realização de ações 
programáticas 

 Realizar busca ativa e notifi cação das doenças e agravos de notifi cação compulsória e de 
outros agravos

 Participar do planejamento e da avaliação das ações.

Gerenciamento de Unidade de Saúde

Na nova Política Nacional de Atenção Básica, o gerente passa formalmente a integrar 
a APS. Esse profi ssional participa pouco do planejamento de ações. Muitos gerentes são 
médicos, enfermeiros, dentistas e outros profi ssionais da área da saúde e não tem formação 
em gestão. O gerente deve desenvolver relacionamentos interpessoais, organizar uma 
agenda de prioridades pactuadas e estabelecer uma rede de relacionamentos dentro e fora 
da unidade. 

Para suas ações de relacionamento interpessoal, governança e gestão de pessoas, 
deve desenvolver a capacidade de liderança junto a sua equipe e população, estabelecer 
uma rede de contatos relacionamentos com todos os níveis da gestão superior, articular-se 
politicamente junto à comunidade. 
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Para desempenhar a gestão de processos de trabalho deve reconhecer legislações 
e normas técnicas relacionadas ao processo gerencial de UBS do SUS, manejar seu tempo 
de forma adequada, participar de estratégias de gestão participativa, contribuir para a 
geração de informação em saúde; monitorar o acesso aos serviços oferecidos pela UBS de 
forma a garantir o cumprimento dos princípios do SUS, da carteira de serviços local e das 
atribuições profi ssionais, realizar processos de apoio logístico de forma a garantir o bom 
funcionamento da UBS. 

O seu bom desempenho na área de educação permanente exige a busca de melhoria 
contínua dos processos de trabalho.

Indicadores

Indicador é uma variável ou um parâmetro que pode medir alterações, direta ou 
indiretamente, de um fenômeno de forma válida, sensível e específi ca.

O uso de indicadores é importante para mensurar estrutura, processos e resultados de 
sistemas e serviços de saúde.

O processo de construção e de defi nição dos indicadores deve ser sempre apoiado por 
evidências científi cas e realizado de maneira transparente.

Um bom sistema de monitoramento dos indicadores na APS deve considerar várias 
dimensões.

Indicadores da atividade hospitalar são utilizados como medida de efetividade na APS 
por signifi car o que se evita de internações ou diminui a sua frequência.

Gestão do Acesso

O Acesso na APS ainda é insufi ciente. Acredita-se que uma carteira de serviços ajustada 
às necessidades da população pode melhorar a satisfação dos usuários com resolutividade. 
É preciso equilibrar a demanda programática e a espontânea com a capacidade dos serviços.

Para isso o MFC deve conhecer os diversos agendamentos em APS.

Se faz necessário caracterizar os perfi s de oferta e os perfi s da demanda, 
compreendendo a demanda espontânea e a demanda programada. Outro passo é moldar a 
demanda à capacidade da oferta. Para isso é necessário:
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1. Identifi car o modelo de agendamento

2. Maximizar a efetividade do agendamento

3. Reduzir o tempo de espera e a demora

4. Identifi car barreiras ao acesso

5. Avaliar as intervenções

As mudanças devem contar com o apoio da equipe e da comunidade.

Para medir a oferta deve-se identifi car:

1. Quanto tempo cada profi ssional dedica às consultas por dia

2. Quantas consultas cada um atendepor dia

3. Quantos dias do ano são trabalhados

Para medir a demanda deve-se identifi car:

1. A intensidade de uso: número de consultas por habitante por ano

2. A intensidade de uso repetido ou taxa de consultas – média de consultas por usuário por 
ano

3. Extensão de uso: número de usuários da população adscrita que consultaram com um 
profi ssional no ano

4. Pressão assistencial: número de consultas ofertadas por dia

5. Rotação: número de usuários novos atendidos diariamente pelo profi ssional.

O tempo de espera e a demora, quando elevados constituem barreira não fi nanceira 
ao sistema de saúde traduzida pelo trabalho que a equipe não conseguiu fi nalizar no 
dia. É recomendado reduzir a demanda desnecessária utilizando formas alternativas de 
atendimento.

Muito se tem falado em acesso avançado que propõe a eliminação da distinção de 
consulta de urgência ou de segmento, oferecendo a consulta no mesmo dia, priorizando a 
longitudinalidade. Para ser possível tal implantação é necessário perfi l de liderança, apoio 
clínico e administrativo.
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Tomando Decisões Compartilhadas

A decisão compartilhada é o processo em que o médico e o paciente decidem juntos 
sobre exames, tratamentos e suporte. A participação do paciente na elaboração de seu plano 
terapêutico está ligada à melhor adesão ao tratamento e a satisfação.

Telessaúde na APS

O uso de tecnologias da informação e comunicação é um dos recursos alternativos 
para a gestão do acesso na APS. Os principais tipos são:

 Teleconsulta – profi ssional e paciente

 Teleconsultoria – profi ssional e profi ssional

 Telediagnóstico – equipamento e profi ssional

 Telecirurgia – profi ssional, equipamento

 Telemonitoramento – serviços e dispositivo

 Teleeducação – repositório e aplicação/profi ssional

Pessoas que Consultam Frequentemente

A frequência com que as pessoas consultam o médico pode ser um problema quando 
considerada inadequada. Quando o número das consultas aumenta, sem estar relacionado 
com a gravidade da doença, criam uma carga de trabalho aparentemente desnecessária.

Pessoas Consideradas Difíceis

São aquelas que suscitam emoções negativas aos médicos e demais componentes 
da equipe. 

Gestão da clínica

A gestão da clínica depende do conhecimento da demanda.

A agenda deve organizar a demanda e não diminuí-la ou limitá-la.
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A agenda não deve ser verticalizada ou organizada por programas. Não deve discriminar 
casos agudos ou crônicos.

Uma agenda básica deve:

 Organizar o número de consultas disponíveis de forma compatível com a demanda

 Não setorizar ou verticalizar (separar por períodos ou por programas)

 Adaptar às variações da demanda

 Manter espaços entre as consultas para superação de atrasos

 Alterar agenda complementar entre médico e enfermeiro

 Individualizar o tempo de consulta. Reservar maior parte para consultas rápidas, deixando 
espaço para algumas consultas demoradas.

A maioria dos pacientes difíceis são hiperutilizadores, mas nem todos os hiperutilizadores 
são difíceis. Até 80% das consultas são consumidas por 20% da população. Não há critérios 
bem defi nidos para os hiperutilizadores. É importante conhecer essa população por meio 
dos registros no prontuário ou nas pesquisas científi cas. São predominantemente mulheres. 
Além de maior número de consultas, maior número de internações hospitalares. Diagnósticos: 
psiquiátricos, crônicos, gestação e problemas frequentes nas crianças.

Não há uma única forma de lidar com o hiperutilizador. Não funciona limitar o acesso. 
Muitas vezes o esgotamento da demanda, agendando um horário fi xo semanal ou diário 
pode ser a melhor estratégia. Aplicar a abordagem centrada na pessoa.

Tarefas da gestão da Clínica: convencer quem não utiliza a Unidade a comparecer e 
convencer quem utiliza muito, ir pouco.

Sistemas de avaliação de qualidade ou de resultado que medem apenas a quantidade 
de exames são inadequados. Estimulam a hiperutilização e sua presença compensa a 
ausência dos poucos frequentadores.

Uma boa habilidade para qualifi car a gestão da clínica é a gestão do tempo. A medida 
aceitável de tempo gasto em consulta é de 15 minutos. Mas enrijecer o tempo de duração da 
consulta não é adequado. Quanto mais tempo o profi ssional fi ca na Unidade, melhor.  Quanto 
mais tempo a Unidade permanecer com a mesa organização e gestão da urgência, maior a 
satisfação do paciente.
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Conceito

Trabalho em equipe pode ser defi nido como conjunto de pessoas com conhecimentos 
diversos que se unem em prol de objetivos comuns.

Atributos indispensáveis para o trabalho em equipe:

 valorização da opinião dos membros da equipe

 habilidade de comunicação e de negociação em grupo

 elaboração de um plano de ação bem defi nido com apresentação das ideias próprias

 discussão dos casos entre o grupo

 saber ouvir 

 ser curioso

Diferença entre chefe e líder

A diferença conceitual de chefe e líder é relevante na estrutura de propostas de 
trabalho em equipe. Numa equipe espera-se que tenha um líder que saiba ouvir, que seja 
flexível, honesto, que transmita confi ança, que esteja comprometido, que respeite todos os 
membros da equipe, que seja uma pessoa encorajadora, que seja um bom exemplo, que 
saiba delegar funções e administrar conflitos.

Difi culdades para um trabalho em equipe:

Entre os principais difi culdades do trabalho em equipe estão:

 a falta de capacitação

 a falta de experiência dos Profi ssionais de Saúde na APS

 a falta de habilidade para liderança 

 os conflitos entre os membros da equipe 

 difi culdades de comunicação entre os membros
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 rotatividade dos profi ssionais da equipe

 supervisão e acompanhamento inadequados ou insufi cientes por parte da gestão do 
serviço.

Delegar

Delegar uma tarefa consiste em atribuir a execução da mesma a outra pessoa, que 
terá liberdade para executá-la. O líder que delega se mantém como principal responsável 
pela tarefa. Mantém o acompanhamento na execução. Delegar tarefas qualifi ca o trabalho 
multiprofi ssional.  Decisões estratégicas de longo prazo, questões confi denciais e atos 
privativos de cada profi ssão não devem ser delegados. 

Conflitos

No trabalho em equipe é muito comum a ocorrência de conflitos. Falhas na 
comunicação, intrigas, ansiedade, frustrações, luta pelo poder, choque de interesse podem 
provocar conflitos e tornar o ambiente improdutivo.

O líder da equipe deve ser capaz de administrar esses conflitos através de comunicação 
efi caz, imparcial e com bom uso de feedback, transformando situações conflituosas em 
estímulos que motivam os membros da equipe a rever posições ou decisões tomadas, 
objetivando melhor solução.

Reuniões participativas

A realização de reuniões participativas melhora a ambiência. Possibilitar e estimular 
a participação de todos os componentes da equipe eleva a sua autoestima, aumentando 
o comprometimento e interesse geral. Como consequência, há uma maior exposição dos 
problemas, o que favorece a maior resolução dos mesmos.
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Desafi os para o trabalho em equipe

 Mudar a cultura da organização vertical do trabalho

 Preservar a autonomia de cada membro

 Aceitar a flexibilidade dos diferentes poderes

 Mediar conflitos

 Promover a participação de todos

 Escuta

 Divisão de tarefas

O trabalho em equipe na APS

Uma das premissas para a qualidade da assistência à saúde na APS é o trabalho 
em equipe. Temos a equipe mínima, que pode ser a equipe da ESF composta por médico, 
enfermeira, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, ou equipes mínimas 
com outras diferentes composições, dependendo da política de saúde determinante. Pode-se 
acrescentar a equipe de saúde bucal e diversas outras equipes multiprofi ssionais de apoio, 
com processos de trabalho característicos.

Todos os membros das equipes têm atribuições em comuns, que podem ser 
executadas por todos. Cada categoria profi ssional que compõem as equipes têm atribuições 
específi cas, sendo várias, privativas de cada profi ssão.

Tipos de trabalho em equipe

Trabalho em equipe multiprofi ssional:

Há a justaposição dos saberes de várias disciplinas diferentes de um mesmo nível 
que não estão necessariamente trabalhando em um projeto único nem de forma integrada 
ou coordenada.

Trabalho em equipe pluridisciplinar:

Há a justaposição dos saberes de várias disciplinas diferentes de um mesmo 
nível trabalhando com objetivos comuns que podem cooperar entre si, mas de forma 
descoordenada.
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Trabalho em equipe transdisciplinar:

Há uma integração das disciplinas de um campo particular para uma premissa geral 
compartilhada. Há uma tendência de horizontalização das relações interdisciplinares. 

Trabalho em equipe interdisciplinar:

Há várias disciplinas diferentes e de níveis diversos, trocando experiências de forma 
integrada e coordenada, com objetivo comum.

Matriciamento ou equipe matricial

É uma forma de trabalho em equipe integrado, que objetiva a resolutividade da atenção 
e a integralidade do cuidado. É um tipo de trabalho interdisciplinar que se caracteriza nas 
dimensões técnico-pedagógica e assistencial . 

O trabalho conjunto da equipe do NASF (Núcleo de Apoio ao Saúde da Família) com 
as equipes de ESF ou da Atenção Básica constitui um modelo de Apoio Matricial. Esse 
processo de trabalho se caracteriza pelo suporte realizado por profi ssionais de diversas 
áreas especializadas à equipe de Saúde da Família, com o intuito de ampliar o campo de 
atuação e qualifi car as ações, funcionando como um escopo à demanda e aumentando a 
resolutividade da assistência à saúde.

Na dimensão técnico-pedagógica há compartilhamento de saberes e práticas entre as 
equipes, com vistas à educação permanente da equipe de saúde da família. 

Na dimensão assistencial do apoio matricial há intervenções diretas dos profi ssionais 
do NASF com os usuários, tais como atendimentos individuais ou atividades coletivas 
específi cas de cada categoria que o compõe.
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Dicas

Considerando as competências necessárias para o Médico de Família e 
Comunidade relacionadas ao Trabalho em Equipe, destacamos o que esse especialista 
deve saber:

 A importante contribuição do trabalho em equipe no manejo do cuidado. 

 A necessidade de trabalho em equipe para lidar com a complexidade do processo 

de saúde e adoecimento.

 Que a construção de projetos terapêutic os pode necessitar do trabalho numa 

forma compartilhada.

 O matriciamento é uma forma de trabalho em equipe multiprofi ssional que atua 

de forma integrada, com compartilhamento de saberes. Seja na Assistência, por 

meio de consultas compartilhadas, seja no âmbito técnico pedagógico, por meio 

da educação permanente.

 O MFC atua junto com a equipe no reconhecimento das necessidades de saúde 

da sua comunidade.

 A participação de todos os membros da equipe é necessária para a elaboração de 

planejamentos estratégicos comunicativos.

 Não é adequada uma hierarquização vertical.

 A organização do trabalho com base em relacionamentos horizontais, sem 

subordinados, é estratégico.

 Gestão da mediação de conflitos.

 Reconhecer as difi culdades e desafi os do trabalho em equipe.

 Identifi car quais são as atribuições comuns a todos os integrantes da equipe e 

quais são específi cas de cada categoria profi ssional. 
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Avaliação da Qualidade E Auditoria

Conforme o Currículo Baseado em Competências, o Médico de Família e Comunidade 
(MFC) deve conhecer os programas de avaliação e auditoria a que está submetido e saber 
selecionar indicadores relevantes para avaliação da prática no âmbito individual, familiar e 
comunitário. 

É desejável ainda que saiba determinar um conjunto de indicadores, monitorar e 
planejar sua prática de acordo com os resultados e quando necessário, construir, junto com 
a equipe, mecanismos de avaliação do trabalho, tanto individuais como coletivos.

Governança Clínica

Nesse sentido, criar mecanismos que sistematizem de maneira efi ciente a atuação 
clínica é uma estratégia importante, especialmente em relação a governança clínica, que 
possui as seguintes dimensões, sistematizadas em Gusso (2019): 1. Auditoria clínica; 2. 
Gerenciamento de risco; 3. Efetividade e efi ciência clínica; 4. Comunicação assistencial; 
5. Responsabilidade e transparência; 6. Gestão de pessoas; e 7. Pesquisa operacional. 
Para se alcançar tais dimensões, a produção de um prontuário claro, conciso e lógico é 
a principal condição para a efetivação da governança clínica em suas sete dimensões.

Garantindo-se que os registros do prontuário estejam adequados, como documento 
que recepciona as informações inerentes ao paciente, este deve servir aos usuários, às 
equipes de atenção à saúde e ao próprio sistema, e por que não também à sociedade. O 
prontuário, além do acompanhamento clínico do paciente, também pode subsidiar consultas, 
avaliações, ensino, pesquisa, auditoria, estatística médico-hospitalar, sindicâncias, evidência 
de que o paciente recebeu atenção e conduta adequada, investigação epidemiológica, 
subsidio a processos éticos e legais, etc.

Auditoria Clínica 

A auditoria clínica tem como principal instrumento, o prontuário do paciente. A partir 
da identifi cação de determinado problema, são defi nidos critérios e parâmetros de qualidade 
a serem buscados com o levantamento de informações, análise comparada de desempenho 
e proposição de melhoria contínua. Isso por que, a auditoria também deve ter um condão 
educativo e buscar sistematicamente a qualidade do cuidado.
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Como o prontuário é um instrumento primordial na auditoria, irregularidades em 
seu preenchimento, podem ocasionar além de conduta clínica inadequada, também 
obstaculizar pesquisas, medicina preventiva ou mesmo gerar problemas na condução das 
atividades do auditor.

Importa destacar que a auditoria também é um importante mecanismo de avaliação 
da funcionalidade de centrais regulatórias de assistência ou centrais de teleconsultoria, ou 
mesmo de avaliação de Médicos de Família e Comunidade e respectivo desempenho. Este 
processo de avaliação pode apurar registros de relatórios de produção ou de referenciação, 
fi chas clínicas, registros informatizados, apuração de satisfação dos usuários, análise e 
comparação de casos, visita a unidades de saúde e reconhecimento de processos de 
trabalho. Em qualquer caso, o que se busca é o alcance de melhorias nos padrões de 
cuidado, nas aptidões e na própria formação em serviço.

Vale destacar a relevância em se utilizar linhas guias de orientação e protocolos 
clínicos, o que inclusive, facilita a adoção de análise qualitativa e quantitativa de casos, que a 
partir de observações adequadas de dados e processos, poderão subsidiar os profi ssionais 
a adotarem decisões mais acertadas ou aperfeiçoarem planos de ação. Não obstante 
ser importante a construção e divulgação de normas de orientação, não basta para se 
identifi car a mudança na prática diária. Verifi ca-se que a formação médica contínua em 
pequenos grupos de atividades interpessoais, com encontros periódicos e que discutem 
casos e problemas comuns no âmbito da Medicina de Família promovem resultados mais 
efetivos em relação a educação médica continuada.

Indicadores de Desempenho

Indicadores de desempenho devem ser conhecidos pelos médicos de família e serem 
adaptáveis, caso a sua interpretação indique necessidade de revisão da sua constituição e 
dos próprios parâmetros de construção. 

O que são e como são compostos os indicadores?

Para contextualizar esta matéria, vamos utilizar um exemplo: se o número médio de 
consultas realizadas por determinada equipe de saúde em uma certa Unidade de Saúde foi oito, 
pode-se dizer que temos um dado, uma informação ou um indicador? A resposta é: depende.

O mesmo exemplo pode ser utilizado para medir por exemplo, consultas de pré-
natal ofertadas para gestantes de certo território. Como é fundamental esta ação para o 
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acompanhamento destas, pode-se dizer que o monitoramento deste número é necessário e 
se refere a um indicador. 

Se a fi nalidade não está relacionada com a situação narrada ou caso semelhante, 
talvez um profi ssional de qualquer parte do sistema de saúde, considere esta unidade como 
uma informação, ao passo que o número em si, 08 (oito) não passa de apenas um dado. 

Para viabilizar a compreensão e distinção entre dado, informação e indicadores, 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), construiu o seguinte quadro comparativo, citado por 
Gusso (2019):

Dados Informações Indicadores

Informações disponíveis, 
mas ainda não organizadas 
ou manipuladas

Dados que já passaram 
por um primeiro nível de 
organização

Manipulados 
matematicamente por meio 
de fórmulas

Sem foco na gestão Com foco abrangente e 
dispersivo

Com foco no que é  relevante

Abundantes e armazenados 
em sua totalidade

Selecionadas em formato de 
telas ou relatórios

Parametrizados em formato 
de gráfi cos lineares

Viabilizados por meio de 
coleta de dados

Viabilizadas por meio de 
softwares gerenciais

Viabilizados por meio de 
contagem

Fonte: GUSSO, 2019.

Com estas características um indicador é uma medida quantitativa ou qualitativa 
que expressa o desempenho de um processo, em termos de efi ciência, efi cácia ou nível 
de satisfação e que, em geral, permite acompanhar sua evolução ao longo do tempo 
e compará-lo com outras organizações. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
citada por Gusso (2019), um indicador pode ser considerado como uma variável ou 
parâmetro que pode medir alterações de um fenômeno de forma válida, sensível e 
específi ca.

Os componentes básicos de um indicador são:

 Medida. Grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classifi car as características, os 
resultados e as consequências dos produtos, processos ou sistemas.

 Fórmula. Padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo.
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 Índice (número). Valor de um indicador em determinado momento.

 Padrão de comparação. Índice arbitrário e aceitável para uma avaliação comparativa de 
padrão de cumprimento.

 Meta. Índice (número) orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação 
a ser alcançado durante certo período.

No contexto do estudo, indicadores podem ser utilizados no processo de avaliação de 
sistemas, serviços e de atuação individual ou coletiva, diretamente pelo Médico de Família 
ou este ser submetido a programas de avaliação específi co, para o qual deverá conhecer os 
indicadores utilizados e sua respectiva composição. De qualquer sorte, em ambos casos, 
trata-se de processo de avaliação que, nos termos dos ensinamentos de Donabedian apud 
Gusso, 2019, toda avaliação tem como primeira função determinar o grau de cumprimento de 
um objetivo estabelecido. Isso signifi ca que, para avaliar, é preciso identifi car os elementos 
mais importantes do processo com vistas a promover o adequado monitoramento.

Ainda conforme os mesmos ensinos, as estruturas, os processos e os resultados estão 
interligados, sendo que boas estruturas facilitam bons processos, que, por sua vez, facilitam 
resultados positivos para os pacientes. Nesse sentido, o autor estabelece três dimensões 
para avaliação de serviços de saúde, na forma a seguir:

ESTRUTURA PROCESSOS RESULTADOS 

CONDIÇÕES DE PREPARO 
DO SERVIÇO 
• Força de trabalho, 

recursos humanos
• Treinamento 
• Legislações e normas 
• Infræ strutura 
• Condições 

econômicas

CONDIÇÕES DURANTE O 
SERVIÇO 
• Conformidade 

(diretriz, adequação a 
normas)

• Momento oportuno e 
adequado

• Equidade 
• Segurança 
• Centrado na pessoa

CONDIÇÕES APÓS O 
SERVIÇO 
• Mortalidade 
• Taxa de cura
• Internações sensíveis 
• Resolutividade 
• Recuperação 
• Satisfação 
• Efi ciência 

Fonte: GUSSO, 2019.

A estrutura inclui instalações, equipamentos e recursos fi nanceiros. Os processos 
apontam o caminho percorrido pelo paciente para chegar ao médico e os resultados refl etem 
os impactos da assistência na saúde da população.
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C ritérios a serem utilizados na defi nição de indicadores:

Critério O que signifi ca Perguntas para confi rmação

Validade

Capacidade de medir o que 
se pretende. Envolve ainda a 
sensibilidade (capacidade de 
detectar o fenômeno analisado) 
e a especifi cidade (capacidade 
de detectar apenas o fenômeno 
analisado)

Este(s) indicador(es) mede(m) 
realmente o que eu pretendo 
medir? Qual é o meu objetivo com 
ele(s)? Ele(s) mede(m) apenas 
o fenômeno que eu procuro 
identifi car?

Confi abilidade

Capacidade de reproduzir os 
mesmos resultados quando 
aplicado em condições similares. 
Envolve ainda a integridade ou 
completude (possuir dados 
completos) e a consistência 
interna (apresentar valores 
coerentes e não contraditórios)

Este indicador é confi ável? Tem 
dados completos? É coerente?

Mensurabilidade

Capacidade de basear-se em 
dados disponíveis ou fáceis de 
serem obtidos

Os dados para acompanhamento 
regular deste indicador são 
disponíveis? Consigo obter estes 
dados no período desejado?

Relevância
Capacidade de responder a 
prioridades de saúde

Este indicador mede algo 
realmente prioritário?

Custo-efetividade    

Os resultados justifi cam o 
investimento de tempo e recursos

Qual é o meu custo de 
obtenção dos dados para 
acompanhamento deste 
indicador? Vale a pena medi-lo?

Comparabilidade

Capacidade de permitir 
comparações e realização de 
benchmarking

Por meio deles consigo 
comparar o meu desempenho 
ou o desempenho do que estou 
medindo com outras referências?

Fonte: Gusso, 2019.
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A utilização de indicadores também tem sido associada a instituição de incentivos 
institucionais ou individuais, os quais procuram estabelecer processos de avaliação cujo 
objetivos são contratualizados entre todos os profi ssionais e tem gerado melhorias no uso 
de sistemas de informação e melhor avaliação do serviço ou cuidado prestado, subsidiando 
o monitoramento contínuo do processo de trabalho.

Os incentivos institucionais tem sido utilizados na melhoria de condições de trabalho 
em determinada unidade de saúde por exemplo, já o incentivo individual é conhecido como 
remuneração por desempenho, com modelos diversos de instrumentos destinado a apuração 
e pagamento. Mas em qualquer caso, os incentivos normalmente se associam a indicadores 
capazes de medir alterações em determinada condição, conforme objeto do programa e 
pactuação estabelecida entre os signatários. 

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo, LOPES, José Mauro Ceratti, DIAS, Lêda Chaves Dias , organizadores. 
Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e pratica. Porto Alegre: 
ARTMED, 2019, 7222 p. 
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Vigilância em Saúde

Introdução

O médico de família e comunidade cuida das pessoas, família e comunidade e, para 
tanto, deve observar a prevalência e a incidência de doenças em seu território de abrangência, 
de tal modo que ações de vigilância em saúde são imprescindíveis no atendimento individual 
ou coletivo. Não raras vezes o perfi l epidemiológico da comunidade é a principal informação 
que orientará a conduta do médico de família no atendimento clínico individual.

De outra maneira, informações extraídas dos sistemas de vigilância em saúde 
favorecem o diagnóstico da comunidade, viabilizando o conhecimento dos principais 
problemas que acometem a saúde da população e favorecendo o manejo adequado dos 
problemas de saúde pelo médico responsável.

Para uso dos dados de sistemas de informação faz-se necessário que a inserção 
dos mesmos aconteçam de maneira adequada e fi dedigna, sendo certo que o médico de 
família é um importante usuário do sistema, tanto no consumo de informações, quanto na 
alimentação dos dados para os serviços de vigilância e sistema de saúde. 

Vigilância em Saúde

Do ponto de vista conceitual, diferentes correntes caracterizam a vigilância em saúde: 
Vigilância em Saúde ou Vigilância da Saúde – análise de situação de saúde ou proposta de 
integração institucional entre vigilância epidemiológica e vigilância sanitária ou mesmo visão 
mais integral do processo saúde-doença, operando sobre determinantes dos problemas de 
saúde ou espaço da saúde e não da doença.

A vigilância em saúde se defi ne como forma de pensar e agir, objetivando a análise 
de situação de saúde e orientação para práticas de saúde adequadas, por meio de ações de 
vigilância, de promoção, de prevenção e de controle de doenças e agravos à saúde. Dessa 
forma, a vigilância busca respostas as demandas e problemas de saúde de maneira articulada 
e intersetorial que transcendem os espaços dos serviços de saúde.

Considerando o aspecto técnico-operacional, a vigilância em saúde reorienta o 
processo de trabalho na medida em que agrega aspectos sociais e políticos para além 
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dos limites geográficos de determinado território e com isso, busca orientar a definição 
de prioridades em relação às necessidades de saúde da comunidade. Nesse sentido, 
a vigilância em saúde necessita estar apoiada em três pilares fundamentais: território, 
problemas e práticas de saúde.

As características básicas da vigilância em saúde:

Intervenção sobre problemas de saúde – danos, riscos e/ou determinantes

Ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos

Operacionalização do conceito de risco

Articulação entre ações promocionais, preventivas e curativas

Atuação intersetorial

Ações sobre o território

Intervenção sob a forma de operações

Fonte: GUSSO/2019

Institucionalmente, os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e 
vigilância ambiental são organizados pela União, Estados e Municípios com respectivas 
funções e autonomia orgânica.

Vigilância Epidemiológica

A causalidade entre os determinantes do processo saúde-doença é o principal objeto 
de estudo da vigilância epidemiológica, destacando-se a noção de risco e dos próprios fatores 
de risco de determinada doença. 

Vigilância e controle de agravos

Se por um lado grandes avanços no controle de doenças transmissíveis foram 
observados por décadas, por outro, dengue, tuberculose e malária, por exemplo, ocupam 
grande parte da agenda de trabalho dos serviços de vigilância. Estudos constantes são 
realizados em busca de se reconhecer perfi l epidemiológico dos agravos, identifi car as 
melhores práticas e com isso, reduzir morbimortalidade, interromper cadeia de transmissão 
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de doenças e evitar intervenções desnecessárias que possam sujeitar a população a outros 
riscos.

Importante destacar um outro importante fator de intervenção da vigilância 
epidemiológica, pelo qual se identifi cam mortes por causas externas, doenças crônico-
degenerativas ou não transmissíveis, tais como neoplasias e diabetes que se relacionam com 
fatores comportamentais, como tabagismo, obesidade, alimentação sem frutas e hortaliças 
ou falta de atividade física.

Além disso agravos relacionados a vigilância em saúde do trabalhador demandam 
ações intersetoriais entre as vigilâncias, à promoção e a proteção da saúde do trabalhador, 
especialmente para se buscar a recuperação e reabilitação da sua saúde. Tais intervenções 
envolvem assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença 
profi ssional e do trabalho; participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos 
e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; informação ao trabalhador 
e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, 
doença profi ssional etc.

Para as doenças crônicas tem sido realizados inquéritos de fatores de risco e 
protetores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), importando destacar o inquérito 
nacional de fatores de risco para doenças crônicas e violências e o sistema de vigilância de 
fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL). Tais 
pesquisas qualifi cam informações sobre determinantes de saúde e qualifi cam as políticas 
de saúde, permitindo o planejamento de intervenções, bem como parcerias que viabilizam o 
enfrentamento de problemas de saúde.

Cabe destacar a importância do Sistema de Informação de Agravos de Notifi cação 
(SINAN) que possui extrema relevância no registro dos dados de agravos de notifi cação 
compulsória no Brasil. A alimentação do SINAN se dá, principalmente, a partir do 
preenchimento da fi cha de notifi cação individual, conforme lista nacional de doenças de 
notifi cação compulsória (LDNC), abaixo transcrita:
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Nº
DOENÇA OU AGRAVO 

(Ordem alfabética)

Periodicidade de notifi cação

Imediata (até 24 horas) para*
Semanal*

MS SES SMS

1

a) Acidente de trabalho com exposição a 
material biológico

      X

b) Acidente de trabalho: grave, fatal e em 
crianças e adolescentes

    X  

2 Acidente por animal peçonhento     X  

3
Acidente por animal potencialmente 
transmissor da raiva

    X  

4 Botulismo X X X  

5 Cólera X X X  

6 Coqueluche   X X  

7
a) Dengue - Casos       X

b) Dengue - Óbitos X X X  

8 Difteria   X X  

9 Doença de Chagas Aguda   X X  

10 Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)       X

11

a) Doença Invasiva por “Haemophilus 
Infl uenza”

  X X  

b) Doença Meningocócica e outras 
meningites

  X X  

12

Doenças com suspeita de disseminação 
intencional:
a) Antraz pneumônico
b)Tularemia
c) Varíola

X X X  
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Nº
DOENÇA OU AGRAVO 

(Ordem alfabética)

Periodicidade de notifi cação

Imediata (até 24 horas) para*
Semanal*

MS SES SMS

13

Doenças febris hemorrágicas 
emergentes/reemergentes:
a) Arenavírus
b) Ebola
c) Marburg
d) Lassa
e) Febre purpúrica brasileira

X X X  

14

a) Doença aguda pelo vírus Zika       X

b) Doença aguda pelo vírus Zika em 
gestante

  X X  

c) Óbito com suspeita de doença pelo 
vírus Zika

X X X  

15 Esquistossomose       X

16
Evento de Saúde Pública (ESP) que se 
constitua ameaça à saúde pública (ver 
defi nição no art. 2º desta portaria)

X X X  

17
Eventos adversos graves ou óbitos pós-
vacinação

X X X  

18 Febre Amarela X X X  

19

a) Febre de Chikungunya       X

b) Febre de Chikungunya em áreas sem 
transmissão

X X X  

c) Óbito com suspeita de Febre de 
Chikungunya

X X X  

20
Febre do Nilo Ocidental e outras 
arboviroses de importância em saúde 
pública

X X X  
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Nº
DOENÇA OU AGRAVO 

(Ordem alfabética)

Periodicidade de notifi cação

Imediata (até 24 horas) para*
Semanal*

MS SES SMS

21 Febre Maculosa e outras Riquetisioses X X X  

22 Febre Tifoide   X X  

23 Hanseníase       X

24 Hantavirose X X X  

25 Hepatites virais       X

26
HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da 
Imunodefi ciência Humana ou Síndrome 
da Imunodefi ciência Adquirida

      X

27
Infecção pelo HIV em gestante, parturiente 
ou puérpera e Criança exposta ao risco de 
transmissão vertical do HIV

      X

28
Infecção pelo Vírus da Imunodefi ciência 
Humana (HIV)

      X

29
Infl uenza humana produzida por novo 
subtipo viral

X X X  

30
Intoxicação Exógena (por substâncias 
químicas, incluindo agrotóxicos, gases 
tóxicos e metais pesados)

      X

31 Leishmaniose Tegumentar Americana       X

32 Leishmaniose Visceral       X

33 Leptospirose     X  

34
a) Malária na região amazônica       X

b) Malária na região extra Amazônica X X X  

35
Óbito:
a) Infantil
b) Materno

      X

36 Poliomielite por poliovirus selvagem X X X

37 Peste X X X  

38 Raiva humana X X X  
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Nº
DOENÇA OU AGRAVO 

(Ordem alfabética)

Periodicidade de notifi cação

Imediata (até 24 horas) para*
Semanal*

MS SES SMS

39 Síndrome da Rubéola Congênita X X X  

40
Doenças Exantemáticas:
a) Sarampo
b) Rubéola

X X X  

41

Sífi lis:
a) Adquirida
b) Congênita
c) Em gestante

      X

42 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda X X X  

43

Síndrome Respiratória Aguda Grave 
associada a Coronavírus
a) SARS-CoV
b) MERS- CoV

X X X  

44
Tétano:
a) Acidental
b) Neonatal

    X  

45 Toxoplasmose gestacional e congênita       X

46 Tuberculose     X

47 Varicela - caso grave internado ou óbito   X X  

48
a) Violência doméstica e/ou outras 
violências

    X

b) Violência sexual e tentativa de suicídio     X  

Fonte: BRASIL,  Ministério da Saúde. Lista nacional de doenças de notifi cação compulsória, 2017.

O formulário da fi cha de notifi cação individual deve ser preenchido por profi ssionais de 
saúde e responsáveis por estabelecimentos de saúde, devendo o médico estar familiarizado 
com a lista e os requisitos de preenchimento, pautando-se pela fi dedignidade e qualidade dos 
dados registrados.
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As informações extraídas do SINAN permitem explicações, magnitude e tendência de 
doenças de notifi cação, apontam riscos e permitem identifi car características epidemiológicas 
de determinada área ou população, favorecendo ações de planejamento, prevenção e controle.

Monitoramento das Estatísticas Vitais

A análise de nascimentos e óbitos também é objeto de trabalho da epidemiologia, 
nesse caso a descritiva. O médico de família e comunidade pode se valer de informações de 
nascimento e óbito para diagnóstico de situação de saúde da comunidade e na identifi cação 
de problemas subjacentes a partir de evento-sentinela, mesmo diante de limitação de 
indicadores de mortalidade em população pequena.

Os dois principais sistemas de informação que registra dados de estatísticas vitais da 
população brasileira são o Sistema de Informação de Nascidos-Vivos (SINASC), alimentado 
pela Declaração de Nascidos Vivos (DN) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), alimentado pela Declaração de Óbitos (DO), ambas de preenchimento obrigatório.

Declaração de Nascidos-Vivos

O SINASC é alimentado a partir do preenchimento individualizado da Declaração de 
Nascidos-vivo (DNV). O documento possui um único formato em âmbito nacional e apresenta 
dados referentes ao pré-natal, parto, mãe e recém-nascido (RN). A DN não é de preenchimento 
exclusivo do médico; também um membro da enfermagem da sala de parto ou berçário 
ou mesmo outra pessoa devidamente capacitada podem preenche-la, sendo dispensável a 
assinatura do médico ou responsável pelo RN.

Com vistas a reduzir casos de subnotifi cação dos nascimentos, o Ministério da Saúde 
orienta aos municípios que façam busca ativa de casos não declarados, envolvendo as 
equipes de atenção primária nesta ação. 

Com base nos dados consolidados do SINASC, informações que infl uenciam na 
política da saúde da mulher e da criança são utilizadas pela gestão do SUS, especialmente 
em relação ao perfi l de nascidos-vivos, fatores de risco, avaliação de serviços de saúde ou 
mesmo questões sociais decorrentes da análise da idade da mãe.

Frente a grande relevância do SINASC é extremamente importante que seu 
preenchimento observe as melhores práticas, e suas informações sejam valorizadas e 
confi áveis, de modo a permitir a tomada de decisões gerenciais e clínicas.
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Declaraçãode Óbito

O SIM é alimentado pela Declaração de Óbito (DO), cuja fi nalidade é o registro de óbitos 
que, além de permitir as análises estatísticas sobre mortalidade, também garante princípios 
de cidadania aos brasileiros. 

A notifi cação do óbito se faz pelo preenchimento e encaminhamento da DO gerada na 
fonte notifi cadora para a SMS e possui fl uxo e periodicidade defi nidas em âmbito nacional. 

É proibido qualquer enterramento sem certidão do registro do lugar do falecimento, a partir do 
atestado médico, ou na ausência do profissional, com a presença de duas pessoas qualifi cadas 
que tenham presenciado ou verifi cado a morte. Sendo assim, para todos os óbitos, inclusive 
os fetais ocorridos em domicílios ou estabelecimentos de saúde, deve ser preenchida a DO. 
Diferentemente do ocorre na DNV, no caso da DO o médico é o responsável por todas as 
informações lançadas, conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Os óbitos domiciliares de doentes crônicos acompanhados pela atenção primária, 
podem demandar a atuação do médico de família e comunidade na declaração do óbito, de 
tal modo que se faz necessário conhecer a legislação e regulamentos pertinentes à emissão 
da DO. Nos casos em que o médico de referência não possuir elementos para correlacionar o 
óbito ao quadro clínico registrado nos prontuários ou fi chas médicas, o Serviço de Verifi cação 
de Óbito (SVO) poderá atestar o óbito.

O preenchimento da DO apresenta melhora progressiva, de maneira que os registros 
do SIM estão mais consistentes. A proporção de causas mal defi nidas é um importante 
indicador de monitoramento do SIM e a qualidade depende fundamentalmente da atuação 
do médico.

Além de preservar o lançamento adequado de dados no SIM, outra importante ação da 
Vigilância em Saúde é a vigilância do óbito, que investiga os óbitos estratégicos ou prioritários, 
tais como infantis, fetais e maternos; isto por que é um importante indicador de qualidade 
dos serviços de saúde.

Vigilância dos Óbitos Infantil e Fetal

A mortalidade infantil apresentou importante redução no Brasil em decorrência da 
melhoria nos serviços de saúde, como a expansão da estratégia de saúde da família e melhora 
geral das condições sociais da população. Apesar disso, ainda é um desafi o para a sociedade 
como um todo, pois mortes precoces envolvem diversos fatores, e por serem evitáveis na 
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maioria dos casos, devem ser adequadamente investigadas, incluindo a subnotifi cação de 
óbitos, mais presente nas regiões norte e nordeste do País, seja por distância de cartórios, 
existência de cemitérios clandestinos ou mesmo desinformação. 

As etapas da vigilância dos óbitos infantil e fetal são apresentadas a seguir:

 Identifi cação do óbito: ocorre a partir da notifi cação de sua ocorrência por meio da 
declaração de óbito

 Aplicação dos critérios de inclusão/exclusão

 Investigação: é realizado o levantamento de dados do atendimento à gestante e à criança, 
para melhor compreensão dos problemas ocorridos e prevenção de novos casos. Ela 
pode ser iniciada pela entrevista domiciliar, ou pelo levantamento de dados nos serviços 
de saúde:

 Entrevista domiciliar: os dados coletados com a família contribuem com informações 
habitualmente não registradas nos prontuários, como difi culdades da família em 
perceber situações de risco à saúde e difi culdades de acesso aos serviços e ao 
tratamento indicado

 Levantamento de dados dos serviços de saúde: utilizando prontuários de UBS, dos 
serviços de urgência e do ambulatório de especialidades, prontuários hospitalares e 
laudos de necropsia/anatomopatológico

 Resumo, discussão e conclusão sobre o caso: após a investigação, a equipe de 
vigilância de óbitos e/ou o comitê deve promover discussões com todos os profi ssionais 
envolvidos na assistência da criança (atenção básica, atenção especializada, urgência, 
atenção hospitalar) para análise ampla e detalhada de cada caso

 Análise de evitabilidade: cada óbito deve ser avaliado utilizando o enfoque de evitabilidade, 
avaliando criticamente e promovendo uma refl exão conjunta sobre a prevenção do óbito 
pela ação dos serviços de saúde e/ou outras ações

 Identifi cação das medidas de prevenção/intervenção necessárias

Os Comitês de Prevenção a Óbitos Infantil e Fetal são órgãos educativos com atuação 
sigilosa cujas ações apontam necessidade de melhoria na assistência à saúde e nos registros 
sobre mortalidade e apontam intervenções para redução da mortalidade infantil e fetal. De tal 
modo, a integração das ações dos serviços de vigilância em saúde e assistência à saúde são 
imprescindíveis, para alcance de melhoria na organização do cuidado e na atuação da equipe 
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de saúde local no apoio à família, especialmente no controle dos fatores de risco ou mesmo 
na elaboração da perda.

Vigilância dos Óbitos Maternos

Também na vigilância dos óbitos maternos, o Brasil enfrenta problemas relacionados 
a subinformação de causas de óbitos e o sub-registro das declarações de óbito. As causas 
de morte decorrentes de gravidez, parto e puerpério estão entre as mais mal informadas 
nas DO. Os óbitos maternos e de mulheres em idade fértil, independentemente da causa 
declarada, são de investigação obrigatória.

Com a investigação efetiva dos óbitos, o número real dos óbitos maternos ou de mulheres 
em idade fértil é identifi cado e concede as informações necessárias para intervenções que 
evitam novas mortes. A investigação envolve além da identifi cação do óbito, a coleta de 
vários dados, como entrevista com familiares e registros de serviços de saúde.

Os prazos para envio das informações são: 48h para o serviço onde ocorreu o óbito ou 
o médico que emitiu a DO, contados da ocorrência do óbito, enviar ao gestor local do SIM e 30 
dias para a Secretaria Estadual de Saúde (SES) enviar ao MS, após as Secretarias Municipais 
de Saúde processarem os dados a partir do recebimento da primeira via da DO.

Assim como os comitês de investigação dos óbitos infantis e fetal, também os 
Comitês de Morte Materna, possuem caráter educativo com atuação sigilosa não coercitiva 
ou punitiva. 

Além do SIM, outros sistemas de informação possuem relevância no monitoramento 
da situação de saúde, entre os quais o Sistema de Informação Hospitalar (SIH); o Sistema de 
Informação Ambulatorial (SIA) e o Sistema de Vigilância Alimentar (SISVAN)

Vigilância Ambiental em Saúde

A conscientização sobre a importância do meio ambiente levou a uma maior valorização 
da vigilância ambiental, cuja previsão legal está na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e deve 
ser pautada na prevenção ou a redução da exposição humana a fatores ambientais prejudiciais 
à saúde, como vetores, hospedeiros, reservatórios e animais peçonhentos, bem como em 
fatores não biológicos, como a água, o ar, o solo, os contaminantes ambientais, os desastres 
naturais e os acidentes com produtos perigosos, apoiadas no reconhecimento da relação entre 
os possíveis riscos existentes nesses fatores e seus efeitos adversos sobre a saúde. 
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Na territorialização realizada pelas Equipes de Saúde da Família também deve acontecer 
a identifi cação dos riscos ambientais a que a comunidade está exposta de maneira que a 
integração dessa atividade com os serviços de vigilância ambiental qualifi ca o diagnóstico e 
garante mais efetividade no controle ambiental.

Ações que envolvem a qualidade da água, o destino dos resíduos, a poluição, 
contaminantes ambientais, desmatamentos, entre outros, são todas objeto de atuação 
intersetorial da vigilância ambiental.

Vigilância Sanitária

A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de estratégias institucionais, 
administrativas, programáticas e sociais, integradas e orientadas por políticas públicas que 
se destinam a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e os processos, da produção ao 
consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde.

Integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde

A integração entre os serviços de Vigilância em Saúde e as equipes de atenção à saúde 
são fundamentais, de tal modo que os profi ssionais das equipes de saúde se sintam como 
agentes de vigilância, promovendo a identifi cação dos riscos nos territórios, discutindo com 
a população as condições para contorná-los.

A análise de situação de saúde da comunidade deve também ser utilizada pela equipe 
de saúde da família utilizando-se de ferramentas de vigilância, das características sociais, 
econômicas, culturais, demográfi cas e epidemiológicas do território. Tal medida favorecerá a 
programação de atividades de atenção a saúde observando-se os riscos à saúde e priorizando 
atuação que foque em problemas mais frequentes.

Como agente de vigilância os profi ssionais da Atenção Primária também devem realizar 
busca ativa e notifi cação de doenças e agravos de maneira coordenada com os serviços de 
vigilância, de modo a evitar redundância de atividades. Pode-se relacionar como atribuições 
do médico nas ações de vigilância em Saúde: 
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 Diagnosticar, notifi car e tratar precocemente os agravos/doenças, conforme orientações 
da VS

 Solicitar exames complementares, quando necessário

 Realizar tratamento imediato e adequado, de acordo com esquema terapêutico defi nido 
pela VS

 Referenciar, quando necessário, os casos graves para a unidade de referência, respeitando 
os fl uxos locais e mantendo-se responsável pelo acompanhamento do caso

 Realizar assistência domiciliar, quando necessário

 Orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e agentes de controle de endemias 
para o acompanhamento dos casos em tratamento e/ou tratamento supervisionado

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe 
quanto à prevenção, ao manejo do tratamento, às ações de vigilância epidemiológica e 
ao controle das doenças

 Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes às 
doenças/agravos na área de atuação da UBS para analisar os dados e propor possíveis 
intervenções

 

Outra vertente de atuação conjunta entre a Atenção Primária e a Vigilância em 
Saúde é a promoção da saúde, cuja finalidade é a redução de situações de vulnerabilidade, 
busca da equidade e incorporação da participação social na gestão das políticas 
públicas. A Política Nacional de Promoção da Saúde prevê que a organização da atenção 
e do cuidado deve envolver ações e serviços que operem sobre os determinantes do 
adoecer e que vão além dos muros das unidades de saúde e do próprio sistema de saúde. 
Podemos citar modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 
lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais, como objeto de atuação da promoção 
da saúde. Nesse sentido, ações de promoção envolvem orientações para alimentação 
saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução 
da morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas, redução da 
morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura 
da paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável.  
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Problemas médicos inexplicáveis

O manejo de problemas médicos inexplicáveis exige que se tenha uma forte relação 
com o paciente e é preciso centrar no conhecimento e nas opiniões que o paciente tem a 
respeito de sua doença. É necessário reconhecer suas preocupações para, na sequência, 
poder negociar o tratamento. No Medicina Ambulatorial existe uma tabela que mostra as 
atitudes que pioram o tratamento dos pacientes somatizadores. São elas:  Dizer “você não 
tem nada”; preocupar-se demais com a remissão dos sintomas, pois os pacientes não querem 
necessariamente alívio do sintoma, mas com certeza buscam a compreensão; desafi ar o 
paciente; explicar prematuramente que os sintomas são emocionais; e informar diagnósticos 
orgânicos quando eles não existem.

São dicas preciosas não se focar na remissão dos sintomas (já que muitas vezes o 
sintoma não irá desaparecer) nem se encaminhar indiscriminadamente para especialidades 
médicas relacionadas (aqui apenas se transfere o problema).

Uma proposta interessante é agendar retornos regulares para o paciente. Quando se 
agenda consultas regulares, de preferência mensal, diminui-se a chance de surgirem novas 
queixas como forma de o paciente conseguir atendimento. 

Cansaço

O primeiro passo na investigação da pessoa com queixa de cansaço é entender o 
que ela de fato está sentindo. Cansaço é um sintoma muito inespecífi co e o médico pode 
interpretar erroneamente a queixa do paciente e, frente a isso, solicitar exames que não 
irão auxiliar no diagnóstico. Portanto, é importante discriminar muito bem os sintomas, 
por exemplo: fraqueza muscular (diminuição da força), sonolência, dispneia, etc. Cada um 
indica etiologia diferente e direciona para possíveis propedêuticas. Deve-se questionar se a 
pessoa possui doenças crônicas ou utiliza medicamentos de forma contínua, pois há vários 
fármacos que podem causar fadiga e que devem ser substituídos sempre que possível, 
como é o caso dos beta bloqueadores, ansiolíticos, anticolinérgicos, antidepressivos, 
anticonvulsivantes, anti-histamínicos e opioides. 

Por fi m, quando não se encontram pistas para auxiliar no raciocínio clinico e o 
sintoma está presente e com repercussão na funcionalidade do paciente, aí sim pode-se 
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solicitar alguns exames inespecífi cos para avaliar etiologias mais comuns assim como 
gravidade do quadro. 

Quanto ao tratamento, esse deve der direcionado para a causa, não havendo uma 
medicação específi ca para o sintoma, apesar de que o Medicina Ambulatorial relata que 
mulheres não anêmicas com fadiga, mas com ferritina sérica abaixo de 50, tiveram melhora 
nos sintomas da fadiga com 80 miligramas de ferro elementar por dia. 

Xerostomia

Vamos inicialmente diferenciar xerostomia de hipossalivação. Xerostomia é um 
sintoma, sendo caracterizado pela sensação subjetiva que pode ter várias etiologias incluindo 
a diminuição do fl uxo salivar. Já hipossalivação é a redução concreta da secreção salivar, 
podendo ser verifi cada pelo próprio profi ssional ao se realizar a oroscopia. A xerostomia pode 
ter várias causas, dentre elas a própria idade, tratamentos radioterápicas, respiração bucal, 
desidratação, tabagismo, etilismo, estresse, diabetes, Parkinson e a síndrome de Sjogren. 
Outra causa importantíssima é o uso de medicamentos. Sempre perguntar para o paciente 
quais medicamentos ele tá usando. São exemplos de medicamentos que podem causar 
xerostomia:  relaxantes musculares, ansiolíticos, diuréticos, antipsicóticos, anticolinérgicos, 
anti-histamínicos, antidepressivos (principalmente triciclicos), e sedativos. O tratamento é 
voltado para a causa. Em pacientes com xerostomia deve-se realizar a estimulação do fl uxo 
salivar e a substituição de secreções salivares com estimulantes tópicos, saliva artifi cial e 
sialogogos. Ademais, o paciente deve ter o acompanhamento odontológico de pelo menos 
semestral para o controle de placa bacteriana e estímulo à higiene bucal (escovação e 
uso do fi o dental), para minimizar, assim, o risco de desenvolvimento de cárie dentária. Os 
estimulantes tópicos consistem em chupar balas, pastilhas e gomas de mascar sem adição 
de açúcar e consumir frutas secas que estimulem o fl uxo salivar. A saliva artifi cial tenta 
imitar as propriedades protetoras da saliva humana natural e é indicada para pacientes 
que com a estimulação tópica e ingestão contínua de água não apresentem melhoras na 
secura bucal.
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Dor abdominal recorrente 

Dor abdominal recorrente é uma queixa muito comum nas crianças e até mesmo 
nos adolescentes. Por isso é importante saber que mais de 90% dos casos não têm origem 
orgânica e que a evolução será benigna. Para se chegar nessa conclusão, além de anamnese 
e exame físico completos, é importante conhecer todo o contexto da família do paciente. 

Por defi nição, dor abdominal recorrente é a que se apresenta com pelo menos três 
episódios de dor, com intensidade sufi ciente para interferir nas atividades habituais, por um 
período mínimo de 3 meses, tendo períodos de dor intercalando com período assintomático. 
Vale diferenciar de outro tipo de dor, que é a dor persistente, com duração maior do que 3 
meses e que é rara em crianças e que geralmente ocorre quando se tem uma doença de base. 

Nos casos em que se afasta doenças orgânicas e o paciente mantem o quadro de 
dor, o Tratado tem algumas dicas com relação a conduta: Explicar para família sobre a dor e 
tranquilizar sobre a ausência de doença grave; identifi car sinais de alerta e orientar a família 
sobre o que fazer caso apareçam esses sinais; evitar rótulos psicológicos sugerindo que 
a criança está tentando tirar algum proveito da dor; estabelecer seguimento regular para 
monitorar os sintomas.; por fi m, orientar a família para evitar os ganhos secundários da dor 
como presentes ou excesso de atenção, explicar que a atitude ansiosa da família diante da 
dor recorrente pode atuar como fator de manutenção da queixa. 

Náuseas e vômitos 

Náuseas e vômitos são causas frequentes de consultas médicas em ambiente de 
atenção primária à saúde, seja como sintomas isolados ou fazendo parte das mais diversas 
condições de saúde. 

Diagnósticos diferenciais: 

  Infarto agudo do miocárdio – paciente com risco cardiovascular alto (tabagista, 
hipertenso,  diabético mal  controlado, etc.) com sintomas de náuseas acompanhado de 
sudorese com poucos minutos de sintomas. Havendo fator de risco para infarto, náusea 
com sudorese pode sim indicar uma isquemia e deve ser devidamente investigado.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



6

  Enxaqueca – acompanhado de cefaleia unilateral latejante. Nas crises leves, recomenda-
se repouso em quarto escuro, sem barulho e, se possível, tentar dormir. Se a crise leve não 
ceder com medidas gerais, sugere-se o uso de analgésicos comuns como, paracetamol, 
dipirona ou anti-infl amatórios não esteroidais. Para o alivio da náusea e/ou vômito, além 
desses medicamentos, pode-se entrar com metoclopramida ou domperidona a fi m de 
melhorar os sintomas e impedir a progressão da crise. 

  Hiperemese gravídica – diferenciar das náuseas e vômitos da gravidez, cujo controle é 
mais simples, consistindo-se na recomendação de fracionar a dieta em seis refeições, 
reduzir a gordura dos alimentos e, quando isso não der resultado, iniciar antieméticos 
como metoclopramida ou dimenidrinato com ou sem piridoxina. Já a hiperêmese gravídica 
é quando os vômitos são incontroláveis resultando em desidratação, perda de peso e até 
cetose, necessitando, frequentemente, de hidratação venosa.

  Cinetose – corresponde a enjoo por movimento. A pessoa sente náuseas, vômitos, 
vertigem, suores frios e mal estar quando está em movimento, por exemplo, em automóvel, 
avião, barco, etc. 

  Vertigem paroxística posicional benigna – os sintomas iniciais de vertigem são mais 
intensos, acompanhados de náusea e vômito. Depois vão diminuindo ao longo do tempo.  
Na anamnese refere vertigem relacionada a posição da cabeça e o diagnostico pode ser 
feito com a manobra de Dix-Hallpike e o tratamento com a manobra de Epley. Como a 
causa são os otólitos soltos causando falsa sensação de movimento, a manobra de Epley 
irá reposicionar esses otólitos. 
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Dispneia

Introdução

A dispneia é caracterizada por uma respiração incompatível com o esforço físico 
realizado, acompanhada por sensação de falta de ar ou respiração insufi ciente. Ela está 
entre as queixas comuns (25% dos pacientes) na atenção primária à saúde (APS), tanto por 
causas agudas (pneumonia) quanto por exacerbação causas crônicas e de alta prevalência 
(DPOC, IC, obesidade, ansiedade). Na APS, a dispneia deve ser investigada com anamnese 
e exame físico detalhados, desse modo, é possível identifi car em 60% dos casos a causa 
base.  Os casos agudos precisam ser estratifi cados e referenciados para a emergência 
conforme os sinais de gravidade (suspeita de isquemia e TEP). Sabe-se também que o plano 
terapêutico para portadores de dispneia crônica objetiva reduzir e eliminar as crises agudas e 
a manutenção da capacidade funcional e da autonomia do paciente, para tanto, considera-se 
fatores biológicos, psíquicos e socioambientais.

 Dispneia é causada por alterações no centro de controle da respiração, na musculatura 
respiratória ou nas trocas gasosas (níveis de PO2 e PCO2);

 Dispneia aguda: início súbito;

 Dispneia crônica: >30 dias.

 Principais causas da dispneia: respiratórias (50% das causas de dispneia, principalmente asma, 
DPOC e pneumonias) e cardíacas (30% dos casos, especialmente IC), ressalta-se que DPOC e 
IC coexistem em um quarto dos pacientes. Quadros de ansiedade, depressão e síndrome do 
pânico podem gerar a síndrome da hiperventilação e são as causas psicogênicas que mais 
frequentes. Entre outras condições que levam à dispneia estão o refl uexo gastroesofágico 
(RGE), gestações, anemia, acidose metabólica e doenças neuromusculares.

Dispneia Aguda

 Anamnese: 1º afastar quadro clínico de instabilidade; acolhimento: escuta atenta à queixa 
concomitante à triagem pelo grau de urgência; pacientes dispneicos instáveis (um ou 
mais sinais): hipotensão arterial, alteração ou rebaixamento do nível de consciência, 
hipoxemia, arritmia instável, estridor ou cornagem com sinais de esforço respiratório 
sem movimento de ar sugere obstrução alta das vias aéreas, desvio lateral da traqueia 
(pneumotórax hipertensivo), FR> = 40 IRPM, tiragem, cianose central e hipoxemia.
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 Conduta proposta: tratamento de acordo com a doença de base; exames subsidiários 
simples para determinar hipóteses diagnósticas iniciais: Spo2, eletrocardiografi a 
e radiografi a torácica; medidas de suporte até referenciar o paciente à unidade de 
emergência: ofertar mais oxigênio e diminuir o trabalho respiratório.

Dispneia Crônica

Investigação minuciosa de possíveis causas após quadro agudo ou história de dispneia 
crônica.

 Anamnese: investigar a história clínica (sugere 60% dos diagnósticos das principais 
causas); DPOC: tabagismo, >40 anos, tosse produtiva; câncer de pulmão: dispneia com 
tosse, hemoptise, dor torácica; asma: mais comum em indivíduos jovens; pneumonia: 
geralmente apresenta febre; ocupação profi ssional pode indicar exposição a inalantes;

 Causas cardíacas: comorbidades são frequentes (HAS, DM, obesidade, arritmias, doença 
arterial coronariana ou valvopatias). IC é mais comum em pessoas com mais de 50 anos;

 Dispneia aos esforços por falta de condicionamento físico: ausência de evolução 
progressiva;

 Causas psicogênicas: episódios súbitos em pessoas sem causas orgânicas evidentes. 
Geram perda da autonomia, geralmente associadas à ansiedade, ao pânico ou à depressão.

 A mensuração da dispneia crônica considera o tipo e a quantidade de esforço requerido o 
aparecimento do sintoma.

Exame físico: de acordo com as suspeitas diagnósticas levantadas na anamnese para 
avaliar a intensidade da dispneia e a necessidade de medidas terapêuticas.

 Avaliar estado geral, verifi car sinais de emagrecimento ou de obesidade, anemia, ritmo 
respiratório, sinais de desconforto, tiragem intercostal e respiração ruidosa;

 Buscar sinais de neoplasias, hiper e hipotireoidismo;

 No aparelho respiratório, procurar alteração da caixa torácica (tórax em tonel), roncos 
e sibilos sugerem DPOC; estertores crepitantes localizados (pneumonia) e na base de 
ambos os hemitóraces (congestão pulmonar por IC);

 Exame cardiovascular: procurar por turgência jugular a 45º (IC e hipertensão pulmonar) e 
buscar identifi car causas cardíacas por meio do desvio do ictus cordis, bulhas arrítmicas 
e sinais de valvopatias;
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 Avaliar extremidades: edema frio ou infl amatório (TEP), insufi ciência vascular periférica.

 Ausência de achados no exame físico sugerem dispneia psicogênica.

Exames complementares:

Radiografi a torácica posteroanterior e perfi l lateral; Espirometria com prova 
farmacodinâmica (diferenciar asma de DPOC); ECG; Hemograma; ECG de estresse ou com 
exercício; TC e investigação por especialista em exames mais invasivos, apenas se houver 
indefi nição diagnóstica.

Tratamento:

Direcionado para a causa base e adaptado às escalas de mensuração.

Deve ser referenciado o paciente que apresentar situação aguda para o atendimento 
de emergência. Após compensado, seguir tratamento direcionado à causa base para que 
interrompa ou retarde o quadro com atuação multiprofi ssional, mudança de hábitos e adesão 
terapêutica rigorosa. Deve-se atentar para a dispneia aguda como prioridade porque ela pode 
evoluir para insufi ciência respiratória e óbito.

Para tanto, a equipe multiprofi ssional deve estar apta a reconhecer os quadros agudos 
e para auxiliar na adesão ao tratamento do indivíduo que apresenta dispneia crônica (alteração 
da dieta, uso do álcool e atentar para a polifarmácia).

Tosse aguda e crônica

Introdução

A tosse é um dos mecanismos de defesa das vias aéreas inferiores que consiste em 
uma manobra expulsiva forçada voluntária ou involuntária por meio aumento da pressã o 
positiva pleural, levando à  compressã o das vias aé reas de pequeno calibre e gerando uma 
alta velocidade do fl uxo nas vias aé reas. As suas causas podem ser tanto pulmonares 
quanto extrapulmonares. A tosse aguda é um dos principais motivos que levam as pessoas 
à procurarem serviços de saúde na atenção básica e na especializada. A tosse é um dos 
sintomas mais comuns em idosos que vivem em áreas urbanas e o seu refl exo é maior em 
mulheres. Os impactos da tosse vão desde sintomas (dor torá cica, vô mitos, incontinê ncia 
uriná ria, sí ncope, cefaleia) e aos impactos na qualidade de vida (constrangimento social, 
prejuí zo do sono, absenteí smo ao trabalho e escolar). 
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Tipos de Tosse

 Tosse Aguda: dura até 3 semanas. Normalmente causada por rinossinusites agudas, 
traqueobronquites agudas, asma brônquica, coqueluche e exacerbação da DPOC.

 Tosse Subaguda: entre 3 e 8 semanas. Geralmente por tosse pós-infecciosa, é autolimitada 
e não precisa de tratamento específi co. Se afastar a causa pós-infecciosa, manejar como 
tosse crônica.

 Tosse Crônica: duração maior que 8 semanas. Costumeiramente apresenta múltiplas 
etiologias, as mais comuns são STVAS, tosse variante da asma (TVA), DRGE, uso de IECA, 
DPOC e síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). Pode comprometer a qualidade 
de vida e levar à automedicação.

Em 70% dos casos de tosse, a anamnese e o exame físico encontram a hipótese causal, 
logo, sugere-se a realização de investigação progressiva. A boa resposta ao tratamento  é 
considerada o padrão ouro no diagnóstico.

Tabela 1. Classifi cação dos tipos de tosse de acordo com a duração e as suas causas 
(GUSSO; LOPES, 2018).

Aguda Subaguda Crônica

Duração Até 3 semanas 3-8 semanas > do que 8 semanas

Causas

 Rinossinusite 
aguda

 Rinite 
 Traqueobronquite
 Asma
 Infecções 

bacterianas
 Exacerbação de 

DPOC

 Tosse pós-
-infecciosa

 STVAS
 DPOC
 Asma
 Tabagismo
 IVAS
 DRGE
 SAOS

STVAS, síndrome da tosse das vias aéreas superiores; DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica; DRGE, 
doença do refl uxo gastresofágico; SAOS, síndrome da apneia obstrutiva do sono; IVAS, infecções das vias 
aéreas superiores.

Fonte:
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Exames Complementares

No nível primário: radiografi a torá cica (tosse aguda com sintomas atí picos ou na tosse 
crô nica, se o resultado for uma radiografi a normal geralmente trata-se de asma, STVAS e 
DRGE); pesquisa de bacilo á lcool-á cido resistente (tosse crô nica produtiva, tuberculose); 
funç ã o pulmonar (suspeita de asma ou DPOC); medida seriada do pico de fl uxo expirató rio 
(variaç õ es de mais de 15% do PFE ao dia indicam asma e também asma ocupacional).

No nível secundário: teste de broncoprovocaç ã o (quando a suspeita de asma persiste 
mesmo após exames anteriores – como a espirometria – não foram capazes de defi nir o 
diagnóstico); broncoscopia (desconfi ança de aspiraç ã o de corpo estranho, de neoplasias e 
de hemoptises); exame tomográ fi co dos seios paranasais (verifi car a indicaç ã o cirú rgica nas 
complicaç õ es da rinossinusite); TC de tó rax se os outros exames forem inconclusivos.

Conduta Proposta

Tratamento empírico

O tratamento empírico visa o alívio breve dos sintomas a fi m de melhorar a qualidade 
de vida do paciente. Primeiro observa-se a resposta ao tratamento, exclui-se as algumas 
etiologias e direciona-se o diagnóstico.  Quadros infecciosos devem ser excluídos por meio 
da radiografi a torácica e, em seguida, começa-se a abordagem empírica.

Síndrome da Tosse das Vias Aéreas Superiores (STVAS)

As rinossinusites e adenoidites causam muco e eles geram uma irritação química ou 
mecânica nos receptores da tosse da laringe e da faringe correspondendo a causa de 34% 
dos casos de tosse crônica. Para o tratamento, sugere-se o uso de anti-histamí nicos e de 
descongestionantes.

Tosse Variante da Asma

Gera tosse improdutiva crônica que aumenta à noite ou em atividade física. Por esse 
ser o único sintoma, o diagnóstico é confi rmado pela prova de broncoprovocação com 
metacolina alterada somada ao tratamento específi co para asma com boa resposta.

 Asma é a principal causa de tosse em adultos não tabagista;

 Exposição a poluentes e irritantes são agravantes;

 Verifi car se há exposição ocupacional.
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Doença do Refl uxo Gastroesofágico e Tosse

Uma das manifestações extradigestivas mais comuns da DRGE é a tosse crônica 
que ocorre quando o paciente está deitado, apesar de poder aparecer ao longo do dia. Se 
o paciente responder ao tratamento com IBPs em dose plena por duas semanas, há indício 
que o diagnóstico seja de DRGE que deve ser confi rmado pela pHmetria esofagiana. A esse 
paciente, deve-se recomendar a elevação da cabeceira da cama, evitar o álcool e espaçar 
mais o período entre a última refeição antes de dormir.

Tosse na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

As etapas para diagnosticar e estadiar a DPOC são realizar exame clínico minucioso, 
radiografi a do tórax e prova da função pulmonar. O tratamento visa diminuir os sintomas e a 
progressão da doença, ele inclui medidas como parar de fumar e utilizar broncodilatadores. 
Em situações de exacerbação do quadro, pode ser necessário empregar antibióticos em 
associação com corticoides e broncodilatadores.

Tosse e Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina

A tosse sem expectoração é um efeito colateral que pode aparecer nas 3 primeiras 
semanas de uso dos inibidores da enzima conversora da angiotensina porque essa enzima 
também degrada alguns mediadores infl amatórios que estão relacionados com a tosse. 
Após a interrupção da medicação, esse sintoma pode perdurar por três meses.

Tosse e Tuberculose

Em todo e qualquer paciente com tosse crônica deve-se suspeitar de tuberculose. 
Logo, é necessário que se solicite o quanto antes o exame baciloscópio do escarro.

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono

O perfi l de suspeição para SAOS é mulher após menopausa e homens de meia idade, 
obesos, com sonolência diurna e roncos.

Quando referenciar

O médico da atenção básica deve referenciar os casos nos quais há perda de peso nã o 
esclarecida, hemoptise, escarro mucopurulento com indicaç ã o de exames mais complexos, 
imunossupressã o, difi culdade no controle sintomatoló gico e quando nã o existir confi rmaç ã o 
diagnó stica.
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Interpretação de radiografi a torácica e espirometria

Introdução

O capítulo se dedica a apresentar os fundamentos técnicos da espirometria e da 
radiografi a torácica para que o médico de família e comunidade realize uma interpretação 
válida. A radiografi a do tórax auxilia na defi nição do diagnóstico porque permite identifi car 
densidades radiológicas diferentes e buscar por anormalidades. Já a espirometria é 
importante para excluir hipótese diagnóstica e classifi car a gravidade da doença respiratória.

Radiografi a Torácica

Muitas são as vantagens da radiografi a do tórax: útil na investigação de síndromes 
brônquicas e pleuropulmonares, baixo custo, fácil acesso e seguro. No entanto, ressalta-se 
que para neoplasias de pulmão não é recomendável por causa da sua baixa sensibilidade 
para esse fi m.

Entre os elementos de uma radiografi a, é necessário conhecer sobre as densidades 
radiológicas e sobre os parâmetros para se obter uma imagem. As características das quatro 
densidades que o a radiografi a do torácica pode indicar são a imagem escura em regiões de 
ar porque ele é radiotransparente; a gordura também é radiotransparente, mas, por sua vez, 
forma uma imagem cinza escuro; a água hipotransparente que é retratada em cinza claro; e 
os ossos e metais que são radiopacos  e produzem uma imagem branca.

Adequada exposiç ã o aos raios X, permitindo a identifi caç ã o correta das estruturas 
torá cicas: deve-se colocar o paciente em posiç ã o ortostá tica sem rotação em relação ao 
fi lme e solicitar que ele inspire profundamente. Atentar para que ele realize uma inspiração 
adequada para que seja possível avaliar corretamente a á rea cardí aca, e evitar o aparecimento 
de atelectasias nas bases pulmonares, o que pode levar à  falsa ideia da presenç a de focos de 
consolidaç ã o ou infi ltrados pulmonares.

A radiografi a é um exame bidimensional, por isso preferir solicitar as incidências 
posteroanterior e perfi l. A interpretação sistemática do exame somada à prática profi ssional 
garantem uma boa análise dos dados da imagem.

 Campos e vasos pulmonares: verifi car homogeneidade, simetria entre os hemitórax e 
opacidades.

 Coraç ã o e mediastino: avaliar as dimensõ es cardí acas e o espaço ocupado pelo mediastino. 
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Esses parâ metros devem ser relativizados em caso de deformidades torá cicas pré vias ou 
de pessoas com idade avanç ada.

 Diafragma e á reas subdiafragmá tica: o diafragma não deve ser elevado à direita mais do 
que 3 cm. Verifi car se os seios costofrê nicos apresentam um â ngulo fechado. Em caso 
de presenç a de derrame ou espessamento pleural, pode haver opacifi caç ã o.

 Ossos torá cicos: linhas de fraturas, opacidades ou á reas de menor densidade radioló gica 
nas costelas, nas claví culas, nas escá pulas, na coluna vertebral e nas articulaç õ es do 
ombro.

 Tecidos moles: buscar por alteraç õ es na densidade radioló gica nos mú sculos torá cicos, 
nos tecidos cutâ neos ou mamá rios.

 Mediastino: avaliar o seu contorno e observar aumentos da á rea, presenç a de massas no 
local ou linfonodos aumentados.

 Hilos pulmonares: verifi car se estão aumentados, se sim, considerar a presenç a de 
linfoadenopatia, de hipertensã o pulmonar ou de carcinoma brô nquico.

 Avaliar se há alteração na densidade do parênquima pulmonar, podem ser consolidações, 
infi ltrados, nódulos ou atelectasias.

Consolidação e Infi ltrado

A presenç a de lí quidos ocupando o interior dos alvé olos focalmente ou o lobo 
pulmonar, onde deveria haver apenas ar, gera uma opacifi caç ã o da imagem. As consolidações 
geralmente são formadas por infecç õ es das vias aé reas, neoplasias, aspiraç ã o de lí quidos e 
hemorragias. Quando houver doenç a alveolar, visualiza-se um broncograma aé reo (brô nquio 
com ar circundado por parê nquima pulmonar alterado por lí quido infl amató rio infeccioso).

Nó dulo solitá rio de pulmã o

Corresponde a uma lesã o menor do que 3 cm arredondada ou oval e sem associaç ã o 
com outra alteraç ã o radioló gica.

Opacidade em vidro fosco

Processos infl amatórios e infecciosos podem espessar o interstício, isso se 
evidenciará na imagem na qual se visualiza um parênquima pulmonar mais denso e com 
vasos pulmonares.
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Atelectasias

A atelectasia é um espaço com menos ar, nas situações nas quais a atelectasia é mais 
extensa, ela confi gura colapso pulmonar. A redução do espaço ocupado pelo pulmão pode 
desviar o mediastino e os hilos pulmonares no sentido da á rea colabada.

Bronquiectasias

Sã o dilataç õ es brô nquicas irreversí veis. A infl amaç ã o peribrô nquica torna os contornos 
dos vasos menos ní tidos, particularmente nas bases. Quando a infl amaç ã o se agrava e ocorre 
fi brose, as paredes brô nquicas se tornam visí veis, formando linhas paralelas (trilhos de trem), 
que podem ser, por exemplo, identifi cadas nas regiõ es basais na radiografi a torá cica em PA. 
O brô nquio dilatado e cheio de secreç ã o pode manifestar-se nodular ou tubular.

Sinais de doenç a pulmonar obstrutiva crô nica (DPOC)

O raio X do tórax nã o é indicado para o diagnó stico e o estadiamento da DPOC, contudo, 
permite observar sinais de um enfi sema pulmonar. No enfi sema pulmonar há aumento 
dos espaç os aé reos distais em funç ã o da perda das paredes alveolares, podendo formar 
bolhas quando a doença está mais avançada. Entre as características de DPOC encontradas 
na radiografi a estão: diminuiç ã o da densidade do parê nquima, retifi caç ã o das cú pulas 
diafragmá ticas, aumento dos espaç os intercostais e aumento do espaç o retroesternal 
(hiperinsufl aç ã o pulmonar) e espessamento de feixes broncovasculares.

Sinal da silhueta

Ocorre quando líquidos infl amatórios ou infecciosos borram as margens das estruturas 
torá cicas (coraç ã o, diafragma). O local da lesão é indicado pela imagem borrada, pode 
acontecer nas consolidaç õ es da broncopneumonia bacteriana.

Inversã o da circulaç ã o pulmonar

Na insufi ciência cardíaca congestiva há aumento do espaço ocupado pelo coração 
e também há o aumento da circulaç ã o pulmonar nas porç õ es superiores, por causa da 
elevaç ã o da pressã o venosa pulmonar.

Pneumotó rax

A presenç a de ar é representada por á rea com menor densidade radioló gica na periferia 
pulmonar, formando uma linha. Em pneumotó rax volumoso, pode haver deslocamento 
mediastinal para o lado oposto e gerar difi culdade respirató ria.
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Sinais de tuberculose pulmonar

Vão desde infi ltrados mal defi nidos no parê nquima (doenç a ativa) a cavitações. Ao 
comparar exames antigos e o atual é possível diferenciar as lesões antigas, há sugestão de 
lesões cicatriciais quando há calcifi caç õ es e bronquiectasias.

Espirometria

A espirometria permite avaliar a função pulmonar, por isso, é empregado no diagnóstico 
e no estadiamento de doenças respiratórias, sendo importante para diagnosticar asma e 
DPOC, doenças muito prevalentes. A interpretaç ã o das medidas curva fl uxo-volume permite 
defi nir se há distú rbio ventilató rio obstrutivo (DVO), distú rbio ventilató rio restritivo (DVR) e 
distú rbio ventilató rio combinado (DVC), ou misto.

Distúrbio Ventilatório Obstrutivo

Ocorre quando há reduç ã o desproporcional dos fl uxos expirató rios má ximos em 
relaç ã o ao má ximo volume expirado (VEF1/CVF = CEF1 ou í ndice de Tiffeneau). A recuperação 
completa do fl uxo aéreo após a prova de broncodilatador, é considerada como diagnóstico 
de asma, no entanto, se ele permanecer com VEF1/CVF<0,7 após o uso do broncodilatador, 
já indica diagnóstico de DPOC.

Distú rbio Ventilató rio Restritivo

É determinado pela reduç ã o da CVF com manutenç ã o de fl uxos expirató rios normais. 
Isso indica indiretamente uma reduç ã o na CPT, contudo, se houver normalizaç ã o da CVF 
apó s broncodilatador, é rejeitada a a suspeita de restriç ã o. A perda de volume pulmonar 
ocorre principalmente em doenç as fi brosantes ou infi ltrantes.

Distú rbio Ventilató rio Combinado ou Misto

É o resultado de uma limitaç ã o ao fl uxo aé reo, com volume pulmonar má ximo reduzido 
que pode ser apresentado por portadores de DPOC e insufi ciência cardíaca, neoplasia 
pulmonar, pneumonia ou derrame pleural; com doenç a neuromuscular hipodinâ mica, com 
fi brose cí stica avanç ada e com sarcoidose.

A seguir, a tabela informa sobre a sensibilidade e a especifi cidade da radiografi a 
torácica e da espirometria em algumas situações de interesse para a atenção primária.
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Tabela 2. Indicação de sensibilidade e especifi cidade dos exames de acordo com a condição 
(GUSSO; LOPES, 2018).

Exame Condição Sensibilidade 
(IC 95%) Especialidade Padrão-ouro

Radiografi a 
torácica PAC - adultos 0,54 (0,44-0,68) 0,57 (0,39-0,74) TC27

IC 0,59 (0,55-0,63) 0,96 (0,95-0,97) BNP e ecocar-
diografi a 28-30

TB pulmonar 0,97 (0,90-1,0) 0,67 (0,64-0,70) BAAR e/ou 
Cultura 31,32

Espirometria DPOC 0,92 (0,80-0,97) 0,84 (0,77-0,89) Pletismografi a 33

Asma - adultos 0,29 (0,21-0,39) 0,90 (0,81 a 0,95) Pletismografi a 33

TB, tuberculose; BNP, peptídeo natriurético tipo B; IC, insufi ciência cardíaca; BAAR, bacilo áico-álcool 
resistente; PAC. 

Fonte: 

Asma em crianças e em adultos

Introdução

A asma é uma doença infl amatória gerada pela hiperresponsividade a agentes 
agressores geralmente com forte história familiar. Ela costuma manifestar-se de forma 
variável ao longo do tempo e é classifi cada pela recorrência de episódios de dispneia, sibilância 
e tosse, principalmente à noite. Por causa dos períodos de exacerbação, ela está entre os 
20 principais motivos de consulta em APS, por isso, é necessário o acompanhamento do 
paciente para evitar a morbimortalidade.

Quando houver a suspeita de asma, também deve-se excluir outras causas, em crianças 
outros diagnósticos diferenciais são rinossinusite, fi brose cí stica, doenç a pulmonar crô nica 
da prematuridade, discinesia ciliar; e em adultos sí ndrome da tosse crô nica, respiraç ã o 
disfuncional, sí ndrome do pâ nico, disfunç ã o de cordas vocais, rinite,  insufi ciê ncia cardí aca 
(IC), fi brose cí stica, DPOC, câ ncer.
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O que fazer?

 Anamnese estruturada/dirigida: identifi car os sintomas, histó ria familiar e presenç a 
de fatores desencadeantes ou agravantes. Identifi car idade do aparecimento dos 
sintomas, frequê ncia e intensidade, data da ú ltima crise, a necessidade de atendimentos 
de emergê ncia, internaç õ es, internaç õ es em unidades de terapia intensiva (UTI) e 
comorbidades.

 Asma ocupacional: se os sintomas iniciaram na vida adulta ou retornaram na vida adulta. 
Para a confi rmação do diagnó stico de asma ocupacional é importante a avaliaç ã o de um 
pneumologista e é recomendável o afastamento da exposiç ã o.

 Idoso: a asma pode ser subdiagnosticada devido a uma má  percepç ã o dos sintomas ou 
a uma interpretaç ã o equivocada da dispneia como sendo despreparo fí sico ou natural da 
idade. É  importante també m pensar, especialmente no idoso, em IC.

 Fumantes e idosos: possível coexistência entre asma e DPOC e isso resulta em pior 
prognóstico.

 Exame físico: exame fi síco do paciente com asma pode estar normal, ainda assim pode-
se buscar sibilância na expiração forçada ou tosse. Outros sinais, mais comumente 
quando o paciente está em crise, são: taquipneia, uso da musculatura acessó ria, tiragem 
intercostal e supraclavicular, batimentos de asas do nariz, diminuiç ã o da intensidade dos 
sibilos, cianose e alteraç ã o no ní vel de consciê ncia

 Exames complementares:  diagnóstico é essencialmente clínico, mas emprega-se 
geralmente a espirometria, outros exames como a medida do pico de fl uxo expiratório,  
o teste de infl ação eosinofílica e testes cutâ neos para alé rgenos comuns e dosagem de 
imunoglobulina E (IgE).

 Conduta proposta: estimular o paciente e a família a participem ativamente da conduta 
proposta, orientar sobre como é a asma como ela pode se apresentar, a forma que os 
principais medicamentos agem e a té cnica inalató ria adequada.

 Tratamento farmacológico: geralmente o tratamento da asma combina medicamentos 
de curta duração para momentos de crise e de longa duração para aumentar a qualidade 
de vida do paciente e evitar crise. De qualquer forma, é importante verifi car questõ es 
prá ticas, como té cnica inalató ria, adesã o, possibilidade de acesso aos medicamentos e 
custo, e estimular para que a pessoa participe sempre das decisõ es sobre o tratamento.
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Manejo da crise de asma

As pessoas com asma e aquelas que com elas convivem devem ser preparadas para 
realizar o automanejo e o plano de ação em situação de crise. Por isso, em todas as consultas 
há de se repassar o plano de ação e orientações educativas. Na APS, o profi ssional precisa 
se preparar para identifi car e manter o registro dos moradores com maior risco em uma 
crise. A fi m de promover cuidados adequados, a equipe multiprofi ssional é fundamental na 
construção de estratégias para atuar positivamente no território.

 Agente comunitá rio de saú de (ACS): vigilância especial com as pessoas com asma que 
vêem necessitando de consultas extras, de consultas em emergê ncias ou internaç õ es. 
Identifi car as difi culdades relatadas para o tratamento, os sinais de que a doenç a nã o está  
controlada e reforçar a necessidade de ir às consultas sistemá ticas.

 Té cnico de enfermagem: instruir a té cnica inalató ria e higiene dos espaçadores adequadas.

 Mé dico de famí lia e comunidade: identifi car a percepção da asma, confi rmar o 
diagnó stico, avaliar o ní vel de controle, prescrever os medicamentos, fornecer um plano 
de aç ã o e explicar a fi siopatologia bá sica da doenç a.

 Enfermeiro ou farmacê utico: enfatizar à s crianç as e adultos com asma, e aos seus 
familiares, a fi siopatologia bá sica da asma (broncoconstriç ã o e infl amaç ã o), explicar a 
diferenç a entre os medicamentos utilizados, trabalhar a adesã o, observar e treinar de 
forma efi caz a té cnica inalató ria. Na prá tica, observa-se a importâ ncia de estimular as 
famí lias a trazerem, em todas as consultas, os medicamentos e os espaç adores em uso, 
ressaltando a importâ ncia do espaç ador para o melhor aproveitamento do medicamento 
e a reduç ã o de efeitos adversos.

Outros profi ssionais da equipe de APS, como psicó logos, assistentes sociais e 
odontó logos, podem ser necessá rios de acordo com cada situaç ã o individual e recursos 
locais disponí veis. O processo saú de-doenç a é  algo complexo, e para a promoç ã o de uma 
assistê ncia mais qualifi cada e efi caz no controle da asma, os diversos profi ssionais devem 
procurar atuar sempre de forma integrada.
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Doença pulmonar obstrutiva crônica

Introdução

A doenç a pulmonar obstrutiva crô nica (DPOC) corresponde a uma obstrução não 
totalmente reversível do fl uxo aéreo, como o enfi sema pulmonar (alteração patológica 
da arquitetura do parênquima) e a bronquite crônica. Ela é  uma doenç a muitoprevalente, 
subdiagnosticada, subtratada e pouco percebida e uma das 10 principais causas de morte no 
mundo. Em indivíduos acima dos 40 anos, fumantes, com tosse, expectoração e dispneia (fator 
mais importante) deve-se suspeitar de DPOC. É uma doença multissistê mica e tratá vel, para 
confi rmar diagnóstico e aumentar a adesão ao tratamento, a espirometria pode ser empregada.

O que fazer?

A avaliaç ã o inicial é clí nica em casos de suspeita de DPOC, a espirometria é um exame 
para determinar o grau de obstruç ã o, avaliar o grau de reversibilidade e a progressã o da 
obstruç ã o brô nquica, além disso, a espirometria com prova de broncodilatador permite 
diferenciar a DPOC da asma e assim ofertar o cuidado adequado.

Tabela 3. Principais diagnósticos diferenciais para DPOC (GUSSO; LOPES, 2018).

Asma

Início na infância ou adolescência, história pessoal de atopia 
(rinite, alergia, eczema), história familiar de asma, sem história de 
tabagismo, variação acentuada do grau de sintomas, sintomas 
noturnos ou de madrugada, obstrução ao fl uxo aéreo amplamente 
reversível, boa resposta ao corticoide inalatório. Pode coexistir 
com DPOC

Insufi ciência cardíaca

Dispneia paroxística noturna, crepitações nas bases pulmonares, 
outros achados de IC ao exame físico, radiografi a torácica 
mostrando cardiomegalia e edema pulmonar, espirometria com 
distúrbio ventilatório restritivo. Pode coexistir com DPOC 

Tuberculose

Faixa etária variada; pode ser pouco sintomática; tosse produtiva 
hemoptise, febre, sudorese noturna, perda de peso, radiografi a 
torácica com opacidade em ápices ou cavitação. Pode coexistir 
com DPOC
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Bronquiectasias
Faixa etária variada; tosse com expectoração purulenta diária, 
radiografi a ou tomografi a torácica com dilatação brônquica. 
Pode coexistir com DPOC

Câncer de pulmão
Idade > 50 anos, tosse, expectoração, dispneia, dor torácica, 
fadiga, emagrecimento, radiografi a torácica com opacidade 
irregular. Pode coexistir com DPOC

Outros: bronquiolite obliterante, EP recorrente, massas mediastinais e hipofaríngeas e 
outras obstruções de vias aéreas (bócio), AOS, síndrome de Löeffl  er, infecções virais e 
bacterianas, fi brose cística, aspergilose broncopulmonar alérgica, RGE

DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica; EP, embolia pulmonar, AOS, apneia obstrutiva do sono; RGE, refl u-
xo gastresofágico,

Fonte: Price e colaboradores.

Anamnese

A histó ria clí nica detalhada: avaliaç ã o dos sintomas, a histó ria de vida do indiví duo, 
impacto da doenç a para o indivíduo e para a família, presenç a de sintomas depressivos e/ou 
ansiosos, histó ria familiar de DPOC ou outras doenç as respirató rias, comorbidades, histó ria 
de exacerbaç õ es e hospitalizaç õ es, exposiç ã o a fatores de risco (tabagismo), histó ria pessoal 
de asma, alergias, sinusopatia e outras doenç as respirató rias; possibilidades para a reduç ã o 
de fatores de risco, conformação do tratamento atual, a percepç ã o do indiví duo sobre sua 
doenç a e suas expectativas em relaç ã o ao tratamento.

Principais sintomas: chiado, tosse (mais frequente) e produç ã o de catarro. A 
dispneia é  o sintoma que indica incapacidade fí sica, piora da qualidade de vida e o pior 
prognó stico.

Exame Físico

Para indiví duos com suspeita de DPOC: sinais de hiperinsufl aç ã o pulmonar (tó rax em 
barril, hipersonoridade à  percussã o do tó rax, ausê ncia de ictus, bulhas abafadas, excursã o 
diafragmá tica reduzida), de obstruç ã o ao fl uxo aé reo (sibilos, expiraç ã o prolongada) e 
presenç a de secreç ã o nas vias aé reas (roncos). A oximetria de pulso, por ser de baixo custo, 
deve ser incluí da no exame fí sico da pessoa com DPOC. É  importante també m medir o peso e 
a altura (IMC), bem como avaliar sinais de desnutriç ã o e consumo muscular, que comumente 
acompanham os casos de DPOC graves.
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Avaliaç ã o de sinais de comorbidades associadas e de diagnó sticos diferenciais, 
principalmente IC isolada ou associada à  DPOC. Sinais de IC, como estase jugular, hepatomegalia, 
sopros cardí acos, desvio de ictus, crepitaç õ es pulmonares, edema de membros inferiores, deve 
ser realizada cuidadosamente.

Exames Complementares

O principal exame é a espirometria, ele é capaz de diagnosticar e classifi car a sua 
gravidade. Já radiografi a ou tomografi a torácicas servem para avaliar diagnósticos diferenciais 
e comorbidades, como a pneumonia.

Conduta proposta

A conduta na APS é baseada na avaliaç ã o e monitoramento da doenç a, reduç ã o de 
fatores de risco, manejo do indiví duo com DPOC está vel e manejo das exacerbaç õ es agudas. 
O especialista tem função de fi ltro e deve ser acionado quando houver incerteza diagnó stica, 
DPOC grave ou em pessoas com menos de 40 anos ou em pessoas que possuem um parente 
de primeiro grau com histó ria de defi ciê ncia de α1-antitripsina,  exacerbaç õ es frequentes, 
hemoptise, difi culdade em controlar os sintomas e em caso de necessidade de oxigenoterapia 
domiciliar, de reabilitaç ã o pulmonar ou de cirurgia.

O tratamento da DPOC adequa-se ao grau da doença. A principal medida não 
farmacológica é a cessação do tabagismo tanto na prevenção quanto na minimização do 
desenvolvimento. Como a DPOC é uma doença crônica que pode incapacitar o paciente, é 
importante também o apoio psicossocial e a fi sioterapia ventilatória.

Figura 1. Algoritmo de tratamento de acordo com cada está gio da doenç a pulmonar 
obstrutiva crô nica (GUSSO; LOPES, 2018).
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GRUPO B

LAMA + LABA

LABA ou LAMA

Sintomas persistentes

GRUPO C

LAMA + LABA

LAMA 

Continua 
exacerbando

LABA 
+

corticoide inalatório

GRUPO A

Broncodilatador

Verifi car 
efi cácia do 
tratamento

Continuar, parar ou 
tentar outra classe de 

broncodilatador

GRUPO D

LAMA + 
LABA

Continua 
exacerbando

Continua 
exacerbando

Sintomas 
persistentes/

continua 
exacerbando

Considerar 
rofl umilaste*

Considerar 
macrolídeo**

LABA +
corticoide inalatório

LAMA

LAMA + LABA + ICS

Algoritmo de tratamento de acordo com cada está gio da doenç a pulmonar obstrutiva crô nica. LAMA, 
anticoliné rgicos de longa aç ã o; LABA, β2-agonistas de longa aç ã o; Azul = Tratamento preferencial. *Caso 
VEF1 < 50% do predito e o paciente tenha bronquite crô nica. **Em ex-fumantes.

Fonte:

Doenças pulmonares não infecciosas

Entre as doenças pulmonares não infecciosas se encontram o câncer de pulmão, a 
doença pulmonar ocupacional, a apneia obstrutiva do sono e a hipertensão pulmonar. Todas 
são doenças que precisam de atenção e cuidado tendo em vista a morbimortalidade que 
apresentam. As medidas de prevenção e de educação consistem no abandono do tabagismo, 
uso regular de EPIs, ambientes seguros de trabalho, atividades que promovam hábitos de 
vida saudáveis com controle da obesidade e do sedentarismo.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



20

Câncer de Pulmão

O câncer de pulmão apresenta alta prevalência e alta mortalidade. Ele está associado 
ao tabaco, sendo a esse fator e a exposição ocupacional a carcinógenos as suas principais 
causas, além dessas, as causas genéticas podem ocasionar neoplasias no pulmão de não 
fumantes. Histologicamente, existem dois tipos de câncer, o de pequenas células e o de não 
pequenas células (CPNPC).

 Avaliação inicial: história e exame físico, sintomas respiratórios por mais de 3 semanas, 
tabagistas, acima de 40 anos.

 Sintomas: são mais comuns na doença avançada; tosse, hemoptise, dispneia, dor torácica, 
anorexia e perda de peso.

 Exame físico: avaliar se houve perda de peso (doença avançada), áreas dolorosas ou 
sensíveis e linfonodos aumentados (metástases), hipocratismo digital, sibilos localizados 
ou broncofonia, macicez em base (derrame pleural), exame neurológico cuidadoso e 
palpação de hepatomegalia (metástase).

 Diagnó stico defi nitivo: estudo anatomopatoló gico de material coletado por broncoscopia, 
aspiraç ã o percutâ nea com agulha ou mediastinoscopia, dependendo da localizaç ã o da 
lesã o. Apó s diagnó stico, uma avaliaç ã o complementar é  realizada para estadiamento e 
defi niç ã o do plano terapê utico.

O mau prognóstico do câncer de pulmão faz com a abordagem multiprofi ssional 
seja valiosa no cuidado psicológico do paciente e da sua família. O tratamento (paliativo, 
quimioterapia, radioterapia e cirurgia) deve ser feito por escolha informada, portanto, deve-se 
apresentar ao paciente os benefícios de cada tratamento, os efeitos colaterais e os sintomas.

Doença Pulmonar Ocupacional

A exposição a agentes irritativos (fumos, poeiras, fi bras, gases, metais, solventes, 
produtos quí micos, agentes infecciosos, poeiras orgâ nicas e radiaç ã o) ao pulmão no ambiente 
de trabalho gera o grupo das doenças pulmonares ocupacionais: asma relacionada ao trabalho, 
pneumoconiose, pneumonite por hipersensibilidade, intoxicaç ã o inalató ria aguda e câ ncer.

 Coleta da história ocupacional: houve exposiç ã o ocupacional à  fumaç a, gases ou poeira? 
Os sintomas melhoram fora do trabalho (fi nais de semana, perí odos de fé rias)?

 Exame físico: auxilia no diagnóstico diferencial.
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 Tratamentos: controle da exposição a afastamento do ambiente de trabalho. O tratamento 
depende da doença envolvida.

 Medidas de prevenção: avaliar o ambiente de trabalho, envolver empregador e comunidade 
para diminuírem ou eliminarem as exposições.

Sarcoidose

A sarcoidose se apresenta em indivíduos predispostos que tenham tido contato com 
algum agente e produziu resposta imune sistêmica, por isso, promove no pulmão uma doença 
granulomatosa não infecciosa.

 Apresentação comum: 20 a 50 anos, febre, perda de peso, fadiga, falta de ar, tosse seca e 
dor torácica.

 Síndrome de Löfgren: linfadenopatia hilar bilateral, febre, poliartrite e, geralmente, uveí te.

 Síndrome de Heerfordt: uveí te, parotidite, febre e, ocasionalmente, paralisia do nervo facial.

Pode ocorrer casos leves com recuperação expontânea a casos graves, irresponsivos ao 
tratamento e com elevada mortalidade. O tratamento com corticoesteróides é recomendado 
nos dois últimos dos quatro estágios de classifi cação.

Pneumopatia intersticial

 Dispneia progressiva de início recente

 Tosse seca

 Exame fí sico: hipocratismo digital e estertores crepitantes à  ausculta pulmonar.

 Diagnóstico por espirometria (padrão restritivo; se sarcoidose, padrão obstrutivo; se 
sobreposição com DPOC, padrão misto ou combinado), exame de imagem (radiografi a 
do tórax pode ser normal) e muitas vezes bió psia pulmonar. 

 O desafi o diagnó stico e terapê utico que as pneumopatias intersticiais: mé dico 
pneumologista.

Apneio Obstrutiva do Sono

 Normalmente acomete pessoas acima dos 60 anos e homens obesos que roncam.

 Manifestações: cansaç o diurno, sonolê ncia, sensaç ã o de descanso inadequado, difi cul-
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dade de concentraç ã o, ronco pesado e crô nico, noctú ria, cefaleia ao acordar e apneia 
observada por terceiro.

 Diagnóstico: polissonografi a.

 Tratamento: redução da obesidade (principal).

 Complicações: hipertensã o sistê mica e pulmonar, arritmias cardí acas, isquemia 
miocá rdica e cerebral; acidentes automobilí sticos, depressã o .

Hipertensã o arterial pulmonar

Geralmente a hipertensã o pulmonar é  uma doença secundária (DPOC, IC, TEP). Ela 
ocorre quando a pressã o da arté ria pulmonar está acima do normal e há manifestaç ã o de 
sintomas. Já a hipertensã o pulmonar primá ria é  uma doenç a rara de etiologia desconhecida.

 Sintomas: fadiga, dispneia aos esforç os, dor torá cica, tonturas, pré -sí ncope e sí ncope. 

 Exames: eletrocardiograma (normal, desvio do eixo para a direita, hipertrofi a do ventrí culo 
direito, com alteraç õ es de ondas T), radiografi a torá cica (aumento do VD, dilataç ã o de 
arté rias do hilo pulmonar e alteraç õ es do fl uxo pulmonar perifé rico) e ecocardiograma 
(aumento do ventrí culo e á trio direitos com ventrí culo esquerdo normal ou diminuí do). 

 Diagnó stico defi nitivo: cateterismo com medida de pressã o maior ou igual a 25 mmHg na 
arté ria pulmonar.

 Tratamentos: nã o especí fi cos. Diuré ticos de alç a, digoxina e terapia anticoagulante.

Quando referenciar? É recomendável avaliaç ã o do especialista para acompanhamento 
e indicaç ã o de terapia especí fi ca para hipertensão pulmonar.

Infecções das vias aéreas superiores, resfriados comum e gripe

Introdução

Os episódios de infecções das vias aéreas superiores (IVAS) são comuns na população, 
normalmente causados por vírus, de boa evolução e autolimitados. A abordagem centrada na 
pessoa e a medicina baseada em evidências podem evitar intervenções desnecessárias. O 
capítulo aborda as IVAS mais comuns nasofaringite aguda (resfriado comum), gripe, laringite 
aguda, laringotraqueí te aguda (crupe) e epiglotite aguda.
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Nasofaringite Aguda (resfriado comum)

Principal causa de IVAS.

 Sintomas: de acordo com a resposta imune da pessoa com a doenç a; congestã o e 
obstruç ã o nasal (mais frequentes), febre baixa ou sensaç ã o de febre, tosse seca, dor de 
garganta (“garganta arranhada”), espirros e mal-estar.

 Mais prevalentes os rinovírus, coranovírus e a infl uenza.

 Qualquer estação do ano.

 Sintomas moderados e severos requerem tratamento medicamentoso sintomático

 Gripe: tratamento da sí ndrome gripal é  sintomá tico para adultos e crianç as saudá veis, 
assim como as recomendaç õ es gerais e de afastamento do trabalho ou da escola. Em 
caso de síndrome gripal que comprometa o parênquima, referenciar o paciente.

 Laringite Aguda: tratamento sintomático e repouso da voz.

 Laringotraqueíte Aguda (crupe): observar o estridor inspirató rio, a ansiedade e se o 
mento está hiperestendido para facilitar a respiraç ã o, na presença de caracterí sticas do 
crupe viral ou da epiglotite aguda, referenciar imediatamente a crianç a à  emergê ncia. 
Tratamento medicamentoso: casos leves de crupe – dose ú nica de dexametasona na 
UBS; moderados a graves nebulizaç ã o com adrenalina racêmica e uso de dexametasona. 
Casos muito graves precisam de internação hospitalar.

 Epiglotite Aguda: manter a via aérea pérvea e oxigenoterapia até a chegada da equipe de 
atendimento de emergência.

O que fazer

Diagnóstico clínico por meio do conjunto de sintomas e sinais, incluindo a prevalê ncia 
de doenç as respirató rias na comunidade e o acompanhamento das pessoas com queixas 
respirató rias ao longo do episó dio de forma a identifi car a presenç a de complicaç õ es 
passí veis de serem tratadas.

 Avaliação inicial: iní cio, duraç ã o e progressã o dos sintomas, sinais de obstruç ã o das VAS, 
febre aferida ou relatada, presenç a de obstrução nasal, coriza e espirros, dor de garganta, 
tosse ou rouquidão, estado vacinal e uso de substâ ncias/medicamentos potencialmente 
anafi lá ticos, identifi caç ã o dos fatores de risco para complicaç õ es (asma, DPOC).
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 Exame físico: observaç ã o da pessoa com sintomas respirató rios das VAS. O estado geral, 
o ní vel de consciê ncia, estridor, cianose, retrações.

Exames complementares: não há indicação.

 Equipe multiprofi ssional: no atendimento ao paciente com queixas respiratórias,  primeiro 
a equipe deve identifi car sinais de obstruç ã o respirató ria aguda. A educaç ã o permanente 
e continuada da equipe, o planejamento e o desenvolvimento de protocolos de fl uxos de 
atendimento pela pró pria equipe, com o objetivo de defi nir os papé is de cada profi ssional 
na assistê ncia emergencial e no cuidado da pessoa apó s episó dio de IVAS.

Infecções das vias aéreas inferiores

Introdução

As infecções das vias aéreas inferiores (IVAIs) precisam ser corretamente distinguidas 
para que se ofereça o tratamento adequado, por exemplo, a pneumonia bacteriana (utilizar 
antibióticos) e a bronquite aguda (etiologia viral). É necessário avaliar corretamente os 
critérios de gravidade da pneumonia para defi nir o local de tratamento do doente, ajustar a 
antibioticoterapia pelos exames culturais e se houver perda da função renal. Outra medida 
recomendada é comparar a radiografi a do tórax ao fi nal do tratamento com a do início para 
verifi car se houve complicações, apesar da boa evolução clínica.

O que fazer?

 Diagnóstico de pneumonia: sintomas sugestivos e consolidação na radiografi a torácica. 
Atenção especial para idosos que podem apresentar menos sintomas e confusão mental. 
Sintomas mais comuns na pneumonia são tosse seca ou produtiva, febre, dispneia, 
taquicardia e estertores.

Exames complementares: 

Radiografi a torácica para acompanhar a progressão radiológica para avaliar a resposta 
terapêutica. Derrame pleural extenso ou loculado requer punção.

Medidas de oxigenação: se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 90% em indivíduo 
sem DPOC, há indicação de internação para tratar PAC grave.
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Exames laboratoriais: plaquetopenia e leucopenia e aumento da proteína C-reativa  são 
indicativos de prognóstico desfavorável. Para defi nir critérios de gravidade e comorbidades, 
avaliar função renal, hepática, eletrólitos e glicemia.

Exames de pesquisa etiológica: a cultura Gram costuma bastar para o tratamento 
de PAC. Testes soroló gicos sanguí neos para casos epidê micos e para aqueles que nã o 
respondem ao tratamento empí rico.

Provas de função pulmonar: não contribuem para o diagnóstico ou para o prognóstico.

Conduta proposta a partir da adefi nição da gravidade do caso de pneumonia para 
escolher o local de tratamento, a via de administraç ã o do antibió tico, o esquema antimicrobiano 
empí rico que deve ser prescrito e a mortalidade esperada para cada caso.

Tratamento

 Pneumonia: início precoce da antibioticoterapia adequada com ajuste do esquema de 
acordo com a evolução do caso.

 Traqueobronquite aguda: não tratar com antibiótico pois possui causa viral. O tratamento 
visa reduzir os sintomas.

Prognóstico e complicações

Geralmente há boa evolução nos casos de 
pneumonia e de bronquite aguda. Recomendar vacinas 
antipneumocócica e anti-infl uenza especialmente para 
população idosa ou com alto risco.

Tuberculose

Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis (Mtb) através do contato. Ela representa um problema de saúde pública 
associado à desigualdade social, afetando principalmente as populações mais pobres e 
marginalizadas como as populações indígena, privada de liberdade, pessoas que vivem com 
HIV/Aids e pessoas em situação de rua. A melhor estratégia de enfrentamento é quebrar a 
cadeia de transmissão por meio da identifi cação precoce da TB e do tratamento. 

Estratégia de 
Enfrentamento diagnó stico 

precoce e iní cio de 
tratamento adequado
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Primoinfecção Tuberculosa

A inalação do bacilo de Koch (BK) em organismo com cleareance mucociliar competente 
leva a uma rápida reação infl amatória que gera uma limpeza dos bacilos, mas se houve falha 
no cleareance, a infl amação prossegue gerando uma broncopneumonia inespecífi ca e o 
bacilo forma um foco pulmonar (foco de Ghon) entre 3 e 4 semanas.

 Viragem do teste tuberculínico: ocorre quando há imunidade celular no fi nal perí odo pré -
alé rgico.

 Foco ganglionar: é onde inicia a disseminação linfática após a disseminaç ã o linfá tica 
do foco pulmonar ao gâ nglio saté lite. A imunidade adquirida desenvolvida impede o 
estabelecimento da TB em 95% dos casos, pondo fi m à  primoinfecç ã o. 

 Focos de Ghon: lesõ es pulmonares iniciais que evoluem para fi brose ou para calcifi caç ã o. 
São visíveis em radiografi a.

 Granuloma de necrose caseosa: formado pelo encapsulamento do bacilo, indica TB.

Tuberculose Primária

Ocorre quando a primo-infecção não é contida pela carga bacilar elevada, virulê ncia 
da cepa ou falha na imunidade celular, há  liquefaç ã o do cá seo e o desenvolvimento da 
tuberculose primária. Formas: pneumô nicas, broncopneumô nicas, cavitá rias, atelectá sicas 
ou miliares. Em geral, a clí nica da TB se mostra insidiosa e lenta, raramente de forma aguda 
e grave. Atenção especial para TB primária em lactentes e crianças. Quadro característico: 
eritema nodoso, conjuntivite fl ictenular e artralgia de Poncet. As imagens radioló gicas 
variam de acordo com a drenagem do bacilo.

 Tuberculose Pós-primária

Anos após a lesão primária, principalmente nas regiões apicais do pulmão (BK é 
aeróbio estrito) por reativação de foco (endógena) ou por reinfecção exógena por cepas 
mais virulentas (exógena). Nessa fase pode formar cavernas, é na TB pós-primária 
que normalmente há o adoecimento da maioria dos adultos e adolescesnte na TB com 
apresentação pulmonar.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



27

Quando pensar?

Busca ativa por sintomáticos respiratórios (tosse e expectoração por 3 ou mais 
semanas). As formaas iniciais de TB são assintomática, mas pode ser encontrado tosse, 
expectoração, escarros sanguí neos, febre, dor torá cica, suores noturnos, astenia e 
emagrecimento.

Pessoa vivendo com HIV/Aids: febre, tosse, sudorese noturna e emagrecimento.

O que fazer?

Baciloscopia

O exame baciloscópio do escarro é o principal método de diagnóstico e controle no 
tratamento. Resultado positivo indica TB, mas se não houver número signifi cativo de BAAR 
por campo, realizar cultura para identifi car a espécie.

Indicação de investigação

Indivíduos sintomá ticos: adultos que buscam a APS com queixas respirató rias ou com 
relato de tosse e expectoraç ã o há  3 semanas ou mais; Suspeita clí nica ou radioló gica de TB 
pulmonar, independentemente do tempo de tosse. Na suspeita clí nica de TB extrapulmonar, 
é  necessá rio fazer a baciloscopia de materiais bioló gicos especí fi cos.

Teste de sensibilidade antimicrobiano

Necessário se houver resistência ao tratamento, testa-se a rifampicina, isoniazida, 
etambutol e estreptomicina.

Teste rá pido molecular para tuberculose (diagnó stico biomolecular)

O teste rá pido molecular para TB (TRM-TB) está  indicado no paí s, preferencialmente 
para o diagnó stico de TB pulmonar em adultos e crianç as. Ainda que o teste seja não reagem, 
háindicaç ã o de manter a investigaç ã o.

Diagnóstico por imagem

Radiografi a do tórax: é o mais importante exame de imagem para diagnóstico e 
acompanhamento.
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Tomografi a computadorizada de alta resolução: empregada em caso de suspeita com 
baciloscopia negativa.

Diagnóstico de Tuberculose Extrapulmonar

Mais comum em pessoas com Aids (imunossupressã o).

Diagnó stico bacterioló gico e histopatoló gico. 

Tuberculose Pleural

Forma mais comum de TB extrapulmonar em soronegativos.

Cursa com dor torácida pleurítica.

Diagnóstico pelo ADA, após exame positivo, realizar a cultura para isolar o bacilo.

Tuberculose Ganglionar

Forma mais comum de TB extrapulmonar em soropositivos e crianças.

Diagnóstico: punç ã o aspirativa por agulha e/ou bió psia ganglionar.

Tuberculose no Sistema Nervoso Central

É a apresentação meningoencefálica (3% casos de TB em HIV negativos e 10% em HIV 
positivos).

Diagnóstico: TC ou RM do sistema nervoso, punção do LCS.

 Tuberculose Pericárdica, Tuberculose Óssea e Tuberculose Urinária são tipos de 
tuberculose menos comuns, em geral, faz-se a busca pelo bacilo em material apropriado.

 Diagnóstico na Infância: é mais difícil do que no adulto porque a clínica não é característica.

 Diagnóstico no Idoso: a TB senil tem manifestações clínicas inespecífi cas, além disso, 
as comorbidades podem atrasar o diagnóstico de TB confi rmado pela baciloscopia de 
escarro.

 Teste para diagnóstico de HIV em pacientes com TB reduz a mortalidade da coinfecção 
porque o paciente pode iniciar a terapia antirretroviral.

Teste para Tuberculínico

Método diagnóstico de infecção latente pelo micoplasma e método coadjuvante de 
diagnóstico da TB. Falso positivo indica vacina pelo BCG ou por outras micobactérias.
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Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis

Imunidade parcial à doença desenvolvida pela maiorida dos infectados, a pessoa não 
apresenta a doença porque há um período de latência da TB.

Tuberculose e tabagismo

Inalar fumaça do cigarro altera a capacidade depurativa do sistema respiratório e 
confi gura fator de risco para a tuberculose.

Imunização com Bacilo de Calmete-Guërin

Por meio de bacilos vivos atenuados do M. bovis, a vacina visa prevenir casos de TB 
miliar e meníngea em indivíduos não infectados pelo BK. População prioritária: crianças até 
4 anos de vida.

Diagnóstico diferencial

Outras doenç as respirató rias ou oportunistas: pneumonias, micoses pulmonares, 
sarcoidose, carcinoma brô nquico e micobacterioses atí picas. A cultura pode identifi car a 
espécie e por isso auxilia no diagnóstico diferencial.

Conduta Proposta

Tratamento precoce para a cura com restauração da qualidade de vida e quebra da 
cadeia de transmissão. Evitar abandono de tratamento para diminuir as chances de ocrrer 
resistência ao tratamento farmacológico. O tratamento dura no mínimo 6 meses.

Reações Adversas aos Tuberculásticos

As reações adversas são mais comuns em pacientes com o organismo já mais 
debilitado, principalmente as populações vulneráveis. As reações menores podem ser 
manejadas na APS e as maiores requerem alteração terapêutica.

Quando referenciar

Os casos em que houve efeitos adversos maiores ou comorbidades ou de esquemas 
para contatos de TB multidroga-resistente (TBMDR), alé m dos casos que evoluem para 
falê ncia terapê utica, devem ser referenciados para serviç os de referê ncia secundá ria ou 
terciá ria, para avaliaç ã o e defi niç ã o de conduta.

Deve-se monitorar a adesão ao tratamento de toda a família e explicar sobre as 
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implicações do abandono. Todos os contatos devem ser investigados a fi m de encontrar 
casos de TB ativa.

Encerramento de Caso de Tuberculose

Os critérios para o encerramento de caso são a cura, o abandono, óbito, transferência, 
mudança de diagnóstico, mudança de esquema, confi rmação de resisência e falência. 
Encerra-se casos de TB em tratamento com o esquema bá sico (de duraç ã o de 6 meses) são  
encerrados em até  9 meses e casos de TB meningoencefá lica (de duraç ã o de 12 meses) são 
encerrados no sistema em até  15 meses.

Papel da equipe Multiprofi ssional

Mé dico de famí lia e comunidade, enfermeiro, ACS, auxiliar e técnico em enfermagem: 
desde identifi car sintomá ticos respirató rios e exames diagnó sticos, tratar, acompanhar e 
notifi car.

Agente de controle de endemias: identifi car os sintomá ticos respirató rios nos 
domicí lios e na comunidade; encaminhar casos suspeitos e contatos para avaliaç ã o na UBS 
e desenvolver aç õ es educativas e de mobilizaç ã o da comunidade relativas ao controle da TB, 
em sua á rea de abrangê ncia.

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 
2388 p.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM A 
PROBLEMAS DIGESTIVOS

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



ORGANIZAÇÃO
PrepSaúde

 
RESPONSÁVEIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Dr. Hercules de Pinho
Julio Cesar Rocha Nunes

 
AUTOR

Julio Cesar Rocha Nunes 

COLABORAÇÃO PEDAGÓGICA 
Mariana Alves Batista da Costa

 
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Formata Produções Editoriais
Quimera 

© 2019 Propriedade da PrepSaúde, sendo vedada a sua reprodução por qualquer 
meio, físico ou digital, total ou parcialmente, comercialização, publicação, alteração do 

conteúdo ou qualquer ato que importe violação do direito autoral.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



3

Dor Abdominal

Trata-se de uma queixa frequente na atenção primária e, mesmo assim, 20% dos 
casos não terão um diagnóstico especifi co. É importante ter o cuidado para não fechar 
prematuramente o diagnóstico, devendo-se realizar uma anamnese e exame físico completos, 
dando espaço para que o paciente possa expressar sua experiência de adoecimento. Lembrar 
dos diagnósticos diferenciais, como infarto agudo do miocárdio na epigastralgia e da 
pneumonia na dor abdominal alta. Nos casos ambulatoriais, considerar o princípio da espera 
permitida no seguimento de casos ambulatoriais, sem sinais de alerta ou de emergência 
clínica, evitando encaminhamento ou solicitação de exames desnecessários. 

Dentre os quadros de difícil manejo, temos a síndrome do intestino irritável, que se 
caracteriza por se manifestar por pelo menos 12 semanas, com sintomas contínuos ou 
recorrentes de dor abdominal ou desconforto associado a algum dos seguintes sintomas: 
alívio com a defecação, mudança na frequência das defecações e alteração no formato ou 
aspecto das fezes. Pode ocorrer frequência anormal de evacuações (mais de três por dia ou 
menos de três por semana), formato anormal das fezes (nodulares/duras ou amolecidas/
aquosas), eliminação anormal de fezes (esforço, urgência, ou uma sensação de evacuação 
incompleta), eliminação de muco e sensação de distensão abdominal. Quando todos os 
critérios estão presentes, o valor preditivo positivo encontra-se em torno de 90%.

O manejo é voltado para a causa diagnosticada, com importância de sempre se tratar 
a dor, especialmente nos quadros agudos e de maior intensidade sem o receio habitual de 
“mascarar” o quadro ou de haver piora. A exceção é na suspeita de pancreatite que não pode 
ser tratada com uso de morfi na pelo risco de agravamento pelo espasmo do esfíncter de Oddi.   

Doença do Refl uxo Gastresofágico

Segundo o tratado, 80% dos pacientes irão cursar com queimação retroesternal, 54% 
com regurgitação, 29% com dor abdominal, 27% com tosse, 23% com disfagia para sólidos e 
21%  com rouquidão. Os sintomas de pirose retroesternal e regurgitação são sufi cientemente 
específi cos pra fundamentar o diagnóstico da doença do refl uxo, não sendo obrigatório a 
solicitação de exame complementar para diagnostico. O padrão-ouro para DRGE é o teste de 
pH de 24 horas. Já para diagnóstico de esofagite, o exame indicado é a endoscopia digestiva 
alta (EDA). Na pratica diária, quando se opta pela solicitação de exame complementar, o mais 
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solicitado é a endoscopia, mas não para fechar o diagnóstico e sim para descartar outras 
doenças como as lesões pépticas no esôfago. A endoscopia é reservada para quando estão 
presentes os sinais de alerta, como disfagia, odinofagia, anemia, emagrecimento, história 
familiar de câncer gástrico, náuseas e vômitos, dor torácica, sintomas muito intensos ou 
quando não está melhorando com o tratamento.  

  Tratamento: as medidas comportamentais precisam ser prescritas para todos os 
pacientes. Em relação a abordagem farmacológica, os medicamentos de primeira linha 
são os inibidores de bomba de próton (excepcionalmente são prescritos os bloqueador H2 
em dose plena). As medidas comportamentais junto com inibidor de bomba de prótons 
em dose plena são mantidas por 4 a 8 semanas. Caso tenha resposta, suspender ou 
reduzir a dose da medicação. Caso sintomas persistam, deve-se solicitar a endoscopia. 

Hepatite B

A maioria das questões de prova sobre hepatite B dizem respeito a interpretação dos 
marcadores. São eles:

  HBsAg – é o primeiro marcador que aparece na infecção pelo vírus da hepatite B e diminui 
até se tornar indetectável em torno de 6 meses, quando a pessoa habitualmente se torna 
imune.  Após 6 meses, a presença do marcador indica uma evolução para hepatite B 
crônica. 

  Anti-HBc-IgM – é marcador de infecção recente e pode estar presente até 8 meses após 
a infecção.

  Anti-HBc-IgG – a interpretação depende do anti-HBs. Se Anti-HBc-IgG está presente e 
o anti-HBs também está presente, mostra que houve infecção, mas que no momento a 
pessoa se encontra imune. Por outro lado, quando Anti-HBc-IgG está presente e anti-HBs 
ausente, mostra hepatite crônica. 

  Anti-HBc total – representa o somatório de IgM (de infecção aguda) e IgG (de infecção 
crônica), portanto, quando está presente, indica que em algum momento da vida a pessoa 
teve contato com o vírus. Pode ser contato atual ou de longa data.   

  HBeAg – é marcador de replicação viral; a positividade indica alta infecciosidade. Tanto na 
infecção aguda quanto na crônica ele se torna presente enquanto houver alta replicação 
viral.
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  Anti-HBe – surge depois do desaparecimento do HBeAg e mostra para o MFC  o fi m da fase
replicativa, ou seja, entrou na convalescença. 

  Anti-HBs – representa imunidade. Pode surgir tanto devido a uma infecção quanto por 
vacina. Quando é por vacina os outros marcadores estão todos negativos. 

Hemorragia digestiva baixa 

Causas de hemorragia digestiva baixa: Divertículo de Meckel, alergias alimentares, 
doenças orifi ciais (tipo as hemorroidas e as fi ssuras), colites infecciosas, doença infl amatória 
intestinal, colites isquêmicas, angiodisplasias, divertículos colônicos, tumores (incluindo 
câncer colorretal), lesões actínicas e sangramentos após polipectomias. Uma vez que se 
constata sagramento, não se precisa solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes, a não ser 
que o paciente tenha dúvidas (como no caso da ingesta de beterraba ou outros corantes).

Sinais que levam a suspeita do câncer colorretal: idoso, emagrecimento, mudança no 
habito intestinal, anemia/palidez de mucosas.  

Dispepsia

A dispepsia, popularmente conhecida como “má digestão”, é caracterizada pela 
presença recorrente ou persistente de dor ou desconforto epigástrico não relacionado ao 
uso de anti-infl amatórios não esteroides (AINEs) e acompanhado, ou não, de sensação de 
saciedade precoce, náuseas, vômitos, pirose, regurgitação e excessiva eructação. A dispepsia 
pode ser classifi cada em dismotilidade, úlcera ou refl uxo (abordada em outro capítulo), porém, 
não existe correlação da sintomatologia com o diagnóstico etiológico, sendo desnecessária 
a utilização desses critérios na prática clínica da APS . 

A endoscopia digestiva alta é solicitada na presença de sinais de alerta, que são: 
disfagia progressiva, perda de peso involuntária, massa epigástrica, anemia ferropriva, 
vômitos persistentes e persistência dos sintomas após tratamento empírico com inibidor de 
bomba de próton e erradicação de H. pylori. Um ponto controverso é se a idade sozinha já 
indicaria a endoscopia. Existe o costume de se solicitar quando está acima de 55 anos, mas 
isso ainda sem consenso. Feito o diagnóstico, inicia-se tratamento com inibidor de bomba 
de próton. Não havendo melhora em trinta dias e mantendo-se ausentes os sinais de alarme, 
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está autorizado fazer a erradicação do H. pylori. Após todas as propostas feitas e ainda 
havendo sintomas, deve-se solicitar a endoscopia. Tal proposta é segura, uma vez que 
sessenta por cento dos casos são decorrentes de dispepsia funcional, por isso mesmo, 
não há evidências de que solicitar exames complementares logo no início dos sintomas (e 
na ausência de sinais de alarme) reduzam a morbidade ou a mortalidade. Lembrando que 
é sempre importante avisar para o paciente que a dispepsia é uma condição recorrente 
e intermitente, com previsão de que cerca de metade dos pacientes apresentem recidiva 
em um ano.  

Parasitoses intestinais 

A clínica das parasitoses intestinais é bastante variável (conforme grau de infestação, 
predisposição do hospedeiro, além do tipo de parasita). Por exemplo, mais de 90% das 
infecções pela Entamoeba histolytica são assintomáticas, sendo que um número pequeno 
de pessoas irá apresentar doença intestinal não disentérica e apenas uns poucos vão ter 
a doença invasiva, que pode manifestar com colite, abscesso hepático e envolvimento 
pleuropulmonar. A teníase também costuma ser mais assintomática. Quando estão presentes 
os sintomas, esses tendem a ser inespecífi cos como dor ou desconforto abdominal leve, 
náusea, fl atulência, diarreia ou mesmo constipação.

 As “manchas na pele” e “ranger de dentes” são relacionados popularmente com 
parasitoses intestinais, porem essa relação não tem qualquer confi rmação científi ca. Na 
verdade, existem poucas verminoses que apresentarão uma clínica característica, como 
é o caso do prurido anal e vulvar que é frequente na oxiuríase, principalmente quando os 
sintomas são noturnos. Mesmo assim, é importante lembrar de descartar os diagnósticos 
diferenciais.

Outros sintomas que são associados a verminoses: 

  Diarréia – é mais frequente nas infecções por protozoários intestinais. Os enteroparasitas 
que habitam o intestino grosso, como a Entamoeba histolytica, o Trichiurus e o Schistosoma 
mansoni podem causar diarreia com muco e sangue. Já os parasitas que se localizam 
preferencialmente no intestino delgado como Strongyloides stercoralis e Giardia lamblia 
provocam diarreia do tipo osmótico. 
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  Síndrome dispéptica – habitualmente relacionada a estrongiloidiase. 

  Tosse e crises asmatiformes – pode ser causada nas helmintíases com ciclo pulmonar, 
e pode confundir o diagnostico com asma e pneumonia bacteriana de repetição. 

  Urticaria –  ocorre principalmente com ascaridíase e estrongiloidiase. 

  Vulvovaginite – relacionado ao oxiúros (ou Enterobius vermicularis). Também pode estar 
presente infecções secundárias pelas escoriações da coçadura e até mesmo granuloma 
pélvico e salpingites (quando a infestação for muito intensa)

  Eliminação de verme – pode estar presente na ascaridíase. É comum ver os vermes 
cilíndricos nas fezes e as vezes até no vômito. Na oxiuríase os vermes podem ser 
vistos nas fezes ou na região perianal como umas linhas brancas, fi nas e móveis. As 
proglotes da Taenia saginata, quando encontradas nas fezes, são vistas como vermes 
pequenos e achatados. 

  Síndrome de má-absorção – é raro, porem relaciona-se a giardíase. Manifesta-se com 
perda de peso, distensão abdominal e esteatorreia, simulando doença celíaca. 

  Cirrose – relacionada a esquistossomose na forma crônica. É também a forma crônica da 
esquistossomose que se encontram varizes esofágicas que podem provocar hemorragia 
digestiva alta. 

Nas comunidades de grande vulnerabilidade, a vermifugação em massa diminui a 
prevalência, principalmente se ocorre a associação de medidas de saneamento básico 
e higiene. Idealmente o processo é realizado nas populações de escolares.  Quando a 
prevalência está acima de 50%, a recomendação é tratar todas as crianças duas vezes 
por ano. Já se tiver com prevalência entre 20 e 50%, deve-se tratar todas as crianças 
anualmente.  Agora, nos lugares em que as condições de higiene e saneamento básico são 
bons, o tratamento da verminose é pela anamnese, exame físico e, se for necessário, com 
exame complementar. 

Constipação

Frente a queixa de constipação, o passo inicial é caracterizar o que a pessoa chama 
de constipação e quais que são suas expectativas.  Sintoma antigo, com períodos de 
melhora e piora, é mais típico na constipação funcional enquanto que causas orgânicas 
costumam surgir de maneira mais aguda. A anamnese deve ser ampla o sufi ciente para 
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considerar as causas possíveis, incluindo medicações. Os medicamentos mais comumente 
relacionados a constipação são os anticolinérgicos, os antidepressivos, anti-histamínicos, 
anticonvulsivantes, bloqueadores do canal de cálcio, diurético, clonidina, ferro, levodopa, 
narcóticos, anti-infl amatórios, opioides, psicotrópicos e simpatomiméticos. 

O tratamento inicial é feito com medidas comportamentais, que incluem dieta 
laxativa e atividade física. Nos casos em que não ocorre melhora com medida inicial, 
pode-se iniciar o tratamento com laxantes, iniciando-se com os formadores de bolo fecal, 
como o Psyllium, que são seguros e de baixo custo, lembrando sempre de orientar o 
paciente a manter com a ingesta adequada de fibras e os líquidos e fazer atividade física. 
Os formadores de bolo demoram 7 a 10 dias pra fazer efeito. Como segunda linha, temos 
os laxantes osmóticos, que começa a agir em 24 a 48 horas. Por fim, tem-se os laxantes 
emolientes (caso do óleo mineral).

Doenças anorretais

Nos casos de queixa de sintomas em região anorretal, além da anamnese bem feita, 
deve-se sempre fazer o exame físico buscando alterações no local. Oxiuríase não é a causa 
mais comum de prurido anal como muitas pessoas (incluindo médicos) acreditam. Causas 
muito comuns são as hemorroidas e uma higiene inadequada, mas lembrar que existem 
outras causas, incluindo câncer. O tratamento deve ser direcionado à causa de base associada 
a melhora da higiene local, orientando ao paciente a não realizar limpeza agressiva da região, 
o que poderia piorar os sintomas. Caso o prurido esteja muito intenso, também podemos 
fazer um curso rápido de corticoide. 

Fissura anal

  Fissura aguda – presente a menos de 6 semanas. O tratamento consiste em orientar o 
aumento de ingesta de agua e fi bras, orientar banho de assento morno, aplicar analgésico 
tópico e faze uso de laxante osmótico ou emoliente se for o caso. 

  Fissura crônica – presente a mais de 6 semanas. Além do tratamento proposto para a 
fi ssura aguda, prescreve-se diltiazem tópico 2%, nifedipina tópica 0,5%, ou issossorbida 
0,2% tópica. Casos refratárias deverão ser encaminhados proctologista.  

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



9

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 
2388 p.

2. DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 4 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM A PROBLEMAS 
INFECCIOSOS

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



ORGANIZAÇÃO
PrepSaúde

 
RESPONSÁVEIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Dr. Hercules de Pinho
Julio Cesar Rocha Nunes

 
AUTOR

Julio Cesar Rocha Nunes 

COLABORAÇÃO PEDAGÓGICA 
Mariana Alves Batista da Costa

 
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Formata Produções Editoriais
Quimera 

© 2019 Propriedade da PrepSaúde, sendo vedada a sua reprodução por qualquer 
meio, físico ou digital, total ou parcialmente, comercialização, publicação, alteração do 

conteúdo ou qualquer ato que importe violação do direito autoral.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



3

Linfadenopatia

A abordagem inicia-se com uma boa anamnese e exame físico buscando a provável 
etiologia.

Caso não se tenha sucesso no primeiro momento, a conduta depende da 
apresentação:

  Linfadenopatia localizada – pode-se ter um conduta expectante por um período de 3 
a 4 semanas, desde que não existam sinais de alerta que aumentem a probabilidade 
de processo neoplásico. Esses sinais são: sintomas crônicos; pessoas com mais de 40 
anos; linfonodos maiores que 1 cm (principalmente se for maior que 2,25 cm); linfonodos 
endurecidos e aderidos a planos profundos; linfonodomegalia cervical associada a 
fatores de risco para neoplasia de cabeça e pescoço (como tabagismo, etilismo e idade 
avançada) e linfonodomegalia supraclavicular. 

 Após o intervalo de 3 a 4 semanas, é bem provável que a linfadenopatia já tenha resolvido 
ou que a causa já tenha fi cado mais clara.

  Linfadenopatia generalizada – deve-se iniciar a investigação imediatamente. Não 
existe uma bateria de testes diagnósticos que possam ser utilizados para todos 
os pacientes e, por isso, os exames deverão ser solicitados baseado nas hipóteses 
diagnósticas. Dependendo do caso, recomenda-se começar com um exame que tenha 
o resultado liberado mais rápido, como hemograma e, no retorno, complementa-se a 
propedêutica conforme evolução e/ou resultado dos exames. Tal conduta evita longos 
períodos sem reavaliar o paciente, assim como solicitação de exames onerosos e 
desnecessários. A vantagem do hemograma é que ele pode dar várias pistas que 
direcionam o raciocínio. Linfocitose sem atipia pode indicar infecções virais como 
influenza; leucocitose com neutrofilia pode sugerir infecção bacteriana; aumento no 
número de blastos pode sugerir leucemia aguda e aumento no número de linfócitos 
pode sugerir leucemia linfoide crônica; linfócitos atípicos, em uma pessoa jovem 
com linfonodomegalia generalizada, aumenta a chance de mononucleose; já um 
hemograma com eosinofilia pode sugerir reação a fármacos. Por fim, considerando 
que o paciente com linfadenopatia generalizada foi bem investigado e não se chegou 
a um diagnostico, o próximo passo será a biópsia. 
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Tuberculose

Tuberculose ainda é um problema importante no Brasil. Com o diagnóstico feito, é 
sempre importante descartar o mais rápido possível a coinfecção pelo HIV, de preferência 
usando o teste rápido. O diagnóstico precoce de infecção pelo HIV nos pacientes com 
tuberculose ativa e o início oportuno da terapia antirretroviral reduzem a mortalidade quando 
existe a coinfecção TB-HIV. Isso porque essa associação leva a repercussões negativas na 
evolução das duas doenças. Uma questão a se considerar no início do tratamento do paciente 
HIV positivo, principalmente quando se tem tuberculose junto, é a síndrome infl amatória da 
reconstituição imune. Essa síndrome é uma resposta infl amatória intensa à reconstituição 
imunológica decorrente do controle da viremia pelos antirretrovirais. A síndrome está 
relacionada a infecções subclínicas, a tumores ou a distúrbios autoimunes. Quando as 
manifestações são infecciosas, o que é mais comum de se observar relacionado a essa 
síndrome é o herpes-zóster, a tuberculose, o Cryptococcus e o citomegalovírus.  No caso 
da tuberculose especifi camente, pode acontecer exacerbação de sintomas. A prioridade 
nesse caso passa a ser o tratamento da tuberculose e, mais ou menos depois de umas 2 a 4 
semanas, inicia-se com os antirretrovirais. Os esquemas recomendados pra tratar TB nessa 
situação geralmente vão ser os mesmos do paciente HIV-negativo. Apenas em alguns casos 
é que se troca rifampicina por rifabutina, por exemplo, quando o antirretroviral que o paciente 
vai usar for incompatível com a rifampicina.

A radiografi a torácica deve ser solicitada para todas as pessoas com suspeita clínica de 
TB pulmonar. Nos casos em que a baciloscopia encontra-se negativa, a radiografi a possibilita 
uma avaliação mais aprofundada. Agora, quando já se tem um BAAR positivo, a radiografi a 
de tórax ajudar a avaliar a evolução radiológica no acompanhamento do paciente. As lesões 
encontradas na radiografi a de tórax que sugerem TB são as opacidades, infi ltrados, nódulos, 
cavidades, fi broses, retrações, calcifi cações, linfadenomegalia, além do aspecto miliar. 
A localização mais comum é nas partes altas e dorsais dos pulmões, particularmente no 
pulmão direito, ou então nos dois lados. Como não existe imagem radiológica patognomônica 
de TB, o exame vai ajudar no diagnóstico, mas serão necessários outros exames para se ter 
a confi rmação diagnóstica. É interessante saber que na TB primaria é frequente encontrar 
linfonodomegalia mediastinal, principalmente em crianças. Costuma ser unilateral e afeta em 
geral as regiões hilar e paratraqueal direita. Quanto ao PPD, o Medicina Ambulatorial orienta 
que, em indivíduos vacinados com BCG, a reação atribuível à vacina pode ser de até 10 mm 
ou mais naqueles vacinados há menos de dois anos. Após esse período de tempo, uma 
reação maior do que 5 mm já pode ser interpretada como resultante de infecção tuberculosa. 
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No caso de um indivíduo que foi vacinado há menos de 2 anos, mas que entrou em contato 
com um bacilífero, o Medicina Ambulatorial aponta que uma reação de 10 mm é considerada 
infecção tuberculosa. 

HIV/AIDS

O Brasil é signatário da estratégia da Organização Mundial da Saúde (OMS) chamada 
“Cascata de Cuidados 90-90-90”, que diagnostica 90% dos soropositivos, trata 90% dos 
diagnosticados e controla a infecção em 90% das pessoas em tratamento. Isso implica 
estender o teste a toda população sexualmente ativa, lembrando que sempre se deve realizar 
o aconselhamento pré-teste, a fi m de se discutir as possibilidades do resultado, o impacto de 
um resultado positivo e o reforço de práticas seguras.

Tratado de Medicina de Família e Comunidade recomenda que de tempo em tempo 
sejam solicitados alguns exames complementares para pessoas com HIV/Aids que 
encontram-se em uso de terapia antirretroviral. O esquema seria o seguinte: a cada 3 a 4 
meses, pedir glicemia; a cada 6 meses: pedir hemograma; perfi l lipídico (caso em uso de 
inibidor da protease). Anual, pedir: creatinina, transaminases, PPD, colpocitologia oncótica e, 
paras pessoas sexualmente ativas,  teste não treponêmico e anti-HCV. A radiografi a de tórax 
é indicado como exame de avaliação inicial na primeira consulta, mas não periodicamente. 
Da mesma maneira, na primeira consulta-se avalia a imunidade para hepatite B. Caso HBsAg, 
anti-HBs e anti_HBc total estejam negativos, indica-se a vacinação.  

Febres exantemáticas

Exantemas virais estão associados a doenças benignas e autolimitadas, mas existem 
alguns casos em que o diagnóstico correto é necessário para um tratamento adequado, além 
de se evitar transmissão para os contatos. 

  MONONUCLEOSE INFECCIOSA – O paciente permanece por cerca de 2 a 5 dias com 
sensação de mal-estar, acompanhada ou não de febre. Na sequência, começam novos 
sintomas que podem variar. Dor de garganta está presente em 80 a 85% dos casos. 
Também podemos encontrar aumento de linfonodos e hiperemia de orofaringe e até 
mesmo exsudato branco-acinzentado. Em metade dos pacientes pode-se encontrar 
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enantema em palato. A adenopatia envolve principalmente os linfonodos cervicais 
anteriores e posteriores, mas pode acometer qualquer cadeia ganglionar. Aumento do 
baço está presente em até 50% dos casos e do fígado em 30 a 50% dos casos. A resolução 
do quadro geralmente leva em torno de 2 a 3 semanas, sendo que uma das alterações 
que mais rapidamente desaparece é o rash cutâneo. 

  SARAMPO – A infecção começa com febre de cerca de 40°, no pico da erupção, e então, 
cai rapidamente. Acompanha tosse produtiva, coriza intensa, conjuntivite e fotofobia. Do 
segundo ao quarto dias surge o exantema, quando aumentam os sintomas do início do 
quadro. O paciente fi ca prostrado e aparecem as máculas e pápulas eritematosas que 
surgem atrás das orelhas e na linha anterior do couro cabeludo, espalhando pelo pescoço 
e tronco e, por fi m, pelas mãos e pés. Em geral, um enantema também está presente. 
As lesões patognomônicas são as manchas de Koplick, que são puntiformes e branco-
azuladas na mucosa bucal.  

  RUBÉOLA – O paciente apresente febre e exantema maculopapular acompanhado de
linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical. 

  EXANTEMA SÚBITO – O início é rápido, com febre alta (39-40 °C) e irritabilidade 
importante, contrastando com o bom estado geral. Em alguns casos pode haver tosse e 
coriza ou então sintomas gastrintestinais, como diarreia ou dor abdominal. Após 3-5 dias, 
há declínio brusco da febre e o aparecimento de rash eritematopapular e uma melhora 
grande do humor da criança. 

Febre do viajante

Quando o viajante abre com quadro de febre, inicialmente deve-se considerar as 
infecções de rotina (não típicas de viagens) e somente depois atentar para infecções próprias 
do local da viagem. O Tratado orienta que, em relação à febre do viajante, é aconselhável uma 
abordagem baseada no risco, com prioridade inicial dada à identifi cação e ao tratamento 
de causas de febre que ameaçam a vida e que apresentam alto risco de transmissão. Por 
isso, é importante dar especial atenção aos sinais de gravidade, como manifestações 
hemorrágicas, estado mental, frequência respiratória ou pressão arterial baixa, a fi m de se 
realizar o encaminhamento para um hospital. 
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Quadros importantes a se considerar: 

  Leptospirose – inicia por febre alta com pulso lento, icterícia e mialgia generalizada (mais 
comum em panturrilhas). Também pode haver evolução com icterícia rubínica e sufusões 
hemorrágicas conjuntivais.

  Febre amarela – caracteriza-se pela  evolução bifásica com início abrupto, febre alta, 
pulso lento, calafrios, cefaleia intensa, mialgia, prostração, náuseas e vômitos por cerca 
de 3 dias com posterior remissão dos sintomas, podendo evoluir para cura ou para a 
forma grave – com insufi ciência hepática e renal. 

  Diarreia do viajante – segundo o Tratado, a diarreia do viajante geralmente é causada pela 
E. coli e tem curso benigno e autolimitado, sem necessidade de tratamento farmacológico 
ou procura pelo serviço de saúde. Somente quando os casos são moderados ou graves é 
que há indicação de antibioticoterapia a fi m de se reduzir a duração dos sintomas.

Hepatite B

A maioria das questões de prova sobre hepatite B dizem respeito a interpretação dos 
marcadores. São eles:

  HBsAg – É o primeiro marcador que aparece na infecção pelo vírus da hepatite B e diminui 
até se tornar indetectável em torno de 6 meses, quando a pessoa habitualmente se torna 
imune. Após 6 meses, a presença do marcador indica uma evolução para hepatite B 
crônica. 

  Anti-HBc-IgM – É marcador de infecção recente e pode estar presente até 8 meses após 
a infecção.

  Anti-HBc-IgG – A interpretação depende do anti-HBs. Se Anti-HBc-IgG está presente e 
o anti-HBs também está presente, mostra que houve infecção, mas que no momento a 
pessoa se encontra imune. Por outro lado, quando Anti-HBc-IgG está presente e anti-HBs 
ausente, mostra hepatite crônica. 

  Anti-HBc total – representa o somatório de IgM (de infecção aguda) e IgG (de infecção 
crônica), portanto, quando está presente, indica que em algum momento da vida a pessoa 
teve contato com o vírus. Pode ser contato atual ou de longa data.

  HBeAg – É marcador de replicação viral; a positividade indica alta infecciosidade. Tanto na 
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infecção aguda quanto na crônica ele se torna presente enquanto houver alta replicação 
viral.

  Anti-HBe – Surge depois do desaparecimento do HBeAg e mostra para o MFC  o fi m da fase
replicativa, ou seja, entrou na convalescença. 

  Anti-HBs – representa imunidade. Pode surgir tanto devido a uma infecção quanto por 
vacina. Quando é por vacina os outros marcadores estão todos negativos. 

Hepatite C

O Tratado aponta a seguinte avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite C:

  Anti-HCV – Indica contato prévio com o vírus da hepatite C, porém, não defi ne se a infecção 
é aguda ou pregressa e curada espontaneamente, ou se houve cronifi cação da doença. 

  HCV-RNA – Indica infecciosidade presente. Possibilita a genotipagem viral e auxilia na 
escolha terapêutica. 

O Tratado orienta encaminhar os pacientes com anti-HCV positivo, porém, no rodapé, 
ele orienta o seguinte: “Nos serviços de atenção primaria que disponibilizam os exames de 
biologia molecular, o acompanhamento das pessoas com HCV positivo pode ser feito pelo 
monitoramento das transaminases a cada 6 meses, referenciando nas situações de alteração 
das transaminases ou na presença de comorbidades. Gama GT não entra no rol de exames 
que se pede de tempo em tempo.”  Por fi m, é importante lembrar que, feito diagnostico de 
hepatite, seja B ou C, deve-se fazer busca ativa dos comunicantes. Não existem medicações 
hepatoprotetoras. Não existe nenhum valor terapêutico e só aumentam desnecessariamente 
o tratamento para o paciente.  
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PARTE I 

Introdução 

Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções que variam de 
resfriados  comuns a doenças graves como as: Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e 
a  Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).  

Um novo coronavírus (SARS-CoV-2), não identificado anteriormente em humanos, foi 
descoberto em dezembro de 2019 em Wuhan, China. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)  classificou a doença 
como Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. No Brasil, o primeiro caso foi 
confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. Em 20 de março, foi declarada transmissão comunitária 
do SARS-CoV-2 em todo o território nacional. 

O local mais indicado para o atendimento  da COVID-19 é a atenção primária à saúde 
(APS), onde 80% dos casos podem ser atendidos e  resolvidos. 1 

 

Características gerais sobre a COVID-19  

Transmissão  

A transmissão se faz principalmente de pessoa para pessoa por meio de 

gotículas  respiratórias, através da tosse, espirro, fala e por pessoas próximas caso entre em 

contato direto com  as membranas mucosas. Outras formas menos comuns são: contato com 

superfície infectada e depois tocar olhos, nariz ou boca.   

Características peculiares da transmissão: 

a) Gotículas respiratórias normalmente não viajam mais de dois metros de distância, pois se 

depositam na superfície.   

b) A transmissão do vírus pelo ar para pessoas que não estejam em contato próximo é possível 

durante procedimentos que gerem aerossóis realizados no suporte clínico ou em ambientes 

 
1 Essa apostila possui como referência o documento TELECONDUTAS – Coronavírus (COVID-19), Informações para profissionais de saúde. 
Versão 11. Versão digital 2021. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN- DE DO SUL Faculdade de Medicina – Programa de Pós-Graduação 
em Epidemiologia. Os link´s para acesso a outros materias que estão vinculados a versão original do assunto não são objeto da prova de 

título da sbmfc. 

 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

4 
  

fechados, cheios e mal ventilados, se uma pessoa infectada produzir  muitas partículas, em atividades 

como cantar ou se exercitar.  

c) As pessoas são consideradas mais contagiosas quando estão mais sintomáticas.  Porém, também 

foi comprovada a propagação do vírus na fase pré-sintomática, quando as pessoas estão no período 

de incubação, geralmente de 1 a 3 dias antes do início dos sintomas.  

d) A transmissão por pessoas assintomáticas que nunca desenvolvem sintomas é  possível, mas 

parece ser bastante rara.   

e) A transmissão no período pré-sintomático ajuda a explicar a alta transmissibilidade em  domicílio 

e ambientes fechados, asilos e entre profissionais de saúde.   

f) Casos mais graves podem transmitir o vírus por mais tempo. O período de incubação  da COVID-

19 é, em média, de 5 dias, mas pode ser de até 14 dias. A carga viral tende a cair após 

aproximadamente 1 semana de  sintomas. Na maioria dos casos, após 10 dias do início da doença, 

a presença de vírus passível para cultura viral se aproxima de zero. 

Tempo de transmissão  

a) É incerto  

b) Carga viral diminui após o início dos sintomas  

c) Após 10 dias do início da doença a presença de vírus se aproxima de zero. 

 d) Positividade para PCR por até 12 semanas (apenas pedaços de RNA viral detectável)  

 

“De acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos,  após 

10 dias do início dos sintomas e 24 horas de recuperação da doença (ausência de febre  sem uso 

de antitérmicos e melhora dos demais sintomas), a concentração de RNA viral  geralmente está 

em um limiar no qual o vírus não pode ser cultivado. Em casos graves ou em pessoas gravemente 

imunocomprometidas, esse período pode chegar a 20 dias. “   

Meios de transmissão  
a) Pelas fezes parece ser baixo. Ainda não houve relatos de transmissão fecal - oral. 
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b) Não há evidências de transmissão por: água, esgoto, piscinas, banheiras de  hidromassagem.  

c) Não tem sido detectado vírus em fontes de água tratadas.  

Sobrevivência em superfícies  

a) Não se sabe ao certo quanto tempo o SARS-Cov-2 sobrevive em superfícies.  

b) Os coronavírus podem persistir nas superfícies de 2 horas a 9 dias.  

c) Superfície infectada: limpar com água e sabão, seguido de álcool 70 % ou água  sanitária 

(hipoclorito de sódio 0,1%)  

d) Superfície com sangue: usar hipoclorito de sódio a 0,5%  

e) Mãos: álcool 70 % e água com sabão.  

f) A higiene das mãos é a medida mais eficaz para frear a disseminação do vírus.  

g) Ferver a água não tratada. 

Quadro 1 - Persistência de coronavírus em diferentes superfícies.  
 

Superfície Tempo máximo de viabilidade 

Aerossol 3 horas (meia-vida 1,2 horas) 

 
Plástico 

Até 72 horas (meia-vida de 6,8 horas) em estudo que compara 
SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 [3]/ até 9 dias em revisão com outros 
coronavírus [12] 

Aço inoxidável Até 72 horas (meia-vida 5,6 horas) 

Cobre 4 horas 

Papelão 24 horas 

Alumínio 2-8 horas 

Metal 5 dias 

Madeira 4 dias 

Papel 5 dias 

Vidro 5 dias 

Luva (látex) 8 horas 

Avental descartável 2 dias 

Cerâmica 5 dias 
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Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021), pg. 07. 

Manifestações clínicas  
A COVID-19 tem apresentações clínicas bastante variáveis, o que dificulta sobremaneira sua 

abordagem clínica. Sua manifestação pode ter desde sintomatologia leve até quadros bastante graves.  

Apresentação clínica  

a) Clínica variável   

b) Não distinguíveis de outras infecções respiratórias virais  

c) Forma leve: aproximadamente 80% dos casos 

d) Forma grave: 15% dos casos, dos quais 5% evoluem para cuidados intensivos 5%  

e) Sinais sintomas mais comuns: febre, tosse seca, fadiga, mialgia, cefaléia, alteração  do 

olfato (anosmia/hiposmia) e paladar (ageusia/disgeusia).  

f) Menos frequentes: anorexia, dispneia, expectoração, calafrios, dor de garganta, rinorreia, 

congestão nasal, náuseas, diarreia, dor abdominal, tontura, sensação de pressão/dor torácica e 

conjuntivite.  

h) Assintomático: Frequência ainda é incerta. Mais dados são necessários para esse grupo  

 

Quadro 2 - Sinais e sintomas da COVID-19.  

Sintomas Frequência 

Febre 78,4% (73,6%-82,8%) 
Tosse 58,3% (51,5%-64,9%) 
Anosmia 52,7% (29,6%-75,2%) 
Disgeusia 43,9% (20,4%-68,9%) 
Fadiga 34% (27,7%-40,5%) 
Expectoração 23,7% (18,5%-29,4%) 
Anorexia 22,9% (14,3%-32,6%) 
Pressão/dor torácica 22,9% (16,3%-30,4%) 

Dispneia 33,9% (24,2%-44,3%) 

Mialgias 33% (26%-40,5%) 
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Náuseas/Vômitos 21% (9%-44%) 
Cefaleia 15,4% (11,6%-19,6%) 
Dor de garganta 13,1% (7,4%-20,3%) 
Calafrios/Tremores 10,9% (5,8%-17,4%) 
Diarreia 9% (6%-12%) 
Rinorreia 7,3% (4,2%-11,3%) 
Dor abdominal 3% (2%-5%) 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021), pg. 08-09. 

Características de alguns sinais e sintomas:  

a) Febre: É o sinal mais comum; pode ser baixa (< 38ºC) e se apresentar dias após início do 

quadro. Pacientes idosos ou com comorbidades podem ter apresentação tardia da febre e dos 

sintomas respiratórios.                                                                                                           

b) Dispneia: É um marcador de gravidade, com tempo médio de 5 a 8 dias a partir do início 

dos sintomas. Idosos tendem a apresentar mais frequentemente dispneia que os mais jovens. 

c) Anosmia e disgeusia: são sintomas comuns.  

d) Outros sintomas descritos com menor frequência: rinorreia em 7,3% e congestão nasal 

em 3,7% dos pacientes.  

e) Sintomas gastrintestinais: têm prevalência de 15%; diarreia, náuseas e anorexia são mais 

comuns. Pacientes com sintomas gastrointestinais tiveram em geral mais complicações, risco 

aumentado de SRAG e quadros mais severos da doença.  

f) Manifestações cutâneas mais comuns: erupções maculopapulares, rash, petéquias, 

urticária, vesículas e livedo reticular transitório, lesões roxo-avermelhadas distais nos  dedos, 

similares ao eritema pérnio. Já lesões isquêmicas distais e rash maculopapular aparecem em pacientes 

com doença mais grave. 

g) Manifestações neurológicas: são vistas em pacientes mais graves. Além de alterações do 

olfato e paladar, cefaléia e tontura, complicações como  delirium, encefalopatia, acidente vascular 

cerebral, Síndrome de Guillain-Barré e  meningoencefalite também foram observadas. 

h) Conjuntivite: tem prevalência de 1,1%, chegando a 3% em casos mais graves  

i) Outras complicações: tromboembolismo, arritmias e isquemia miocárdica, hematúria, 

proteinúria e insuficiência renal, aumento de transaminases e  bilirrubinas, hiperglicemia e 

cetoacidose diabética.  

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

8 
  

Caso Suspeito  

Definição 1 - Síndrome Gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 
por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre* (mesmo que referida), calafrios, 
dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.  

Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes.  

 Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência 
de outro diagnóstico específico.  

 Em idosos: Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como 
síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.  

Definição 2 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo com SG que apresente os 
seguintes sinais de gravidade: 

 ● dispneia ou sinais de desconforto respiratório; ou  
 ● pressão persistente no tórax; ou  
 ● saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente; ou  
 ● coloração azulada dos lábios ou rosto.  

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 
intercostal, desidratação e inapetência. 

Recuperação e sintomas persistentes após a infecção aguda  
a) Recuperação é de duas semanas para infecções leves e 03 a 06 semanas para doença grave (variável 

conforme idade, comorbidade e gravidade da doença)  

b) Pacientes hospitalizados têm altas taxas de persistências de sintomas   

c) Sintomas persistentes mais comuns são: fadiga, dispneia, dor articular e desconforto torácico. 

Outros sintomas residuais relatados são: tosse, anosmia, coriza, hiperemia ocular, disgeusia, cefaleia, 

falta de apetite, odinofagia, vertigem, mialgia e diarreia.   

Definições de casos operacionais  

As definições de casos operacionais são importantes, pois é através delas que os indicadores 

epidemiológicos serão quantificados. No Brasil, os casos de doença pelo Coronavírus 2019 estão 

sumarizados abaixo:  

Quadro 3 - Critérios para definição de caso de Novo Coronavírus (COVID-19) 
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Caso Confirmado  

POR CRITÉRIO CLÍNICO: caso de SG ou SRAG associado à anosmia (disfunção olfativa) 

OU ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa.  

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso de SG ou SRAG com histórico de 

contato próximo** ou domiciliar***, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, com 

caso confirmado para COVID-19.  

POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM: caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi 

possível confirmar por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes 

alterações tomográficas: 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou 

linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), ou  

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), ou  

 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização 

(observados posteriormente na doença). 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO NÃO VACINADO CONTRA A 

COVID-19: caso de SG ou SRAG com teste de:  

 ● BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo 

método RTPCR em tempo real ou RT-LAMP.  

 ● IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG**** realizado pelos 

seguintes métodos:  

 ▪ ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA);  

 ▪ imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;  

 ▪ imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA);  

 ▪ imunoensaio por Quimioluminescência (CLIA). 

 ● PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 

imunocromatografia para detecção de antígeno. 
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POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO VACINADO CONTRA A 

COVID-19:  

 ● BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo 

método RTPCR em tempo real ou RT-LAMP.  

 ● PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 

imunocromatografia para detecção de antígeno.  

A vacinação pode gerar resultados reagentes de IgG e IgM, por isso testes imunológicos não são 

recomendados para diagnóstico de COVID-19 em indivíduos vacinados.  

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO: indivíduo 

ASSINTOMÁTICO com resultado de exame:  

 ● BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo 

método RTPCR em tempo real ou RT-LAMP.  

 ● PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 

imunocromatografia para detecção de antígeno.   

 

 

 

 

 

 

 

Caso Descartado  

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmada por método 

laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma coinfecção, OU confirmação por 

causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.  

 ● Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 isoladamente não é suficiente para 

descartar um caso para COVID-19.  

 ● O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-SUS notifica. 

Caso de SG ou SRAG Não Especificada  

Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico 

OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que 

não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico. 
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*Febre: Considera-se febre aquela acima de 37,8° C. Considerar a febre relatada pelo paciente, 
mesmo não mensurada. Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente. Nessas 
situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada 
na ficha de notificação. 
** Contato próximo de caso suspeito ou confirmado: 
- teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos); 
- esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos; 
- profissional de saúde que prestou assistência ao caso de COVID-19 sem utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados; 
*** Contato domiciliar de casos suspeito ou confirmado: 
- pessoa que reside na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre 
outros) ou trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial. 
**** Um resultado isolado de IgG reagente não deve ser considerado como teste confirmatório para 
efeitos de notificação e confirmação de caso. Um resultado IgG reagente deve ser usado como critério 
laboratorial confirmatório somente em indivíduos não vacinados, sem diagnóstico laboratorial anterior 
para covid-19 e que tenham apresentado sinais e sintomas compatíveis, no mínimo 8 dias antes da 
realização desse exame. Essa orientação não é válida para inquérito sorológico. 
Fonte: Brasil (2021)  
 
 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021), pg. 11 a 13. 

Notificação  

a) Notificar os casos de SG, SRAG hospitalizados e óbitos por 

SRAG.                                                                                                      

b) Notificar os casos assintomáticos com confirmação 

laboratorial.                                                                                             

c) Prazo de notificação: 24 horas   

d) Todos os laboratórios das redes pública, privada, universitários e quaisquer outros, em território 

nacional, devem notificar os resultados de testes diagnósticos. 

e) Meios de notificação: e-SUS Notifica - APS, clínicas, PAs, Centros de Medicina do Trabalho públicos 

ou privados.  SIVEP-Gripe - Hospitais públicos ou privados   

 

 

“Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e monitoramento 
de contatos, o critério laboratorial deve ser considerado padrão-ouro, não 
excluindo os demais critérios de confirmação. 
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f) Óbitos por SRAG devem ser notificados pelo SIVEP-Gripe. Registro do óbito pelo  Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM)  

Diagnóstico 

O diagnóstico da COVID-19 engloba tanto aspectos clínicos, quanto laboratoriais 

(além dos exames de imagem).  

Diagnóstico clínico  

Quadro clínico inicial variável: resfriado comum, síndrome gripal, 

insuficiência  respiratória, choque, disfunção de múltiplos órgãos. 

O diagnóstico depende da anamnese, exame físico, investigação epidemiológica e 

histórico de contato. Casos clínicos típicos, são considerados altamente suspeitos. As 

comorbidades são importantes. No exame físico, a ausculta pulmonar pode revelar crepitantes 

inspiratórios, estertores ou sopro tubário em pacientes com pneumonia ou desconforto 

respiratório. Pacientes com quadros mais graves podem apresentar taquicardia, taquipnéia e 

cianose acompanhando a hipóxia. 

Confirmação de saturação de oxigênio deve ser feita presencialmente.   

 

Diagnóstico laboratorial  

A) Teste molecular:  

1. RT-PCR em tempo real  

a) Padrão-ouro: método de referência no Brasil para confirmar COVID-19, em amostras 

coletadas por swab de cavidade nasal e orofaringe. 

b) RT-PCR é o teste para pacientes sintomáticos em fase aguda. Deve ser coletado 

entre o 1º e 8º dias de sintomas. Em casos graves hospitalizados a amostra pode ser 

coletada até o 14º dia do início dos sintomas  

c) Tem sensibilidade de 70% e especificidade de 95%.  
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d) Desvantagens do teste: demanda estrutura laboratorial robusta, e equipe técnica qualificada  

e) RT-PCR positivo: não necessita investigação diagnóstica complementar.   

f) RT-PCR negativo: testes falsos negativos são possíveis: má qualidade da amostra, coleta em 

fase precoce ou tardia da infecção, manuseio inadequado, mutação viral ou inibição de PCR. 

g) RT-PCR com alta suspeita clínica e resultado negativo: o teste deve ser repetido 

OBS: Grupos preferenciais para teste: sintomáticos na fase aguda (1º ao 8º dia dos sintomas), 

casos de SRAG (do 1º ao 14º dia dos sintomas), profissionais de saúde de  segurança pública 

assintomáticos e contatos de casos confirmados.  

 

2. RT-LAMP (transcrição reversa seguida por amplificação isotérmica mediada 

por loop)  

a) Definição: RT-LAMP é uma técnica molecular para detecção qualitativa do ácido nucleico 

do SARS CoV- 2   

b) Amostras: saliva, swabs nasofaríngeos, orofaríngeos, de narinas anteriores ou de lavagem 

broncoalveolar.   

c) Utiliza temperaturas constantes, sendo mais simples e rápida que o RT-PCR. 

d) Sensibilidade e especificidade semelhantes ao RT-PCR.  

e) Já está sendo utilizado em alguns locais da rede de saúde suplementar no Brasil. 

B) Teste de Antígeno  

a) Teste rápido (imunocromatografia), ELISA, imunofluorescência.     b) Amostra: swab de 

nasofaringe.  

c) Propósito: detectar indivíduos com infecção aguda.  

d) Realização: entre o 1º e o 7º dia após início dos sintomas.   

e) Uso e cenário: na indisponibilidade dos testes moleculares ou quando esses forem negativos 

f) Vantagens: rapidez de resultados (cerca de 15 minutos) podendo ser aplicado no local do 

atendimento. Menos oneroso que o PCR.  
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g) Desvantagem: sensibilidade menor que o PCR. Especificidade aceitável. 

h) Maior probabilidade de bom desempenho: pacientes com alta carga viral, na fase sintomática 

até o 7º dia dos sintomas.  

h) Uso do teste em contatos assintomáticos: resultado negativo não exclui um contato 

da quarentena. 

i) Não é recomendado em populações com baixa prevalência da doença, como, por exemplo, 

triagem em pontos de entrada, doação de sangue, cirurgia eletiva, embarque em aeroportos. 

Em locais de baixa prevalência, a probabilidade de falsos positivos aumenta. 

 

C) Testes sorológicos – Imunocromatografia (Teste rápido), imunoenzimático 

(ELISA), eletroquimioluminescência (ECLIA) e imunofluorescência (FIA). 

a) Detectam: IgM, IgA ou IgG para SARS-Cov-2 no sangue  

b) Auxiliam no diagnóstico de doença pregressa ou ativa em casos de apresentação 

tardia.                                                                                                                        

c)Indicação: após após o 8º dia do início dos sintomas, preferencialmente após o 14º dia.  

d) O tempo médio para soroconversão: 11 dias para anticorpos totais, 12 dias para IgM e 14 

dias para IgG.   

e) O tempo de duração dos anticorpos após a infecção ainda é incerto.  

f) Indicação: na população geral pode ser útil para determinar a prevalência de infecções 

durante a epidemia. Podem identificar pacientes com alta suspeita clínica para COVID- 

19, mas com resultado de RT-PCR ou antígeno negativos ou indisponíveis.       

g) Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados positivos não 

podem ser usados como evidência absoluta da doença.  

h) Desempenho: Teste ELISA e quimioluminiscência (realizados em laboratório) são 

superiores as teste imunocromatográficos (rápidos).  

i) Vantagem: são testes rápidos, com resultados em minutos.  
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j) Limitações: precisam ser feitos a partir do 8º dia do início dos sintomas, 

preferencialmente após o 14º dia.   

Os testes sorológicos não devem ser utilizados, de forma isolada, como 

critério para isolamento (ou sua suspensão), ou para a tomada de decisão quanto 

ao retorno de pessoas ao trabalho, independentemente do tipo de anticorpo 

(IgA,  IgM ou IgG) identificado.  

A utilidade e indicação dos testes sorológicos são os seguintes:  

a) Sintomáticos: na fase convalescente da doença, com coleta da amostra indicada a partir do 

8° dia de início dos sintomas.  

b) Assintomáticos: pode ser utilizado em toda população, a depender do objetivo da ação de cada 

município ou estado, sob supervisão das equipes de vigilância epidemiológica local, como por exemplo, 

na realização de inquéritos sorológicos para  avaliar produção de anticorpos.  

É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes rápidos (tanto 

positivos quanto negativos). Para isso, é preciso notificar o caso suspeito no sistema eSUS-VE 

https://notifica.saude.gov.br e informar o resultado do teste no campo específico. 

 

Figura 1 - Variação estimada ao longo do tempo em testes de diagnóstico para detecção de 

infecção por SARS-CoV-2.  
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Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021) 

 

Quem deve ser testado: na ordem abaixo 

a) SRAG hospitalizados.  

b) óbitos de casos suspeitos, caso a coleta não tenha sido realizada em vida.  

c) profissionais de saúde com Síndrome Gripal, que estejam atuando em serviços de saúde em 

contato com pacientes de municípios com casos confirmados de COVID-19. 

 d) casos de Síndrome Gripal provenientes das unidades sentinelas de Influenza.  

 

 

“Detecção mais provável se o paciente for acompanhado prospectivamente após a 
exposição ou se o teste de PCR for repetido após início dos sintomas. Porém o RNA do 
SARS-CoV-2 pode ser detectado na nasofaringe até cinco dias antes do início dos 
sintomas.  

É mais provável ter um resultado negativo do que positivo quando testado por PCR de 
swab  nasofaríngeo nesta fase.” 
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e) trabalhadores de serviços de saúde e segurança.  

f) portadores de condições de risco: idosos, cardiopatas, renais crônicos, imunodeprimidos, 

doenças respiratórias, diabéticos e gestantes de alto risco.  

g) grupos de interesse para a saúde pública: crianças menores de 2 anos, indígenas, gestantes  e 

puérperas.  

h) residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos. 

i) população privada de liberdade.  

j) outras populações, conforme vigilância epidemiológica: ex.: população economicamente 

ativa, pessoa assintomática que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de 

segurança pública em atividade, contatos próximos assintomáticos.  

Interpretação dos testes  

A interpretação dos testes e ações recomendadas a partir dos seus resultados estão resumidos 

no quadro 4.  

Quadro 4 – Aplicabilidade, interpretação e conduta dos testes diagnósticos para COVID-19. 

 
Teste        População- 

alvo 

 
Resultado 

 
Interpretação 

 
Conduta 

RT-PCR/RT-
LAMP ou Teste 
de Antígeno (útil 
para diagnóstico 
de infecção aguda).  
 
SG: RT-PCR/RT-
LAMP: coletar 
entre o 1º e 8º dia 
de sintomas. 
Antígeno: entre o 
1º e 7º dia de 
sintomas.  
SRAG: RT-
PCR/RTLAMP: 
coletar entre o 1º 

 Pessoas com 
suspeita     de 
infecção aguda. 

Positivo Provável 
infecção atual 
por COVID-19 e 
possibilidade de 
transmissão1. 

Sintomáticos: monitoramento e 
manejo clínico de casos sintomáticos. 
Recomenda-se o isolamento 
domiciliar, podendo ser suspenso 
após 10 dias do início dos sintomas, 
desde que esteja há 24 horas afebril 
sem uso de antitérmicos e com 
melhora dos sintomas respiratórios4 . 
Orientar investigação e afastamento 
de contatos.  

Assintomáticos: recomendado 
isolamento domiciliar por 10 dias a 
partir da data do teste4 . Monitorar 
desenvolvimento de sintomas. 
Orientar investigação e quarentena 
de contatos 
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e 14º dia de 
sintomas.  
 
Se assintomático e 
contato próximo 
de casos 
confirmado: 
coletar entre 5 a 7 
dias após o último 
contato. 

Negativo Provável 
ausência de 
infecção atual 
por COVID-192. 

Sintomáticos: monitorização e 
manejo clínico de sintomas, 
considerar diagnósticos diferenciais. 
Isolamento e afastamento do trabalho 
conforme a clínica. Se não for possível 
confirmar por meio de outros 
critérios (clínico, clínico-
epidemiológico ou clínico-imagem), o 
isolamento poderá ser suspenso, 
desde que passe 24 horas de 
resolução da febre sem uso de 
antitérmicos e melhora dos sintomas 
respiratórios. Se alta suspeita clínica, 
é recomendado prosseguir 
investigação com nova coleta ou 
amostras do trato respiratório 
inferior, principalmente em pacientes 
graves.  
Assintomático: não é necessário 
isolamento se realizado RT-PCR5 . 
Monitorar desenvolvimento de 
sintomas. Se for contato próximo de 
caso confirmado e assintomático com 
exame negativo, a quarentena poderá 
ser suspensa, se necessário, mas o 
monitoramento e medidas reforçadas 
de prevenção devem ser mantidas até 
o 14º dia após o último contato. A 
quarentena de 14 dias para os 
contatos é a medida mais segura, 
porém, por vezes, é inviável e sua 
redução pode ser considerada nesses 
casos, desde que PCR negativo, 
reduzindo assim a chance de 
transmissão (vide Investigação e 
Afastamento de Contatos). 
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Teste        População- 

alvo 

 
Resultado 

 
Interpretação 

 
Conduta 

Teste sorológico 
ou Teste Rápido 
de anticorpos 
(detecta 
anticorpos, útil 
para diagnóstico 
de infecção 
passada ou atual 
em fase tardia). 
 
Não deve ser 
realizado em 
vacinados. Coletar 
a partir do 8º dia 
do início dos 
sintomas, com 
maior sensibilidade 
após o 14º dia. 

 Pessoas que se 
apresentam 
tardiamente 
após o início 
dos sintomas;  

 ● Suspeita 
clínica para 
COVID-19, 
mas com 
resultado de 
RT-PCR 
negativo;  

  
 ● Inquéritos 
populacionais.. 

Positivo Provável 
infecção prévia 
por COVID-19. 
A presença de 
anticorpos 
significa que 
houve 
exposição 
prévia ao vírus, 
não sendo 
possível definir 
apenas pelo 
resultado do 
teste se há ou 
não infecção 
ativa no 
momento da 
testagem. 

Sintomáticos: ao resultado do teste 
é imprescindível a identificação de 
sinais e sintomas de Síndrome Gripal 
e a avaliação clínica subsequente. 
Recomenda-se o isolamento 
domiciliar, podendo ser suspenso 
após 10 dias do início dos sintomas, 
desde que esteja há 24 horas afebril 
sem uso de antitérmicos e com 
melhora dos sintomas respiratórios . 
Orientar investigação e quarentena 
de contatos.  

Assintomáticos: pessoas 
assintomáticas que apresentam 
positividade para testes sorológicos e 
que não têm história recente de 
doença compatível com COVID-19 
têm baixa probabilidade de infecção 
ativa. Seguir recomendações gerais 
para prevenir a infecção por SARS-
CoV-2 e continuar com as atividades 
normais, incluindo o trabalho. 

 

Negativo Provável 
ausência de 
infecção prévia 
por COVID19. 

Sintomático: avaliar se o teste foi 
coletado em tempo oportuno. 
Pacientes com Síndrome Gripal e 
clínica compatível que fazem o teste 
antes de 8-10 dias provavelmente 
terão teste negativo. Fazer manejo 
clínico de sintomas e considerar 
diagnósticos diferenciais. Mesmo com 
resultado negativo do teste sugere-se 
a manutenção do isolamento, 
podendo ser suspenso após 10 dias e 
24 horas afebril sem uso de 
antitérmicos e com melhora dos 
sintomas respiratórios. Orientar 
investigação e quarentena de 
contatos. 
 
Assintomático: indivíduo 
provavelmente não teve exposição 
prévia ao vírus. Manter 
recomendações gerais para prevenir a 
infecção por SARS-CoV-2. 
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Teste       

População- 
alvo 

 
Resultado 

 
Interpretação 

 
Conduta 

Ambos os 
testes 
(PCR/RT-LAMP 
antígeno e 
sorológico) 

  RT-
PCR/RTLAMP/antígeno 
positivo, E sorologia 
positive 

  
RT-PCR/antígeno 
positivo, E sorologia 
negative 

 

Provável 
infecção atual 
por COVID-19 
e possibilidade 
de 
transmissão1 . 

Sintomáticos: Monitoramento 
e manejo clínico de casos 
sintomáticos. Recomenda- se o 
isolamento domiciliar podendo 
ser suspenso após 10 dias do 
início dos sintomas desde que 
esteja há 24 horas afebril sem 
uso de antitérmicos e com 
melhora dos sintomas 
respiratórios. Orientar 
investigação e quarentena de 
contatos.  

Assintomáticos: 
Recomendado isolamento 
domiciliar por 10 dias a partir 
da data do primeiro teste RT-
PCR/RT-LAMP/antígeno4 . 
Monitorar desenvolvimento de 
sintomas. Orientar investigação 
e quarentena de contatos. 

RT-
PCR/RTLAMP/antígeno 
negativo,  

 

E sorologia positiva 

 
 

Provável 
infecção prévia 
por COVID-19. 
A presença de 
anticorpos 
significa que 
houve 
exposição ao 
vírus. 

Sintomáticos: ao resultado do 
teste é imprescindível a 
identificação de sinais e 
sintomas de Síndrome Gripal e 
a avaliação clínica subsequente. 
Recomenda-se o isolamento 
domiciliar podendo ser 
suspenso após 10 dias do início 
dos sintomas, desde que esteja 
há 24 horas afebril sem uso de 
antitérmicos e com melhora dos 
sintomas respiratórios. Orientar 
investigação e quarentena de 
contatos.  
Assintomáticos: pessoas 
assintomáticas que apresentam 
positividade para testes 
sorológicos e que não têm 
história recente de doença 
compatível com COVID-19 têm 
baixa probabilidade de infecção 
ativa. Seguir recomendações 
gerais para prevenir a infecção 
por SARS-CoV-2 e continuar 
com as atividades normais, 
incluindo trabalho. 
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  RT-
PCR/RTLAMP/antígeno 
negativo, E sorologia 
negativa 

Provável 
ausência de 
infecção prévia 
por COVID19. 

Sintomático: avaliar se o teste 
foi coletado em tempo 
oportuno. Fazer manejo clínico 
de sintomas e considerar 
diagnósticos diferenciais. O 
isolamento poderá ser 
suspenso, desde que passe 24 
horas de resolução de febre 
sem uso de medicamentos 
antitérmicos e remissão dos 
sintomas respiratórios. 
Assintomático: indivíduo 
provavelmente não teve 
exposição prévia ao vírus. 
Manter recomendações gerais 
para prevenir a infecção por 
SARS-CoV-2. 

Embora as pessoas infectadas apresentem carga viral mais alta no início da doença, com progressiva 
queda após 7 dias, alguns estudos encontraram amostras positivas para PCR por até 12 semanas. No 
entanto, é improvável que essas amostras de PCR tardias representem a presença de vírus infeccioso, 
mas apenas fragmentos de RNA viral detectável.  

Podem ocorrer falsos-negativos em até 37% das coletas de swab nasal. Considerar recoletar exame se 
alta suspeita clínica e casos graves. O teste de antígeno pode ser menos sensível que o PCR. Em caso 
de suspeita clínica, prosseguir investigação com PCR.  

Os anticorpos contra SARS-COV-2 podem positivar de 1 a 3 semanas a partir do início dos sintomas, 
com tempo mediano de conversão de 12 a 14 dias.  

Para casos graves ou pessoas gravemente imunocomprometidas, a duração recomendada do 
isolamento é de 20 dias.  

O MS e a OMS não recomendam a utilização do teste de antígeno para suspender a quarentena devido 
à sua menor sensibilidade. Desta forma, o resultado negativo não exclui a necessidade de manter a 
quarentena de contatos próximos de casos confirmados por 14 dias.  

Fonte: TelessaúdeRS (2021), adaptado de Ministério da Saúde (2021) [4], e OMS (2020) [9] e CDC 
(2020) [11]. 

 

Exames laboratoriais                                                           

a) Casos leves não necessitam exames na APS  

b) Demais casos: hemograma, avaliação da função renal, proteína C reativa e outros exames 

complementares conforme avaliação clínica e comorbidades.   
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c) Pacientes de maior gravidade: gasometria arterial, coagulograma (TP, TTPA,  fibrinogênio, 

D-dímero), perfil metabólico completo (AST/TGO, ALT/TGP, Gama-GT,  creatinina, ureia, 

albumina), glicemia, ferritina, desidrogenase lática (LDH),  biomarcadores cardíacos 

(troponina, CK-MB, Pró-BNP), íons (Na/K/Ca/Mg),  hemoculturas e culturas de escarro.  

d) Anormalidades laboratoriais mais comuns em hospitalizados com pneumonia 

são:  linfopenia, leucocitose, trombocitopenia, elevação de transaminases hepáticas, LDH e 

proteína C reativa, entre outros marcadores inflamatórios (como ferritina e  procalcitonina).   

e) Alterações menos frequentes: neutrofilia, diminuição da hemoglobina e da albumina e   

insuficiência renal.  

f) Gasometria arterial: pacientes com dispneia, cianose ou saturação de O2 > 95%.  

g) Hemoculturas e culturas de escarro: em pacientes graves para descartar outras causas   

de infecção do trato respiratório inferior.  

h) Indicadores de pior prognóstico: linfopenia, leucocitose, trombocitopenia e PCR, D-dímero, 

TP e TTPa elevados.  

 

Exames de imagem  

Radiografia de Tórax 

A) Casos leves de SG sem tosse ou febre persistente, ou sem comorbidades descompensadas 

não necessitam avaliação com exame de imagem.                                                                                

b) Radiografia de tórax em todos os casos suspeitos de pneumonia por COVID-19, em  casos 

de SG com dispnéia, sinais de alarme (taquipneia, esforço respiratório, saturação < 95%) ou 

com comorbidades descompensadas. 

c) Achados Rx Tórax: infiltrado pulmonar bilateral na maioria (75% dos casos) e unilateral 

em 25% dos casos.                                                                                                                                              

d) Achados radiológicos de gravidade: opacidades bilaterais > 50% dos campos pulmonares. 
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Tomografia computadorizada (TC)  

TC de tórax sem contraste: em pacientes hospitalizados.  Há alterações em 97% 

dos casos. Os achados são: opacidades em vidro fosco, espessamento septal interlobular ou 

padrão de pavimentação em mosaico, com distribuição periférica ou posterior, nos  lobos 

inferiores bilateralmente. Em crianças: pequenas opacidades nodulares em vidro  fosco e 

consolidações com sinal do halo.  

 OBS: Nenhum achado radiográfico pode completamente confirmar ou descartar a 

possibilidade diagnóstica de COVID-19. PCR - com TC e clínica sugestiva, indica realização de 

novo PCR.  

 

Diagnósticos diferenciais  

a) Os principais são: Síndrome Gripal por Influenza, resfriado comum, pneumonia  bacteriana, 

tuberculose, coqueluche, rinossinusite, exacerbação de DPOC e asma.       b) Em áreas 

endêmicas que causam febre, como malária, dengue e chikungunya, pacientes febris devem ser 

testados para COVID-19.  

c) Um teste diagnóstico positivo para dengue ou outra doença não exclui o diagnóstico  de 

COVID-19.  

 

 

 

 

“A tabela dos principais diagnósticos diferenciais de COVID-19 (Síndrome Gripal por 

Influenza, resfriado comum, pneumonia bacteriana, tuberculose, coqueluche, exacerbação 

de DPOC) e seu manejo encontra-se no Apêndice A.”  

 “É importante considerar que os achados de imagem são semelhantes a outras 

pneumonias virais”.  
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Manejo 

Diante de um caso suspeito ou provável, preconiza-se a abordagem sindrômica dos 

sintomas, unificando condutas relativas à clínica da Síndrome Gripal e da SRAG, que podem 

ser causadas por múltiplos agentes virais.                                                                          

A estratificação de intensidade dos sintomas e da gravidade definem a conduta, seja 

para manter o paciente na APS ou para encaminhá-lo para avaliação nos centros de referência, 

urgência/emergência ou hospitais. O quadro 5 descreve as comorbidades de maior risco para 

complicações da COVID-19, que também devem ser consideradas no manejo desses 

pacientes.  

Quadro 5 – Comorbidades clínicas de maior risco para complicações da COVID-19.  

 

 

 ● Idade igual ou superior a 60 anos;  

 ● doenças cardíacas (doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca; cardiomiopatia 

isquêmica);  

 ● doenças respiratórias crônicas graves ou descompensadas (como DPOC, asma 

moderada/grave);  

 ● doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); ● pacientes em diálise; 

● cirrose hepática;  

 ● doença cerebrovascular;  

 ● imunossupressão (transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea; 

imunossupressão por doenças e/ou medicamentos);  

 ● doenças cromossômicas com estados de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de 

Down);  

 ● neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);  

 ● hipertensão arterial sistêmica;  

 ● diabetes (conforme avaliação clínica);  

 ● tabagismo;  

 ● obesidade;  

 ● gestantes;  

 ● puérperas;  

 ● algumas doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia). 
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Quadro 6 - Critérios de gravidade e local de manejo.  

 Estratificação de 
risco 

Casos leves Casos moderados Casos Graves 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro clínico 

Sintomáticos que 
preencham definição de 
caso para COVID-19 sem 
evidência de pneumonia 
viral ou hipóxia. 

• Achados clínicos 
compatíveis com 
pneumonia como 
febre, tosse, 
dispneia e 
taquipneia, 
alteração na 
ausculta 
respiratória, com 
saturação de 
oxigênio (SpO2) ≥ 
90% em ar 
ambiente e sem 
outros sinais de 
gravidade [9,14]; 

Achados clínicos compatíveis 
com pneumonia associados a 
pelo menos um dos seguintes 
sinais: frequência respiratória 
(FR) >30 mrpm, dispneia 
intensa, SpO2 <90% em ar 
ambiente ou sinais de esforço 
respiratório grave (uso de 
musculatura acessória, 
incapacidade de falar frases 
completas).  
Infiltrado pulmonar maior que 
50%**  
Em crianças: taquipneia 
(frequência respiratória: ≥60 
mpm se <2 meses; ≥50 mpm 
se 2 a 11 meses; ≥40 mpm se 
1 a 5 anos); hipoxemia; 
desconforto respiratório; 
alteração da consciência; 
desidratação; dificuldade para 
se alimentar; cianose, letargia, 
convulsões, lesão miocárdica; 
elevação de enzimas 
hepáticas; disfunção da 
coagulação; rabdomiólise; 
qualquer outra manifestação 
de lesão em órgãos vitais.  

Local de 
atendimento 
recomendado 

APS/Atenção 
ambulatorial 

Hospitalar/Centro de 
referência 

Hospitalar/Centro de 
referência 

*O MS recomenda que pacientes com quadro clínico moderado realizem avaliação Hospitalar ou em 
Centro de referência. Em contexto de limitação de recursos hospitalares, os pacientes que não forem 
hospitalizados poderão manter acompanhamento ambulatorial, porém deve ser considerada a 
apresentação clínica, necessidade de cuidados de suporte, presença de fatores de riscos para 
complicações, capacidade de manter isolamento e acompanhamento pela atenção primária à saúde.  

** O NIH e CDC consideram que a presença de infiltrado pulmonar >50% também pode indicar maior 

gravidade do quadro 

Fonte:Brasil (2021) [28] 
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Casos Leves  

Podem ser acompanhados na APS. O manejo terapêutico compõe repouso, hidratação, 

analgésicos e antitérmicos e isolamento domiciliar. Além disso, deve-se considerar possíveis 

diagnósticos diferenciais e avaliar a indicação de Oseltamivir. Está indicado o uso de fosfato 

de Oseltamivir (Tamiflu®) para todos os casos de Síndrome Gripal (febre acompanhada de 

tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia 

que tenham condições e fatores de risco para complicações 

Quadro 7 - Condições e fatores de risco para complicações que indicam uso de Oseltamivir  

Fonte: Brasil (2021) [29] 

O antiviral Oseltamivir deve ser iniciado preferencialmente em até 48 horas a partir 

da data de início dos sintomas, podendo ser iniciado depois especialmente em casos graves e 

de internação hospitalar. O uso do Oseltamivir poderá ser suspenso se for excluído o 

diagnóstico de Influenza 

 

 
 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);  
 ● adultos ≥ 60 anos;  
 ● crianças < 5 anos (maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos);  
 ● população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;  
 ● indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de síndrome de Reye);  
 ● indivíduos que apresentem:  
 ▪ pneumopatias (incluindo asma);  

 ▪ pacientes com tuberculose de todas as formas;  
 cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);  
 ▪ nefropatias;  

 ▪ hepatopatias;  

 ▪ doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);  

 ▪ distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);  

 ▪ transtornos neurológicos (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia 
cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, doenças neuromusculares);  

 ▪ imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais de duas 
semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa), neoplasias, HIV ou outros;  

 ▪ obesidade (especialmente se IMC ≥ 40 kg/m2 em adultos).  
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Quadro 8 - Tratamento para Influenza com Oseltamivir para casos com condições e fatores 

de risco para complicações  

Faixa 
etária 

Posologia 

Adulto 75 mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

 
 
Criança maior 
que 1 ano de 
idade 

≤ 15kg 30 mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

16 kg a 23 kg 45 mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

24 kg a 40 kg 60 mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

> 40 kg 75 mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

Criança menor 
de 1 ano de 
idade 

0 a 8 meses 3 mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

9 a 11 meses 3,5 mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias 

* Apresentação Oseltamivir: cápsulas de 30, 45 ou 75 mg.  
* Fonte: Brasil (2021) [30]. 

 

Orientações antecipadas sobre como e onde procurar atendimento em caso de piora 

devem ser dadas na APS. isolamento. Em pacientes com mais de 60 anos ou portadores de 

condições clínicas de risco, o monitoramento deve ser a cada 24 horas, nos demais pacientes, 

deverá ser a cada 48 horas. 

Casos moderados ou graves  

a) Casos Moderados:  orienta-se encaminhamento para avaliação hospitalar. Porém, o 

isolamento domiciliar pode ser considerado em situações de escassez de recursos hospitalares 

e pacientes de baixo risco de complicações da COVID-19. Na presença de qualquer critério 

para doença grave, o paciente deverá ser encaminhado à emergência. O manejo terapêutico 

inclui repouso, hidratação, analgésicos e antitérmicos e isolamento domiciliar. Além disso, 

deve-se considerar possíveis diagnósticos diferenciais e avaliar a indicação de Oseltamivir. 

b) Casos Graves:  Iniciar oxigenoterapia suplementar enquanto aguarda transferência 

(cateter nasal 5L/min, ou máscara facial (10-15 L/min ) se saturação de O2 menor que 92%. 

Administrar hidratação venosa, se necessário. O uso de corticoide também está indicado em 

casos graves 
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Tratamento específico para COVID-19  

a) O tratamento baseia-se em medidas de suporte.  

b) Segundo a OPAS e OMS (entre outros), NHS, nenhum fármaco é aprovado para o 

tratamento de casos leves a moderados ou prevenção da infecção por SARS-COV-2. 

c) Tratamento empírico com antibióticos deve ser indicado quando houver suspeita de 

coinfecção bacteriana  

d) Dexametasona em casos graves (pacientes internados em uso de oxigênio suplementar 

ou ventilação mecânica). Não se indica corticóides para casos leves e moderados.  

e) Heparina para a maioria dos pacientes que internam, quando não houver contra 

indicações.    

f) Oseltamivir quando necessário (veja quadro 07)  

g) Não recomendados:  

 ▪ cloroquina ou hidroxicloroquina (com ou sem azitromicina);  

 ▪ antivirais (como lopinavir/ritonavir, remdesivir, umifenovir, favipiravir); 

 ▪ imunomoduladores (como tocilizumab, interferon-B-1a);  

 ▪ terapia com plasma;  

 ▪ anticoagulação plena;  

 ▪ vermífugos (como ivermectina ou nitazoxanida). 

h) Corticoterapia pode ser usada em gestantes com COVID grave. 

i) Não há contraindicação para uso de AINEs ou suspensão de anti hipertensivos (I-ECA ou BRA) 

durante o COVID. 

j) A pronação acordada em pacientes hospitalizados, vem mostrando resultados promissores, mas 

faltam evidências em ECR que comprovem seu benefício inequívoco. 

k) A monitorização com oximetria domiciliar pode tranquilizar em casos de valores normais, porém 

também podem trazer malefícios, como aumento de ansiedade. Níveis de SpO2 ≥ 90% não devem ser 

usados como único parâmetro para decidir sobre a manutenção dos cuidados em domicílio. A presença 

de qualquer achado que mude a classificação do paciente para grave ou crítico deve prontamente levar 

ao encaminhamento para emergência 
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Isolamento domiciliar e afastamento laboral          

O isolamento domiciliar (e consequente afastamento laboral) constitui importante 

medida para tentar evitar uma maior propagação do vírus. As condutas dependerão da 

presença ou não de sintomas.  

Pessoas sintomáticas 

Todas as pessoas com sintomas respiratórios, com ou sem febre, devem realizar 

isolamento domiciliar de acordo com os critérios do quadro abaixo:  

 

Quadro 9. Critérios para a suspensão do isolamento em casos suspeitos ou confirmados 

de  COVID-19.  

Quadro 
clínico 

Isolamento indicado 

Sintomáticos 

 

Doença leve/moderada 
(Síndrome Gripal) 

• ao menos 10 dias a partir do início 
dos sintomas; e 

• 24 horas afebril, sem uso de 
antitérmicos; e 

• melhora dos sintomas respiratórios. 

 
Doença grave (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave- SRAG/hospitalizados) ou 
gravemente imunocomprometidos 

• ao menos 20 dias a partir do início 
dos sintomas; e 

• 24 horas afebril, sem uso de 
antitérmicos; e 

• melhora dos sintomas respiratórios. 

Pessoas assintomáticas com teste viral positivo (PCR ou teste de antígeno) 

Sem imunodepressão • 10 dias a partir da data do teste. 

Gravemente imunocomprometidos • 20 dias a partir da data do teste. 

Fonte: Brasil (2021) [39] 
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 Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação 

pelos critérios clínico, clínico-epidemiológico ou clínico-imagem, que 

apresentem resultado de  exame laboratorial não reagente ou não detectável pelo 

método PCR ou teste rápido para  detecção do antígeno para SARS-CoV-2, o 

isolamento poderá ser suspenso, desde que passem 24 horas de resolução de febre 

sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos  sintomas respiratórios.  

 Os contatos próximos/domiciliares deverão cumprir quarentena por 14 dias a 

contar da  data do último contato com o caso-índice, que é o período máximo 

de incubação da doença.  Este tempo será reavaliado após resultado do PCR dos 

contatos, caso estes sejam testados.  

Atestado médico, CID-10 utilizados são:  

a) J11 - Síndrome Gripal inespecífica;  

b) U07.1 - COVID-19, vírus identificado. É atribuído a um diagnóstico de COVID-19 

confirmado por testes de laboratório;  

c) U07.2 - COVID-19, vírus não identificado, clínico epidemiológico. É atribuído a um 

diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19, em que a confirmação laboratorial é 

inconclusiva ou não está disponível;  

d) B34.2 -infecção por coronavírus de localização não especificada;  

e) B34.9 -infecção viral não especificada. Usar nos casos em que os sintomas respiratórios não 

configurem Síndrome Gripal;  

f) Z20.9 - contato com exposição à doença transmissível não especificada. Deve ser usado 

para contatos domiciliares assintomáticos.  

Os novos códigos U07.1 (COVID-19, vírus identificado) e U07.2 (COVID-19, vírus 

não identificado, clínico-epidemiológico), são os marcadores da pandemia no Brasil. 

Também substituem o código U04.9 (SARS/SRAG) que caso tenha sido utilizado como 

marcador para caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deverá ser substituído pelos 

códigos supracitados.  
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Na classificação por CIAP, utilizar o CIAP-2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório 

Superior).   

O médico deverá fornecer atestado pelo período de 14 dias para os contatos 

domiciliares mesmo que não estejam presentes na consulta. A pessoa sintomática deve 

assinar o termo de declaração contendo a relação dos contatos domiciliares, sujeitando-se à 

responsabilização civil e criminal pela prestação de informações falsas. 

Caso algum contato domiciliar comece a apresentar sintomas respiratórios, deverão 

ser iniciadas as precauções de isolamento para o novo paciente e reiniciar a contagem do 

período de isolamento de 10 dias.  

 

Persistência de sintomas prolongados  

       Mesmo após a resolução da infecção aguda por COVID-19, é comum persistência de 

sintomas por mais de duas semanas, como tosse, coriza, cefaléia, fadiga, dispneia, entre outros, 

podendo ser considerados sintomas residuais, persistentes ou “Síndrome Pós-Covid” [85,86]. 

O paciente só deve ser liberado para retorno das atividades se estiver passado o período 

recomendado de isolamento e estiver há, no mínimo, 24 horas afebril sem o uso de 

antitérmicos e com melhora dos sintomas respiratórios. Cada caso deve ser avaliado 

individualmente.  

 

Pessoas assintomáticas com diagnóstico confirmado 

laboratorialmente  

a) Pessoas assintomáticas como RT-PCR ou teste de antígeno positivo ou detectado: 

isolamento domiciliar por 10 dias a partir da data do teste. Pacientes gravemente 

imunodeprimidos, isolamento domiciliar por 20 dias.  

b) Assintomáticos positivos para testes sorológicos, sem história compatível com 

COVID:  indicar manter atividades normais e laborais.  
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Pessoas assintomáticas com condições de risco para complicações por 

COVID-19  

 

Não há orientação de afastamento compulsório de pessoas assintomáticas (quadro 5), 

não  cabendo afastamento pelo INSS. Entretanto, respeitados os limites estabelecidos na 

Constituição, empregados e empregadores poderão celebrar acordo individual. É 

recomendado que o trabalhador em grupo de risco tenha priorizada a sua permanência na 

residência em teletrabalho ou, ainda, em atividade ou local que reduza o contato com outros 

trabalhadores e o público, quando possível. 

  

Orientações gerais para cuidados no domicílio  

a) Pacientes monitorados devem receber orientação sobre: controle da infecção, prevenção 

para contatos, sinais de alerta, possíveis complicações. A capacidade de seguir tais orientações 

devem ser avaliadas criteriosamente.  

b) A presença de qualquer sinal de alerta deve ser tratada em hospital imediatamente.  

c) Disponibilizar um acesso por meio de comunicação rápida para dúvidas e ou comunicados. 

 

Investigação e afastamento de contatos  

a) Identificar, rastrear e apoiar a equipe de vigilância na busca ativa, casos suspeitos ou 

confirmados.  

 

 

“Para profissionais de saúde com condições clínicas de maior risco para infecção grave, na 

impossibilidade de afastamento, eles deverão manter atividades de gestão, suporte, 

trabalho  remoto ou assistência em áreas onde não são atendidos pacientes suspeitos ou 

confirmados  de  COVID-19”.  
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b) Definição de contato próximo: contato com caso confirmado nos últimos 14  dias, durante 

o período de transmissibilidade do caso índice, entre 2 dias antes e 10  dias após a data de 

início dos sintomas do caso confirmado, ou 2 dias antes da data da  coleta do exame (para os 

casos assintomáticos), nas seguintes situações (afastamento  de 14 dias do trabalho a contar a 

partir do último contato com o caso-índice):  

1- esteve a menos de um metro de distância por um período mínimo de 15 minutos com 

um  caso confirmado;  

2- teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado;  

3- é profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar 

equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados; 

4- seja contato domiciliar ou residente da mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, 

alojamento, dentre outros) de um caso confirmado.  

 

Testagem de contatos  

a) Contatos assintomáticos podem ser testados RT-PCR, RT-Lamp ou teste de antígeno 

(resultado negativo não exclui a quarentena);  

b) Testagem em 5 a 7 dias após a última exposição;  

c) Resultados falsos negativos podem ocorrer.  

d) Assintomáticos detectados pelos testes são isolados por 10 dias após a data de  coleta do 

exame.  

e) Assintomáticos RT-PCR negativo, a quarentena poderá ser suspensa f) 

Assintomáticos contatos, não testados serão mantidos em isolamento por 14 

dias.  

g) Contatos desenvolvendo sintomas serão então considerados casos suspeitos.  
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Fonte: Brasil (2021) [44] 

 

 

Recomendações em grupos específicos 

Alguns grupos de indivíduos merecem algumas recomendações particularizadas.    

 

 

 

Atenção: O CDC sugere a possibilidade de redução da quarentena de contatos em duas 
situações:  
 ● após 10 dias, sem a necessidade de testes e se não houver desenvolvimento de 

sintomas - risco residual de transmissão após o período de quarentena é de 1% 
(0,1 a 10,6%);  

 ● após 7 dias, com um resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo realizado 
48 horas antes da suspensão da quarentena (no 5° dia) e se o indivíduo 
permanecer sem sintomas - risco residual de transmissão após o período de 
quarentena é de 4% (2,3 a 8,6%)  

 

Desta forma, essa estratégia depende da realidade local, do que é prático, 

viável e aceitável de acordo com cada contexto, e não substitui as orientações 

das autoridades sanitárias nacional, estadual e municipal. O Ministério da 

Saúde considera reduzir a quarentena se PCR negativo no tempo 

preconizado, porém não considera a possibilidade de suspensão após 10 dias 

sem realização de PCR.  

 

 

“Conforme portaria conjunta 20, de 18 de junho, quando o contato ocorrer no ambiente de 

trabalho, a organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho a  permanecerem 

em sua residência, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o  afastamento. A 

portaria não se aplica a serviços de saúde, que devem seguir as normativas  recomendadas pelas 

suas secretarias de saúde”.  
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Gestantes e puérperas  

a) Grávidas têm maior probabilidade de complicações, principalmente no último trimestre da 

gestação e do puerpério.  

b) O MS considera Gestantes e puérperas como grupo de risco. As que tiverem síndrome 

gripal, apresentam maior risco para desenvolver SRAG pelo vírus da influenza  

c) Não houve aumento dos eventos adversos materno-fetais.  

d) Pode haver aumento de trabalho de parto pré-termo e cesarianas.  

e) O Risco tromboembolismo está aumentado em gestantes e puérperas 

 f) O quadro clínico é indiferente entre gestantes e não gestantes.  

g) Há recomendação, se possível, de utilização da teleconsulta para garantir o atendimento de 

pré-natal durante a pandemia  

h) Há recomendação da triagem de pré-natalistas com sintomas gripais, ou com contato com 

caso suspeito ou temperatura axilar maior ou igual a 37,5 C.  

i) Recomenda-se testagem com RT-PCT em gestantes assintomáticas conforme abaixo:   

 “1. se resultado do RT-PCR é disponível após 7 dias da coleta: realizar o teste entre  37-38 

semanas no local de atendimento do pré-natal;  

2. se resultado do RT-PCR é disponível entre 2 e 7 dias após a coleta: realizar na internação 

hospitalar independente do motivo (abortamento, gravidez ectópica, mola hidatiforme, 

parto,  cerclagem, cesariana eletiva, controle de doença associada, entre outros) e três dias 

antes do  parto cesárea ou outro procedimento eletivo. Caso o exame de RT-PCR seja 

positivo a gestante deve ficar em isolamento e ser monitorada quanto ao surgimento de 

sintomas, seus contatos próximos também devem ser isolados e orientados a procurar 

atendimento se sintomas.”  
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Quadro 10 – Recomendações para o atendimento de gestantes com sintomas de COVID 19.  

Realizar notificação, conforme orientação da vigilância local. 

Na presença de Síndrome Gripal definida pela presença de febre + tosse + mialgia, artralgia 
ou cefaleia, prescrever oseltamivir, via oral, 75 mg, de 12 em 12 horas, por 5 dias, desde que 
sintomas tenham iniciado há menos de 48 horas, independente da situação vacinal, devido ao 
risco aumentado de SRAG por Influenza em gestantes. Manter a prescrição até que a 
infecção pelo vírus Influenza tenha sido excluída.  

Fazer contato telefônico a cada 24 horas para acompanhamento da evolução da doença. 
Orientar vigilância entre o 7° e 10° dia do início dos sintomas (período mais propenso à 
piora clínica). Se piora clínica, orientar a procurar a emergência hospitalar de referência. 

Prescrever antitérmico (paracetamol 500 mg a cada 4 horas, se febre) pois hipertermia é um 
fator de risco para malformações congênitas, especialmente defeitos do tubo neural e 
abortamentos.  

Referenciar para avaliação na emergência ou centro de referência/atenção especializada 
casos moderados a graves.  

Casos moderados:  

 tosse persistente + febre persistente; ou  

 tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado à COVID-19 
(adinamia, prostração, hipotermia, diarreia).  

Casos graves: Síndrome Gripal acompanhada de:  

 saturação de SpO2 <95% em ar ambiente;  

 sinais de dispneia, desconforto respiratório ou frequência respiratória > 24 rpm 
(mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de 
dispneia deve ser valorizada na presença de Síndrome Gripal);  

 pressão persistente no tórax ou cianose;  

 piora nas condições clínicas de doenças de base;  

 hipotensão ou oligúria.  

Além disso, deve ser encaminhada à emergência a gestante de alto risco para a qual não é 
possível acompanhamento clínico frequente da evolução do quadro e que não tenha acesso 
rápido ao sistema de saúde em caso de piora.  

Orientar isolamento para a gestante por ao menos 10 dias a contar do início dos sintomas e 
até estar há 24 horas afebril sem o uso de antitérmicos e com melhora dos sintomas 
respiratórios. Casos graves e imunodeprimidas requerem isolamento por 20 dias. Os 
contatos domiciliares deverão realizar quarentena domiciliar por 14 dias a partir do último 
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contato com o caso índice. 

Adiar em 10 dias procedimentos eletivos (coleta de exames, realização de ecografia 
obstétrica, consulta de pré-natal), mas se necessário atendimento nesse período, realizá-lo 
em local isolado dos demais pacientes.  

Para gestantes confirmadas para COVID-19, considerar ultrassonografia obstétrica mensal, 
após 24 semanas, pelo risco aumentado de crescimento intrauterino restrito. Se não for 
disponível, reforçar a necessidade de medida de fundo uterino no acompanhamento. Se 
disponível, realizar ultrassom morfológico de segundo trimestre, visto a insuficiência de 
dados para afastar teratogênese.  

 

Lactantes  

a) Não há evidências de transmissão pelo leite materno.  

b) Não há indicação de contraindicar ou suspender a amamentação.  

c) As mulheres devem ser encorajadas a iniciar e continuar a amamentação.  

d) Precauções a tomar durante a amamentação de mãe confirmada ou suspeita: lavar as  mãos, usar 

máscara cirúrgica, evitar falar ou tossir, manter distância de, no mínimo,  um metro entre o leito da 

mãe e o berço nos intervalos das mamadas.  

e) Mãe insegura deve ser orientada a retirar o leite e fazer a oferta por um cuidador. 

 

Vacinação 

A vacinação tem se mostrado a melhor arma para combater o COVID-19. Diversas pesquisas 

estão em andamento em várias partes do mundo. Suas principais características são:  

 a) É a abordagem mais promissora para controle da pandemia, mas seu impacto depende: eficácia, 

rapidez e proporção de imunizados.  

b) Não há recomendação de realizar o esquema de mais de uma dose com vacinas diferentes. Deve-

se usar a mesma vacina nas 2 doses.   

 

 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

38 
  

c) Não há recomendação de intervalos menores entre doses e nem reiniciar o esquema por intervalos 

maiores, podendo aguardar pelo menos 14 dias de intervalo.  

d) Efeitos adversos: dor local, edema, eritema. Sistêmicos: leves, até 3 dias.  Moderados a Graves: 

anafilaxia (raros).   

e) Reações adversas graves contraindicam a segunda dose.  

f) Todos os eventos adversos devem ser notificados no e-SUS Notifica. 

 g) Vacinação não altera exames virais, mas pode causar resultados positivos nas sorologias IGM/IGG  

h) Contraindicações à vacinação: pessoas com reação anafilática na dose anterior ou a qualquer um 

dos componentes da vacina.  

i) Gestantes, puérperas e lactantes: avaliar riscos e benefícios em decisão compartilhada.  

j) Teste de gravidez não é pré-requisito para a vacinação.  

k) Vacinação inadvertida deve ser notificada como “erro de imunização”. 

 l) História prévia de Covid-19 não contraindica vacinação.   

m) Pessoas com infecção aguda devem ter a vacinação postergada   

n) Para evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais.  

o) Vacinação adiada em pelo menos quatro semanas quando: até a recuperação clínica total ou após 

teste positivo em assintomáticos  

p) Vacinação adiada por 90 dias: quem recebeu anticorpos monoclonais e plasma convalescente  

q) Coronavac: pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana não devem esperar mais de um mês 

para a segunda dose.                                                                                 

r) Portadores de doenças reumáticas imunomediadas: vacinação com decisão individualizada com 

doença controlada e com prescrição médica.  

s) Pacientes oncológicos, transplantados ou imunossuprimidos, com avaliação de risco, benefícios com 

decisão compartilhada e prescrição médica.  

t) PVHIV são grupo prioritário para vacinação. 

u) Em pacientes em uso crônico de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes há segurança na 

administração da injeção IM. Cuidados: pressionar algodão no local por 2 minutos sem massagear e 

observar a presença de hematomas e ou distúrbios de coagulação.  
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v) A vacina não é eficaz como profilaxia de casos recentes de COVID-19. Contatos ou diagnosticados 

devem evitar a vacina até o final da quarentena  

w) Após a vacina os cuidados para a prevenção de transmissão são os mesmos:  distanciamento de 

pelo menos 1 metro, higienização das mãos, quarentena, evitar aglomerações, seguir as restrições em 

espaços públicos, escolas, etc.  

x) A vacinação contra influenza não previne contra coronavírus. Casos suspeitos ou confirmados de 

COVID só se vacinam após a resolução dos sintomas.  

 

Quadro 11 - Comparação entre as principais vacinas contra a infecção pelo SARS-CoV-2.  

Vacina / 
Laboratório / 

Origem 

 
Tecnologia 

 
Faixa etária 

Via de 
administração 

/ Esquema vacinal 

 
Conservaç

ão 

 
Eventos 

adversos 

 
Eficácia 

AD26.COV2.S 
[136,137,138] 
Janssen Europa 

Vetor 
viral não 
replicante 

≥18 anos 
IM 
1 dose 

2ºC a 
8ºC (3 
meses). 

Dor 
local, 
fadiga, 
cefaléia e 
mialgia. 

Eficácia de 66,9% (IC 95% 
59- 
73,4) na prevenção 
contra formas 
moderadas a 
graves/críticas após 14 
dias da aplicação. Houve 
proteção de 76,7% (IC 
95% 54.6-89.1) 
contra formas 
graves/críticas de 
COVID-19 14 dias após 
a vacinação e 85,4% de 
eficácia na proteção 
contra formas 
graves/críticas após 28 
dias. 

Comirnaty/ 
vacina covid-19 
RNAm 
[114,117,118,139,1
4 
0] 
Pfizer/BioNTech/ 
Wyeth 
EUA e Europa 

RNAm ≥16 anos 

IM 
2 doses, intervalo 
de 3 semanas. 
MS recomenda 12 
semanas de 
intervalo 

Freezer a -
70° C. Em 
recipientes 
de 
transporte, 
com gelo 
seco, pode 
permanece
r até 15 
dias e em 
refrigerado
res (2 a 8º 
C) até 5 
dias. 

Dor, 
inchaço 
e 
vermelhi
dão 
local, 
fadiga, 
cefaleia, 
dor 
muscular
, calafrio, 
artralgia, 
febre, 
náuseas, 
mal-estar 
e 
linfadeno
patia. 

95% de eficácia (95% IC 
90,3- 97,6) na prevenção 
de COVID- 19 
sintomática 7 dias após a 
segunda dose. Entre a 1ª 
e a 2ª dose, a eficácia foi 
de 52% (95% IC 29,5-
68,4). Dos 10 casos 
graves de COVID-19 
após a 1ª dose, 1 
ocorreu no grupo 
vacinado 
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CanSino 
Biological Inc 
[117,141] 
CanSino Biological 
Inc 
China 

Vetor viral 
(adenovírus) >18 anos 

IM 
1 dose. 2ºC a 8ºC. 

Dor 
local, 
febre, 
cefaléia, 
fadiga, 
mialgia e 
artralgia. 

Não disponíveis; aguarda 
resultados de estudos 
clínicos de fase 3. 

ChAdOx 1 noV-
19 / Vacina 
COVID-19 
recombinante 
[117,124,142,143,1
4 
4] 
AstraZeneca e 
Universidade de 
Oxford 
Reino Unido 
(consórcio Covax 
Facility) 

Vetor viral 
(adenovírus) ≥18 anos 

IM 
2 doses, intervalo 
de 4-12 semanas. 

2ºC a 8ºC. 

Sensibilida
de e dor 
local, 
cefaléia, 
fadiga, 
mialgia, 
mal-estar; 
pirexia, 
arrepios, 
artralgia, 
náusea. 

Eficácia de 76% (IC 95% 
59-86) em redução de 
COVID-19 sintomática 
entre 21 e 90 dias após a 
1ª dose, mas sem 
proteção contra infecção 
assintomática no mesmo 
período. Eficácia aumenta 
para 82% (IC 95% 62,7-
91,7) após 
21 dias da 2º dose, com 
intervalo de mais de 12 
semanas entre as doses. 
Proteção de 100% para 
casos graves, 
hospitalização e óbito. 

CoronaVac/ 
vacina adsorvida 
COVID- 19 
(inativada)[114,11
7, 145,146,147] 
Sinovac e Butantan 
China 

Vírus 
inativado 18-59 anos 

IM 
2 doses, intervalo 
de 2-4 semanas. 

2ºC a 8ºC. 

Dor, 
edema, 
eritema, 
prurido e 
induração 
local, 
fadiga, 
diarreia, 
febre, dor 
abdominal, 
tosse,  
cefaleia, 
dor 
muscular, 
dor 
torácica, 
tontura, 
palpitaçõe
s. 

Eficácia geral de 50,38% 
(IC 95% 
35,26-61,98) 2 semanas 
após a 2ª dose para 
COVID-19 sintomática, 
incluindo casos muito 
leves que não requerem 
nenhum atendimento 
médico. Para casos leves 
com necessidade de 
atendimento ambulatorial 
a eficácia foi de 77,96% 
(IC 95% 46,1-90,4) e em 
casos moderados a graves 
de 100%. 

Moderna 
COVID-19 
Vaccine 
[114,117,148,149] 
Moderna/NIAID 
EUA 

RNAm ≥18 anos 
IM 
2 doses, intervalo 
de 28 dias. 

Em freezer 
a - 20º C 
por até 6 
meses e em 
temperatura
s de 2º a 8º 
C por até 
30 dias. 

Dor local, 
cansaço, 
cefaléia, 
dor 
muscular, 
calafrios, 
artralgias, 
linfadenop
atia no 
braço da 
injeção, 
náuseas, 
vômitos e 
febre. 

Eficácia de 94,1% (IC 95% 
89,3- 96,8) na prevenção 
de COVID- 19 
sintomática 14 dias após a 
2ª dose. Eficácia de 95,2% 
14 dias após a 1ª dose e 
proteção de 100% contra 
formas graves 
foram desfechos 
secundários 
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Novavax (NVX-
CoV 2373) 
[114,117,150] 
Novavax Inc EUA 

Subunidade 
proteica 

18-84 anos 
IM 
2 doses, intervalo 
de 21 dias. 

2ºC e 8ºC. 

Dor e 
sensibilida
de local, 
cefaléia, 
mialgia, 
fadiga e 
mal-estar. 

Eficácia geral de 89,7% (IC 
95% 
80,2-94,6), com 96,4% (IC 
95% 
73,8-99,5) contra a cepa 
original e 86,3% (IC 95% 
71,3- 93,5) contra 
a variante que circula no 
Reino Unido (post hoc) 
na prevenção de COVID-
19 sintomática. 14 dias 
após a 1ª dose, eficácia foi 
de 83,4% (IC 95% 73,6-
89,5) 

Sputinik V 
(Gam- covid-
Vac) 
[114,117,151,152] 
Gamaleya Institute 
Rússia Vetor viral 

(adenovírus) >18 anos 

IM 
1 dose vetor 
adenovírus 26, 
intervalo de 21 
dias e após 1 dose 
reforço vetor 
adenovírus 5. 

-18ºC 
(líquida) e 
2ºC a 8ºC 
(liofilizada). 

Dor local 
da injeção, 
febre, 
cefaleia, 
astenia, 
dor 
muscular, 
artralgia. 

Eficácia na prevenção de 
COVID-19 sintomática e 
assintomática de 91,6% 
após 21 dias da aplicação 
da 1ª dose e de 91,1% 
após 7dias da aplicação da 
2ª dose. 100% de eficácia 
contra a COVID-19 grave 
porém este é desfecho 
secundário, logo o 
resultado é 
preliminar. 

Covaxin [153,154] 
Bharat Biotech 
Índia 

Vírus 
inativado 18-98 anos 

IM 
2 doses, intervalo 
de 28 dias. 

2ºC e 8ºC. 

Dor, 
vermelhid
ão e 
prurido 
local, 
rigidez e 
fraqueza 
no 
membro 
superior, 
dor no 
corpo, 
febre, 
cefaleia, 
fadiga, 
fraqueza, 
rash. 

Eficácia na prevenção de 
COVID- 19 sintomática de 
80,6% após 14 dias da 
aplicação da 2ª dose. 

Fonte: Brasil (2021) [56,57] 

Imunidade após a infecção  

a) Dados ainda são limitados para embasar resposta definitiva sobre a duração da imunidade 

adquirida após infecção..  

b) Permanência de imunidade duradoura é incerta   
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c) Não há indicação de testes para determinar imunidade à reinfecção, não existindo 

“passaportes de imunidade”. 

 

Reinfecção  

a) Reinfecção é uma situação rara. Risco parece ser maior após 3 meses do 1º episódio.  

b) Não há consenso sobre o período mínimo entre duas infecções 

 c) Caso suspeito de reinfecção: a pessoa deve ter dois RT-PCR positivos, com intervalo igual 

ou superior a 90 dias.  

d) Sintomas consistentes de COVID-19 após os 3 meses da primeira infecção devem ser 

testados novamente somente se outras etiologias não puderem ser identificadas.  

f) Na reinfecção considerar: isolamento, rastreamento, apoio da vigilância epidemiológica.  

g) Teste sorológico não define presença ou reinfecção.  

 

Orientações para investigação de casos suspeitos  

a) Fichas digitalizadas de notificação devem ser encaminhadas para o 

email  gripe@saude.gov.br.   

b) Somente serão investigados os casos com as respectivas amostras biológicas (2), que serão 

encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).  

 

Novas Variantes  

Há milhares de variantes do SARS-CoV-2 em circulação no mundo. O surgimento de mutações 

é um evento esperado dentro do processo evolutivo dos vírus RNA, especialmente do SARS-CoV-2. 

Se ocorrer mutações específicas, isto pode gerar uma nova linhagem. As três principais variantes 

identificadas até o momento e consideradas variantes de atenção e/ou preocupação são 
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Fonte: Brasil (2021) [62] 

 

É essencial mais estudos para entender o impacto desta variante na transmissão, gravidade clínica, 

diagnósticos laboratoriais, tratamentos, vacinas ou medidas preventivas de saúde pública. 

 

Óbito  

a) Óbitos suspeitos devem ser notificados na Vigilância Epidemiológica e no  SIVEP-Gripe  

 

 

 
 
1. Variante VUI 202012/01, linhagem B.1.1.7  
 
Notificada em dezembro de 2020 pelas autoridades do Reino Unido à OMS. Esta variante é 
definida por múltiplas mutações na proteína Spike. A caracterização da VUI 202012/01 foi 
responsável pelo aumento da transmissibilidade, que acarretou em aumento da incidência, 
hospitalizações e pressão sobre o sistema de saúde. Conforme estudos preliminares, não há 
evidências suficientes que esta variante esteja associada ao aumento de óbitos comparado a 
outras variantes.  
 
2. Variante 501Y.V2, linhagem B.1.351  
 
Notificada em dezembro pelas autoridades da África do Sul à OMS.  
Resultados preliminares sugerem maior potencial de transmissibilidade devido à carga viral 
mais elevada e baixa neutralização do vírus pelos anticorpos, porém é necessário 
investigação mais profunda sobre os fatores que influenciam na transmissibilidade, 
severidade, imunidade, reinfecção, vacinação e diagnóstico.  
 
3. Variante P.1, linhagem B.1.1.28 Notificada em janeiro de 2021 pelo Japão à OMS e ao 
Ponto Focal de Regulamento Sanitário Internacional do Brasil. Na notificação está descrita a 
nova variante em quatro viajantes provenientes de Manaus/Amazonas.  
 
Esta variante possui mutações na proteína Spike, na região de ligação ao receptor, com 
alterações de importância biológica e semelhantes às alterações detectadas no Reino Unido 
e na África do Sul. Devido ao aumento expressivo do número de casos e óbitos em Manaus 
a partir de dezembro, existe a hipótese de que esta variante esteja relacionada a uma maior 
infectividade, porém necessita de comprovação.  
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Declaração de óbito em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19  

a) Descrição clara da sequência de diagnósticos no Bloco V da declaração de óbito  (DO), sem 

abreviações.  

b) O CID não deve ser preenchido. 

c) Terminologia oficial do MS: COVID-19; não usar CORONAVIRUS como sinônimo 

d) A sequência lógica na DO é sempre de baixo para cima  

e) A Parte II é destinada a comorbidades.  

 

Óbito de caso confirmado (com resultado de exame diagnóstico 

laboratorial  positivo): declarando a COVID-19 na última linha  

 

Figura 2 - Exemplo de preenchimento da DO em caso confirmado de COVID-19.  

 

Fonte: Brasil (2021) [64] 
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Figura 3 - Exemplo de óbito em gestante por complicações de COVID-19.  

Óbito de caso suspeito (sem confirmação laboratorial): a DO de caso suspeito deverá 

conter o termo “suspeito de COVID-19” na última linha preenchida da parte I.  

 

Fonte: Brasil (2021) [64] 

 

Figura 4 - Exemplo de preenchimento da DO em caso suspeito de COVID-19.  

 

Fonte: Brasil (2021) [64] 

 

 

 
 

 “É importante ressaltar que pessoas com COVID-19 podem morrer de outras doenças  ou 

acidentes, o que não será morte devido a COVID-19. Caso o médico considere que 

a  COVID-19 tenha agravado ou contribuído para a morte, poderá relatá-la na parte II 

do  atestado, como mostra a figura abaixo:”  
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Figura 5- Preenchimento da DO quando a COVID-19 não foi a causa básica da  morte.  

 

Fonte: Brasil (2021) [65] 

 

Codificação da Declaração de Óbito  

a) O CID10 é preenchido pelos codificadores que trabalham nas secretarias municipais e 

estaduais de saúde.                                                                                                                           

b) “O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi adequado para utilizar códigos 

específicos da CID-10: U07.1 (COVID-19, vírus identificado): atribuído aos óbitos 

com  diagnóstico de COVID-19 confirmados por testes de laboratório; e U07.2 (COVID-

19,  vírus não identificado): atribuído aos óbitos de casos suspeitos, com 

diagnóstico  clínico ou epidemiológico de COVID-19, em que a confirmação laboratorial não 

foi realizada, é inconclusiva ou o resultado ainda não está disponível. Esses códigos 

complementam o código B34.2 (infecção pelo coronavírus de localização não  especificada) 

ficando na mesma linha do atestado.”                                                                                                              

c) Confirmação laboratorial post mortem de COVID-19: a vigilância epidemiológica deve 

encaminhar para Coordenadoria de Estatísticas Vitais para inclusão no SIM como um óbito 

por Covid-19. 
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Investigação de COVID-19 após o óbito  

a) Após a informação do óbito, o médico notifica a vigilância que procede a investigação  

b) Vigilância analisa material coleta ou faz a coleta post-mortem, no serviço de saúde, por meio 

swab nasal e de orofaringe.  

c) Resultado negativo para swab: caso necessário, proceder necropsia ou punção pulmonar e 

a devida análise laboratorial   

d) Não enviar os casos suspeitos ou confirmados para o Serviço de Verificação de Óbito 

(SVO)  

 

Medidas de prevenção para profissionais da saúde e equipe da APS  

Local de atendimento na unidade de saúde  

      

  Paciente suspeito deve ser conduzido para uma área específica, com máscara  cirúrgica,porta 

fechada, janelas abertas, ar condicionado desligado, atendimento o  mais rápido possível. 

Designar profissionais dedicados exclusivamente para o  acolhimento e indicação de fluxo 

diferenciado para sintomáticos respiratórios.   

 

Medidas para os profissionais evitarem o contágio  

a) Lavar as mãos com frequência  

b) Usar EPI: máscara cirúrgica, luvas, avental, protetor ocular ou facial,  

c) Usar máscara de proteção respiratória do tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3 

em  procedimentos indutores de aerossóis.  

d) Ambientes limpos e arejados.  
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Quadro 12 - Medidas para evitar contágio nas unidades de saúde da APS.  

Profissionais de saúde Pacientes 

 Contenção respiratória:  
 máscara cirúrgica. Usar (máscara 

N95/PFF2 para procedimentos 
produtores de aerossóis ou em 
locais fechados ou sem ventilação 
adequada ou conforme orientação 
específica da vigilância municipal).  

 Uso de luvas, óculos ou protetor 
facial e aventais descartáveis.  

 Lavar as mãos com frequência.  
 Limpar e desinfetar objetos e 

superfícies tocados com frequência.  
 

 

• Fornecer máscara cirúrgica. 

• Isolamento com precaução de contato 
em sala isolada e bem arejada. 

Fonte: Brasil (2021) [67] 

 

Quando utilizar máscara N95/PFF2 (ou equivalente)  

a) Usada durante a realização de procedimentos indutores de aerossóis:  

 intubação, extubação e procedimentos relacionados;*  

 procedimentos de traqueotomia / traqueostomia;*  

 ventilação manual;*  

 aspiração aberta;*  

 reanimação – compressões e desfibrilação;*  

 ventilação não invasiva, como BIPAP e CPAP;*  

 procedimentos de cirurgia e post mortem nos quais são utilizados dispositivos de     alta 

velocidade;* 

 fisioterapia respiratória;  

 inserção de tubo nasogástrico;  

 broncoscopia;  

 ventilação oscilante de alta frequência;  

 oxigenioterapia de alto fluxo (High-flow Nasal Oxygen);  

 indução de escarro;  
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 alguns procedimentos dentários;  

 nebulização;**  

 coleta de swab nasofaríngeo ou orofaríngeo.**  

*Procedimentos associados com risco significativamente aumentado de infecção de profissionais da área  da 

saúde.  

** As referências são divergentes quanto a esses procedimentos serem indutores de aerossol. No  entanto, a 

OMS e o Ministério da Saúde recomendam o uso de máscara N95/PFF2 para nebulização.  Para a coleta de 

swab nasofaríngeo ou orofaríngeo, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara  N95/PFF2, se 

disponível.  

b) Oroscopia: máscara cirúrgica  

c) Cirurgião dentista: maior risco pelo tempo de exposição e a possibilidade de 

induzir  aerossóis, usar máscara N95 ou equivalente durante todo o atendimento 

odontológico.  

 

Uso de máscaras de tecido em serviços de saúde  

a) Máscaras caseiras: todas as pessoas sem indicação formal de usar EPI   

b) Não se aplicam para crianças menores de 5 anos, pessoas com dificuldades para  respirar, 

inconscientes, incapacitadas ou incapazes de removê-las sem assistência.    

Quadro acima dessa observação na página 70 entra aqui   

Observação: máscaras N95/PFF2 ou equivalente valvuladas não servem para controle de fonte e 

não devem ser utilizadas. Se esse for o único modelo disponível, seu uso deve ser associado com a protetor 

facial em todos os momentos para controle de fonte.  

 

Atendimento odontológico na APS  

a) Cirurgião Dentista: alto risco de contaminação  
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b) Devem realizar somente os procedimentos de urgência, emergência e 

eletivos  essenciais: Hemorragia, celulite difusa intra ou extra-oral e traumas com potencial 

de  comprometimento de vias aéreas, dores de origem endodôntica (pulpites, 

abscessos),  traumática (traumatismo dental), periodontal (abscessos gengivais ou 

periodontais,  gengivites e periodontites ulcerativas, pericoronarite) ou cirúrgicas (alveolite, 

remoção de suturas); necessidades de biópsia de lesões com suspeita de malignidade e 

necessidade de adequação bucal para pacientes oncológicos ou pacientes pré transplantes de 

órgãos sólidos.  

c) eletivos essenciais: pré-natal odontológico, pessoas com deficiência e atendimento de 

pacientes com condições sistêmicas com risco de agravamento se assistência odontológica 

adiada (exemplo: diabéticos, hipertensos)                                                                                           

d) Equipamentos de Proteção Individual durante todo o atendimento                                         

e) Cuidados: Higiene das mãos: antes e depois do contato com os pacientes, após contato 

com superfícies ou equipamentos contaminados e depois de remover o EPI. Uso de luvas de 

procedimento. Máscara cirúrgica: devem ser utilizadas para livre circulação, fora do 

atendimento odontológico. Uso de máscara N95/PFF2 o equivalente para todos os 

procedimentos odontológicos. Se não houver máscara N9 ou equivalente disponível, deve-se 

utilizar protetor facial em conjunto com máscara cirúrgica. Não havendo nenhuma das opções, 

o procedimento não deve ser realizado. Uso de óculos de proteção ou protetor facial: devem 

ser limpos e desinfetados de acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante 

antes da reutilização. Uso de gorro descartável. Uso de capote ou avental com mangas longas, 

punho de malha ou elástico e abertura posterior. Deve ser adequadamente descartado 

após procedimento (gramatura mínima 30 g/m²).  

f) Observações: Todos os pacientes devem utilizar máscara até o momento do atendimento e 

após o mesmo. Além disso, os pacientes devem ser rotineiramente instruídos quanto às 

medidas de higiene respiratória. Evitar o uso de canetas de alta rotação ou outro equipamento 

que gere aerossóis (por exemplo: colheres de dentina para remoção de cáries e uso de curetas 

ao invés de aparelhos ultrassônicos). Evitar o uso de seringa tríplice. Os pacientes não devem 

comparecer à unidade básica de saúde para cancelamento ou agendamento de consultas 

eletivas.  
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Quando houver consulta agendada, os pacientes devem ser orientados a não chegarem com 

muita antecedência à unidade. Evitar aglomeração de pacientes na sala de espera e manter 

distância de cerca de 1 metro entre eles. Evitar, ao máximo, a presença de acompanhantes no 

consultório ou na sala de espera. Quanto mais pessoas, maior o risco de contaminação 

cruzada. Sempre que possível, deixe as janelas do consultório abertas e evite o uso de ar-

condicionado. Realizar adequada descontaminação do ambiente e das superfícies entre os 

pacientes. Os recursos de telessaúde podem ser uma ferramenta de cuidado complementar, 

e podem ser utilizados para garantia do acesso, monitoramento e promoção de educação em 

saúde. As teleconsultas devem ser registradas em prontuário que permita envio da informação 

para o Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB). Naqueles casos onde se mantém a 

suspensão de atendimentos eletivos odontológicos, os profissionais de saúde bucal podem 

apoiar as ações de enfrentamento à COVID-19 (realização de testes rápidos, coleta de swab 

e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados).  

 

Medidas de prevenção populacionais  

São medidas relativamente simples, mas essenciais para prevenir a contaminação e 

maior disseminação do vírus. As maneiras efetivas: são lavar as mãos, distanciamento pessoal 

de pelo menos 1 metro, cobrir a face com cotovelo ao tossir ou espirrar. 

 

Uso de máscaras caseiras  

a) Uso máscaras caseiras em ambientes públicos.                                                                  

Essa recomendação é baseada nos seguintes pontos: pacientes com infecção pré-sintomática e 

assintomática podem transmitir o vírus; criar uma barreira física e impedir a disseminação de gotículas 

no ar. ”Trata-se de uma medida de proteção populacional, como uma medida de  saúde pública 

voluntária para diminuir a disseminação do vírus.”                                                   

b) Cuidados na utilização da máscara, não diminuem outros cuidados.  

c) Pacientes com SG e seus cuidadores em isolamento domiciliar devem usar máscara cirúrgica.  
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d) Populações de maior risco: idosos, imunocomprometidos, pessoas com doenças crônicas 

descompensadas: devem usar máscara cirúrgica.  

e) Tempo máximo de uso: até 3 horas seguidas.  

f) Máscaras devem cobrir totalmente a boca e nariz e devem estar bem ajustadas ao rosto, sem deixar 

espaços nas laterais.  

 g) A máscara deve ser individual e nunca deve ser compartilhada, mesmo após lavada    

 h) Algumas medidas podem otimizar a proteção das máscaras na população em geral. 

 
Máscara de tecido com duas ou mais camadas com haste metálica no topo para melhor 
ajuste e evitar saída de ar;  

 

  
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021). 
 
Máscara de tecido sobre a máscara descartável;  

 

 
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021). 
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Máscara descartável com um nó nas laterais para proporcionar maior ajuste no rosto e 
evitar a entrada e saída de ar potencialmente contaminado;  
 

 
 
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021). 
 
 
 
Um ajustador ou suporte sobre uma máscara descartável ou uma máscara de tecido para 
evitar que o ar vaze ao redor das bordas da máscara.  
 

 
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021). 
 

 

Cuidados para remover a máscara:  

Não tocar, nem ficar ajustando no rosto, pelo risco de  autocontaminação. Lavar as mãos com 

água e sabão antes. Sequência para remoção: pegue o  elástico/laço/nó da parte traseira (evite 

tocar a parte da frente).  

Material para confecção da máscara: três camadas de tecido e deve ser feita com a 

seguinte  ordem:  

▪ tecido de saco de aspirador;  
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▪ cotton (poliéster 55% e algodão 45%);  

▪ tecido de algodão;  

▪ fronhas de tecido antimicrobiano  

Figura 6 - Composição ideal de tecidos para máscaras caseiras, segundo a OMS.  

 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2021). 
 
 

Tamanho: a máscara deve cobrir o nariz e a boca totalmente e estar bem ajustada ao rosto, 

sem deixar espaços nas laterais (o elástico ou as tiras devem amarrar acima das orelhas e 

abaixo da nuca).  

 

Como higienizar:  

A forma de higienizar as máscaras caseiras diverge na literatura, mas há descrição de lavagem 

de duas formas:  

 na máquina de lavar, usando detergente de roupas comum. Lavar com ciclo completo 

de lavagem (lavagem, enxágue, secagem) por pelo menos 30 minutos com uma 

temperatura de lavagem de 60ºC. O CDC não cita a necessidade da temperatura de 

60 ºC neste processo. É possível realizar a lavagem junto com outras roupas da casa; 

ou  
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 à mão, lavando previamente com água corrente a temperatura ambiente e sabão e 

depois deixando a máscara em imersão de solução com água sanitária. A OMS 

recomenda usar solução de água com cloro a 0,1%, (por exemplo: diluir água sanitária 

a 2,0 a 2,5% na proporção de 1:25 - 10 mL de água sanitária para 250 mL de água) por 

1 minuto; ou fervê-la por 1 minuto.  Após, enxaguar a máscara e deixar secar. Depois 

de seca, passar com ferro quente e acondicionar em saco plástico  

Crianças menores de 5 anos não devem usar máscara. Entre 6 e 11 anos depende do 

risco e benefício. Mais de 12 anos: mesmas recomendações de adultos. Não usar em pacientes 

com dificuldade respiratória. N95 devem ser priorizadas para uso por profissionais de saúde.  

 

Medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena  

A) Distanciamento social é a diminuição de interação entre pessoas de uma comunidade. 

Tem por objetivo diminuir a velocidade de transmissão do vírus, aplicada especialmente em 

locais de transmissão comunitária, podendo ser  ampliado ou seletivo.                                                                                                                                                   

B) São exemplos de distanciamento social ampliado: o fechamento de escolas e mercados 

públicos, o cancelamento de eventos e de trabalho em escritórios e o estímulo ao teletrabalho. 

Serviços essenciais não entram em isolamento.  

C) No distanciamento social seletivo não há restrição para a população geral com menos 

de 60 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                         

D) Isolamento é uma medida que visa separar as pessoas doentes das não doentes, evitando 

a propagação do vírus. 

E) Quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram 

presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes.  Será 

determinada mediante ato administrativo formal, podendo ser voluntária ou mandatória.  

F) Quando as medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena individual forem 

insuficientes, pode ser necessário o bloqueio total (lockdown)  
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G) “O descumprimento das medidas previstas de isolamento e quarentena acarretará a 

responsabilização nos termos previstos em lei. Caberá ao médico ou ao agente de vigilância 

epidemiológica informar à autoridade policial e ao Ministério Público sobre o descumprimento 

da medida.” 
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Olho Vermelho

O olho vermelho é um sinal evidenciado pela hiperemia da conjuntiva bulbar. Pode 
ser manifestação de lesões na córnea, conjuntiva, íris ou corpo ciliar. Os sinais de alerta 
são a diminuição da Acuidade Visual (AV), dor ocular profunda, reflexo pupilar ausente ou 
diminuído, história de trauma, hipópio e hifema. A sensação de corpo estranho e fotofobia 
são queixas comuns de desconforto subjetivo.1

Conjuntivites são inflamações da conjuntiva por bactérias, vírus, fungos ou alérgenos.2  
A queixa de amanhecer com o “olho grudado”, isoladamente, não pode ser utilizada para 
diferenciar as causas de conjuntivite1 . A conjuntivite bacteriana apresenta secreção 
mucopurulenta, conjuntivas lisas e inflamadas, com pontos vermelhos, sem adenopatia pré-
auricular1. A conjuntivite viral produz secreção aquosa ou serosa, folículos e adenopatia pré-
auricular.1 A conjuntivite alérgica apresenta prurido ocular e secreção mucoide (mucohialino 
e filamentos).1,2 As conjuntivites bacterianas e em especial as virais são transmissíveis, 
portanto, orientar sobre cuidados com higiene das mãos, soluções oftálmicas e toalhas. A 
secreção deve ser limpa com pano umedecido com água limpa e interromper o uso das 
lentes de contato.1

Mesmo na ausência de terapia específica, a grande maioria das conjuntivites tem 
uma história natural auto limitada e de pouca morbidade, sendo assim, o tratamento com 
antibióticos tópicos, mesmo em conjuntivites bacterianas é considerado para casos com 
curso severo ou quando o paciente mesmo orientado sobre suas limitações, prefere fazer 
uso de tratamento.1

Os colírios de antibióticos tópicos de eficácia semelhante são Cloranfenicol, 
Gentamicina, Neomicina mais Polimixina B, Tobramicina, Ofloxacina e Ciprofloxacina.1

Não existe tratamento curativo para a conjuntivite viral e os colírios de esteroides não 
devem ser empregados por não especialistas, devido à dificuldade de se afastar conjuntivite 
herpética não diagnosticada. O edema palpebral é mais acentuado e persistente nas 
conjuntivites virais com formação de pseudomembrana e embaçamento visual que melhora 
com o piscar, devido ao acúmulo de secreção. As conjuntivites por adenovírus e enterovírus 
podem cursar com infiltrados subepiteliais da córnea e se localizados no eixo visual levam à 
baixa de AV de duração variável.2

O tempo de evolução da conjuntivite bacteriana é em torno de 3 a 5 dias, o da viral pode 
chegar a 15 dias e pode ser utilizado Soro Fisiológico 0,9% em ambas.2 Os pacientes com 
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conjuntivite alérgica devem ser orientados a remover as lentes de contato, a evitar exposição 
a alérgenos e não esfregar os olhos. A aplicação de compressas frias sobre o local afetado é 
recomendado. O uso de vasoconstritores tópicos, por exemplo, Cloridrato de Nafazolina com 
Feniramina e anti-histamínicos sistêmicos por 24 horas podem ser considerados. Colírios de 
anti-histamínicos e estabilizadores de mastócitos foram superiores ao placebo.1 

A iridociclite é a inflamação da íris e do corpo ciliar com exsudação proteica dentro da 
câmara anterior, podendo se observar o hipópio. Surgem de traumas contusos ou associa-se 
a espondilite anquilosante e Doença de Behcet. Manifesta-se por forte dor ocular (moderada), 
visão borrada ou levemente turva, fotofobia, lacrimejamento, hiperemia pericorneana de 
tom violáceo, pupila pequena, fixa e irregular. O tratamento inicial consiste na aplicação de 
corticosteroides tópicos, colírios de atropina 1% e outros midriáticos.1,2 

As ceratites são inflamações da córnea, decorrem de infecção bacteriana, viral 
(lesão dendrítica na córnea que se cora com Fluoresceína) ou fúngica ou por queimadura 
por radiação ultravioleta (solda elétrica) manifestam-se por dor aguda, lacrimejamento e 
blefarospasmo. Melhora após instilação de colírio anestésico, o que não ocorre na iridociclite 
e no glaucoma. Pode haver baixa AV.2 Se a ceratite for causada por radiação ultravioleta 
(solda elétrica), proceder à oclusão ocular com pomada oftálmica que contenha acetato de 
retinol, aminoácidos, metionina e cloranfenicol para promover a reepitelização corneana e se 
a dor for muito intensa pode-se pingar uma gota de colírio de atropina 1% antes da oclusão 
do olho afetado e referenciar ao oftalmologista.2 Os sintomas surgem 10 a 12 horas após a 
exposição, com intensa dor, vermelhidão ocular, blefarospasmo e fotofobia. O tratamento 
consiste em curativo oclusivo, sedação e repouso por 24 horas.1 Normalmente, o epitélio 
corneano se regenera em 48 a 60 horas.2

A episclerite é uma doença benigna, auto limitada, com inflamação do tecido episcleral 
superficial e pode estar associada a doenças do tecido conectivo. Hiperemia conjuntival 
localizada, sem secreção, dor de pequena intensidade. Tratamento com compressas frias e 
colírios lubrificantes. No primeiro episódio, não é necessária investigação sistêmica.2

A esclerite é uma inflamação grave da esclera, associada a doenças sistêmicas como 
artrite reumatoide, granulomatose de Wegener, panarterite nodosa e Lupus Eritematoso 
Sistêmico. Apresenta-se como quadro gradual de dor ocular severa com característica de 
irradiação para face ipsilateral.2  

As blefarites são inflamações crônicas das bordas palpebrais devido a Staphylococcus 
(irritação das toxinas bacterianas) ou blefarite seborreica, são bilaterais e pode ter crostas 
nos cílios. Manifesta-se com ardência ocular, fotofobia moderada, irritação e prurido das 
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margens palpebrais. A cura é improvável sendo possível o controle. O tratamento consiste 
em limpeza das pálpebras e cílios com xampu infantil neutro.2 

A oftalmia neonatal é uma conjuntivite purulenta que ocorre no primeiro mês de vida 
(recém-nascido) devido ao contato com secreções genitais maternas  contaminadas e é um 
marcador de infecção neonatal generalizada. O diagnóstico é clínico, sem identificação do 
agente etiológico. Por Chlamydia trachomatis os sintomas aparecem de 5 a 14 dias após 
o nascimento. Por Neisseria gonorrhoeae surge após 2 a 5 dias de vida, com secreção 
purulenta abundante. Tratar imediatamente para prevenir dano ocular. Instilar Soro Fisiológico, 
Ceftriaxona IM dose única e na conjuntivite gonocócica penicilina cristalina IV, caso alergia 
a penicilina, usar Ceftriaxona ou Cefotaxima e se resposta terapêutica não satisfatória, 
considerar Clamídia simultaneamente. Terapia na conjuntivite não gonocócica: eritromicina 
estearato. Não há evidência que a terapia tópica ofereça benefício adicional. Profilaxia no 
período neonatal: aplicação única, na primeira hora após o nascimento, Povidona a 2,5% ou 
nitrato de prata 1% (método de Credé) ou eritromicina 0,5% colírio ou tetraciclina 1% colírio. 2 

Olho seco é uma doença multifatorial da superfície ocular caracterizada pela perda 
da homeostase do filme lacrimal com instabilidade e hiperosmolaridade da lágrima, com 
inflamação, danos e anormalidades neurossensoriais da superfície ocular. Fatores de risco: 
idade, sexo, raça, tabagismo, disfunções das glândulas de meibomius, medicamentos 
(antihipertensiovos, antidepressivos, anticoncepcional oral, diuréticos, anti-histamínicos), 
síndrome de deficiência androgênica, doenças do tecido conectivo, Síndrome de Sjogren, 
gota, fatores ambientais (poluição, baixa umidade do ar, uso de computador, televisão), 
cirurgias Lasik, cirugias facias, uso de lentes de contato, transplante de células tronco 
hematopoiéticas. Manifestações: hiperemia conjuntival leve à moderada, sensação de corpo 
estranho ocular, embaçamento visual, oscilação da qualidade visual, sensação de olho 
seco ou olho grudando, dor ocular em pontada de pequena intensidade, dor ao acordar de 
madrugada, dificuldade em abrir as pálpebras, ardência ocular e lacrimejamento. Tratamento 
com lubrificantes oculares tópicos.2

Glaucoma agudo é um aumento súbito da pressão intraocular que ocorre em olhos 
predispostos com ângulo da câmara anterior do olho fechado, geralmente em idosos.2 

O glaucoma agudo é raro e de extrema gravidade, portanto uma urgência médica, 
manifestando-se com forte dor ocular, visão muito diminuída, fotofobia e lacrimejamento 
intenso. O globo ocular torna-se difusamente vermelho. Há edema de córnea, pressão 
ocular muito elevada e consistência dura à palpação bidigital do olho. Se houver suspeita de 
glaucoma agudo de ângulo fechado, o paciente deve ser referenciado imediatamente para 
avaliação com oftalmologista.1
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A dor ocular aguda, de forte intensidade, pode ser referida pelo paciente como cefaleia 
unilateral e às vezes acompanhada por vômitos. O aumento da tensão ocular à palpação, 
pode ser percebida pelo endurecimento do bulbo ocular com o paciente olhando para baixo, 
e posicionando-se os dois dedos indicadores sobre as pálpebras superiores faz-se uma leve 
pressão de forma alternada. A pupila geralmente está em midríase moderada e não reage à 
luz. Ocorre diminuição importante da acuidade visual. A câmara anterior é rasa. 2

Se o encaminhamento não puder ser realizado, pode-se iniciar o tratamento de 
emergência no local. Deitar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, sem o apoio de 
travesseiros sob a cabeça, pode aliviar a pressão do ângulo. O tratamento inicial consiste em 
mióticos (colírio de pilocarpina a 2%) instilados a cada 15 minutos, diuréticos (acetazolamida 
250 mg a cada 6 horas por via oral e/ou manitol a 20%, 250 mL, 70 gotas/minuto por via 
intravenosa). Normalizada a pressão intraocular, o paciente deve ser encaminhado ao 
oftalmologista para procedimento cirúrgico que reduzirá permanentemente a pressão 
intraocular e evitará danos maiores ao nervo óptico.1 

Tratamento do Glaucoma Agudo

Acetazolamida, 500 mg, VO ou IV, 5 a 10 mg/kg/peso a cada 6 horas, ou agentes 
hiperosmóticos (glicerol ou isosorbitol 1,5 mL/kg/peso de solução a 50%, VO; manitol 1,5 g/kg/
peso de solução a 20%, IV – correr em 30 a 60 minutos). O manitol é o agente hiperosmóstico 
IV mais utilizado. Tem sua ação máxima em 30 minutos e efeito com duração de 6 horas; a 
velocidade de sua administração não deve ser maior do que 60 gotas/min, associado a: 

 Betabloqueador, colírio, 1 gota no olho afetado de 12/12 h e

 Pilocarpina 2%, colírio, 1 gota a cada 4 horas

Pode-se associar colírio de corticóide, uma gota, para diminuir a reação inflamatória e 
melhorar a resposta aos agentes hipotensores e miópticos. Após sair da crise glaucomatosa, 
deve-se referenciar a pessoa ao oftalmologista, para melhor avaliação e tratamento.2

O colírio de betabloqueador está contraindicado em pacientes com asma brônquica 
ou história de asma brônquica, ou doença pulmonar obstrutiva crônica grave, e nos pacientes 
com bradicardia sinusal.2 

No Trauma ocular a anamnese é fundamental, pois indicará a gravidade do caso. No 
exame clínico, deve-se: avaliar a acuidade visual, observar a pupila, seu diâmetro e sua simetria 
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e avaliar a motilidade ocular. A pupila desviada após trauma ocular pode ser indicativa de 
perfuração ocular.2  

Abrasão Corneana é a lesão superficial da córnea causada por agente de contato, 
atrito ou raspão e tem como uma das causas mais frequentes a retirada de CE na superfície 
da córnea.2 

Aplica-se uma gota de colírio de fluoresceína e, com o auxílio de uma lanterna, procura-
se por áreas na córnea que se coram de amarelo, ou com o luz azul do oftalmoscópio, se 
coram de verde.2

Instilação ocular de uma gota de colírio anestésico e irrigação do olho com SF a 0,9%, 
seguida de instilação de uma gota de colírio de atropina a 1% ou cloridrato de ciclopentolato 
a 1%. Se a lesão for pequena (menor de 9 mm2), pode-se fazer tratamento com pomada 
antibiótica contendo acetato de retinol, 10.000UI, cloranfenicol, 5 mg, metionina, 5 mg, 
aminoácidos, 25 mg, 3 vezes ao dia por 5 dias. Nas lesões maiores, fazer a aplicação da 
referida pomada seguida de oclusão ocular por 24 horas.2  

Conduta proposta para corpo estranho corneano ou conjuntival: instilar uma gota de 
colírio anestésico e proceder à irrigação do globo ocular com um jato fino de SF a 0,9%, ou 
de água destilada, lembrando-se de everter a pálpebra superior, pois, muitas vezes, o CE está 
alojado no saco conjuntival superior. Se for possível a visualização do CE, pode-se tentar 
removê-lo com o auxílio de um cotonete. Deve-se fazer a oclusão do olho após aplicação de 
pomada oftalmológica antibiótica e referenciar ao serviço de oftalmologia.2 

Na Queimadura química ocular é fundamental estabelecer se a substância é um ácido 
ou um álcali. As queimaduras com álcalis são mais graves do que as com ácidos. Irrigar 
imediata e abundantemente com SF  0,9%, ou mesmo água limpa corrente. Fazer a oclusão com 
pomada oftálmica contendo antibiótico e corticoide e referenciar urgentemente ao serviço de 
oftalmologia.2 Embora menos comuns, as queimaduras químicas exigem tratamento imediato 
e adequado. Quando produzidas por agentes alcalinos, podem prejudicar a visão do paciente 
definitivamente. Os agentes ácidos produzem quadros oculares menos graves. O tratamento 
para ambas consiste em lavagem imediata e demorada do olho atingido com qualquer 
fonte de água disponível, analgésicos sistêmicos, colírio de atropina e corticosteroide, além 
de oclusão com pomada de antibiótico. O paciente deve ser encaminhado rapidamente ao 
oftalmologista.1

Trauma contuso com baixa da acuidade visual pode indicar descolamento de retina. 
Deve ser referenciado com urgência ao serviço de oftalmologia.2 
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Trauma com suspeita de perfuração ocular: verificar se a pupila está desviada, ou se 
há alteração da profundidade da câmara anterior. Nos casos mais graves, pode-se observar 
a saída do humor aquoso ou mesmo da íris e cristalino através da lesão. Não comprimir o 
globo ocular e orientar ao paciente que não o faça. Fazer um curativo frouxo e referenciar 
com urgência ao serviço de emergência oftalmológica cirúrgica.2  

Hemorragia subconjuntival é a coleção de sangue debaixo da conjuntiva. Na maioria 
das vezes, resulta do sangramento espontâneo de pequenos vasos conjuntivais, ou após 
manobra de Valsava associada à tosse, a vômito, a espirros, ao ato de defecar, ou decorrentes 
de pico hipertensivo arterial sistêmico. Geralmente, são assintomáticas. É possível observar 
à ectoscopia o sangue depositado abaixo da conjuntiva. Conduta proposta é expectante. 
Orientar o paciente de que o quadro é benigno, sem consequências visuais, e que o sangue 
será absorvido pelo organismo.2 O paciente é assintomatico e só percebe a lesão ao se 
olhar no espelho ou ao ser avisado por terceiros. Embora não seja grave, pode causar 
preocupações em razão de seu aspecto. É importante tranquilizar o paciente informando-o 
acerca da remissão espontânea em 1 a 2 semanas. Rastrear a hipertensão arterial. Quando 
a hemorragia subconjuntival torna-se extensa, recorrente, ou está associada a outros 
fenômenos hemorrágicos, devem-se avaliar as provas de coagulação.1

Hiperemia conjuntival = ingurgitamento dos vasos conjuntivais. Injeção ciliar = 
turgescência dos vasos profundos episclerais que circundam a córnea.  A injeção conjuntival 
é a que tem maior probabilidade de estar relacionada a uma enfermidade grave. Está presente 
nas ceratites, nas uveítes anteriores e no glaucoma.2 

Corpos estranhos apresentam-se com dor, fotofobia, lacrimejamento, sensação 
de corpo estranho e, em geral, uma história de trauma prévio. Após a instilação de colírio 
anestésico (cloridrato de proximetacaína a 0,5%) e iluminação na maioria dos casos se localiza 
o corpo estranho. Por vezes, é necessário inverter a pálpebra superior e com frequência, o 
corpo estranho encontra-se no fundo do sulco superior. Para remover um corpo estranho 
da conjuntiva pode-se usar um cotonete molhado com colírio anestésico ou uma pinça sem 
dentes. Para remoção de corpo estranho na córnea deve-se irrigar a córnea com água ou 
solução fisiológica estéril na direção do corpo estranho. Se não funcionar, tenta-se passar 
levemente um cotonete molhado. Em último caso, pode ser utilizada uma agulha de insulina, 
montada na sua própria seringa. Se, após a remoção do corpo estranho da conjuntiva, for 
notada laceração, deve-se pensar na possibilidade de mais corpos estranhos e/ou laceração 
da esclerótica. Se, após remoção do corpo estranho da córnea, for notado arrasamento da 
câmara anterior ou evasão de líquido, suspeita-se de perfuração da córnea. Corpos estranhos 
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de ferro causam ferrugem na córnea após 2 a 4 horas. Se, após remoção do corpo estranho, 
permanecer um anel de ferrugem, o paciente deve ser encaminhado ao especialista. Pacientes 
com corpos estranhos maiores ou mais profundos devem ser encaminhados de imediato 
com curativo oclusivo. A infecção ocular por corpo estranho é rara, porém, em razão de sua 
potencial gravidade, está indicado que, após a remoção do corpo estranho, seja administrado 
antibiótico tópico, como cloranfenicol a 0,5%, gentamicina ou cloridrato de ciprofloxacina (a 
cada 3 horas) nas primeiras 24 a 48 horas. O prognóstico de pacientes com corpo estranho 
costuma ser bom. Os casos de corpo estranho localizado na parte central da córnea devem 
ser encaminhados para o oftalmologista.1

A erosão de córnea ocorre por desepitelização de um setor, após trauma com objetos 
pequenos como pontas de lápis, unhas, lentes de contato. O paciente queixa-se de sensação 
de corpo estranho, ardência, fotofobia e dor local. A aplicação de corante de fluoresceína 
destaca a área danificada. Pequenas lesões curam espontaneamente em 12 a 24 horas. 
Analgésicos orais podem ser receitados de acordo com a necessidade. Os casos em que a 
dor persiste 48 horas após a consulta devem ser encaminhados a um oftalmologista. Colírios 
de anestésicos ou colírios de esteroides não devem ser utilizados. O uso de curativo oclusivo 
por 24 horas, associado ou não a pomada oftalmológica, não está indicado em erosões 
pequenas (até 10 mm), já que não aumenta a probabilidade de cicatrização da lesão após 
24 horas e não reduz a dor, além de impedir a visão binocular no período. Faltam evidências 
quanto ao uso de tais curativos em erosões grandes (>10 mm). Outra prática tradicional, até 
agora não apoiada por evidências, é instilar cicloplégico de longa ação, como o ciclopentolato, 
que produz cicloplegia com fotofobia por cerca de 72 horas.1

Alteração da Visão

A medida da acuidade visual é realizada com a escala de Snellen, um conjunto de 
linhas com figuras, letras, números ou símbolos de forma padronizada, de tamanhos 
progressivamente menores chamados optótipos. Um paciente apresenta visão normal 
quando consegue ler os menores números ou letras que nela se encontram e limitação 
da visão quando não enxerga um ou mais números ou letras da escala, sendo mais 
acentuada a limitação quanto maiores forem os símbolos percebidos da escala. Para 
as instituições periciais considera-se que um paciente é portador de cegueira legal 
quando com a melhor correção óptica não consegue distinguir o maior símbolo (20/200) 
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da escala de Snellen. O paciente com cegueira legal pode apresentar visão útil para 
suas atividades socioambientais porém é marcadamente deficiente para ocupações 
laborativas. A cegueira total (cegueira absoluta ou amaurose) é a incapacidade absoluta 
de perceber a luz.1 

 Perda visual aguda transitória em um ou ambos os olhos, com duração de até 24 horas, 
pode ser causada por oclusão vascular temporária na circulação intraocular ou córtex 
visual, depressão neuronal pós-enxaqueca ou acidente vascular cerebral.2 

 Perda visual aguda persistente, não sendo causada por isquemia transitória, com 
duração maior de 24 horas e tem como etiologia alterações nos meios ópticos (córnea, 
humor aquoso, cristalino, humor vítreo), na retina e nas vias ópticas. Os distúrbios nos 
meios ópticos podem ser causados por ceratite infecciosa ou não infecciosa, edema 
corneano (como no glaucoma agudo), hifema (sangue na câmara anterior) espontâneo 
ou traumático, alterações no cristalino (espessamento e deslocamento), hemorragia 
vítrea espontânea ou traumática e uveíte. Os distúrbios na retina podem ser decorrentes 
de oclusão vascular retiniana, descolamento de retina e maculopatia aguda. Os distúrbios 
nas vias ópticas são decorrentes de neuropatia óptica por isquemia ou inflamação, 
papiledema (como na hipertensão intracraniana), distúrbios quiasmáticos (tumor de 
hipófise), distúrbios retroquiasmáticos (lesões cerebrais nas vias ópticas) e trauma.2

 Perda visual progressiva tem como causas: ametropia, catarata, glaucoma, degeneração 
retiniana, retinopatia hipertensiva e diabética.2

Ametropia é a presença de erro refrativo e emetropia, sua ausência. Os erros refrativos 
são herdados, envolvem muitas variáveis e não necessariamente estão presentes desde o 
nascimento.2 

Os principais defeitos ópticos são miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. A 
miopia: diminuição da visão para longe, se inicia na infância, desenvolvendo-se gradualmente 
até os 30 anos, hereditário, com herança do tipo autossômico dominante. Pode ser corrigida 
com óculos, lentes de contato e com algumas técnicas cirúrgicas como a fotoablação 
comeana por raio laser. A hipermetropia: diminuição da visão para perto, é uma condição 
fisiológica ao nascimento, diminuindo progressivamente durante a infância.  Algumas formas 
de estrabismo são desencadeadas por hipermetropias não corrigidas. A melhor maneira de 
proporcionar conforto visual aos pacientes é pelo uso de óculos de grau ou lentes de contato. 
O astigmatismo causa distorção da visão e sintomas como cefaléia. A acuidade visual é boa 
nos graus baixos e muito comprometida nos graus elevados. A correção é feita por meio de 
óculos ou lentes de contato. A presbiopia é situação fisiológica, surge próximo aos 40 anos 
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de idade, dificuldade visual para perto, em atividades como ler ou costurar. A correção é feita 
com lentes de óculos (bifocais ou multifocais), ou mesmo com lentes de contato.1  

Na hipermetropia, a imagem é formada depois (atrás) da retina. Ela pode ser axial ou 
refrativa.2

Causas da hipermetropia axial:  bulbo ocular mais curto do que o normal, comum nas 
crianças, pois, seus olhos são menores e o grau da hipermetropia tende a diminuir com o 
crescimento do indivíduo;  aumento do raio de curvatura da córnea; diminuição da curvatura 
das faces do cristalino.2

Causas da hipermetropia refrativa: diminuição do índice de refração do cristalino e 
humor aquoso; aumento do índice de refração do vítreo; falta do cristalino (afacia).2

A hipermetropia tem muita importância na infância, pois, se não puder ser corrigida pela 
acomodação (hipermetropia manifesta), será uma das causas de ambliopia de deprivação 
em crianças, podendo ser bilateral. A hipermetropia é uma frequente causa de esotropia 
(estrabismo convergente) e ambliopia monocular.2

A Correção da hipermetropia se faz com o uso de lentes convexas (positivas) para a 
imagem ser formada com ponto focal na retina.2

Na miopia, os olhos são capazes de focar objetos próximos, mas não conseguem 
visualizar, com clareza, objetos distantes. A imagem é formada antes do ponto focal na 
retina, (Formação da imagem “antes” da retina no olho míope) e a correção da miopia se faz 
com o uso de lentes côncavas (negativas). Os olhos dos míopes apresentam uma acentuada 
curvatura da córnea ou o comprimento do olho além do normal (o comprimento físico do 
olho é maior do que o comprimento óptico).2

O astigmatismo é uma deficiência visual provocada pelo formato irregular da córnea 
ou do cristalino gerando vários focos em diferentes eixos, fazendo com que a pessoa tenha 
uma visão desfocada, distorcida e deformada dos objetos, causando dificuldade visual tanto 
para longe quanto para perto.2

A presbiopia não é considerada erro de refração, pois ela decorre da perda do poder 
acomodativo e está relacionada à idade, manifestando-se pela dificuldade em ler letras 
pequenas ou distinguir objetos que estão próximos, ocorrendo em torno dos 40 anos de 
idade.2

Catarata é a opacificação do cristalino, própria dos pacientes idosos (catarata senil) 
ou com alterações metabólicas (catarata diabética), ou associada a uso de esteroides, 
tabagismo, exposição prolongada à radiação solar, trauma ocular ou uveíte. Os sintomas da 
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catarata: visão turva, dificuldade para enxergar à noite, aumento da sensibilidade ocular à luz 
e  halo claro ao redor de focos de luz. Ao exame: redução da acuidade visual, pupila branca 
e teste do reflexo vermelho diminuído. O único tratamento efetivo para catarata é a remoção 
do cristalino opaco por cirúrgica. A cirurgia é eletiva e sua indicação depende da diminuição 
da acuidade visual. No pós-operatório evitar inclinar-se para frente e evitar a realização de 
exercícios vigorosos. Existe uma forma congênita de catarata que deve ser precocemente 
operada para que a visão possa desenvolver-se na criança.1

Classificação etiológica da catarata: senil é a mais frequente (e pode ser subcapsular, 
nuclear e cortical); traumática; metabólica (DM, galactosemia, doença de Wilson, 
hipocalcemia); tóxica (corticoide, clorpromazina, mióticos, ouro); secundária (uveíte, alta 
miopia); infecção materna (rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus); ingestão materna de 
substâncias (talidomida, corticoide); hereditária.2 

Os fatores de risco para catarata senil incluem: diabetes, exposição prolongada à 
radiação solar, tabagismo, síndrome metabólica, alcoolismo, uso de corticoide sistêmico ou 
tópico. Hipertensão arterial e índice de massa muscular aumentado são identificados como 
fatores adicionais de risco.2

O glaucoma (primeira causa de cegueira irreversível no mundo) é uma neuropatia 
óptica, em que a lesão do nervo resulta em progressiva perda dos axônios das células 
ganglionares, manifestando-se inicialmente com perda do campo visual e terminando 
com cegueira irreversível, se não tratado. O glaucoma primário de ângulo aberto é o mais 
frequente e tem como fatores de risco: pressão intraocular aumentada, idade avançada, 
história familiar, raça negra, baixa pressão diastólica de perfusão, doença cardiovascular, DM, 
HAS, hipotireoidismo, miopia.2

Pessoas com glaucoma de ângulo aberto relatam diminuição na qualidade de vida e 
dificuldades para executar as atividades de vida diária, incluindo dirigir carros.2

Glaucoma é um grupo de afecções oculares em que o dano progressivo do nervo 
óptico pode provocar cegueira. Em geral associado à elevação da pressão intraocular, 
apresentando-se sob três formas clínicas: agudo, crônico e congênito. No glaucoma agudo, 
o paciente apresenta limitação da visão, olho intensamente vermelho e dolorido e com 
pressão intraocular muito elevada.  No glaucoma crônico, o paciente é assintomático e a 
limitação da visão inicia-se por uma restrição do seu campo visual, sendo que a visão central 
só é atingida nas etapas finais da doença, e é sempre irreversível. O diagnóstico é feito por 
tonometria, análise dos campos visuais ou escavações acentuada da papila ao exame 
oftalmoscópico. O tratamento adequado, feito por oftalmologista, pode prevenir a perda o 
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campo visual e é baseado no uso de medicamentos tópicos (colírios) como betabloqueadores 
(timolol), análogos da prostaglandina (latanaprosta), simpaticomiméticos ( dipivefrina) ou 
inibidores da anidrase carbônica (brinzolamida), que também podem ser receitados via oral 
(acetazolamida). Procedimento cirúrgico ou terapia por laser são reservados para casos não 
responsivos ao tratamento medicamentoso. O glaucoma congênito caracteriza-se por globos 
oculares de tamanho aumentado (buftalmia), fotofobia, blefarospasmo e lacrimejamento. As 
córneas têm diâmetro aumentado e são pouco transparentes. O tratamento cirúrgico deve 
ser instituído imediatamente para normalizar a pressão intraocular.1 

Outras doenças podem causar limitação da visão, como as patologias da retina e 
da úvea. As doenças que comprometem a retina podem ser próprias deste sítio anatômico 
(descolamento de retina, maculopatia senil, retinite pigmentar) ou secundárias a uma doença 
sistêmica (retinopatia diabética). Nesta última circunstância, o tratamento deve ser dirigido 
à doença de base e à microangiopatia da circulação retiniana.  As doenças da úvea são 
secundárias a infecções granulomatosas, doenças autoimunes ou tumores. A limitação da 
visão ocorre sobretudo pela turvação do vítreo e pela extensão dos processos inflamatórios 
para a retina.1 

Qualquer processo inflamatório, desmielinizante, tumoral ou hemorrágico que 
comprometa a integridade anatômica ou funcional do nervo e das vias ópticas repercutirá 
produzindo limitação visual, com perdas de campo visual parciais ou totais. Os exemplos 
mais ilustrativos são as neurites ópticas, os tumores na região do quiasma óptico e os 
acidentes vasculares cerebrais.1 

Para realizar a medida da Acuidade Visual e diagnosticar a limitação da visão, deve-
se colocar o paciente em frente à escala de Snellen, fixada na parede, a uma distância de 6 
metros, testando-se cada olho em separado. Para tanto, o paciente deve ocluir o outro olho 
com a mão, sem exercer pressão. Se habitualmente usa óculos, o teste deve ser realizado com 
e sem lentes corretivas, registrando-se os resultados como Acuidade Visual sem correção e 
com correção.1 

 A visão de um olho normal é registrada como 20/20 ou 6/6 (no sistema métrico), 20 
pés = 6 metros. Se o paciente só consegue ler a linha 20/30, sua visão é registrada como 
20/30. Se o paciente não consegue ler nem a letra grande no alto do cartaz, deve-se movê-lo 
para mais perto, e tal distancia é registrada.1 

Se o paciente não consegue ler nenhuma letra da tabela a qualquer distância, registra-
se a acuidade visual de acordo com a contagem dos dedos da mão, à distância que for 
possível. Se não enxerga os dedos, é necessário, então, observar se percebe movimentos 
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de mãos ou a luz. Pacientes analfabetos ou crianças em idade pré-escolar demandam uma 
tabela especial, com a letra E em diversas posições ou com figuras pintadas. Para facilitar o 
diagnóstico diferencial entre a limitação causada por defeitos ópticos ou por outras condições 
patológicas, utiliza-se o buraco estenopeico. Colocando-se um orifício central do tamanho da 
cabeça de um alfinete em frente ao olho a ser examinado, observa-se que a visão desse olho 
melhora nos casos de limitação de visão por erros refrativos como miopia e hipermetropia 
e não se altera nos casos de patologia do globo ocular ou das vias ópticas. Com o uso do 
oftalmoscópio observa-se a presença de um clarão avermelhado na pupila do paciente, que 
corresponde ao róseo da retina e da circulação (teste do reflexo vermelho), caso o paciente 
apresente alguma opacidade, o clarão pupilar não será homogêneo ou estará ausente, como 
nas cataratas totais, nas hemorragias vítreas, no descolamento de retina ou em tumores; 
consegue-se estudar a retina, a mácula, a árvore vascular e o nervo óptico que costuma 
ser circular e róseo. O centro do disco óptico pode apresentar uma escavação fisiológica 
que, se muito extensa ou assimétrica, levaria à suspeita de glaucoma. Procuram-se detectar 
cicatrizes retinianas e outras lesões no fundo de olho. A relação artéria/veia, os cruzamentos 
entre os vasos, se há compressão ou estreitamento, a tortuosidade e as dilatações devem 
ser avaliados, observando-se a ocorrência ou não de hemorragias ou exsudatos ao redor dos 
vasos. Hemorragias redondas podem ser encontradas em pacientes diabéticos e hemorragias 
em chama de vela em pacientes hipertensos. A periferia retiniana é visualizada mediante 
movimentação do oftalmoscópio em várias direções. A mácula está situada temporalmente 
ao disco óptico e é mais escura do que a retina ao seu redor.1 

Retinite pigmentar, hereditária, início na infância, com redução da visão noturna, havendo 
redução progressiva do campo visual, da periferia para o centro. Cegueira estabelecida na 
maioria dos pacientes aos 40 anos.1

Maculopatia senil (Degeneração Macular Relacionada à Idade), após os 60 anos, 
associação com tabagismo e história familiar positiva. Perda da visão central, lentamente 
progressiva. Pode ocorrer metamorfopsia que é a visão distorcida dos objetos.1

Retinopatia diabética: associação com o tempo de diabetes mellitus. A perda visual 
pode ser secundária a edema macular, hemorragia provocada por neoformação vascular, 
descolamento de retina ou glaucoma neovascular. Os sintomas costumam aparecer 
tardiamente, por isso a importância do rastreamento.1

Retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo ocidental, 
aproximadamente 50% dos diabéticos com 15 anos de doença apresentam retinopatia 
diabética. Em torno de 80% daqueles com 25 anos de doença terão retinopatia, e 5% das 
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pessoas com 30 anos de doença desenvolverão cegueira. A retinopatia diabética é uma 
microangiopatia progressiva, com oclusão e danos aos pequenos vasos sanguíneos. É 
recomendado que pessoas com DM1 sejam referenciadas para avaliação oftalmológica 
com 3 anos após o início da doença e depois avaliação anual. Pacientes com DM2 devem 
ser referenciadas para avaliação oftalmológica no momento do diagnóstico e reexaminadas 
uma vez ao ano. Toda gestante diabética deve ser examinada pelo oftalmologista no primeiro 
trimestre e pelo menos a cada 3 meses até o parto, pois a retinopatia diabética torna-se mais 
agressiva durante a gravidez.2

Retinopatia hipertensiva caracteriza-se por alterações vasculares causadas pela 
hipertensão arterial no olho. Sua evolução depende da rapidez de sua instalação, da duração 
da doença hipertensiva e da idade do paciente. As alterações nos vasos retinianos ocorrem 
de forma semelhante àquelas dos rins, do cérebro e de outros órgãos.2

Descolamento da retina: associação com trauma, miopia, cirurgia prévia (catarata), 
tumores coroidais, degeneração do vítreo ou retinopatia diabética. Início súbito de 
flashes de luzes (fotopsia), “moscas volantes” ou escotomas, seguido de turvamento 
visual unilateral com piora progressiva e sensação de uma sombra afetando parcial ou 
totalmente a visão.1

Buraco macular é a ausência de retina neurossensorial na região foveal ou perifoveal, 
deixando íntegros o epitélio pigmentar da retina e outras estruturas subjacentes, incidência 
aumentada em mulheres (3:1), tendo prevalência total de 1/3.300. Apresenta-se com baixa 
da acuidade visual e metamorfopsia (alteração da forma) em seus estágios iniciais.2

Hemorragia do vítreo: associação com trauma, retinopatia diabética, tumores e 
descolamento de retina. Início súbito de «moscas volantes», podendo ter perda súbita da 
visão (unilateral) e a acuidade visual é dependente da extensão da hemorragia.1

Uveíte: a dor e a hiperemia podem ser mínimas nas inflamações crônicas. Quando não 
tratadas, as uveítes podem evoluir desfavoravelmente, produzindo perda visual secundária a 
um glaucoma de difícil manejo, catarata secundária, descolamento de retina e desorganização 
do segmento anterior dos olhos comprometidos. Uveíte aguda cursa com “olho vermelho”.1

Neurite óptica: Associação com esclerose múltipla, neurossífilis e toxinas. Mais comum 
entre mulheres de 20 a 40 anos. Perda de visão unilateral (escotoma central) progressiva ao 
longo de dias, desconforto retro-ocular com movimento dos olhos.  Perda da visão central.1

Amaurose fugaz: isquêmica, doença aterosclerótica, perda transitória por menos de 
60 minutos da visão unilateral devido à oclusão transitória da artéria central da retina. Se 
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provocada por êmbolo; a causa deve ser investigada,  episódio pode ser equivalente a um 
acidente isquêmico transitório.1

Oclusão da artéria central da retina: associa-se com fatores de risco para doença 
aterosclerótica. Perda súbita da visão unilateral, geralmente sem sinal de percepção de luz. 
Prognóstico ruim. Episódio semelhante a um acidente vascular cerebral.1

Trombose da veia central da retina: idosos. Associa-se com HAS, DM, glaucoma 
e estados de hipercoagulabilidade. Perda súbita da visão central unilateral se houver 
acometimento da mácula. Pode ser gradual com dias de evolução.1

Arterite temporal: idosos com mais de 65 anos. Perda da visão unilateral que 
rapidamente pode tornar-se bilateral, em geral associada à cefaleia temporal e dor à palpação 
da região da artéria temporal. Velocidade de sedimentação globular (VHS) eievada.1

Corpo estranho: penetração de pequeno fragmento de metal no olho, pode ser 
inicialmente indolor e acarretar perda gradativa da visão à medida que ocorre a degradação 
do metal (ferrugem). 1

Doenças da córnea: associação com uso de lentes de contato, infecções e exposição 
a raios ultravioleta (UV), dor e desconforto ocular acompanhado de redução da acuidade 
visual.1

Enxaqueca: História familiar, perda de visão transitória unilateral ou bilateral com 
duração não maior do que poucas horas, acompanhada de cefaleia e náuseas.1

Quanto ao rastreamento as avaliações devem ser realizadas com maior frequência 
nos pacientes considerados de risco: diabéticos, hipertensos, com história familiar de 
doença ocular (glaucoma, degeneração macular) ou aqueles que trabalham em ocupações 
que representam risco para os olhos e que utilizam lentes de contato ou medicamentos com 
efeitos colaterais oftalmológicos como a cloroquina e a prednisona.1

Olho Seco

Os sintomas de olho seco ardência ocular, sensação de corpo estranho, borramento 
visual com variação ao piscar, vermelhidão e lacrimejamento. A forma mais comum de 
olho seco não se deve à falta de lágrimas, mas sim à instabilidade do filme lacrimal. O filme 
lacrimal é dividido em três camadas: a de mucina, aderida ao epitélio corneano, a aquosa, 
intermediária, e a lipídica, superficial, que impede a evaporação, a deficiência de produção 
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desta última leva à evaporação precoce da lágrima e isso explica o aparente paradoxo do 
lacrimejamento ser um dos sintomas de olho seco. No olho seco leve a moderado, os sintomas 
se apresentam quando há exposição a fatores externos como vento e ar seco, ou quando 
o indivíduo realiza atividades que exijam atenção visual como leitura, uso de computador, 
direção, situações nas quais a frequência do piscar diminui. As situações que levam ao olho 
seco por deficiência de produção aquosa estão relacionadas com doenças reumatológicas 
como a síndrome de Sjõgren. Deve-se orientar o paciente a evitar condições que piorem o 
quadro, como utilização de alguns fármacos (anti-histamínicos tópicos e sistêmicos), uso 
de lentes de contato e tabagismo. Se for necessário usar o computador por longos períodos, 
deve se posicionar o monitor abaixo ou no nível dos olhos e fazer pausas frequentes para 
piscar e fechar os olhos. Os colírios lubrificantes (“lágrimas artificiais”) são soluções hipo 
ou isotônicas contendo eletrólitos, surfactantes e agentes de diferentes viscosidades. As 
principais variações são a concentração, escolha dos eletrólitos, osmolaridade, viscosidade 
e presença ou não de conservante. Quanto mais viscoso o agente, maior o tempo de duração 
do seu efeito lubrificante. As formulações mais viscosas (gel oftálmico) costumam causar 
um borramento visual desagradável logo após sua aplicação, sendo melhor seu uso à noite. 
A maioria dos lubrificantes é composta de hipromelose ou carboximetilcelulose (podendo 
estar associados a outras substâncias, como glicerol, dextrano 70). Nos casos em que há 
necessidade de uso crônico e intensivo de lubrificantes, são recomendadas formulações 
sem conservante (disponíveis em flaconetes de uso único) ou com conservantes que se 
degradem logo após sua instilação (perborato de sódio). O cloreto de benzalcônio utilizado 
com menos frequência como conservante de colírios lubrificantes devido à sua toxicidade 
epitelial para a córnea. A maioria dos ensaios clínicos demonstra melhora dos sintomas 
de olho seco e de proteção do epitélio da superfície ocular com a utilização de colírios 
lubrificantes. Os colírios contendo soluções vasoconstritoras (fenilefrina e nafazolina) têm 
seu emprego difundido pela população em função de sua disponibilidade para venda sem 
necessidade de receita médica, baixo custo e efeito descongestionante imediato. De forma 
geral, tais formulações não são adequadas para o tratamento do olho seco, e seu uso crônico 
é contraindicado em função de inúmeros efeitos adversos locais e sistêmicos decorrentes de 
seu abuso. Se usa suplementação sistêmica de substâncias ricas em ômega 3 como o óleo 
de linhaça no tratamento do olho seco, com melhora dos sintomas irritativos oculares. As 
formas mais graves de olho seco são as associadas a doenças sistêmicas como síndrome 
de Sjogren ou sequelas de cicatrização conjuntival como na síndrome de Stevens-Johnson. 
O uso de formulação tópica de soro autólogo, terapia imunossupressora sistêmica ou tópica 
(corticoides, ciclosporina) e até mesmo o transplante de glândula salivar para o fórnice 
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conjuntival podem ser realizados para melhorar a lubrificação ocular de tais pacientes. A 
oclusão de pontos lacrimais é uma opção terapêutica que se baseia na teoria de retenção da 
lágrima, reduzindo sua drenagem fisiológica, ou mesmo interrompendo-a quando realizada 
nos pontos lacrimais inferiores e superiores. Pode ser realizada mediante colocação de 
plugues de ponto lacrimal ou cirurgicamente (ligadura ou cauterização). Em geral é realizado 
um teste de oclusão com plugues temporários ou fio absorvível para avaliar a resposta do 
paciente e a possível ocorrência de epífora. Se a resposta for adequada, realiza-se o tratamento 
definitivo. Estudos mostram que a oclusão de pontos lacrimais leva os pacientes portadores 
de olho seco a uma melhora sintomática.1

Pterígio

O pterígio é um crescimento fibrovascular da conjuntiva sobre a córnea. O seu 
desenvolvimento tem relação com exposição solar. Sua localização mais comum é no lado 
nasal (medial) da córnea. A sintomatologia causada pelo pterígio está relacionada com 
a instabilidade do filme lacrimal provocada pela irregularidade na superfície da córnea: 
ardência, sensação de corpo estranho e vermelhidão ocular. Mais raramente, pterígios que 
chegam a acometer a região pupilar e o ápice corneano podem causar significativa redução 
da acuidade visual. O tratamento do pterígio costuma ser clínico quando pequeno e pouco 
sintomático e consiste no uso de colírios lubrificantes. O tratamento cirúrgico é indicado 
quando a sintomatologia é importante e não apresenta resposta adequada ao tratamento 
clínico, bem como nos casos em que o crescimento do pterígio ameaça cobrir a pupila e 
a região central da córnea. A excisão simples do pterígio está associada a altas taxas de 
recidiva. Para tentar reduzir as recidivas, vários tratamentos já foram associados à sua 
excisão, como a irradiação beta, o uso de mitomicina C, o enxerto de membrana amniótica 
humana e o autotransplante conjuntival.1

Pterígio é uma lesão triangular, subepitelial, de tecido fibrovascular degenerado da 
conjuntiva bulbar na região do limbo, que pode cobrir a córnea, desenvolve-se em pessoas 
que moram em locais de clima quente e pode representar uma resposta à exposição crônica 
ao ressecamento e à radiação ultravioleta. Pode causar sensação de corpo estranho ocular, 
apresentar inflamação intermitente, acarretar dificuldade no uso de lentes de contato e, se 
ultrapassar a córnea em mais de 4 mm, pode induzir astigmatismo e se atingir o eixo visual 
da córnea, pode cursar com diminuição da acuidade visual. O tratamento deve ser clínico-
sintomático com uso de lubrificantes oculares, para alívio da sensação de corpo estranho, 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

  

20

e esteroides ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) tópicos, caso esteja inflamado 
(Corticoide tópico pode causar catarata e aumento da pressão intraocular e AINE tópico pode 
causar ceratite). Deve-se orientar o uso de óculos de sol para reduzir a exposição aos raios 
ultravioleta e diminuir o estímulo para o crescimento do pterígio. O tratamento cirúrgico é 
indicado nas lesões maiores de 4 mm.2

Pinguécula é um depósito branco-amarelado na conjuntiva bulbar adjacente ao limbo 
nasal ou temporal, é uma condição comum, inócua, em geral bilateral e assintomática O 
tratamento se dá pelo uso de lubrificantes oculares e o uso de colírio de corticóide é indicado 
quando há inflamação.2

Hordéolo e Calázio

O hordéolo é a infecção aguda das glândulas palpebrais, popularmente conhecido 
como terçol, classificado como interno (acometendo as glândulas de Meibomius, no 
tarso) ou externo (acometendo as glândulas acessórias dos complexos pilossebáceos ou 
glândulas de Zeis). Em geral são processos agudos com sinais flogísticos clássicos (calor, 
hiperemia, edema e dor) e costumam apresentar resolução após a drenagem espontânea 
de seu conteúdo. O calázio é o cisto com retenção crônica de material sebáceo, geralmente 
resultante de um hordéolo interno que não teve drenagem espontânea e que já não apresenta 
mais sinais significativos de inflamação aguda. Dependendo de sua localização e tamanho, 
o calázio pode causar diferentes graus de sintomatologia e comprometimento cosmético. 
Os hordéolos costumam ser tratados com compressas mornas por 5 a 10 minutos (3 a 4x/
dia), além de pomadas de associação antibiótico + corticoide (tobramicina + dexametasona, 
ciprofloxacina + dexametasona ou neomicina +

polimixina B + dexametasona)  levando de 1 a 3 semanas para resolver completamente. 
A condição é autolimitada e raras vezes gera complicações importantes. O tratamento do 
calázio é realizado quando o paciente é sintomático ou há comprometimento cosmético. As 
compressas mornas raramente levam à drenagem quando não há mais sinais flogísticos. 
O paciente deve ser referenciado ao especialista para tratamento que consiste em incisão e 
curetagem do cisto em regime de cirurgia ambulatorial, ou injeção de corticoide intralesional 
(triancinolona, betametasona), associada ou não à massagem local. A injeção de corticoide 
associada à massagem parece ser tão efetiva quanto a incisão e curetagem, sendo ambas 
superiores à associação de compressas quentes com antibiótico tópico. Entretanto, 
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estão descritas algumas complicações relacionadas com as injeções que vão desde a 
despigmentação da pele até alguns raros casos de penetração acidental do globo ocular e 
perda visual por embolização. É importante lembrar que nos casos de calázio com aparência ou 
evolução atípicas, ou nas recorrências, é indicada a realização de exame anatomopatológico 
do material excisado para diagnóstico diferencial com carcinoma sebáceo. O paciente 
deve ser encaminhado ao oftalmologista quando estiver indicada realização de tratamento 
cirúrgico do calázio e/ou injeção de corticoide intralesional. Também se deve considerar o 
encaminhamento para o especialista se houver sinais de celulite pré-septal ou orbital. Sinais 
de alerta que justificam encaminhamento são edema periorbital, protrusão do globo ocular, 
visão dupla, redução do movimento ocular, redução da acuidade visual e mal-estar sistêmico. 
Recomenda-se referenciar com urgência casos em que haja suspeita de neoplasia (aparência 
atípica ou recorrência da lesão no mesmo local).1

Blefarite

A blefarite se refere à inflamação crônica das margens palpebrais. Pode estar associada 
à disfunção seborreica ou contaminação por Staphylococcus aureus (blefarite anterior) ou 
à disfunção das glândulas de Meibomius (meibomite). Ambos os casos podem levar a 
um quadro de olho seco e irritação ocular crônica, bem como predispor ao surgimento de 
hordéolos e calázios. A blefarite é também um achado comum nos pacientes com rosácea.  
O diagnóstico é sugerido por sintomas de prurido, queimação e fincadas na pálpebra em 
ambos os olhos, piores pela manhã. Os sintomas são frequentemente intermitentes, com 
exacerbações e remissões ocorrendo durante longos períodos. Ao exame, as laterais das 
pálpebras estão inflamadas e vermelhas, e podem apresentar crostas. O tratamento da 
blefarite consiste na realização de higiene palpebral, no início duas vezes ao dia e depois 
diariamente, com xampu neutro ou produtos específicos para este propósito (Blephagel®). 
A higiene consiste na aplicação de compressas mornas sobre as pálpebras por alguns 
minutos, seguida pela massagem das pálpebras no sentido da margem e pela limpeza da 
margem palpebral com lenço ou cotonete umedecido em uma mistura de água e xampu 
neutro ou produto específico. No início do tratamento, ou em períodos de exacerbação 
pode ser utilizada também pomada de antibiótico associado ou não a por 7 a 14 dias. 
Essa higiene deveria continuar mesmo após a resolução dos sintomas. O paciente deve 
ser aconselhado a evitar o uso de produtos para maquiagem dos olhos. Estudos sugerem 
que, com base no tratamento da rosácea ocular, a utilização de tetraciclinas por via oral 
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traz benefícios para pacientes com blefarite crônica, porém a dose ideal e a duração do 
tratamento ainda não estão bem estabelecidas. Deve-se encaminhar para o oftamologista 
os casos em que haja incerteza do diagnóstico, evidência de doença corneana (visão 
borrada, dor) ou piora da acuidade visual. Pacientes que apresentem resistência ao 
tratamento ou assimetria palpebral significativa também devem ser encaminhados para 
excluir a presença de neoplasia da margem palpebral.1

Blefaroptose ou ptose palpebral: a margem palpebral superior normalmente cavalga 
o limbo em 2 mm. A blefaroptose ou ptose é o quadro no qual uma ou ambas as pálpebras 
superiores assumem uma posição anormalmente baixa, podendo ser congênita ou adquirida 
e na maioria das vezes, pode ser apenas um problema estético, mas, pode causar um sério 
déficit funcional nos casos em que cobre o eixo visual.2

A ptose pode ser classificada em:

 Miogênica. Malformação do músculo elevador da pálpebra superior, oftalmoplegia 
progressiva crônica externa, síndrome oculofaringeana, distrofia muscular progressiva, 
miastenia grave, fibrose congênita da musculatura extraocular.2

 Aponeurótica. Ptose senil, trauma da aponeurose do elevador, associado à doença de 
Graves, uso prolongado de lentes de contato.2

 Neurogênica. Causada por lesão do nervo oculomotor, oftalmoplegia póstraumática, 
síndrome de Marcus Gunn, síndrome de Horner, enxaqueca oftalmoplégica, esclerose 
múltipla.2

 Mecânica. Devido ao efeito de massa causado por uma neoplasia ou ao efeito restritivo 
de uma cicatriz.2

Ptose e diplopia frequentemente são manifestações iniciais da miastenia grave.2  

Com o auxílio de uma lanterna, pede-se que a pessoa olhe para a luz da lanterna, que deverá 
estar posicionada na frente dos olhos do paciente, a uma distância de aproximadamente 40 
cm. Observa-se, então, a distância entre a borda palpebral superior e o reflexo pupilar. Essa 
distância pode ser medida com uma régua, sendo seu valor normal entre 3,5 e 4 mm. Se essa 
distância for menor do que 3,5 a 4 mm, a pálpebra está ptosada.2

O tratamento da ptose é habitualmente cirúrgico, mas alguns casos devem ser 
tratados com medicamentos ou, eventualmente, pode estar contraindicada qualquer medida 
terapêutica. Se a ptose leva à oclusão do eixo visual, ela deve ser tratada prontamente, 
sobretudo em crianças ainda em fase de desenvolvimento da visão, porque pode causar de 
déficit visual irreversível (ambliopia). A ptose causada pela miastenia grave tem tratamento 
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clínico e há relato de surgimento ou piora da ptose no final do dia.2

 Os casos de pinguécula devem ser referenciados apenas se houver  pingueculite. Os 
casos de pterígio devem ser referenciados se forem próximos à borda pupilar ou se estiverem 
muito hiperemiados e causando sensação de corpo estranho. A vontade pessoal em submeter-
se à cirurgia de pterígio também pode ser indicativa de referenciamento ao oftalmologista. Os 
casos de ptose palpebral com oclusão do eixo visual devem ser sempre referenciados.

Notas importantes:

1. A catarata senil é a primeira causa mundial de cegueira reversível. Em contrapartida, o 
glaucoma é a primeira causa mundial de cegueira irreversível.2

2. Aproximadamente 50% dos diabéticos com 15 anos de doença terão retinopatia diabética, 
que pode levar a baixa visual e cegueira.2

3. A degeneração macular relacionada à idade é a primeira causa de cegueira em adultos 
nos países industrializados.2

4. O corticoide sistêmico, ou tópico, pode levar ao aumento da pressão intraocular, ao 
glaucoma secundário e à catarata.2

5. Atentar-se ao conhecimento leigo, no qual erroneamente o pterígio é chamado de 
catarata.2 Catarata não causa hiperemia conjuntival e irritação ocular.2 A incidência de 
pterígio é maior em pessoas que trabalham expostas ao sol.2 A cirurgia pode ser indicada 
nos casos de pterígio. A pinguécula é geralmente assintomática.2

6. A ptose palpebral em crianças pode causar déficit visual. O tratamento com cirurgia da 
ptose será feito precocemente apenas se houver oclusão do eixo visual.2

7. Crise de glaucoma agudo apresenta dor ocular, que pode estar acompanhada de náusea 
e vômito, olho vermelho e turvação visual.2

8. Conjuntivite viral é a responsável por surtos epidêmicos de conjuntivite.2

9. Conjuntivite viral pode apresentar-se com baixa acuidade visual, se houver 
comprometimento da córnea.2

10. Olho vermelho associado à baixa da acuidade visual tende a ser um quadro ocular mais 
grave.2
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11. O uso do colírio de fluoresceína permite evidenciar lesão do epitélio corneano.2

12. A Tensão ocular pode ser verificada por palpação bidigital na suspeita de crise 
glaucomatosa aguda e o olho terá uma consistência endurecida.2

13. Avaliação do reflexo vermelho para diagnóstico de suspeição de opacidade dos meios.2

14. A oftalmoscopia permite a observação do fundo do olho, onde podem ser observadas 
alterações da retinopatia diabética.2

15. A Tela de Amsler pode ser usada para avaliação na degeneração macular relacionada à 
idade e no buraco macular que apresentam metamorfopsia ou mesmo escotoma nos 
casos mais graves.2

16. O USTF, entretanto, aponta que as evidências são insuficientes para que seja realizado 
o rastreamento de perda de acuidade visual nos idosos em geral, o que não ocorre com 
crianças, que devem ser rastreadas a partir dos 3 anos de idade.2

17. Referenciar com emergência ao oftalmologista os casos de: ceratite infecciosa, 
endoftalmite, hifema, descolamento de retina.2

18. Referenciar com urgência (24-48 horas) os casos de: uveíte, hemorragia vítrea, maculopatia 
aguda, oclusão da veia e artéria central da retina, neurite óptica.2 

19. Atividades preventivas e de educação: controle clínico do DM e da HAS, uso de óculos 
com proteção para radiação ultravioleta, evitar cigarro e álcool, avaliação prévia e 
acompanhamento da pressão intraocular nos indivíduos que usam corticoide oral ou 
sistêmico.2 

20. O pterígio é causa frequente e constante de hiperemia conjuntival motivando a cirurgia, 
por questões estéticas e até profissionais, porém a recidiva após a cirurgia é alta e, mesmo 
após o procedimento, não há garantia de “conjuntiva clara”.2

21. A ptose palpebral causa grande angústia nos pais e, mais tarde, na própria criança, por 
estética. Porém, deve-se considerar que quanto mais tarde a cirurgia for feita, desde que 
não oclua o eixo visual, maior é a chance de obter bons resultados e de ser definitiva, 
sendo importante observar se há oclusão do eixo visual pela pálpebra ptosada.2

22. A partir dos 3 meses de idade, o bebê já tem capacidade de fixar a luz, sendo possível 
observar a relação da borda palpebral com o reflexo pupilar.2
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23. Observar se há variação da posição da pálpebra conforme o movimento da mandíbula, 
pois pode se estar diante do fenômeno de Marcus Gunn, que, na maioria das vezes, não 
tem indicação de tratamento.2

24. Paralisia do III nervo craniano, geralmente unilateral com limitação da motilidade ocular 
no olho ipsilateral e se a pupila ipsilateral estiver dilatada, pesquisar aneurisma com 
urgência.2

25. Síndrome de Horner: geralmente unilateral e pupila ipsilateral miótica.2
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Psicofármacos

Introdução

O capítulo aborda sobre os psicofármacos no âmbito da medicina de família e 
comunidade com enfoque para os medicamentos mais empregados para tratar pacientes 
transtornos psiquiátricos. Tendo em vista que a psicofarmacologia estuda o mecanismo 
de ação dos fármacos no sistema nervoso central e nas funções psíquicas, ressalta-se a 
observância o perfi l das pessoas que participaram dos estudos de desenvolvimento dessas 
drogas, normalmente adultos até os 65 anos, portanto, é necessário cuidado especial em 
crianças, adolescentes e idosos.

Além disso, outros pontos de atenção são as doses (dividi-las em mais de uma tomada 
diária em adolescentes e introduzir e retirar lentamente as medicações em idosos), a função 
hepática, acompanhar o peso e indicadores metabólicos. Os autores também salientam que 
geralmente a dose máxima tolerada de psicofármacos é superior ou inferior à dose indicada 
pelo fabricante, consequentemente, nos casos em que o aumento progressivo de dose geram 
melhora sem efeitos colaterais importantes, pode-se manter a monoterapia com aumentos 
de dose periódicos (off label) e nos casos em que há efeitos colaterais relevantes ou ausência 
de melhora, deve-se reduzir com retirada ou não do psicofármaco. Por fi m, recomenda-se 
reduzir de forma lenta e gradual (a cada 3-7 dias) os medicamentos antes de retirá-los ou 
trocá-los, cuidados especiais com anticonvulsivantes e benzodiazepínicos, para os quais as 
reduções devem ser menores que 50% da dose.

Aspectos-chave

1. Escolha do medicamento: diagnóstico e características individuais

2. Tratamento de transtornos depressivos e de ansiedade: 1ª escolha são os antidepressivos 
inibidores seletivos da receptação da serotonina

3. Primeiro ajustar a dose, se não possível, associar medicamentos.

4. Benzodiazepínicos: início do tratamento em associação ao medicamento principal.

5. Monitorar ativamente os efeitos colaterais
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Antidepressivos

Os antidepressivos compõem a classe de medicamentos capaz de tratar os 
transtornos mentais mais prevalentes na população, desde os transtornos de humor e de 
ansiedade a outras condições como TDAH (bupropiona - tricíclico), tabagismo (bupropiona 
- tricíclico), disforia perimenstrual e climatério (tratamento hormonal, antidepressivos que 
agem em vias serotoninérgicas, ISRS), enurese noturna (imipramina - tricíclico), insônia 
primária (antidepressivos sedativos), ejaculação precoce, cefaleias crônicas, fi bromialgia, 
dores neuropáticas e outras dores crônicas (antidepressivos com função noradrenérgica, 
triacíclicos e ISRSN). O mecanismo de funcionamento desses psicofármacos está associado 
ao incremento da neurotransmissão de monoaminas: dopamina, norepinefrina e serotonina. 
Os critérios de escolha do antidepressivo são, primeiramente, as características individuais 
do paciente e os sintomas que ele apresenta. Acompanhar a pressão arterial quando em uso 
de medicamentos com ação dopaminérgica e/ou noradrenérgica.

Tendo em vista a prevalência dos transtornos de humor e de ansiedade, os ISRS 
são os antidepressivos de primeira escolha na prática do médico de família e comunidade 
tanto pela a efi cácia quanto pelo perfi l favorável de efeitos colaterais. Exceto quando 
há restrição de acesso e em depressões graves, no caso deste, a melhor resposta é 
obtida com antidepressivos de resposta dual.  Os ISRS são uma classe homogênea de 
medicamentos pelos efeitos e indicações, apesar disso, marca-se algumas diferenças: 
apenas o escitalopram apresenta efi cácia comparável com antidepressivos duais na 
remissão dos sintomas depressivos; a paroxetina é o único ISRS de dose única noturna 
porque a ação anti-histamínica pode causar sonolência e fome; em pessoas de múltiplos 
medicamentos, preferir os ISRS de menos interação medicamentosa, no caso o citalopram 
e escitalopram; fl uoxetina apresenta matabólito meia-vida de 2 semanas e por isso pode 
ser retirada rapidamente; fl uovoxamina é ISRS com efi cácia maior em quadros de TOC e 
transtorno de ansiedade social do que em depressão.

Quanto aos antidepressivos empregados na gravidez e na lactação, eles são, 
respectivamente, a fl uoxetina e a paroxetina. O período de maior risco de malformações 
fetais é o primeiro trimestre, há risco de abstinência do RN após o parto e os antidepressivos 
podem ser encontrados no leite materno de forma reduzida.

Antidepressivos tricíclicos são medicamentos de posologia única noturna, 
extremamente efi cazes (também em depressões graves) e menos onerosos. Contudo, a sua 
ação é pouco específi ca o que pode acarretar efeitos colaterais diversos, nessas situações 
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a dose pode ser dividida, e exige acompanhamento 
eletrocardiográfi co pelo risco de arritmias cardíacas, 
sobretudo ao alargamento do intervalo QT. A 
vortioxetina é o um novo antidepressivo disponível. 
Ela vem apresentando efi cácia para depressão com 
melhora na cognição. Antidepressivos modernos 
de ação dual são justifi cados quando outro 
antidepressivos não foram tolerados ou efi cazes. 
A combinação da venlafaxina com a mirtazapina 
(californian rocket fuel) potencializa o tratamento 
antidepressivo.

Quanto aos efeitos conforma a dosagem, 
destaca-se que a tradazona tem efi cácia que varia 
conforme a dose: menores doses, 50 a 150 mg, 
para o tratamento de insônia e doses acima de 150 
mg como antidepressivo por inibir a receptação de 
serotonina; a venlafaxina apresenta ação dual em doses acima de 75 mg, e para atenuar 
os efeitos colaterais na retirada, preferir apresentações de liberação prolongada ou dividir 
em duas doses diárias. A desvenlafaxina apresenta efeito dual desde a dose inicial de 50 
mg/dia. Ela é o metabólito ativo da venlafaxina, assim, mantém a efi cácia semelhante, 
porém, apresenta menos interações medicamentosas e pode causar menos efeitos 
colaterais na introdução e na retirada. A duloxetina tem efeitos colaterais mais brandos do 
que a venlafaxina e apresenta efi cácia em síndromes dolorosos diversas, independente do 
paciente ter depressão ou não. A agomelatina é capaz de sincronizar o ciclo circadiano à 
forma normal, por isso tem efeito antidepressivo.

O objetivo atual do tratamento contra a depressão é a remissão sintomática (melhora 
100% dos sintomas, apesar de ser difi cilmente atingido. Sugere-se como tempo adequado 
para avaliar os efeitos de um antidepressivo o período de 4 a 6 semanas, com atenção especial 
para o aumento do risco de suicídio no início do tratamento em crianças, adolescentes e 
adultos jovens. O fl uxograma abaixo é uma proposta de manejo dos antidepressivos em 
tratamentos de transtornos do humor e ansiedade.

QUANDO 
REFERENCIAR?

Gestantes com depressão: 
com sintomas psicóticos 
ou outros casos graves 

referenciar para serviços com 
eletroconvulsoterapia;

Tratamento sem resposta 
esperada;

Suspeita de transtorno afetivo 
bipolar;

Presença de sintomas 
psicóticos ou outros sinais de 

gravidade.
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Sim

Sim

Não

Não

Não resposta

Resposta
(> 50% dos sintomas)

(< 50% dos sintomas)

Trocar o medicamento

Aumentar a dose

Reavaliar adesão 
Considerar aumento de dose ou 
troca, dependendo da dose atual e 
da resposta terapêutica

Considerar associação ou troca 
do medicamento dependendo dos 
sintomas, adesão ao tratamento e 
opções terapêuticas

Tratamento com 
antidepressivo 
sem remissão 
sintomática

Efeitos colateriais 
importantes?

A pessoa tolera 
doses maiores desse 

medicamento?

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Entre os erros mais frequentes, tem-se: tratar transtorno afetivo bipolar apenas com 
antidepressivos, dosagem inadequada, associar ou trocar antidepressivos sendo que ainda 
pode-se ajustar a dose, não investigar efeitos colaterais e não acompanhar a função hepática, 
usar antidepressivos duais como primeira escolha de tratamento.

Em transtornos ansiosos, a primeira escolha se faz com antidepressivos que 
aumentem a serotonina: ISRS (primeira escolha), mirztazapina, inibidores duais de serotonina 
e norepinefrina e tricíclicos mais serotoninérigicos (clomipramina e amitriptilina).

Estabilizadores do Humor

Medicamentos empregados no controle de alguns transtornos mentais, principalmente 
no transtorno afetivo bipolar. Os estabilizadores do humor também são empregados quando 
se deseja potencializar efeito antidepressivo, controlar a impulsividade e a agressividade, 
prevenir o suicídio, tratar epilepsia e manejar neuropatias e outras dores crônicas.

Carbonato de lítio: primeiro estabilizador de humor descoberto, trata e previne 
episódios de mania, empregado em todas as fases do transtorno bipolar, efi caz em 
potencializar efeito de antidepressivos em pessoas com depressão unipolar e em controlar 
a agressividade. Diminui a ocorrência de autoagressão, suicídio e mortalidade geral em 
pessoas com transtorno de humor de qualquer tipo. Possui janela terapêutica estreita, por 
isso a dosagem é por meio do acompanhamento do nível sérico. Efeitos colaterais mais 
comuns são diarreia, dispepsia, náuseas, vômitos, ganho de peso, acne, perda de cabelo, 
tremor, incoordenação motora e sedação. A eliminação do lítio é quase exclusivamente renal 
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e pode afetar a função tireoideana, tendo isso em 
vista, é recomendável acompanhar a função renal e 
tireoideana, dosar autoanticorpos, antireaoglobulina 
e antirreceptor de tireotrofi na. Não deve ser utilizado 
na gravidez por poder provocar a malformação 
cardíaca (de Ebstein) no primeiro trimestre.

Intoxicação por lítio exige tratamento hospitalar 
com medidas de suporte, desde hidratação e 
alcalinização até diálise. Medicamentos que 
devem ser evitados em associação com o lítio 
são aqueles que podem diminuir a excreção renal 
do lítio, como os diuréticos, IECAs e AINRs.

Ácido valproico: estabilizador de humor, 
anticonvulsivante e tratamento de migrânea. No 
transtorno bipolar pode ser empregado nas fases 
hipomaníacas e na manutenção. Efeitos colaterais 
mais frequentes são queda de cabelo, ganho de 
peso, sedação e a longo prazo também pode apresentar aumento das enzimas hepáticas e 
pancreáticas, irregularidade menstrual e discrasias sanguíneas. Seu uso durante a gestação 
não é recomendado por estar associado a defeitos de fechamento do tubo neural do feto.

Carbamazepina: tratamento da dor neuropática, hipomania e epilepsia. Efeitos 
colaterais: sedação, náuseas, hiponatremia e toxicidade da medula óssea; aumenta a 
degradação e reduz o nível sérico de medicamentos com metabolismo hepático. Uso durante 
a gestação pode levar a defeitos de fechamento do tubo neural do feto.

Oxcarbazepina: semelhante à carbamazepina, com efeitos colaterais mais brandos. 
Usada como agente antimaníaco. Efeitos colaterais: hiponatremia.

Lamotrigina: tratamento e prevenção das fases depressivas do transtorno bipolar. 
Efeito colateral principal: farmacodermias, síndrome de Stevens-Johnson.

Uso de todos os anticonvulsivantes deve ser acompanhado de suplementação de ácido 
fólico (mínimo 1 mg/dia) para evitar hiper-homocisteinemia e defeitos na formação do tubo 
neural. Referenciar pessoas em fase aguda de TAB e quando houver dúvidas diagnósticas ou 
de manejo terapêutico.

CARBONATO DE LÍTIO

Dosagem pelo nível sérico.

Dosagem da literemia a cada 
ajuste de dose e em intervalos 
regulares (3-6 meses). Coleta 
de exames no mínimo após 5 

dias de uso da dose atual.

Incluir dosagem da ureia 
e creatinina, acompanhar 
função tireoideana a cada 

mudança de dose.

Literemia alvo: 0,6 a 1,2 mEq/L

Não deve ser usado na 
gravidez
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Antipsicóticos

Ajudam a controlar sintomas de esquizofrenia e outras psicoses, além de agitação 
psicomotora, agressividade, sintomas de demência e potencializam efeitos de antidepressivos 
e de ansiolíticos. Entre os erros mais comuns estão: não controlar síndrome metabólica ao 
usar antipsicóticos, retirar precocemente o medicamento após surto psicótico, não suspender 
o antipsicótico em casos mais graves de parkinsonismo, impregnação ou distonia aguda, 
medicar com antipsicótico de depósito quem não usou medicamento via oral.

Uso psiquiátrico dos antipsicóticos iniciou com a clorpromazina em pacientes 
esquizofrênicos, o mecanismo de ação dos antipsicóticos bloqueia os receptores 
dopaminérgicos D2, reduzindo delírios e alucinações, mas também gera efeitos colaterais 
semelhantes aos da doença de Parkinson (antipsicóticos típicos). Os antipsicóticos 
também podem promover o ganho de peso, esses são efeitos mais comuns dos 
antipsicóticos atípicos.

O antipsicótico deve ser introduzido em dose baixa com aumento progressivo de 
acordo com a resposta clínica e efeitos colaterais. Pode-se utilizar alguns medicamentos 
antiparkinsonianos (biperideno) para tratar efeitos extrapiramidais como tremor, rigidez, 
distonia e salivação.

Deve-se referenciar o paciente que não está estável ou não foi avaliado por psiquiatra, 
em fase aguda de TAB, quando há dúvidas quanto ao manejo e em mulheres que engravidaram 
ou desejam engravidar.

Benzodiazepínicos

São medicamentos de uso controverso por ser extremamente úteis como 
antidepressivos, em situações de abstinência, mania e ansiedade de curto prazo, mas podem 
causar dependência e prejuízos cognitivos.

 Clonazepam: uso uma vez ao dia por pessoa agitada e insone

 Lorazepam: uso “se necessário” por pessoa depressiva com crises de angústia ao longo 
do dia

 Lorazepam: preferido para hepatopatas

 Midazolam: meia vida curta, importante efeito hipnótico, induz a amnésia
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Deve-se: retirar o benzodiazepínico em situação de melhora da insônia e de 
estabilização sintomática de transtornos psiquiátricos, reduzir gradualmente a dose, não é 
recomendável utilizar benzoadiazepínicos em pessoas com AOS.

Somatização e sintomas sem explicação médica

Introdução

Apesar de sensações somáticas serem comuns e muito prevalente na rotina do 
médico de família e comunidade, geralmente as pessoas com sintomas sem explicação 
médica (SEM) têm alguma forma de sofrimento emocional associado que necessita 
de diagnóstico correto e de cuidado. Para tanto, recomenda-se utilizar o método clínico 
centrado na pessoa e a avaliação sistêmica como abordagem familiar que auxiliará na 
compreensão do caso, avaliando fatores de risco para evitar evolução desfavorável. Durante 
o tratamento, grupos de apoio e atividades de reforço de autoestima e empoderamento são 
excelentes instrumentos terapêuticos.

Tipos

Somatizadores agudos: procuram o serviço de saúde como fonte de apoio e cuidado, 
geralmente têm quadros com remissão espontânea.

Somatizadores crônicos: apresentam transtornos somatoformes  e dissociativos, com 
fi bromialgia, cólon irritável, fadiga crônica, dores pélvicas e torácicas atípicas e alta 
comorbidade com transtornos depressivos e ansiosos. O momento do referenciamento 
deve ser cuidadoso para não romper o vínculo terapêutico.

Entre as causas dos SEM são difíceis de identifi car, mas consegue-se dividir em 
padrão cultural (linguagem de sofrimento) ou padrão de atribuição (pessoas com perfi l 
explicativo). Deve-se referenciar em casos graves de depressão e ansiedade e sintomas 
obsessivo-compulsivos. 
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Tristeza, sensação de depressão e perturbações depressivas

Introdução

Entre as formas das pessoas manifestarem sofrimento estão diferentes sensações, 
sendo as mais comuns: dor crônica vaga, sintomas ansiosos e depressivos. Em casos leves 
e moderados, pode haver melhora espontânea, com atividade física e com psicoterapia, por 
isso as intervenções medicamentosas são indispensáveis apenas para os casos graves. São 
indicados como primeira opção os ISRS e os ISRSN.

É difícil identifi car os motivos que causam dor, tristeza, desesperança, alterações 
no sono e no apetite, algumas etiologias a serem pesquisadas são as difi culdades da vida 
cotidiana (desigualdade social, luto, confl itos familiares e no trabalho, doença, difi culdade 
no acesso ao serviço de saúde, gravidez e puerpério) e quadros clínicos que podem se 
apresentar como sintomas depressivos (hipotireoidismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, 
demência, Parkinson, climatério e menopausa).

O que Fazer?

Principalmente a escuta qualifi cada, especialmente para identifi car pensamento 
suicida. A participação da equipe multiprofi ssional também é importante para o indivíduo ter 
acesso à atividade física regular e à terapia cognitivo-comportamental (terapia de resolução 
dos problemas) e também, quando necessário, a medicamentos antidepressivos com dose 
adequada (ISRS, ADTCs, venlafaxina e bupropiona).

Apesar do sofrimento ser considerado inerente à pessoa humana, reconhecer a 
necessidade de prazer e as autolimitações as limitações impostas pela vida pode ajudar a 
diminuir o mal-estar. A equipe multiprofi ssional também pode ajudar incentivando condutas 
positivas e otimistas.
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Oferecer acesso facilitado (em até 48 horas) a 
uma escuta com enfermeiro ou médico de família

Avaliar a presença de sinais de gravidade

(ALERTAS VERMELHOS)

NÃO SIM

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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Ansiedade e Estresse

Introdução

As queixas de ansiedade e estresse são comuns e normalmente acompanhadas de 
outros sintomas, mas quando causam repercussão funcional podem ser consideradas como 
transtorno. Entre as causas da ansiedade patológica está a vivência de estresses ou traumas 
ou mesmo a causa principal, como no transtorno de ansiedade generalizada.

Mentais Físicos

• Preocupações excessivas (a respeito de 
um ou diversos temas)

• Difi culdade
• Insônia
• Irritabilidade
• Desrealização (sensações de irrealidade) 

ou despersonalização (sensação de 
estar distanciado de si mesmo)

• Medo de perder o controle ou 
“enlouquecer”

• Medo de morrer

• Palpitações, coração acelerado, 
taquicardia 

• Sudorese
• Tremores ou abalos
• Sensações de falta de ar ou 

sufocamento
• Fadiga
• Tensão muscular
• Dor ou desconforto torácico
• Náusea ou desconforto abdominal
• Sensação de tontura, instabilidade, 

vertigem ou desmaio
• Calafrios ou ondas de calor
• Parestesias (anestesia ou sensações de 

formigamento)

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Quando pensar em diagnóstico de ansiedade ou transtorno relacionado a estresse 
ou trauma? Detalhar o quadro de queixas, buscar correlação com problemas físicos, apenas 
após descartar patologia clínica vigente que o médico deve pensar em transtorno psíquico. 
Observar pacientes idosos que podem não se queixar por causa do estigma associado aos 
problemas mentais (atenção aos sinais como tremores, inquietação, hipervigilância).

Geralmente os transtornos de ansiedade são condições crônicas e estão associados 
a intensos prejuízos sociais e de qualidade de vida. O transtorno do pânico está associado ao 
comportamento suicida e não há prevenção para os transtornos de ansiedade.
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O Que Fazer?

Anamnese: se identifi car a ansiedade, defi nir o signifi cado do sintoma no contexto 
da pessoa (diferenciar ansiedade – apreensão – de inquietação – hiperatividade, 
agitação, irritabilidade, euforia); Diferenciar situações que podem ou não ser confi guradas 
como transtornos psiquiátricos (crise conjugal) com o cuidadoso estudo de fatores 
biopsicossociais; Diferenciar transtornos relacionados a trauma e a estressores e evitar o 
uso indiscriminado de medicamentos, especialmente benzodiazepínicos. Sempre pesquisar 
abuso de substâncias, homossexualidade ou disforia de gênero, pensamentos obsessivos 
ou transtornos de humor.

Exame físico: normalmente não há nenhuma alteração; em pessoas com transtorno 
da ansiedade generalizada (TAG) pode ser encontrado taquicardia, aumento da pressão 
arterial, taquicardia, dispneia suspirosa. Os achados do exame físico podem fazer o médico 
suspeitar de doenças clínicas que mimetizam os transtornos da ansiedade, como a TAG e 
o transtorno do pânico.

Exames complementares: não há exames complementares para transtornos de 
ansiedade ou transtorno relacionado a estresse ou a trauma. Eles são utilizados para excluir 
outras doenças clínicas.

Os erros mais comuns são não diagnosticar ansiedade em pessoas que não a referem, 
mas possuem quadro compatível; não propor seguimento estruturado do transtorno; utilizar 
doses subterapêuticas; não diagnosticar comorbidades psiquiátricas. A APS deve contar 
com intervenções psicossociais de baixa intensidade e psicólogos para a implantação de 
intervenções de alta intensidade (psicoterapia cognitivo-comportamental).

Hiperatividade e Défi cit de Atenção

O TDAH é descrito como uma difi culdade da criança em manter a atenção esperada 
para sua idade e apresentar comportamento agitado e impulsividade, por isso, muito comum 
em crianças com difi culdades de escolarização. Contudo, uma das causas de difi culdade 
de aprendizado é o professor que apresenta comportamento diferente com aquele aluno, e, 
quando sabe que o aluno está medicado, passa a ser mais atencioso com o aluno e assim o 
seu aproveitamento aumenta, logo, é importante investigar as queixas do aluno em relação à 
equipe escolar para identifi car corretamente se é TDAH ou não.
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A prevalência do TDAH vem aumentando, principalmente em crianças do sexo 
feminino, assim, há divergência nas taxas de prevalência. No diagnóstico é preciso classifi car 
pelo padrão de desatenção e de hiperatividade-impulsividade. A etiologia do TDAH ainda está 
sendo defi nida, mas já há tratamento, sendo o metilfenidato a droga mais utilizada. Nessa 
patologia é fundamental o apoio da equipe multiprofi ssional e não utilizar o NASF de forma 
indiscriminada a fi m de não dar uma impressão de gravidade e estigmatizar esses indivíduos.

Perturbações do Sono

Distúrbios do sono são muito comuns, como não há defi nição da duração fi siológica 
normal do sono, exceto por média, o critério da necessidade de horas de sono deve considerar 
a idade e a personalidade de cada indivíduo. Assim, o sono é considerável saudável quando 
é de quantidade e qualidade sufi ciente para manter um ótimo nível de vigília durante o dia.

Entre os fatores que infl uenciam o sono estão a idade, o ambiente, fatores psicológicos 
e orgânicos, além de fármacos e substâncias e drogas de abuso. O uso de medicamentos só 
deve ser implementado quando houver insucesso em medidas não farmacológica ou se o 
sofrimento percebido justifi car.

 Sono NREM (non rapid eye movement): função restauradora, participa da conservação de 
energia do organismo e da termorregulação, é estimulado pela pr´åtica de atividade física.

 Sono REM (rapid eye movement): quando há maior afl uxo de sangue ao cérebro. Relacionado 
a sonhos e fantasias. Recuperação funcional do cérebro e consolidação mnésica.

Primárias

Dissônias
Insônia
Hipersônia

Parassônias

Mioclonia
SAOS
Alterações do ritmo circadiano
Pesadelos/terrores noturnos
Sonambulismo

Secundárias
Psiquiátricas

Médicas

Abuso de substâncias
(SAOS, síndrome de apneia obstrutiva do sono)

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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O que fazer?

 Anamnese pormenorizada: história do sono, história familiar de perturbações do sono, 
contexto familiar e social, humor, fatores ambientais, antecedentes pessoais e familiares.

 Exame físico: exame físico geral para detectar causas orgânicas como obesidade, 
obstrução das vias aéreas, hiper e hipotireoidismo, etc.

 Exames complementares de diagnóstico:

 Laboratoriais: hemograma, glicemia, função tireóidea e função hepática

 Radiografi a torácica

 ECG

 TC do crânio

 Laboratório do sono (suspeita de SAOS)

 Tratamento não farmacológico: utilizar o quarto só para dormir; estabelecer horários de 
sono e de vigília; fazer exercício físico moderado durante o dia e evitar exercício físico 2h 
antes de dormir (exceto sexo); fazer psicoterapia, se necessário.

 Tratamento farmacológico: apenas na falha de tratamentos não farmacológico durante 
pelo menos 1 mês. Adequar o tipo do hipnótico ao tipo da insônia e evitar a dependência 
e a iatrogenia.

 Benzodiazepínicos

 Angonistas dos receptores dos benzodiazepínicos

 Antidepressivos

 Anti-histamínicos de efeito hipnótico.
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Conduta diante de perturbações do sono

Queixas

> 1 mês

Insônia

Sim

Insônia 
secundária Melhora 

< 1 mês
Não melhora 

< 1 mês

Tratar causa primária; 
apoio pontual com hipnóticos ou

antidepressivos;
referenciar em alguns casos

Não

Vigiar Referenciar

Causa médica,  
psiquiátrica 
ou abuso de 
substâncias?

Desdramatizar; 
treino de hábitos 

de sono; 
vigiar

Referenciar

Insônia primária
Higiene do sono; 

hipnóticos de ação 
curta pontuais

Parassônia Hipersônia

Menos horas 
de sono

Nº de horas de 
sono igual

Mais horas 
de sono Observação

< 1 mês

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Tabagismo
Principal causa prevenível de morte e doenças no mundo segundo a OMS. Deve-se 

estimular a cessação do uso do tabaco, realizando entrevista motivacional que acolha o 
fumante, avaliar as razões que o mantém fumando e as razões para deixar de fumar, descrever 
os benefícios fi siológicos, comunicar ao paciente o grau da sua dependência à nicotina e 
realizar recomendações para o dia a dia.
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O tratamento não farmacológico envolve o engajamento no processo terapêutico, 
programas de atendimento em grupo têm demonstrado sucesso. Já o tratamento 
farmacológico é indicado em fumantes que já tentaram a monoterapia sem sucesso. Pode-
se repor a nicotina por meio de goma de mascar, pastilhas e adesivos transdérmicos. A 
bupropiona é o medicamento antitabagismo e primeira escolha, bem como a vareniclina. 
Outros métodos para a cessação do tabagismo são a hipnose, acupuntura, cigarros artifi ciais 
sem droga, aromaterapia, etc.

Apesar de recaídas serem frequentes, deve-se estimular o tratamento. A prevenção 
que o médico de família e comunidade pode fazer com a população consiste na prevenção 
durante a puericultura, identifi cação e tratamento de tabagistas e educação em relação ao 
tabagismo passivo.

Problemas Relacionados ao Consumo do Álcool

O álcool é a droga que mais causa dependência no mundo, está relacionado a danos 
diretos e indiretos na saúde dos usuários, além de estar associado a acidentes de trânsito. 
As estratégias de enfrentamento dos problemas relacionados ao consumo do álcool são 
complexas e envolvem uma rede de infl uências macro e micropolíticas.

Os profi ssionais de saúde devem se preparar para identifi car e manejar alcoolistas. 
Sinais de abstinência do álcool: tremores, sudorese, náusea, taquicardia ou hipertensão, 
cefaleia, insônia.

 Anamnese: MCCP e questionário CAGE.

 Exame físico: buscar sinais, sintomas e indicadores de consumo excessivo de álcool.

 Exames complementares: buscar macrocitose, elevação das transaminases e da gama-
glutamiltransferase.

O tratamento farmacológico apresenta papel coadjuvante, voltado para ajudar na 
manutenção e prevenção de recaídas. As principais medicações são naltrexona, disulfi ram 
e acamprosato, mas esses fármacos não fazem parte da RENAME, o que difi culta o acesso.

O prognóstico envolve desde cirrose a transtorno de humor que podem levar ao 
suicídio. Também são complicações do álcool a hipertensão, desnutrição, hipovitaminose, 
delirium tremens, convulsões, neuropatia periférica. Para garantir a resolutividade, articular o 
cuidado com o NASD, Consultório na Rua e CAPS.
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Atividades preventivas e de educação

Pessoa que procura ajuda

Se suspeita de problemas com álcool

Intoxicação 
alcoólica

Leve e moderado (nível I) Grave (nível II)

Síndrome e abstinência 
do álcool - SAA

CAGE +

APS (ambulatório 
e internação 
domiciliar)

Repouso, monitoramento, 
internação ou emergência

Centro de 
desintoxicação (ou 

internação hospitalar

Acompanhamento integral e 
longitudinal

Aplicar o AUDIT

Risco 
moderado

Risco 
baixo

Abordagem educativa, 
aconselhamento 

(redução de danos)

Intervenção breve - IB, 
abordagem familiar, redução 

de danos, avaliação do uso de 
medicação, acompanhamento 

frequente

Pactuar cuidado com 
outros níveis assistenciais 

(p. ex., CAPS-AD)

Risco 
alto

Risco muito
alto

Problema agudo?

AUDIT < 8
AUDIT 8-15

AUDIT 16-19
AUDIT <20

Acolhimento (escuta, anamnese com aplicação do CAGE, 
exames físico e complementares, se necessário) 

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Dependência de Drogas Ilícitas

A dependência de drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, ecstasy) são um 
problema de saúde pública com impacto epidemiológico menor do que o das drogas 
lícitas (álcool). O consumo problemático de substâncias gera complicações que 
fazem o usuário entrar em contato com o sistema de saúde por meio do médico de 
família e comunidade, sendo mais frequentes as complicações psiquiátricas. O que 
justifica a necessidade do preparo correto para realizarem diagnósticos precoces em 
atenção básica.
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O aconselhamento é capaz de induzir para que a pessoa interrompa ou diminua o 
consumo de qualquer substância. Ele deve ser claro e objetivo, com base nas informações 
colhidas na anamnese. A dependência química é o somatório dos aspectos individuais, 
socioculturais e relacionados à própria substância. A exposição às drogas está cada vez 
mais precoce e promovendo mais danos físicos e psíquicos, variando desde acidentes de 
trânsito a atos de violência e exposição sexual de risco. Ao realizar o diagnóstico, deve-se 
avaliar: padrão de consumo e presença de critérios de dependência, a gravidade do padrão e 
seus impactos, e, a motivação para mudança.

O que fazer?

A boa avaliação inicial é essencial para a continuidade do tratamento e desencadear 
o processo de mudança. Para isso, recomenda-se realizar a entrevista inicial centrada na 
pessoa: acolhedora, empática, clara, breve e fl exível. Fortalecer o vínculo e evitar julgamentos.

 Anamnese: investigar ativamente o uso de drogas em jovens com queixa de dor torácica 
aguda, pessoas com psicose aguda e transtornos do humor e sono. O uso de mais de 
uma substância é regra geral (diagnóstico precoce do poliuso).

 Estabelecer plano de tratamento

 Anamnese específi ca: padrão de consumo, tempo de abstinência, ambiente de 
consumo e percepção de problemas associados ao uso

 Investigar sinais e sintomas de complicações de consumo

 Clínicas: pessoa se recusa a admitir relação entre consumo de drogas e complicações 
relacionadas, mas aceitam permanecer em tratamento pelos problemas clínicos; 
reduz danos e estimula a abstinência.

 Comorbidades psiquiátricas: melhora do transtorno psiquiátrico associado pode ser 
benéfi ca para evolução do quadro de dependência.

 Suporte social: melhora o prognóstico. Investigas situação do indivíduo no emprego, 
estabilidade do núcleo familiar e apoio para uma rede de suporte social.

 Exame físico: odor de maconha, irritação nasal e de conjuntivas, taquicardia ou arritmia 
cardíaca, queimaduras nas pontas dos dedos e lábios.

 Exames complementares: não há análises bioquímicas específi cas. Dosagem de enzimas 
hepáticas pode estar relacionada ao consumo de estimulantes e de álcool.
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Transtornos alimentares

Os transtornos alimentares (TAs) demandam abordagem interdisciplinar, são de difícil 
diagnóstico e terapêutica. Entre os sintomas nucleares estão alterações na percepção da 
imagem corporal e nos padrões alimentares, com prejuízos signifi cativos à saúde de ao 
funcionamento psicossocial. Na anorexia nervosa (AN) há recusa e na bulimia nervosa (BN) 
e no transtorno de compulsão alimentar (TCA) há compulsão por alimentos.

Os TAs apresentam morbimortalidade alta, acometem principalmente mulheres 
jovens com corpolatria, valorizada pela mídia. Entretanto, afetam pessoas de todas as 
etnias, classes sociais e variados tipos físicos, por isso o peso alterado não é marcador 
clínico único. Demandam avaliação abrangente e acompanhamento clínico minucioso.

O que fazer?

Padrão ideal de atendimento: detecção precoce na abordagem multidisciplinar 
(médico, psicólogo, nutricionista).

 Anamnese: tipo, magnitude e frequência das 
oscilações de peso. Sintomas comuns são 
fadiga, tontura, mal-estar, fraqueza muscular. 
Estado nutricional, dieta e exercícios, métodos 
para controle de peso, história menstrual, história 
psiquiátrica, história familiar.

 Exame físico: verifi car pressão arterial, temperatura, 
frequência cardíaca e respiratória, IMC. Sinais ao 
exame físico não são comuns no início do quadro.

 Exames complementares: hemograma, glicemia, 
creatinina, ureia, cálcio, magnésio, TSH, perfi l 
lipídico, ECG, densitometria óssea, avaliação toxicológica, neuroimagem RM ou TC do 
encéfalo.

Não há conduta consagrada para o tratamento, sabe-se que antidepressivos não 
costumam funcionar. A psicoterapia apresenta bom resultado e o acompanhamento 
nutricional também.

TRANSTORNO 
ALIMENTAR

Investigar todos os casos 
de perda ponderal abrupta, 

mesmo em pessoas 
saudáveis.

Atenção: peso alterado não é 
marcador único.
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Entre os erros mais comuns, está não avaliar o risco psiquiátrico, incluindo 
ideação suicida; não vincular sentimentos com os alimentos. Atenção com a síndrome 
da realimentação, preferencialmente em ambiente hospitalar por profi ssional experiente. 
Atividades preventivas podem ser realizadas distribuindo material educativo e orientação de 
fontes acessíveis à rede de cuidados.

Psicoses

Os sintomas psicóticos estão presentes na população geral, mas são um transtorno 
quando os delírios e alucinações resultam em prejuízo signifi cativo no cotidiano, na vida 
social e na autonomia do indivíduo: o indivíduo faz inferências equivocadas sobre a realidade, 
mesmo com evidências contrárias. Nesses pacientes há altas prevalências de síndrome 
metabólica, diabetes melito e doença isquêmica coronariana.

 Atenção especial para pessoas com isolamento social, prejuízo acadêmico e 
comportamento excêntrico para o grupo etário (esquizofrenia).

 O abuso de substâncias pode ser uma comorbidade.

 Descartar causas clínicas: sífi lis, HIV, patologias do SNC e condições médicas diversas.

 Conduta farmacológica independe do diagnóstico, conduta pode ser readequada a médio 
e longo prazo (transtorno bipolar – estabilizadores de humor).

 Após remissão de quadro psicótico, engajar paciente e família na reabilitação psicossocial 
multiprofi ssional.

 Diagnóstico: identifi cação dos sintomas psicóticos e caracterização da causa.
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Delirium

Transtorno mental 
devido a condição 

medica geral

Condição médica 
geral

Uso de 
substâncias

Transtorno 
delirante

Transtorno 
esquizoafetivo

Transtorno mental 
secundário a uso de 

substâncias

Esquizofrenia 
e outros 
transtornos 
psicóticos

Há uma maior 
crítica quanto aos 
sintomas psicóticos

Sintomas 
psicóticos

Episódios de humor 
(depressivo, misto, 

hipomaníaco ou maníaco)

Delírios sistematizados, não bizarros, 
baixo comportamento funcional

Episódios de humor com sintomas psicóticos, 
no entanto, deve haver episódios de sintomas 
psicóticos mesmo sem os episódios de humor

Transtorno do humor 
com características 

psicóticas

Duração até 
1 mês

Duração de 
1-6 meses

Duração maior 
que 6 meses

Transtorno 
esquizofreniforme

Psicose breve

Esquizofrenia

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Esquizofrenia: um dos principais transtornos psicóticos, causado por fatores genéticos 
e hereditários, psicossociais e ambientais. O indivíduo apresenta delírios, alucinações, 
discurso e comportamento desorganizado, sintomas negativos. O seu diagnóstico envolve 
perturbação persistente por mais de 6 meses impactando no trabalho, relações interpessoais 
ou autocuidado.

A conduta proposta:

Abstinência total de Cannabis e outras drogas

Introdução de antipsicótico oral, eventualmente, injetável
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Avaliar necessidade de antiparkinsiniano

Se insônia contínua, avaliar curto uso de benzodiazepínicos.

Orientar familiares a manter vigilância contínua

Oferecer apoio psicoeducacional para os cuidadores

Casos Graves de Saúde Mental

A equipe de saúde é um elemento fundamental nas ações de casos graves de saúde 
mental. Para isso, deve-se defi nir a gravidade do caso, sendo ela passageira ou permanente. 
Considera-se um caso de grande gravidade uma pessoa com doença mental vivendo em 
condição de grande pobreza material, com família desajustada ou inexistente. O médico de 
família e comunidade pode dar seguimento em casos graves de saúde mental.

Casos agudos: surto psicótico, risco de suicídio ou homicídio, intoxicação alcoólica grave. 
Ouvir com atenção e reconhecer o sofrimento vivenciado.

Casos graves crônicos: atendimento continuado, verifi car se o tratamento está sendo 
corretamente seguido e administrado.

As situações mais frequentes são de ansiedade, transtornos de humor, transtornos 
somatoformes, psicoses, abuso de substâncias (álcool).

Saúde Mental na Infância

Problemas de saúde mental na infância geram consequências desde o baixo rendimento 
escolar ao desenvolvimento de comportamento criminoso e abuso de substância. Em casos de 
crianças com problemas mentais severos (defi ciência intelectual e autismo) há necessidade 
de centros especializados, o médico de família e comunidade tem papel no reconhecimento, 
referenciamento e monitoramento desses casos. Para tanto, precisa reconhecer os marcos 
do desenvolvimento cognitivo e socioemocial em crianças e adolescentes.

Investigar razão das difi culdades escolares ou comportamentais

Desenvolver processos de educação em saúde sobre problemas de saúde mental em 
crianças e adolescentes com pais e professores
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Intervenções psicossociais

Estabelecer plano terapêutico e prescrever adequadamente psicofármacos

Se articular com entidades comunitárias de cuidados – APAE.

Quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento, melhores os resultados.

Evitar o abuso infantil previne a TEPT, transtornos depressivos e de personalidade.

Autismo

O autismo é uma doença crônica e incapacitante com grandes impactos em todo o 
grupo familiar. Ele é mais comum no sexo masculino, apresenta melhor prognóstico quando 
o diagnóstico é feito precocemente. Seu tratamento é multidisciplinar, especializado e de alto 
custo. Porém, intervenções familiares e apoio social impactam positivamente a qualidade de 
vida da família.

As características do autismo ou transtorno do espectro autista (TEA) são ausência, 
atraso ou peculiaridades na fala, difi culdade de contato social, interesses restritos, repetitivos 
e bizarros, restrições alimentares antes dos 3 anos de idade. A criança pode apresentar 
sintomas diferentes em diferentes fases da vida. Como o diagnóstico é clínico, o médico de 
família e comunidade, quando suspeitar, deve encaminhar à atenção especializada para a 
confi rmação.

Anamnese: investigar e caracterizar o motivo da consulta

Há questionário para rastreamento da condição (18-24 meses de idade)

Exame físico: Não há alterações específi cas

Exames complementares: não há exames específi cos. Deve-se solicitar opinião 
especializada para possíveis síndromes associadas ou diagnósticos diferenciais.

Independentemente da classifi cação do TEA (leve, moderado, grave), sempre há 
prejuízo, por isso, sempre é necessário apoio. A comunicação do diagnóstico deve ser 
delicada para os pais assimilarem, tornar mais frequentes as consultas no início (família vive 
o luto), tentar orientar quanto aos direitos da pessoa com autismo e referenciar ao CRAS.

O tratamento é multiprofi ssional (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos e psiquiatras); quando for utilizar medicamento, começar com dosagens 
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menores especialmente na infância; com o passar do tempo, os objetivos são diferentes e os 
tratamentos devem ser adaptados.

Prevenção primária: aconselhamento genético

Prevenção secundária: diagnóstico precoce para possibilitar a reabilitação precoce.

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti. Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade-: Princípios, Formação e Prática. Artes Medicas, 2018.
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Cefaleias

Na avaliação das cefaleias, a história clínica é muito importante, os critérios 
diagnósticos são a base para o diagnóstico e para a assistência adequada ao doente. Nas 
cefaleias primárias, não há exame que confi rme o diagnóstico, daí a necessidade de se 
conhecer bem esse tipo de doença. As doenças mais comuns são a migrânea, migrânea com 
aura, cefaleia tensional e a principal cefaleia secundária, a cefaleia por abuso de analgésicos. 

Migrânea

A migrânia se caracteriza por episódios recorrentes de dor de cabeça, iniciados de 
forma leve e que aumenta de intensidade em alguns minutos ou horas, podendo se tornar 
insuportável para o paciente. Geralmente é unilateral, pulsátil, frontal, o paciente prefere 
fi car deitado em local tranquilo, já que são comuns intolerância a luz, sons e cheiros, com 
grande frequência têm náuseas e vômitos. Outra característica importante é o tempo, dura 
de 4 até 72 horas.

Vale lembrar que, considerando-se os critérios, algumas dores fora do senso comum 
também são migrânea, por exemplo, bilateral, posterior, intensa, pior com atividade e 
associada a náuseas.  

A aura na migrânea, caracteriza-se por sintomas que precedem a dor, dura de 
5 minutos a 1 hora, aparecem gradativamente e depois desaparecem dando lugar a dor.   

O tratamento é baseado em um tripé, tratamento não farmacológico, tratamento 
abortivo e tratamento profi lático. O primeiro consiste na prática de atividades físicas, 
hidratação e sono adequados e evitar desencadeantes, entre eles, jejum prolongado, estresse 
emocional, consumo de bebidas alcoólicas, principalmente vinho tinto, carnes embutidas 
e queijos curados. No tratamento das crises, deve ser administrada uma medicação que 
resolva a dor em curto espaço de tempo, nas crises moderadas pode-se utilizar analgésicos 
ou AINE e nas crises intensas triptanos ou associação deles com antieméticos ou AINE. 
Na prevenção, deve-se discutir a necessidade de um fármaco de uso contínuo, levando-se 
em consideração a frequência das crises, intensidade e desejo do paciente. Geralmente se 
escolhe a medicação baseado em efeitos adversos ou comorbidades do paciente. Dentre 
os medicamentos utilizados, propranolol, atenolol, metoprolol, candesartan, amitriptilina, 
nortriptilina, venlafaxina, fl unarizina, ácido valpróico e topiramato. Interessante lembrar que 
comorbidades psiquiátricas devem ser tratadas junto, como insônia, depressão e ansiedade. 
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Critérios Migrânea sem aura

Ao menos cinco crises preenchendo os seguintes critérios:

 Crises de cefaleia com duração de 4 a 72 horas (quando não tratadas ou tratadas sem 
sucesso)

 A cefaleia tem ao menos duas das seguintes características:

 Localização unilateral

 Qualidade pulsátil

 Intensidade da dor de moderada a grave

 Agravamento da dor por atividade física de rotina (andar ou subir escadas) ou gera 
evitação das atividades

 Durante a cefaleia, apresenta pelo menos um dos seguintes:

 Náuseas e/ou vômitos

 Fotofobia e fonofobia

 Não ser atribuível a outras causas ou tipos de cefaleias

Critérios Migrânea com aura

Ao menos duas crises preenchendo os seguintes critérios:

 Preencher critérios para migrânea

 Presença de sintomas de aura totalmente reversível, com pelo menos, um dos seguintes:

 Sintomas visuais, incluindo presença de sinais positivos (luzes, pontos ou linhas 
brilhantes) e/ou negativos (perda da visão) bilateralmente

 Sintomas sensoriais, incluindo achados positivos e/ou negativos 

 Distúrbios de fala ou linguagem

 Sintomas motores (muito raro)

 Sintomas de tronco cerebral (disartria, vertigem, zumbido, hipoacusia, diplopia, 
ataxia, redução do nível de consciência)

 Sintomas retinianos (são unilaterais)
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 Ao menos três características das seguintes:

 Um dos sintomas da aura se instala gradualmente (≥ 5 min)

 Dois ou mais sintomas de aura ocorrem em sucessão

 Cada um dos sintomas de aura dura entre 5 e 60 minutos

 Ao menos, um dos sintomas é unilateral (afasia sempre é considerado sintoma 
unilateral)

 Um dos sintomas é positivo (luzes, pontos ou linhas brilhantes são sintomas 
positivos)

Cefaleia Tensional

A cefaleia tensional é um tipo de dor muito mais frequente que a migrânea, porém por 
ser muito menos intensa, acaba levando menos o paciente a procurar assistência. 

Ela é caracterizada por dor fraca ou moderada, no fi nal do dia, associada a estresse 
e cansaço, em toda a cabeça, em aperto, o paciente continua a fazer suas atividades e sem 
sintomas vegetativos. 

O tratamento consiste em terapia de relaxamento, no uso de analgésicos para abortar 
as crises e profi laxia com amitriptilina ou sertralina em doses baixas. 

Critérios Cefaleia tipo tensional

Ao menos, 10 crises preenchendo os seguintes critérios:

 Cefaleia com duração de 30 minutos a 7 dias

 Cefaleia com, ao menos, duas das características seguintes:

 Localização bilateral

 Em aperto ou opressão (não pulsátil)

 Intensidade leve a moderada

 Não agravada por atividade física de rotina (andar ou subir escadas)

 Com as duas características seguintes:

 Sem náuseas ou vômitos (pode ocorrer anorexia)

 Não mais do que um dos seguintes: fotofobia ou fonofobia

 Não ser atribuível a outras causas
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Cefaleia por uso excessivo de analgésicos

É bastante comum o paciente com dor de cabeça começar a utilizar analgésicos ou 
outros medicamentos para dor por mais de duas vezes por semana e passar a ter crises 
quase diárias de dor. Existe uma perda de sensibilidade ao medicamento e uma cefaleia de 
rebote 24 a 72 horas após a última dose. Um erro comum na assistência é não conseguir 
identifi car o uso abusivo de analgésicos pelo paciente, que geralmente chega com queixa 
de cefaleia quase diária. Nesta situação também pensar em cefaleia tensional crônica e 
migrânea crônica. 

O tratamento é orientar o paciente e suspender o uso abuso de analgésicos para no 
máximo duas vezes por semana. Deve ser feita abstinência de analgésicos por 15 dias, sendo 
recomendável fazer um tratamento de ponte com prednisona por exemplo. É importante 
também identifi car a doença de base, migrânea, cefaleia tensional e instituir tratamento 
profi lático também. 

Critérios Cefaleia por uso excessivo de analgésicos

 Pelo menos 15 crises por mês

 Uso excessivo de uma ou mais medicações para tratamento agudo ou sintomático de 
cefaleia por pelo menos 3 meses

 Não pode ser explicada por outra causa

Propedêutica

Não é necessário exame de imagem para diagnóstico das cefaleias primárias, contudo, 
se existe suspeita de alguma lesão intracraniana, pode ser feita uma tomografi a ou uma 
ressonância. Nos pacientes sem sinais de alerta, não é necessário solicitar qualquer exame 
complementar. Abaixo os sinais de alerta: 

 Início após os 50 anos

 Alteração ao exame neurológico (rigidez de nuca, défi cits focais, papiledema, ect)

 Mudança signifi cativa na dor, como o aumento de intensidade, frequência ou duração.

 Início súbito e muito intenso

 Comorbidades (câncer, SIDA, Lupus, etc)
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Tontura e Vertigem

Na abordagem a este tipo de queixa, é importante identifi car através da anamnese, qual 
tipo de queixa o paciente tem. Existe muita confusão sobre os termos e muita regionalização. 
Deve-se esclarecer se existe vertigem, pré-sincope ou desequilíbrio. 

Vertigem

A vertigem é uma sensação de movimento que o paciente tem, podendo ser a ilusão de 
ele se movimentar ou o ambiente em volta se movimentar. Com grande frequência associa-
se a náuseas e vômitos, pode haver nistagmo, sensação de muito mal-estar e quedas. É 
importante diferenciar entre causas centrais e periféricas, ou seja, cerebrais e labirínticas. 

Vertigem Paroxística Benigna

É a forma mais comum de vertigem que leva a procura de assistência médica. Ela é 
causada pela presença de otólitos, pequenos cristais que se formam dentro do utrículo com 
o envelhecimento e se deslocam para os canais semicirculares do labirinto. Ali posicionados, 
quando o paciente move a cabeça, o movimento da endolinfa no epitélio ciliar informa a 
velocidade e direção do deslocamento no espaço e o movimento dos otólitos, que estão 
em local errado, estimula o epitélio ciliar e cria a ilusão de outro movimento. Quando existe 
estabilidade no sistema, os sintomas passam. Pensando na explicação acima, compreende-
se os sintomas da doença, ao mover a cabeça, mudando de posição de deitado para em pé, 
virar o rosto ou virar na cama, o paciente sente uma vertigem, por vezes muito intensa e que 
após cerca de 20 a 80 segundos, melhora drasticamente ou até completamente. 

O diagnóstico é clínico e geralmente não é preciso exame complementar. A manobra 
de Dix-Hallpike é utilizada para confi rmação da doença, sendo muito sugestivo do diagnóstico 
da doença a presença de nistagmo rotatório após a manobra.

O tratamento maISs adequado é fazer o reposicionamento dos otólitos com a manobra 
de Epley. Algumas vezes é necessário repetir a manobra várias vezes. Pode-se prescrever 
algum antivertiginoso por curto espaço de tempo. A vertigem paroxística benigna tende 
a ter resolução espontânea e é um erro frequente manter o paciente cronicamente com 
antivertiginoso, que além de atrapalhar o processo adaptativo à vertigem, pode causar um 
parkinsonismo iatrogênico. 
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Neurite Vestibular

A neurite vestibular é uma infl amação do nervo 
labiríntico, de etiologia não defi nida, caracterizada 
por vertigem, tendência de queda e nistagmo. As 
crises são duradouras, com muito mais tempo que a 
vertigem benigna e dura até 6 semanas. 

Síndrome de Ménière

Tem fi siopatologia incerta com quadro 
caracterizado por crises de vertigem, que não precisa ser muito intensa necessariamente, 
podendo estar associadas a perda auditiva, zumbido e sensação de ouvido cheio. As crises 
são de forma variada, com mais perda auditiva, vertigem ou zumbido, podendo durar cerca 
de 20 minutos. Com o passar do tempo, pode levar a surdez e persistência de desequilíbrio 
leve. Condição que quando suspeitada, vale opinião de especialista. 

AVC tronco e cerebelo

O AVC de fossa posterior pode se manifestar como vertigem apenas e é um diagnóstico 
muito temido pela gravidade e potencial de recorrência. É caracterizado por vertigem de início 
súbito e pouca variação dos sintomas com mudança de posição. Se for identifi cada alguma 
alteração ao exame neurológica, é provável que seja AVC e o paciente deve ser encaminhado 
para assistência hospitalar. Para melhorar a segurança da avaliação deste tipo de situação, 
existe o teste HINTS (acrônimo de Head-impulse-nystagmus-test-of-skew). Ele consiste em 
três itens do exame clínico que, em fases precoces, tem maior sensibilidade e especifi cidade 
que a ressonância do encéfalo. São eles, refl exo óculo vestibular, nistagmo e desvio ocular. 
Abaixo vídeo para estudo:

Pré-sincope

O objetivo deste capítulo não é ensinar sobre 
manejo da sincope, contudo é importante ter em 
mente que alguns pacientes com hipotensão se 
queixam de tontura. Sempre que um paciente 

DICAS DE VÍDEO

 https://www.youtube.com/
watch?v=8RYB2QlO1N4 - 
manobra de Dix-Halpike

 https://www.youtube.com/
watch?v=jBzID5nVQjk - 
manobra de Eply 

DICAS DE VÍDEO

 https://www.youtube.com/
watch?v=1q-VTKPweuk - 
HINTS
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tiver este tipo de queixa, deve ser explorada a possibilidade de pré-sincope, que acontece 
geralmente de forma episódica, mais intensa quando ocorre uma mudança na posição para 
o ortostastismo, aliviada ao deitar-se. Entre as causas estão a sincope vasovagal, hipotensão 
iatrogênica, hipotensão postural, falência autonômica com todas as suas causas, ICC, 
anemia, desidratação dentre outros.

Desequilíbrio

Algumas vezes os pacientes com desequilíbrio se queixam de tontura. Também é 
preciso explorar este tipo de queixa de forma adequada, sendo que é presente quando o 
paciente fi ca em pé ou começa a deambular, nunca estando presente deitado ou assentado. 
Tem causas variadas, desde amputação em artelhos, doenças degenerativas principalmente 
síndromes parkinsonianas, ataxias sensitiva ou cerebelar, défi cit visual, etc. 

Distúrbios da Locomoção

Os transtornos de marcha são comuns no paciente idoso e é um preditor de dependência, 
institucionalização e morte. As causas são muito variadas, como artrose, artrite crônica, 
hipotensão, impregnação medicamentosa ou outros efeitos adversos, parkinsonismo, 
neuropatias etc. É muito frequente que no mesmo indivíduo se encontre mais de uma causa 
para o transtorno.

Tipos de Marcha

O exame da marcha é muito importante na avaliação do paciente com restrição de 
mobilidade e geralmente é chave para o diagnóstico.

Marcha antálgica é caracterizada pelo paciente evitar de utilizar ou descarregar o peso 
na região acometida e pelo próprio relato da presença de dor. 

Marcha hemiparética está presente no paciente com lesão piramidal, ou seja, de 
neurônio motor superior, ela é caracterizada por uma perna espástica, em extensão, que 
passa um pouco de lado, fazendo uma parábola no chão. Existe elevação do quadril e 
inclinação do corpo para o lado bom. 
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Marcha parética, presente em lesões medulares, caracteriza-se por espasticidade nas 
duas pernas, com pernas estendidas e que tendem a aduzir cruzando a linha média. Algumas 
vezes as pernas são tão fracas que o paciente não sustenta o peso do corpo.

A marcha parkinsoniana está presente nas várias formas de parkinsonismo e é 
caracterizada por inclinação para o lado acometido, tremor das mãos, passos de pequeno 
tamanho e balançar assimétrico dos braços. Existe bradicinesia, festinação e o paciente se 
movimenta em bloco.

A apraxia de marcha é comum nos casos de demência, principalmente não Alzheimer 
ou nesta em fases avançadas. O paciente apresenta passos muito pequenos e com 
movimentos dos braços relativamente preservados se comparados as pernas e consegue 
fazer outras atividades com as pernas de forma desproporcionalmente melhor do que andar, 
como por exemplo pedalar em bicicleta ergométrica.

A marcha atáxica acontece nas lesões cerebelares e caracteriza-se por base alargada, 
sendo que existe tendência de queda, com passos de tamanho assimétrico e com muita 
insegurança por parte do paciente. 

A marcha por alteração da propriocepção ocorre nas lesões dos nervos periféricos 
sensitivos ou cordão posterior da medula. Nela, o paciente tem a base alargada, mantem o 
olhar para o chão e eleva muito as pernas em consequência da perda de noção espacial do 
próprio corpo. 

A marcha miopática acontece em miopatias. 
Pela fraqueza dos músculos proximais, o paciente 
projeta o quadril para frente, as costas para traz e 
tem pouco elevação do quadril para deambular. O 
abdome fi ca protuberante pela perda de força dos 
músculos. 

Paralisia Facial

A paralisia facial periférica é um problema clínico frequente, na maior parte das vezes 
de resolução simples e que pode ser perfeitamente resolvida pelo generalista. 

O exame clínico é que diferencia a paralisia como periférica ou central, na primeira 
existe perda de movimentos em toda a hemiface acometida, com desvio de rima labial para 

DICAS DE VÍDEO

 https://www.youtube.com/
watch?v=FFki8FtaByw – 

exame da marcha
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o lado normal e sinal de Bell, que é a visualização pelo examinador de versão ocular para 
cima no olho acometido ao pedir para se fechar os olhos. Na paralisia central, existe uma 
desproporção entre a fraqueza na parte inferior e superior da face, ou seja, existe desvio 
de rima labial para o lado normal, mas não há sinal de Bell, e o paciente consegue elevar a 
sobrancelha. 

Anatomia

Vale uma revisão anatômica do nervo facial para compreender o quadro clínico e se 
ter segurança com o diagnóstico clínico. 

A diferença entre a paralisia central e periférica ocorre, porque, existe dupla inervação 
do córtex para nos neurônios nucleares referentes a metade superior da face. Com isso, 
quando existe lesão cortical, ambos os hemisférios corticais inervam a parte superior da 
face e com isso há a assimetria de défi cits superior/inferior. 

O núcleo do facial se encontra na ponte, próximo aos núcleos vestibulares, ao núcleo 
do sexto e ao leminisco medial (fi bras ascendentes com propriocepção), ou seja, uma lesão 
pontina no núcleo do facial, deve vir acompanhada de vertigem, ou paralisia do VI ipsilateral 
ou perda de propriocepção. 

As fi bras saem do núcleo da ponte, fazem o joelho interno dando a volta no núcleo do 
abducente e emerge junto ao complexo vestibulococlear. Poucos milímetrosafrente entra 
no meato acústico interno dentro do osso petroso, apresenta o gânglio geniculado, o joelho 
externo e desce pelo forame estilomastoideo. 

É importante lembrar, que o nervo facial tem outras funções que são signifi cativas, 
pois são outros núcleos do tronco responsáveis por elas. Eles contribuem com as fi bras do 
sétimo, e caso estes défi cits estejam presentes, localizam a lesão no nervo e não no tronco. 
As outras funções do nervo facial são elencadas a seguir: lacrimejamento e salivação, 
sensibilidade tátil do meato acústico interno e região abaixo da orelha, alteração auditiva 
(paralisa de músculo estapédio) e perda gustativa. 

Quadro Clínico

A sintomatologia de uma paralisia do nervo facial é caracterizada por perda 
da motricidade de uma hemiface, sinal de Bell, olho vermelho (não fecha e perda do 
lacrimejamento), sensação de desconforto auditivo, perda de sensibilidade no meato acústico 
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externo e região abaixo da orelha, perda gustativa na região anterior da língua ipsilateral e 
ausência de outros défi cits neurológicos

Etiologia

A principal etiologia da paralisia facial periférica é idiopática, isto é, a paralisia de Bell. 
Ela responde pela grande maioria das vezes. Trauma com fratura do osso petroso é segunda 
causa mais comum. As causas infecciosas vêm atrás com reativação do herpes no nervo 
facial (síndrome de Ramsay-Hunt), otite média aguda, mastoidite, varicela, caxumba e outros. 
Mais raras são doenças infl amatórias ou neoplásicas como Guillain-Barrè, neurinoma de 
acústico, granulomatoses etc. 

Tratamento

A paralisa facial tem bom prognóstico, sendo que 80% recuperam completamente e 
mais de 95% recuperam a função de oclusão ocular. O maior risco é a ulceração da córnea, 
já que olho não fecha e produz poucas lágrimas. Deve-se prescrever lágrima artifi cial de livre 
demanda para lubrifi cação e oclusão ocular noturna com pomada oftálmica. 

O uso de prednisona com dose 1mg/kg por 5 dias, iniciado até 72 horas dos sintomas 
melhora a chance de recuperação completa. Não há evidência para prescrição de antivirais 
ou de fi sioterapia, apesar de ser prescrito com muita frequência. 

Indicação e Interpretação de Eletroencefalograma e 
Eletroneuromiografi a

Eletroencefalograma

O eletroencefalograma (EEG) é um método de registro gráfi co que capta a atividade 
elétrica cerebral espontânea na superfície do crânio. Com o advento de neuroimagem, 
fi caram restritas as indicações, visto que elas são mais sensíveis e específi cas. Ele é capaz 
de identifi car um padrão de ondas cerebrais, determinando assim o ritmo do encéfalo. 
Ele responde sobre a atividade de base, que na pessoa saudável é normal. Ele pode estar 
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acelerado em alguns estados mentais ou mais comumente, lentifi cado em encefalopatias, 
sejam crônicas ou agudas. Podem ser assimétricas ou com alterações focais.

São revelados grafoelementos que podem ser normais ou patológicos.  Os normais 
geralmente não são descritos no laudo, é importante o neurofi siologista conhecer e saber 
identifi car para um laudo adequado. Os elementos patológicos podem ser complexos 
ponta-onda, ondas epileptiformes e alguns raros padrões específi cos que indicam algum 
diagnóstico específi co. Raramente o EEG defi ni um diagnóstico etiológico. Ela ajuda em 
crises convulsivas, com um exame normal, desorganizado ou com potenciais epileptiformes 
generalizados ou localizados.

Eletroneurmiografi a

Como o próprio nome indica, a eletroneuromiografi a (ENMG) é composta de dois 
exames, a eletroneurografi a e a miografi a. Em conjunto, são uma extensão do exame 
neurológico e tem caráter apenas localizatório. É um exame para avaliação do sistema 
nervoso periférico, ou seja, lesões corticais com AVC, demências, Parkinson entre outros, 
serão normais ou com no máximo um padrão de ativação reduzido, que quer dizer que o 
músculo testado não foi ativado adequadamente pelo córtex. 

A indicação de realização da ENMG é para localização, corno anterior da medula, 
plexo, nervo, placa mioneural, músculo ou gânglio. Uma vez localizada a lesão, junto com 
os demais elementos do exame neurológico e da história clínica, é possível chegar ao 
diagnóstico etiológico.  

A ENMG serve para diagnóstico de polineuropatia, mononeuropatias, mononeuropatias 
múltiplas, radiculopatias, ganglionopatias, plexopatia, miopatia, síndromes miastênicas e 
doença do neurônio motor. A indicação do exame em quadros cognitivos, AVC, esclerose 
múltipla, fi bromialgia e outros são inadequados. 

A eletroneurografi a identifi ca se o nervo está normal, se tem lesão axonal ou mielínica. 
Potencias pequenos indicam lesão axonal, condução lenta indica e bloqueio de condução 
indicam lesão mielínica. Ajuda na interpretação de lesão de fi bras motoras ou sensitivas, 
de lesão em gânglio dorsal, plexos ou nervo. Também auxilia na determinação do local 
anatômico que está a lesão no nervo e em quais nervos, raízes ou plexo. 

A miografi a identifi ca o padrão de lesão no músculo. Pode ser miopático com nas 
miopatias das mais variadas etiologias ou pode ser neurogênico, demonstrando que o 
músculo em questão tem uma lesão nervosa, ou seja, o nervo que inerva aquele músculo 
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está com algum problema. Também se consegue saber se a lesão nervosa é aguda, já que 
nesta situação existe a presença de ondas positivas ou fi brilação no tecido testado. Na 
miografi a também é possível saber se existe lesão na placa mioneural, como é o caso de 
miastenia gravis. 

Demências

As demências se caracterizam por declínio cognitivo e incapacidade de vida 
independente por causa da cognição. É uma condição relacionada ao idoso, e idade é principal 
fator de risco. Dentre as causas mais comuns estão a doença de Alzheimer, a demência 
vascular, a demência mista, a doença de Lewy, a demência frontotemporal e as demências 
com transtornos dos movimentos. 

Na avaliação do paciente com declínio cognitivo, é importante excluir as causas tratáveis 
de distúrbios cognitivos como as iatrogênicas com ou sem impregnação medicamentosa, 
causas metabólicas como defi ciência de B12 e B9, hipotiroidismo, uremia ou encefalopatia 
hepática, álcool, causas psiquiátricas como depressão, ansiedade e esquizofrenia e causas 
infecciosas como sífi lis e HIV.  

Os instrumentos mais importantes na avaliação do paciente com queixa cognitiva são 
a entrevista, reconhecendo-se as queixas trazidas tanto pelo paciente quanto pela família, e 
uma bateria cognitiva, que pode ser o mini-exame do estado mental ou o Moca. 

Transtorno Neurocognitivo Leve

É uma síndrome caracterizada por queixa cognitiva, memória, linguagem, percepção 
visual, comportamental, praxia, com défi cit leve em algum teste cognitivo e independência 
preservada. 

Os critérios segundo DSM-V vão abaixo: 

A. Evidências de declínio cognitivo pequeno a partir de nível anterior de desempenho 
em um ou mais domínios cognitivos (atenção complexa, função executiva, aprendizagem e 
memória, linguagem, perceptomotor ou cognição social) com base em:

1. Preocupação do indivíduo, de um informante com conhecimento ou do clínico de que 
ocorreu declínio na função cognitiva; e
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2. Prejuízo pequeno no desempenho cognitivo, de preferência documentado por teste 
neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, outra avaliação quantifi cada.

B) Os défi cits cognitivos não interferem na capacidade de ser independente nas 
atividades cotidianas (i.e., estão preservadas atividades instrumentais complexas 
da vida diária, como pagar contas ou controlar medicamentos, mas pode haver 
necessidade de mais esforço, estratégias compensatórias ou acomodação).

C) Os défi cits cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de delirium.

D)  Os défi cits cognitivos não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. 
ex., transtorno depressivo maior, esquizofrenia).  

Em um paciente com este diagnóstico, existe alta chance de desenvolver um quadro 
demencial em dois anos e é importante instituir medidas protetivas como controle de fatores 
de risco cardiovascular, instituir dieta mediterrânea, atividade física e socialização. Não existe 
medicação capaz de evitar ou retardar o desenvolvimento da doença.

A identifi cação do subtipo de transtorno cognitivo, ou em outras palavras, a etiologia é 
importante. A difi culdade de memória é mais associada a doença de Alzheimer, alucinações e 
fl utuações a doença de Lewy, apatia e difi culdade de marcha a demência vascular, transtorno 
psiquiátrico a demência frontotemporal.

Transtorno Cognitivo Maior

O transtorno cognitivo maior acomete quando o paciente perde a independência, ele 
traz limitação para o doente e a necessidade de um cuidador. 

A abordagem de como está o cuidador é fundamental para o sucesso e melhor 
qualidade de vida do paciente, sendo por vezes necessário avaliação formal do cuidador. Os 
critérios pelo DSM-V vão abaixo:

A. Evidências de declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho 
em um ou mais domínios cognitivos (atenção complexa, função executiva, aprendizagem e 
memória, linguagem, perceptomotor ou cognição social), com base em: 

1. Preocupação do indivíduo, de um informante com conhecimento ou do clínico de que há 
declínio signifi cativo na função cognitiva; e

2. Prejuízo substancial no desempenho cognitivo, de preferência documentado por teste 
neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, por outra investigação clínica quantifi cada.
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B) Os défi cits cognitivos interferem na independência em atividades da vida diária (i.e., 
no mínimo, necessita de assistência em atividades instrumentais complexas da vida 
diária, tais como pagamento de contas ou controle medicamentoso).

C) Os défi cits cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de delirium. 

D)  Os défi cits cognitivos não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. 
ex., transtorno depressivo maior, esquizofrenia).

Para se estabelecer um diagnóstico de demência secundária a doença degenerativa, é 
importante se saber o tempo de evolução dos sintomas e a evolução deles. Deve-se ter pelo 
menos 6 meses de evolução e uma piora cognitiva ou funcional clara neste período.  

A doença de Alzheimer é caracterizada por início insidioso, com esquecimentos leves, 
geralmente nomes, nomes de objetos, perda de objetos, erros na cozinha e no trabalho, contar 
a mesma coisa várias vezes, difi culdade em acompanhar novelas ou leitura. Depois existem 
erros mais intensos, sintomas psiquiátricos com depressão, irritabilidade e agressividade, 
desorientação temporal (não saber se está de manhã ou à tarde), desorientação espacial 
muitas vezes estando em casa e pedindo para ir para casa). Com o tempo ocorrem 
difi culdades com a própria higiene, com a alimentação, com a percepção visual, piora da 
linguagem (discurso pobre com poucas palavras). 

A demência vascular geralmente presente nas pessoas com muitos fatores de risco 
cardiovasculares e uma de duas situações, ou AVC estratégico em tálamo, lobo frontal 
ou parietal, deixando a pessoa num estado demencial agudo ou secundária a doença 
microvascular cerebral. A sintomatologia é apatia e difi culdade de marcha, evoluindo para 
apraxia e perda da independência. 

A demência mista é qualquer combinação de pelo menos outras duas demências, 
sendo o caso mais comum Alzheimer com vascular. Trata-se de uma pessoa com fatores de 
risco cardiovascular, difi culdades de memória, apatia e difi culdades de marcha.

A doença de Lewy é caracterizada por declínio cognitivo associado a parkinsonismo 
com menos de um ano de intervalo entre o aparecimento dos dois problemas. Além disso, 
existe fl utuação dos sintomas no tempo (dias em que está melhor e outros que está pior), 
alucinações complexas e com riqueza de detalhes, sensibilidade a neurolépticos com forte 
tendência a impregnação e transtorno de comportamento do sono REM. 

A demência frontotemporal tem com marca principal sintomas psiquiátricos. Apatia 
é muito comum, porém também é comum o paciente fi car jocoso, desinibido e ter perda de 
empatia. Existe difi culdade de controle de impulsos como apetite para doce.
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Propedêutica

Na avaliação do paciente com quadro cognitivo é importante se excluir a presença de 
fatores de piora da cognição, fatores que causam confusão e doenças tratáveis. Os exames 
a serem solicitados são hemograma completo, função renal e íons, função hepática, função 
tireoidiana, B12 e ácido fólico, PCR e glicemia. 

É desejável um exame de imagem, preferencialmente uma ressonância magnética. Ela 
ajuda na defi nição etiológica revelando atrofi a generalizada ou regional, doença microvascular, 
e presença de alguma lesão intracraniana tratável em cerca de 5% doas casos. 

Em algumas situações pode-se solicitar EEG se suspeita de encefalopatia epiléptica, HIV, 
VRDL e sorologias para hepatites se suspeita ou epidemiologia para infecções, marcadores 
autoimunes se suspeita de doença infl amatória e Rx tórax, ECG ou ecocardiograma se há 
suspeita de piora por doença cardiopulmonar. 

Delirium

O Delirium é uma condição que merecer ser mencionada, pode acontecer em qualquer 
pessoa, porém a idade é um fator de risco muito importante e demência prévia ou incipiente 
também. Pode ser entendido como uma insufi ciência cerebral. Deve ser excluído em qualquer 
caso suspeito de demência. Geralmente tem instalação aguda e pode durar semanas se não 
tratado adequadamente. Abaixo os critérios segundo DSM-V

A) Perturbação da atenção (i.e., capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter 
e mudar a atenção) e da consciência (menor orientação para o ambiente).

B) A perturbação se desenvolve em um período breve de tempo (normalmente de horas 
a poucos dias), representa uma mudança da atenção e da consciência basais e tende 
a oscilar quanto à gravidade ao longo de um dia.

C) Perturbação adicional na cognição (p. ex., défi cit de memória, desorientação, 
linguagem, capacidade visuoespacial ou percepção).

D) As perturbações dos Critérios A e C não são mais bem explicadas por outro transtorno 
neurocognitivo preexistente, estabelecido ou em desenvolvimento e não ocorrem no 
contexto de um nível gravemente diminuído de estimulação, como no coma.

E) Há evidências a partir da história, do exame físico ou de achados laboratoriais de 
que a perturbação é uma consequência fi siológica direta de outra condição médica, 
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intoxicação ou abstinência de substância (i.e., devido a uma droga de abuso ou a 
um medicamento), de exposição a uma toxina ou de que ela se deva a múltiplas 
etiologias.

Se identifi cado um Delirium, este deve ser tratado com medidas não farmacológicas 
e farmacológicas se necessário e somente depois de estabilizado é que se deve proceder a 
avaliações cognitivas para identifi cação de transtorno cognitivo. 

Tratamento

Não existe tratamento específi co para demência capaz de reverter o declínio cognitivo 
ou para sua evolução. Existem sintomáticos que ajudam na melhora da qualidade de vida do 
doente e de quem está cuidando. 

Utiliza-se inibidores da colinesterase para melhorar a cognição e o comportamento, 
antipsicóticos atípicos para controlar alucinações, Delirium e agressividade, antidepressivos 
para tratamento de ansiedade e depressão.

Convulsões e Epilepsia

Convulsões

As convulsões são causadas por atividade neuronal anormal, com despolarizações 
sequenciais generalizadas, focais ou focais que se propagam pelo córtex cerebral. Elas são 
classifi cadas em generalizadas, parciais complexas ou parciais simples de acordo com a 
sintomatologia. 

Nas crises generalizadas existe atividade cerebral anormal em todas as regiões do 
encéfalo, sendo as crises motoras com movimentos clônicos, tônicos, clônico-tônicos, 
atônicos ou mioclônicos ou combinação destes. Elas ainda podem ser não motoras tipo 
ausência, ausência atípica ou mioclônica. Nas crises parciais, a atividade anormal é em 
apenas uma região do córtex e por isso o nome de parcial. Podem ser clônicas, tônicas, 
atônica, mioclônicas ou easpasmos. Nas crises parciais complexas, existe atividade anormal 
uma região do córtex, porém está associada a alteração da consciência mesmo que parcial. 
Além das manifestações motoras com as crises parciais, podem ter automatismos orais ou 
manuais, alterações comportamentais, alterações afetivas, alterações autonômicas. 
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Uma crise pode se iniciar como parcial, depois se propagar e fi car parcial complexa e 
depois pode fi car generalizada. Esse fenômeno pode ocorrer lentamente em minutos ou ser 
quase instantâneo e o paciente e acompanhante não perceberem. 

As convulsões generalizadas tônico-clônicas geralmente duram cerca 90 segundos 
e com grande frequência, mesmo com o paciente dentro da unidade de saúde, não existe 
tempo sufi ciente para medicação. Nas crises que duram mais tempo, é importante o 
tratamento com drogas antiepilépticas o mais precoce possível. Crises muito longas podem 
se transformar em Status Epilepticus e o uso de medicação precoce é a melhor maneira de 
evitar esta complicação. A primeira linha de tratamento é o uso de benzodiazepínico tipo 
diazepan ou midazolan. Caso continuem, pode ser repetida a dose de benzodiazepínico e 
associado um fármaco antiepiléptico. 

Após o controle da crise, é necessária investigação da etiologia, se falha de medicação 
de uso prévio, primeira crise, défi cits focais, alteração do estado de alerta, febre, dor de 
cabeça entre outros sintomas. De acordo com a situação podem ser solicitados exames de 
imagem, laboratoriais ou EEG. 

Epilepsias

A definição de epilepsia é de duas crises convulsivas em mais de 24 horas, não 
provocadas (causadas por algum insulto cerebral), risco elevado de recorrência ou o 
diagnóstico de uma síndrome epiléptica. Como existe risco de recorrência, é necessário 
acessá-lo nas epilepsias. Uma epilepsia pode ser doença tão benigna quanto raras 
as crises com remissão espontânea até crise com frequência maior que diária e 
desenvolvimento de retardo. 

O EEG é um instrumento capaz de ajudar, revelando alterações no ritmo de base, 
potencias epileptiformes focais ou generalizados ou raramente defi nir uma síndrome 
epiléptica. É necessário exame de imagem na avaliação destes pacientes. Existe possibilidade 
de encontrar áreas de encefalomalácea, tumores cerebrais, hemorragias, AVC, displasia 
cortical entre outros. 

No tratamento, é preciso utilizar um anticonvulsivante para reduzir as chances de 
novas crises. Em algumas situações, é possível utilizar fármacos entre dois e cinco e depois 
suspender não houver recorrências. De forma geral, a escolha do medicamento pode ser 
baseada: 
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 Adultos com epilepsia focal: carbamazepina, fenitoína e ácido valproico.

 Crianças com epilepsia focal: carbamazepina.

 Idosos com epilepsia focal: lamotrigina e gabapentina.

 Crises generalizadas: ácido valproico.

Crises Febris

As crises febris são um fenômeno que pode ocorrer na infância e geralmente tem 
pouco risco futuro. Geralmente são tônico-clônicas e com risco de recorrência em novos 
episódios febris. Não existe relação com infecção em SNC, apesar de ser necessário afastar 
esta possibilidade. Acontece de 6 meses a 6 anos com pico entre 18 e 30 meses. 

De frente a uma criança com crise febril, é necessário tratar a crise com benzodiazepínicos 
se ela ainda estiver presente. Se necessário pode ser utilizado antiepiléptico também. 

Se o exame neurológico estiver normal, a probabilidade de infecção em SNC é muito 
baixa. Ajuda a afastar infecção, um PCR normal e um hemograma sem leucocitose (lembrando 
que convulsão é causa de leucocitose). Como na criança muito pequena o meningismo pode 
não acontecer, nos bebês menores de 1 ano é necessário exame do líquor e de 12 a 18 
meses deve ser considerado. 

O EEG e exame de imagem são necessários em situações especiais ou quanto as 
crises se prolongam, repetem muito ou existem défi cits focais. 

Tremor e Síndromes Parkinsonianas

O tremor é uma queixa neurológica comum e que o paciente geralmente tem muita 
ansiedade com medo ser doença de Parkinson. Ele pode ser várias etiologias diferentes e o 
exame clínico é o que mais ajuda na identifi cação. Existe um tremor que é fi siológico, que 
como todo tremor, aumenta em momentos de estresse emocional e que não piora com o 
decorrer dos anos. 

Tremor Essencial

O tremor essencial é uma doença degenerativa, de evolução relativamente benigna, 
com transmissão autossômica dominante. 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



21

Inicia-se de um lado e com o passar dos anos passa para o outro lado, é predominante 
postural e de ação. Ele evolui com piora lenta no decorrer dos anos e após muitos anos 
pode trazer alguma difi culdade para utilizar pequenos objetos como talheres e instrumentos 
de higiene pessoal. Tende a piorar após esforço, com estresse emocional e geralmente é 
aliviado com bebidas alcoólicas. Não existem outras alterações ao exame neurológico. Os 
exames de imagem são normais e se iniciado em um paciente muito jovem, vale a pena 
solicitar ceruloplasmina e cobre em urina 24 horas para exclusão de uma doença grave que 
tem tratamento efetivo, a doença de Wilson. 

O tratamento do tremor essencial deve ser debatido com o paciente, algumas pessoas 
têm pouquíssimo impacto em suas atividades pelo tremor, contudo fi cam muito constrangidos 
e querem se tratar por isso. Outra indicação de tratamento é difi culdade em utilizar objetos 
pequenos. As medicações mias utilizadas são betabloqueadores que penetram o SNC como 
propranolol e metoprolol; anticonvulsivantes como primidona, gabapentina e topiramato e 
benzodiazepínicos principalmente o alprazolan. 

Síndromes Parkinsonianas

A doença de Parkinson (DP) é a principal etiologia dentro das síndromes parkinsonianas, 
ela é uma doença degenerativa que se inicia no tronco cerebral e após alguns anos acomete 
o restante do encéfalo. Na maior parte das vezes é esporádica a medida que avança traz 
muita perda de qualidade de vida para o paciente. 

O primeiro passo, para diagnóstico de doença de Parkinson é a identifi cação da existência 
de parkinsonismo. Este se caracteriza pelos seguintes sintomas, bradicinesia, que é o sintoma 
cardinal da doença, a rigidez, o tremor e instabilidade postural. Na DP, os sintomas se iniciam de 
forma insidiosa, de maneira assimétrica, frequentemente anos do início dos sintomas motores 
já há alterações de olfato, constipação intestinal, depressão e alterações do sono. 

É importante investigar se há uso de medicações capazes de causas sintomas parkinsonianos. 
O parkinsonismo medicamentoso é a segunda causa mais comum. Entre elas estão neurolépticos 
típicos e atípicos, antivertiginosos, alguns anticonvulsivantes e anti-histamínicos. 

Na presença de parkinsonismo, sinais de alerta são doença simétrica desde o início, 
quedas precoces, muita disautonômia no início, alterações cognitivas precoces, síndrome 
rígido-acinética e disfagia precoce.

A base do tratamento é uso de levodopa e agonistas dopaminérgicos. A referência 
para o neurologista clínico é de grande valia.  
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Outras Doenças Neurológicas

Esclerose Múltipla

A esclerose é uma doença infl amatória crônica cerebral, na sua forma mais comum é 
caracterizada por surtos de desmielinazação no SNC com presença de incapacidade. Existe 
recuperação completa ou parcial com acúmulo de lesões com o passar dos anos, levando 
a incapacidade. Simultaneamente a isso, existe infl ação crônica no SNC que leva a declínio 
das funções mentais. É comum em mulheres jovens e deve ser pensada em situação de 
disfunção visual, disfunção esfi ncteriana, paraestesias e fraqueza em pessoas jovens. Na 
avaliação é necessário ressonância magnética e referenciar para um neurologista clínico. Na 
atenção é importante manejo de incapacidade, dor e fadiga.

Doença do Neurônio Motor

A doença do neurônio motor é uma doença degenerativa na qual existe morte dos 
neurônios motores causando fraqueza apendicular, axial e de musculatura bulbar. São 
doenças raras e o tipo mais comum é a esclerose lateral amiotrófi ca. 

Existe fraqueza de membros, com liberação piramidal e atrofi a muscular signifi cativa 
simultaneamente. Leva a incapacidade e a morte geralmente é por insufi ciência respiratória 
ou infecções. Também é doença que necessita avaliação especializada com neurologista 
clínico e na atenção primária é importante cuidado com imobilidade, dor crônica, contraturas 
e aspiração. O uso de ventilação mecânica não invasiva intermitente melhorou muito a 
sobrevida dos pacientes e avaliação com pneumologia também melhora muito a qualidade 
de vida destes pacientes. 

Neuropatias Periféricas

As neuropatias periféricas são doenças causadas por lesão em nervos periféricos. 

A forma mais comum de neuropatia periférica é a polineuropatia, doença que se 
manifesta com dor tipo queimação, paraestesia ou sensação de frio. A doença inicia-se com 
comprometimento de fi bras fi nas, principalmente as que levam dor e fi bras autonômicas. 
Também tem caráter comprimento dependente e axonal. A causa mais comum é o diabetes 
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melitos, sendo que mesmo pré-diabetes pode causar. Outras causas comuns são etilismo, 
gamopatias e infecção pelo vírus da hepatite C. 

Não deve ser confundida com mononeuropatia múltipla, forma de neuropatia na qual 
vários nervos são acometidos, sendo uma doença sensitivo-motora desde o início, não é 
comprimento dependente e tem como causas principais Hanseníase, granulomatoses e 
doenças infl amatórias autoimunes. 

O padrão de acometimento de mononeuropatias, ou seja, apenas um nervo doente, 
geralmente tem causa compressiva como a síndrome do túnel do carpo na qual o nervo 
mediano é comprimido no local que dá nome a doença. Outras mononeuropatias comuns 
são a meralgia parestésica na qual a compressão do nervo cutâneo lateral da coxa na espinha 
ilíaca anterossuperior causa dor na região lateral da coxa; e outra comum é a compressão do 
nervo radial no braço, o paciente fi ca sem conseguir fazer a extensão do punho e algumas 
vezes do cotovelo também. 

Várias doenças e agentes tóxicos podem causar neuropatias com padrões variados, 
existem várias tabelas elencando os agentes possíveis e não é o objetivo deste texto. 

O tratamento das polineuropatias é suspender o agente causal. Na maior parte das 
vezes tratar adequadamente o DM, suspender bebidas alcoólicas e outros agentes tóxicos. 
Mesmo assim, o paciente pode continuar com dor e as opções medicamentosas são 
gabapentina, pregabalina e duloxetina.

Meningite

A meningite é a infl amação das meninges, membranas que recobrem o cérebro. É 
uma condição grave, que pode matar em menos de 24 horas e de forma epidêmica, portanto 
a identifi cação precoce e a notifi cação são pontos fundamentais na avaliação deste tipo de 
paciente. Ela pode ser viral, bacteriana, tuberculosa, fúngica ou infl amatórias em doenças 
autoimunes. Vamos nos ater as meningites bacterianas agudas.

É uma doença aguda, de forma geral muito sintomática, com febre alta, cefaleia 
intensa, fotofobia e rigidez de nuca. Este último sintoma pode ser pesquisa na criança através 
dos sinais de Brudzinski e Kernig. Por vezes existe sepse ou até menos choque séptico já 
na apresentação inicial. Outros sintomas são convulsões, alteração do estado de alerta e 
défi cits focais. A meningite meningocócica pode também dar um rash petequial em pele, 
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dedos, esclera e mucosas. Exceções a regra são os extremos da vida, menores de 18 
menos e maiores de 75 anos que podem manifestar apenas com prostração, confusão 
e sepse. As meningites virais também são bastante comuns, exigem apenas tratamento 
suportivo, porém a sintomatologia é bastante similar as bacterianas, exceto pelo não 
desenvolvimento de sepse. 

A epidemiologia é importante e vária de acordo com faixa etária. Nos recém-nascidos, 
os germes mais comuns são estrepto do grupo B, listeria, E. coli e outros germes intestinais. 
Após os dois meses, existe predomínio de meningococo, pneumococo e hemófi los B, sendo 
este último com incidência drasticamente reduzida após início de vacinação. No adulto 
existe o predomínio total de pneumococo e meningococo, com raros germes enterais. No 
idoso tem-se de acrescentar listeria. 

Na investigação de meningite, os exames laboratoriais geralmente estão elevados, 
sendo que existe leucocitose com desvio para esquerda e PCR muito elevados. Na suspeita, 
deve-se proceder a punção lombar. Aqui vale ressaltar que se a propedêutica laboratorial e 
punção lombar levarem mais que uma hora para acontecerem, deve ser instituído antibiótico 
empiricamente apenas com hemoculturas colhidas. O atraso no início da medicação é 
um dos principais fatores de mal prognósticos controláveis. O exame do LCR quando não 
identifi ca o germe causador, poderá ajudar na sua defi nição. 

Células Predomínio Proteínas Glicose

Viral 10-500 Mononucleares 60-500 Normal

Bacteriana >>100 Polimorfonucleares >>100 < 40

Tuberculosa 180-500 Mononucleares >> 100 < 40

Fúngica 180-500 Mononucleares >100 < 40

O tratamento é baseado na instituição de antibióticos precocemente. Em todas as 
situações opta-se por cefalosporina de terceira geração, sendo que na pessoa com menos 
de 2 meses e mais de 50 anos se acrescenta ampicilina pelo risco de listeria. 
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Acidente Vascular Cerebral e Ataque Isquêmico Transitório

O acidente vascular cerebral (AVC) e o ataque isquêmico transitório são espectros da 
mesma doença. São manifestações de doença cerebrovascular por oclusão total, parcial 
ou baixo fl uxo sanguíneo no SNC. Geralmente tem manifestação negativa, ou seja, perda 
de alguma função, força de membro, coordenação, linguagem, fala, pares cranianos ou 
visão. Algumas vezes manifesta como confusão mental, alteração do estado de alerta ou 
convulsão. A sintomatologia depende da região em que é acometida.

Na assistência ao paciente com défi cit agudo, deve-se identifi car o quadro o mais 
rápido possível e referenciar o paciente para um hospital com recurso sufi ciente para tratar 
o doente. Essa abordagem não será tema deste texto. 

Ataque Isquêmico Transitório

De frente para um paciente que teve um ataque isquêmico transitório (AIT), é necessário 
identifi car o risco de recorrência. Utiliza-se para isto uma tabela de risco chamada ABCD2. 
Ela informa qual o risco de recorrência em 30 dias, porém mais da metade do risco ocorre 
nas primeiras 48 horas cerca de 80% na primeira semana. 

Esta escala vai de 0 a 7 pontos sendo que se considera risco moderado 4 pontos e alto 
risco 5 ou mais. Em risco moderada a alta é necessário investigação ou internação imediata. 
Em baixo risco pode ser feita investigação em uma semana.  

0 +1 +2

Idade -- > 60 anos --

HAS -- + --

DM -- + --

Duração do défi cit < 10 minutos Entre 10 e 60 minutos > 10 minutos

Tipo do défi cit Qualquer um Disartria Hemiparesia
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Acidente Vascular Cerebral

Na abordagem de um paciente com AVC, temos algumas questões que são 
fundamentais: como melhorar a qualidade de vida e reabilitar? Qual o diagnóstico etiológico 
do AVC? Como evitar a recorrência?

A defi nição da etiologia do AVC é fundamental e deve-se buscar isso insistentemente, 
já que apenas o diagnóstico correto poderá levar a prevenção adequada. Existem 5 categorias 
etiológicas de AVC elas vão elencadas abaixo:

Cardioembólico – fonte cardíaca de trombo

Aterosclerose de grande vaso – ateroma de carótida ou cerebral média

Aterosclerose de pequenas vasos – causa AVCs lacunares apenas

Indeterminado – não é identifi cada a causa ou não foi concluída a investigação

Outras – causas raras 

A causa mais comum de AVC cardioembólico é a fi brilação atrial (FA). Dentre outras 
causas estão ateromatose de aorta, trombo mural ou estenose mitral. A FA é uma arritmia 
que quando presente é facilmente identifi cada com ECG. É importante sua identifi cação 
pois o tratamento para aterosclerose é inefi caz na presença dela, mantendo o paciente sob 
risco de recorrência. Uma vez identifi cada uma pessoa que teve um AVC e que tem FA, está 
indicada a anticoagulação plena para o resto da vida. Para acessar o risco de recorrência 
utilizam-se duas tabelas de risco, o CHADS ou CHADSVasc. Após determinar o risco de 
AVC embólico, é necessário identifi car-se as chances de sangramento e quedas através da 
tabela HAS-BLED por exemplo. Se o risco de sangramento for elevado, deve-se tentar tratar 
as causas como controle de PA, suspensão de AAS e abstinência alcoólica para tentar 
prescrever anticoagulantes com segurança e proteger o paciente. 

No caso de aterosclerose de grandes vasos, o tratamento é controle dos fatores de 
risco de forma sistemática, abstinência de cigarros, controle de PA, glicose e colesterol, 
exercícios físicos, uso de antiagregantes plaquetário e estatinas. Quando a lesão em 
carótida interna extracraniana for maior que 70%, deve-se considerar a cirurgia do vaso. 
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Se for agudo, menos que 6 meses, provavelmente estará indicada o tratamento cirúrgico, 
o mais precoce possível. Após 6 meses e em lesões em 50-69%, vale a pena referenciar o 
doente já o tratamento é individualizado. 

Na aterosclerose de pequenos vasos, o tratamento também é controle sistemático 
dos fatores de risco vasculares, HAS, DM, dislipidemia, exercícios físicos, abstinência de 
cigarros, uso de antiagregantes plaquetário e estatina. 

No AVC indeterminado deve-se buscar a causa com investigação adequada. Não se 
encontrando uma etiologia, é necessário referenciar o paciente para um neurologista clínico. 
Nestes casos, mantem-se tratamento com controle dos fatores de risco, antiagregantes e 
estatinas, já que parte importante dos AVCs criptogênicos são causados por aterosclerose 
não demonstrável por métodos de imagem.

No AVC por outras causas, depreanocitose, trombofi lias adquiridas, congênitas ou 
paraneoplásicas, infecciosas etc., é necessário tratar a causa básica. 

Propedêutica

A OMS recomenda que uma pessoa que teve um AVC tenha acesso aos seguintes 
exames laboratoriais pelo menos: Lipidograma (LDL e HDL); triglicerídeos; glicemia de 
jejum e HbA1C; hemograma completo; Na, K, Mg, Cl, Cai; Ureia e creatinina; TP e TTPA; 
proteína C reativa; TGO, TGP e GGT; bilirrubinas; albumina e proteínas; EAS e urocultura; 
TSH e T4L. Deve ser pedida sorologia doença de Chagas e VDRL se houver epidemiologia. 

Deve ser feito pelo menos um exame de 
imagem cervical que preferencialmente um duplex 
scan de carótidas e vertebrais, angiotomografi a 
ou angioressonência dos vasos cervicais. A 
arteriografi a é uma opção, porém é exame invasivo. 

Deve ter no mínimo um ECG e um Rx de 
tórax, mas o desejável é que possa fazer um 
ecocardiograma transtorácico e caso necessário 
um ecocardiograma transesofágico e um Holter 
24 horas. 

A recomendação de pelo menos uma 
imagem cerebral. A tomografi a é o ideal para o 

LEITURA 
COMPLEMENTAR: 

Como leitura complementar 
indicamos o Manual de 
Rotinas para atenção ao 

AVC do Ministério da Sáude. 
Disponível em: http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_rotinas_

para_atencao_avc.pdf
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cenário de AVC agudo, porém na avaliação etiológica, na maioria das vezes é necessária 
ressonância, que tem sensibilidade muito maior para lesões pequenas. 

Referência bibliográfi ca indicada

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de 
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Cessação do Tabagisgmo 

Tanto o aconselhamento quanto a medicação são efetivos quando usados 
isoladamente, mas a combinação dos dois é mais efetiva ainda. 

Estágios de mudança de comportamento

Primeiro Pré-contemplação: a pessoa não considera a possibilidade de mudar, nem 
se preocupa em parar de fumar.  Nessa fase, sempre que for possível, o 
médico deve procurar fazer pelo menos uma abordagem mínima, mostrando 
a importância de parar o cigarro e os benefícios que ela pode ter. A ideia aqui 
é que ela vá pelo menos para o próximo estágio que é o de contemplação. 

Segundo Contemplação: a pessoa admite o problema, porém fica ambivalente. Ela 
até pensa em adotar mudanças, mas sem definir datas. Para ela, a mudança 
poderá ocorrer nos próximos seis meses, por exemplo. Nessa fase, paciente 
e MFC juntos identificam as barreiras que estão impedindo o paciente de 
fazer uma tentativa de parar de fumar. O MFC também tira as dúvidas que a 
pessoa possa ter. 

Terceiro Preparação: a pessoa inicia algumas mudanças, planeja, cria condições para 
mudar, revisa tentativas passadas. A mudança pode ocorrer nos próximos 30 
dias.

Quarta Ação: a pessoa implementa mudanças ambientais e comportamentais, 
investe tempo e energia na execução da mudança. A mudança aqui já está 
ocorrendo, mas ainda não se passaram seis meses. Nessa fase, o MFC deve 
estar atento para os riscos de recaída. O indivíduo deve estar orientado a 
identificar e a evitar as situações relacionadas ao consumo do cigarro e 
a usar estratégias para lidar com os momentos que vão lhe causar uma 
forte vontade de fumar. É importante parabenizar a pessoa pela conquista 
dela e também apontar todos os benefícios que ela vem sentindo desde a 
interrupção do cigarro. 

Quinta Manutenção: quando a pessoa já implementa as atitudes da fase de ação há 
pelo menos seis meses.  
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Entrevista motivacional

A entrevista motivacional foi criada pelo psicólogo americano William Miller e incorpora 
elementos de outras abordagens terapêuticas, como a terapia centrada no individuo e terapias 
breves. Essa abordagem tem cinco princípios: 

1. Expressar empatia. 

2. Desenvolver discrepância, que é fazer um contraponto entre o atual comportamento do 
indivíduo e os objetivos mais amplos dele. 

3. Evitar discussões ou confrontações diretas. 

4. Dissipar a resistência ao invés de enfrentá-la. Para isso, o profi ssional se utiliza de 
algumas técnicas como, por exemplo, fazer o paciente refl etir sobre uma frase que ele 
acabou de dizer. 

5. Estimular a autoefi cácia, que é apoiar e reforçar as experiências exitosas do passado.    

Tratamento farmacológico

 NICOTINA – O Tratado cita uma revisão sistemática da Cochrane que aponta que todas 
as formulações de reposição de nicotina contribuem para o aumento da chance de 
cessação de tabagismo em fumantes motivados. Recomenda-se que gomas e pastilhas 
sejam usadas por até 12 semanas e os adesivos, de preferência, até 8 a 10 semanas, 
sendo que o tratamento pode ser prolongado conforme a avaliação médica. A reposição 
com nicotina deve ser utilizada com cautela em pessoas portadoras de coronariopatias 
(especialmente nos primeiros 14 dias após infarto agudo do miocárdio ou em portadores 
de arritmias graves). Os efeitos adversos mais comuns são: insônia, hipersalivação, 
náuseas/vômitos, além de irritação cutânea, que pode resultar em eritema, prurido, edema 
e bolhas (o que responde ao uso de corticoide tópico).

 BUPROPIONA – Medicamento de primeira escolha para cessação de tabagismo. As 
contraindicações absolutas são: epilepsia ou história de convulsões prévias (inclusive, 
convulsão febril na infância) ou anormalidades reconhecidas no eletroencefalograma, 
tumores do SNC, trauma craniano. Contraindicação relativa é a hipertensão não 
controlada. Bupropiona é uma medicação que habitualmente não se deve prescrever na 
gestação. Os efeitos colaterais são: sensação de boca seca, insônia, cefaleia, tontura e 
aumento da PA. 
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 VARENICLINA – Medicação excelente, de primeira linha, porém o Tratado registra que 
em em junho de 2011, a FDA publicou uma advertência sobre o uso da vareniclina em 
pessoas com doença cardiovascular prévia, que pode associar-se a risco pequeno, 
mas clinicamente relevante de eventos cardiovasculares. 

 NORTRIPTILINA – A ação no paciente que quer parar de fumar não está muito clara, mas 
já foi mostrado que essa ação é independente do efeito antidepressivo. É considerado 
medicamento de segunda escolha para cessação do tabagismo. Os principais efeitos 
colaterais são boca seca, sonolência e, eventualmente, retenção urinária. 

Prevenção de eventos cardiovasculares

 Prevenção primária: acontece antes do evento cardiovascular acontecer, ou seja, objetiva 
evitar o primeiro evento. 

 Prevenção secundária: realizada após a ocorrência de um evento cardiovascular. Nesse 
caso, tenta-se prevenir um segundo evento. 

Manejo do risco cardiovascular  

 Método não desejável: identifi car e tratar cada fator de risco individual de forma isolada.  
Por exemplo, colesterol alta deve ser reduzido.

 Método desejável: baseado na avaliação global do risco do paciente.

Como sabemos que o risco cardiovascular é composto por elementos 
multifatoriais, o que se recomenda é que os fatores de risco sejam considerados em 
conjunto, com cada fator tendo um peso diferente. E nisso, a melhor maneira possível é 
usando ferramentas de apoio.  O Tratado fala que quando não se usa essas ferramentas, 
o médico de família tende a superestimar os riscos individuais e nisso acaba entrando 
com medidas desnecessárias. Existem várias ferramentas disponíveis, dentre elas a 
mais famosa é o escore de risco Framingham. Então, estabelecido o risco, avalia se 
o paciente vai se beneficiar da conduta, lembrando que modificação de estilo de vida 
entra para todas as pessoas. 
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Hipertensão arterial

Hipertensão é quando a PA permanece recorrentemente alta ao longo de um determinado 
período de tempo. O que nós mais usamos para fechar o diagnóstico é a medida em consultório, 
mas é comum as medidas se alterarem por diversos fatores, como falta de tempo para técnica 
correta de mensuração da PA, ansiedade, dor, vontade de ir ao banheiro, etc.  Por isso, algumas 
diretrizes  recomendam como padrão ouro o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da PA, 
usando o aparelho de medida por 24 horas ou a  MRPA, que é a monitorização residencial da 
PA, medindo a pressão algumas vezes ao longo do dia e durante alguns dias. Quanto ao valor 
de corte para o diagnóstico, a Sociedade Brasileira de Hipertensão classifi ca como hipertenso 
quando a PA está acima de 140x90. Já a American Heart Association considera hipertenso 
quando as medidas estão acima de 130x80, apesar de isso ser meio controverso, uma vez que 
o benefício de tratar pessoas com valores mais baixos de pressão é muito pequeno, além de 
possibilidade de ocorrerem efeitos colaterais dos remédios.  

Exames rotineiros

Após o diagnóstico de hipertensão, é interessante avaliar lesões de órgão alvo e possível 
presença de hipertensão secundária. Para isso, são solicitados alguns exames de rotina para 
os pacientes assintomáticos, que são: glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicérides, 
creatinina, sedimento urinário e microalbuminúria, potássio e ECG em repouso. Se o indivíduo 
apresentar sintomas, podemos complementar com outros exames pertinentes.

Tratamento

Modifi cação de estilo de vida deve ser prescrita para todos os pacientes com 
diagnóstico de hipertensão. Medicamento pra pressão entre 140-160 de sistólica e 80-90 de 
diastólica não oferece benefícios de mortalidade em relação ao placebo. 

Escolha de classe hipotensora: as classes de primeira escolha (quando não 
existem indicação específi ca) são: diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora 
da angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio e antagonistas dos receptores da 
angiotensina. O Tratado cita algumas indicações especifi cas. População negra: responde 
melhor aos diuréticos e antagonistas dos canais de cálcio. Diabéticos e/ou doença renal 
crônica: IECAs e os antagonistas dos receptores da angiotensina II. Pessoas com crises 
frequentes de enxaqueca: betabloqueadores.
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O Medicina Ambulatorial fala que uma revisão sistemática de estudos sobre adesão 
confirmou que o número de doses diárias prescritas está inversamente relacionado com 
a adesão. Se o médico não considera que o paciente não está usando o remédio, o MFC 
pode considerar como dose baixa para aquele paciente ou considerar como falha no 
tratamento.

Insufi ciência cardíaca

Insufi ciência cardíaca é uma síndrome clínica complexa que aparece quando existe 
qualquer comprometimento estrutural ou funcional do enchimento ou da ejeção ventricular 
esquerda. O diagnóstico é eminentemente clínico e vai manifestar com congestão, dispneia 
e limitação funcional, lembrando que não podemos deixar de diagnosticar IC pela ausência 
de sinais e sintomas de congestão. 

A IC é classifi cada em estágios:

 Estágio A – a pessoa está assintomática, sem cardiopatia estrutural ou funcional, mas 
possui alto risco de desenvolver IC como, por exemplo, os hipertensos, diabéticos e os 
tabagistas pesados. 

 Estágio B – a pessoa continua assintomática, mas já tem cardiopatia estrutural, como 
hipertrofi a, dilatação ou hipocontratilidade de ventrículo. 

 Estágio C – a pessoa fala de sintomas, que podem ser atuais ou passados. 

 Estágio D – a pessoa se encontra muito sintomática, com cardiopatia avançada e com 
necessidade de múltiplas intervenções. Geralmente tem descompensação e internação 
frequente. 

A classifi cação funcional auxilia no prognostico e conduta. A classifi cação do quadro 
clinico é feita de acordo com os critérios da NYHA – New York Heart Association. 

 Classe I – a pessoa tem a doença mas não tem limitação da atividade física. As atividades 
do dia a dia são feitas sem cansaço anormal. Ela consegue carregar peso, subir escadas 
e fazer exercício físico moderado . 

 Classse II – a pessoa já tem limitações leves na atividade física. Ela fi ca tranquilo em 
repouso, mas atividade física habitual já pode causar cansaço, palpitações , dispneia ou 
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angina. O máximo que tolera de atividade seria subir um lance de escadas, ter relação 
sexual e jardinagem. 

 Classe III – a pessoa tem limitação clara da atividade física. O máximo que ela consegue 
fazer sem interrupção é tomar banho, trocar de roupa e caminhar no plano. 

 Classe IV – a pessoa não consegue fazer atividade nenhuma sem desconforto. Os 
sintomas de IC ou da síndrome anginosa podem estar presentes mesmo no repouso. Se 
o paciente faz qualquer atividade física, o desconforto aumenta.  

A monitorização é feita clinicamente, devendo-se questionar sobre sintomas, sobre 
adesão ao tratamento, pesar a pessoa e aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca. 
Não se justifi ca a realização de ecocardiogramas periódicos em pessoas com insufi ciência 
cardíaca em bom controle sintomático.

O tratado fala que, exceto nas descompensações, o repouso absoluto não é 
recomendado. O exercício físico parece melhorar a qualidade de vida e reduzir as internações 
por IC, embora os estudos tenham sido de curto prazo. O recomendado é que as pessoas 
em classes funcionais de I a III realizem exercício aeróbico por 20 minutos/dia, três vezes 
por semana, conforme tolerância, até um máximo de 60% de sua frequência cardíaca 
máxima. Lembrando que a frequência cardíaca máxima é calculada pegando 220 e tirando 
a idade da pessoa.

Critérios que são indicativos de encaminhamento para cardiologia: IC avançada 
(estágio D); portadores de patologias congênitas ou adquiridas que demandem correção 
cirúrgica; arritmias graves ou de início recente; cardiopatia isquêmica sem controle 
sintomático; sinais de hipoperfusão; mau controle sintomático, mesmo com o uso de todas 
as opções terapêuticas acessíveis; instalação rápida em pessoas previamente hígidas; 
pessoas com menos de 40 anos; na presença de dúvidas sobre o diagnóstico. Critérios 
indicativos de encaminhamento para urgência: IC aguda com edema agudo de pulmão; 
vigência de infecções sistêmicas.

Síncope

Caracteriza-se como um episódio de perda súbita e transitória da consciência 
acompanhada da perda do tônus postural, levando a queda, com posterior recuperação 
espontânea e sem sequela neurológica. Na epilepsia, por exemplo, após a perda de 
consciência, existe um estado de sonolência e uma certa desorientação quando “acorda”, 
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sendo que na síncope a retomada da consciência é bem mais rápida. Um episódio de 
síncope dura em torno de 20 a 30 segundos e muito raramente passa de 5 minutos. Síncope 
é a causa mais comum de perda transitória da consciência. O diagnóstico pode ser feito, 
na maioria das vezes com anamnese, exame físico direcionado (incluindo avaliação de 
hipotensão postural) e com eletrocardiograma de 12 derivações. Um grande problema 
na avaliação complementar da pessoa com síncope é que não existe um teste padrão-
ouro pra poder comparar os resultados dos outros testes. Exames mais caros, como 
tomografia de crânio, Doppler de carótidas, ressonância magnética (RM) de encéfalo e 
eletroencefalograma (EEG) costumam ser muito solicitados, mas ajudam muito pouco no 
diagnóstico e manejo. A causa mais comum de síncope é a neuromediada, que geralmente 
é benigna e é tratada com mudança no estilo de vida e orientações. A síncope cardíaca 
é mais comum com o aumento da idade e tem relação com aumento de morbidade e 
mortalidade. As causas neurológicas representam cerca de 1% das síncopes. Enxaqueca 
é causa rara de síncope. O “Tilt-test” confirma a suscetibilidade à síncope vasovagal, 
sendo utilizado quando permanece dúvida diagnóstica e é necessário decidir alguma 
conduta clínica. 

Dor torácica 

Dor torácica abre um leque grande de diagnósticos diferenciais, sendo imprescindível 
descartar coronariopatia. A avaliação deve levar em conta a probabilidade pré-teste para 
doença arterial coronariana, que é mensurada pela anamnese e exame físico. Se a chance 
é baixa, não tem porque pedir exames complementares, e se ela é muito alta, praticamente 
já se fecha o diagnóstico. Os exames complementares para fechar diagnostico vão ser 
pedidos quando a probabilidade pré-teste for intermediária. Distúrbio musculoesquelético 
é a causa principal de dor torácica na APS, e pressionar o tórax com reprodução fi el da 
dor relatada pelo paciente faz com que a probabilidade pré-teste seja baixa, dispensando 
outros exames para descartar coronariopatia.  

Classifi cação clínica: 

 Angina típica – presença de 3 fatores: 1) Desconforto ou dor retroesternal; 2) 
Desencadeada pelo exercício; e 3) Aliviada com repouso ou uso de nitroglicerina. 

 Angina atípica – presença de apenas dois dos fatores anteriores.

 Dor torácica não anginosa – presença de apenas um ou nenhum dos fatores anteriores. 
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É importante lembrar que, na prática, muitos pacientes vão usar termos que não são 
aceitos na descrição tradicional, como dispneia aos esforços, e outros vão usar termos vagos 
ou nem vão conseguir descrever seus sintomas adequadamente, por isso, deve-se atentar 
para os equivalentes anginosos, como dispneia e sintomas digestivos. 

 Angina estável – Dor com características mencionadas acima que ocorre com esforços 
semelhantes.

 Angina instável – principais apresentações são: angina em repouso (geralmente com 
duração maior que 20 minutos); angina de aparecimento recente (há 2 meses); angina 
em crescendo (a pessoa já tem diagnostico de angina, mas esta tem se tornado mais 
frequente, com episódios de duração maior e limiar menor. 

Insufi ciência arterial periférica

A apresentação clássica é a claudicação intermitente, que se caracteriza por dor 
muscular desencadeada pelo exercício e que alivia com o repouso. A maior incidência de 
casos da doença ocorre após os 50 anos de idade e está associada aos fatores de risco para 
aterosclerose. Ela é mais comum em homens. Quando a doença vai avançando, surgem a 
dor em repouso e as lesões trófi cas, como escassez de pelos, unhas dos pés quebradiças, 
pulsos diminuídos ou ausentes e hipotrofi a no membro acometido. Na suspeita de doença 
arterial crônica, é interessante determinar o ITB (que é o índice tornozelo braquial) apesar da 
evidência ser escassa para acurácia do ITB sozinho no diagnóstico de DAP nas pessoas com 
dor nas pernas quando caminham. O ITB compara a pressão sanguínea sistólica na artéria 
tibial posterior ou pediosa com aquela da artéria braquial, utilizando um aparelho Doppler 
portátil de onda contínua. Um ITB menor do que 0,9, mesmo em paciente assintomático, 
signifi ca que já existe uma estenose arterial. Quanto ao tratamento, independentemente dos 
sintomas apresentados, todos os pacientes devem realizar uma modifi cação agressiva dos 
fatores de risco. Pacientes com claudicação intermitente vão precisar de acompanhamento 
pelo menos uma vez a cada 6 meses para monitorar outras complicações e controlar os fatores 
de risco. Nós também orientamos realizar caminhadas diárias até o ponto do desconforto, 
várias vezes ao dia, em percursos planos e cada vez mais longos com fi nalidade de estimular 
a circulação colateral. O alívio dos sintomas pode ser incrementado com cilostazol (50-100 
mg, 12/12 h), desde que não haja contraindicação e seja tolerado pelo paciente. Marcamos 
um retorno em 3 meses e interrompemos o cilostazol se não houver melhora clinica.
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Trombofl ebite superfi cial

A trombofl ebite superfi cial é um processo infl amatório das veias superfi ciais em que 
ocorre trombose secundária, manifestando com um quadro clinico bem típico que consiste 
em edema, eritema e hipersensibilidade ao longo do trajeto da veia afetada. O processo em 
geral vai evoluir de maneira benigna, melhorando completamente em cerca de 7 a 10 dias. 
O diagnóstico pode ser feito somente pela clínica e somente quando houver dúvida é que se 
solicita um ecodoppler venoso. Fechado o diagnóstico, trata-se a maioria com analgésicos, 
anti-infl amatórios, calor local e repouso com o membro elevado.  Antibioticoterapia sistêmica 
está indicada somente nas trombofl ebites superfi ciais com manifestação sistêmica. A 
anticoagulação de curta duração somente é realizada em pacientes com alto risco para 
trombose venosa profunda. Os sinais de alto risco são: localização há pelo menos 5 cm das 
junções superfi ciais e profundas (como a junção safeno-femoral, no terço médio da coxa 
ou acima; ou na junção safeno-poplítea, no terço proximal da perna); ou então quando o 
segmento afetado for maior ou igual a 5 cm de extensão.

Diagnostico diferencial: trombose venosa profunda, onde temos oclusão total ou 
parcial  de uma ou mais veias do sistema venoso profundo. O paciente geralmente vai falar de 
dor, principalmente na panturrilha e “inchaço” na perna. Os sinais mais frequentes são edema, 
aumento da temperatura do membro, empastamento e hipersensibilidade à compressão da 
panturrilha ou à dorsifl exão do pé.  Não existe manifestação clinica sufi ciente para se fechar 
o diagnóstico  e por isso o paciente é frequentemente encaminhado pra um serviço com 
vascular ou ultrassonografi sta experiente. 
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Princípios dos Cuidados com a Pele

Introdução

A pele é divida em epiderme (camada mais superfi cial e avascular com função de 
barreira protetiva, inclusive imunológica, composta por queratinócitos, melanócitos, células 
de Langerhans e de Merkel), derme (camada intermediária composta células e estruturas 
vasculares, linfáticas e nervosas, percepção) e hipoderme (proteção mecânica, nutrição 
e termorregulação). Na prática do médico de família e comunidade deve compreender os 
padrões das lesões elementares e os recursos propedêuticos para diagnosticar boa parte 
das demandas dermatológicas.

O que fazer

Avaliar o indivíduo prezando pela boa relação médico paciente, correlacionar a 
sintomatologia, inclusive a subjetiva, às prevalências de acordo com o sexo, idade, profi ssão, 
procedência, variação sazonal, tratamento prévio, história medicamentosa e familiar para 
complementar a hipótese diagnóstica. No exame clínico, realizar a inspeção em ambiente 
com luz adequada e preferencialmente com lupa ou dermatoscópio.

Os principais métodos diagnósticos auxiliares em dermatologia são a lâmpada 
e Wood (micoses superfi ciais, porfi ria), dermatoscopia (visualizar lesões pigmentadas 
com aumento de 10 vezes, principalmente o melanoma cutâneo), biópsia de pele (lesõe 
sneoplásicas e infl amatórias), exame micológico (identifi car o agente da infecção fúngica) e 
as intradermorreações que consistem na aplicação subcutânea de um antígeno especeifi co 
para detectar o estado imunológico do paciente (reação de Montenegro para Leishmaniose; 
Fava-Neto para paracoccidioidomicose; Mitsuda para hansení ase; Mantoux ou teste 
tuberculí nico para tuberculose; Frei para Clamí dia ou linfogranuloma vené reo.

Se houver necessidade de tratamento tópico, os veículos são solução, loção, gel, 
emulsão, pomada e pasta.

 Lesões elementares

 Planas: mácula, mancha, eritema, eritrodemia; vitiligo.

 Sólidas com relevo: pápula, placa, nódulo, tumor, goma, cisto, urtica ou ponfo, comedo, 
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vegetação, verrucosidade; acne papulopustulosa, psoríase em placas.

 Com conteúdo líquido: vesídula, bolha, pústula, furúnculo.

 Com alteração de espessura: queratose (corno cutâneo), liquenifi cação, edema, infi ltração, 
esclerose, atrofi a, cicatriz.

 Com perdas e reparos teciduais: descamação, erosão, escoriação, úlcera (úlcera de 
pressão, pioderma gangrenoso), fi ssura, crosta, escara (úlcera de pressão), fi stula (acne 
conglobata).

 Vasculares: púrpura, petéquias, equimoses purpúricas, telangiectasuas.

As formas e confi gurações das lesões são anular, alvo, numular, arciforme, policíclica, 
linear, reticular, serpiginosa e gutata.

Entre os cuidados diários com a pele, ressalta-se:

 Hidratação que apresenta caráter preventivou ou terapêutico por auxiliar na integridade 
da pele por meio de ação oclusiva, umectante ou emoliente;

 Fotoproteção: pode ser física ou química, de qualquer forma, objetiva reduzir os danos 
provocados pelos raios UV;

 Higiene: diminui acne ao evitar o acúmulo de impurezas nos poros da pele (oleosidade, 
poluição, maquiagem e poeira).

Problemas do couro cabeludo (capilares)

Introdução

As alterações infl amatórias, genéticas, ambientais e hormonais são as causas das 
principais queixas a respeito dos fi os de cabelo, como a alopecia androgenética e o efl úvio 
telógeno, acometimentos que podem comprometer a autoestima, principalmente das 
mulheres. Por meio da abordagem centrada na pessoa, o médico de família e comunidade 
pode compreender as queixas relacionadas aos cabelos, à doença e ao adoecer a fi m de 
diferir queda de fi os por patologia verdadeira ou por etapa do ciclo capilar normal (ciclo não 
sincronizado de crescimento que determina o tamanho do fi o – anágeno – involução do 
pelo e interrupção do crescimento – catágeno – e descanso que culmina na queda do fi o – 
exógeno). Deve-se também explicar ao paciente sobre o ciclo capilar para que ele compreenda 
o prognóstico e aceite melhor a condição.
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O que fazer

Os tipos mais comuns de alopecia na APS são as focais (tinha do couro cabeludo) e as 
difusas (efl úvio telógeno); cicatriciais (menos comuns, a fi brose da cicatriz destrói o folículo 
capilar; lúpus eritematoso discoide, tumores e infecções graves de pele) e não cicatriciais 
(alopecia androgenética, mais comum em homens). 

Abordagem centrada na pessoa para coletar o máximo de informações que auxiliem 
no diagnóstico que raramente demanda exames laboratoriais. Verifi car existência de doença 
que altere o metabolismo, como DM e tireoidiana, questionar também sobre história familiar 
(doenças autoimunes) e avaliar risco para ISTs, como o HIV. Entre os tratamentos, considerar 
os que atuam sobre a causa e também tratamentos estéticos se for uma demanda a melhora 
da autoestima do paciente.

Deve-se referenciar alopecia cicatricial e em situações não esperadas como alopecia 
androgenética em adolescentes e crianças sem sinais de puberdade precoce. A equipe 
multiprofi ssional é importante especialmente quando a causa é a tricotilomania ou a 
defi ciência nutricional.

Prurido

Introdução

Uma das principais queixas dermatológicas na APS é o prurido, uma sensação 
desagradável que é transmitida por fibras C aferentes não mielinizadas e fazem com que 
as pessoas sintam vontade de se coçarem. Essa vontade por vir associada a doenças 
a dermatite ató pica, a dermatite de contato, o eczema, a urticá ria, as infecç õ es de pele 
e as micoses superficiais. Quando o prurido está presente há menos de 6 semanas ele 
é tido como agudo, acima disso, torna-se crônico e pode ser classificado em prurido 
dermatológico (urticária), sistêmico (uso de medicamentos, linfoma de Hodking), 
neurológico (esclerose múltipla), psicogênico (esquizofrenia, depressão), misto ou 
idiopático. Geralmente o prognóstico das patologias relacionadas ao prurido é benigno, 
medidas como evitar coçar as lesões já impacta positivamente no tratamento e evitar 
contato com fatores desencadeantes já previnem casos de dermatite atópica, e contato 
e urticá ria de repetiç ã o.
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O que fazer

Abordagem diagnóstica fundamentada na anamnese (início, duração, localização, tipo, 
fatores de melhora e de piora, história familiar verifi car patologias associadas) e no exame 
físico (verifi car todos os aparelhos pois costuma ter causa sistêmica e examinar todo o corpo 
buscando por lesões), atenção especial na prescrição de corticosteroides para o tratamento 
sistêmico (apenas quando há maior acometimento e por período defi nido), o emprego de 
anestésicos (lidocaína 1% duas vezes ao dia) apresenta sucesso no tratamento do prurido, 
quando há infecção, primeiro trata-la para posteriormente avaliar a doença dermatológica. 
O médico da família e comunidade consegue conduzir a maioria dos casos de prurido, 
portanto, deve-se referenciar quando houver necessidade de biópsia, tratamento com UVB 
para pessoas com psoríase e quando há múltiplo insucesso terapêutico.

Sudorese

Introdução

A perda de calor por meio da transpiração é um mecanismo de termorregulação 
do corpo. Se houver sudorese excessiva, ela é classifi cada em hiperidrose fi siológica 
(por causa de atividade física, temperatura ambiente alta, menopausa ou obesidade); ou 
em hiperidrose primária (sudorese excessiva por estímulo adrenérgico em situações de 
ansiedade, medo e estresse) ou ainda em hiperidrose secundária por causa de disfunções 
neurológicas, endócrinas, neoplásicas, infecciosas, medicamentosas e iatrogênicas. 
Na prática clínica, deve-se primeiramente descartar todas as hipóteses de hiperidrose 
secundária para considerar a primária. A hiperidrose impacta negativamente na qualidade 
de vida de forma comparável à doença renal terminal, além de predispor a doenças como 
micose, infecções bacterianas, verrugas virais, lesões eczematosas e bromidrose (odor 
desagradável decorrente da ação bacteriana e da maceração da queratina). Entre as 
medidas que podem ser tomadas a fi m de atenuar os impactos da hiperidrose, estão a 
troca frequente de roupas e a higienização adequada.
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O que fazer?

Para o diagnóstico, buscar diferenciar as causas da hiperidrose na anamnese, 
examinar locais com suor durante o exame físico. A fi m de delimitar a área com hiperidrose, 
pode-se realizar o teste de iodo-amido que colore a área e assim escolher o melhor 
tratamento (toxina botulínica). Os tratamentos variam desde o uso de antitranspirantes 
tópicos, anticolinérgicos, toxina botulínica à excisão local e simpatectomia. Ressalta-se 
que é necessário reforçar para o paciente a importância do tratamento de manutenção 
para obter sucesso terapêutico.

Hirsutismo

Introdução

O excesso de pelos normalmente ocorre por causa da síndrome dos ovários 
policísticos (SOP) ou sem causa definida, há também etiologias menos comuns como 
endocrinopatias, tumores e hipertecose. Quanto o aumentam os pelos do tipo velus, 
o fenômeno é definido como hipertricose e quando há aumento de pelos terminais, 
chama-se hirsutismo. O hirsutismo é m distúrbio crônico que pode vir acompanhado ou 
não de sinais de virilização, caso haja, é necessário investigar tumores e relações com 
hormônios. Se não houver virilização, pesquisar sinais e sintomas de SOP por ser uma 
das causas mais comuns. Tendo em vista que o excesso de pelos gera incômodos que 
diminuem a autoestima, deve-se valorizar a queixa, buscar a etiologia antes de referenciar 
para tratamento estético e também evitar criar falsas expectativas sobre o tratamento de 
curto prazo.

O que fazer?

Diferenciar entre hirsutismo ou aumento indesejado de pelos. Para facilitar a análise, 
existe escore de Ferriman-Gallwey que classifi ca a intensidade de pelos no corpo, mas 
depende do observador que pontuará as áreas e também se a pessoa emprega recursos 
para diminuir a quantidade de pelo aparente, como depilação.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



8

Anamnese

Defi nir início, evolução e sintomas associados (seborreia, acne e alopecia). Buscar 
sinais e sintomas relacionados a diabetes, SOP e endocrinopatias, perguntar a respeito de 
uso de medicamentos.

Exame Físico

Medir PAS, FC, peso e altura; buscar sinais de hiperandrogenismo, de resistência 
insulínica (acantose nigricante) e de síndrome de Cushing (facie em lua cheia com 
redistribuição da gordura corporal).

Exames Complementares

O exame físico indicará se e quais exames laboratoriais ou de imagem precisam 
ser feitos. Em caso de hipertricose, normalmente são solicitados exames que mensurem 
a testosterona, LH/FSH, prolactina, SDHEA e cortisol. A ultrassonografi a transvaginal é 
recomendada para identifi car tumores ovarianos e ovários policísticos; a ultrassonografi a 
abdominal para tumores de suprarrenal, neste caso, pode ser necessário também tomográfi ca 
computadorizada ou ressonância magnética.

Conduta proposta

No tratamento busca-se remover o excesso de pelos e tratar as causas dele. Para 
tanto, o emagrecimento também é recomendado, afi nal, ele auxilia a diminuir a resistência 
à insulina e o risco cardiovascular, consequentemente, atenua o hirsutismo. Os fármacos 
costumam apresentar resultados diminuindo os pelos após 6 meses de tratamento, os 
mais comumente empregados são o anticoncepcional oral combinado, a espironolactona, o 
acetato de ciproterona, fi nasterida e sensibilizadores da insulina.

Equipe multiprofi ssional

Enfermeiro: identifi cação e anamnese simples, no exame físico constar peso, altura 
e PA; nutricionista: realizar a avaliação antropométrica, elaborar e acompanhar plano de 
reeducação alimentar; psicólogo: avaliar, tratar e acompanhar o paciente quanto aos impactos 
psicossociais do excesso de pelos.
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Eczema

Introdução

Dermatoses inflamatórias que podem acometer pessoas de todos os sexos em 
todas as faixas etárias. O sintoma principal é o prurido que afeta a qualidade de vida do 
paciente e da sua família. Por se tratar de uma doença inflamatória, outros sinais flogísticos 
também estão presentes e a gradação deles é empregada para caracterizar os eczemas 
em agudo (lesões eritematovesiculosas com exsudação), subagudo (eritemoescamosas) 
e crônico (apresenta ressecamento, hiperqueratose e liquenificação). Sabe-se que 
fatores emocionais estão relacionados ao eczema, bem como os alérgenos, por isso, 
recomenda-se que pessoas atópicas com xerose previnam-se utilizando hidratantes, 
banhos curtos com água fria ou morna sem buchas e com pouco sabonete, manter 
as unhas curtas para evitar machucados e infecções secundárias ao prurido. Quanto a 
opções farmacológicas, preferir empregar anti-inflamatórios inibidores de calcineurina 
(tacrolimus e pimecrolimus) porque apresentam menos efeitos colaterais do que os 
corticosteroides tópicos.

O que fazer

O diagnóstico de eczema é clínico, o médico de família e comunidade pode tratar 
eczemas na fase aguda exsudativa com compressas de solução fi siológica ou permanganato 
de potássio, após melhora, utilizar cremes corticosteroides; na fase subaguda também 
pode-se empregar cremes corticoisteroides, mas na fase crônica preferir que o veículo seja 
a pomada; quando a pele estiver em recuperação, hidratantes oferecem conforto nesse 
período de descamação. Em lesões extensas, os corticoides sistêmicos devem ser utilizados 
em período curto, AINEs e anti-histamínicos para tratamento sintomatológico.

Deve-se referenciar em caráter de urgência quando houver dermatite atópica grave ou 
com infecção bacteriana irresponsiva ao tratamento e sem urgência em caso de incerteza 
diagnóstica ou resposta insatisfatória ao tratamento. A depender dos efeitos psicossociais 
gerados pelo eczema no paciente e na família, deve-se incluir profi ssionais que ofereçam 
suporte emocional.

Principais tipos de eczema na APS e respectivas condutas propostas:

Eczema de contato: buscar identifi car o agente causal e orientar o paciente sobre a 
necessidade de evitar o contato com esse agente (EPIs adequados).
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 O eczema de contato pode ser causado por irritante primário como substâncias alcalinas 
ou ácidas fracas (comum em pedreiros, químicos, cabeleireiros, donas de casa) sem 
envolvimento do sistema imunológico;

 ou eczema de contato alérgico, onde há envolvimento de uma reação de hipersensibilidade 
retardada ou mediada por células após uma semana ou mais do contato com 
determinada substância, sendo que a velocidade da resposta aumenta à medida em que 
há mais reexposições. Geralmente o paciente questiona o médico porque sempre usou 
determinada substância e nunca houve reação anterior, deve-se orientar o paciente sobre 
as reações de hipersensibilidade e sobre como é possível adquirir tolerância, em alguns 
casos.

Eczema atópico: 

 Primeira escolha corticosteroide tópico em lesões locais por curto período ou anti-
infl amatórios tópicos (tacrolimus e pimecrolimus);

 Evitar corticoides sistêmicos (efeito rebote);

 Em caso de piora súbita ou não resposta ao tratamento, há sugestão de supercolonização 
por S. aureus, iniciar antibiótico antiestafi locócico oral;

 Hidratação contínua com óleos minerais ou vaselina;

 Evitar excessos de sabõ es, contato com lã , oscilaç ã o extrema de temperatura, baixa 
umidade, exposiç ã o a antí genos inalantes, banhos demorados e quentes, roupas sinté tica 
e substâ ncias irritantes à  pele;

 Estimular o cuidado adequado com as unhas, a higienizaç ã o do ambiente, as dietas 
restritivas a possí veis agentes alimentares provocadores da doenç a e o uso contí nuo de 
hidratantes apó s o banho com reaplicaç ã o.

 Eczema seborreico: patologia crô nica que se apresenta em placas 
eritematoescamosas recobertas por escamas graxentas ou ú midas ou placas 
crostas ró seas, ou amareladas de graus variá veis de extensã o e intensidade.

 Acredita-se que acomete principalmente pessoas com alta carga do fungo Malassezia sp. 
na pele, algumas comorbidades (HIV, doenç a de Parkinson, infarto agudo do miocá rdio, 
epilepsia, obesidade e alcoolismo) aumentam a incidência do eczema seborreico.

 O tratamento depende da apresentação da doença: no couro cabeludo deve-se combinar 
xampus com antifúngicos, antiproliferativos, ceratolíticos ou anti-infl amatórios com 
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corticosteroides; na face antifúngico tópico com corticoide de baixa potência (cetoconazol 
creme com hidrocortisona); em outras regiões do corpo, são indicados corticoides mais 
potentes.

 Eczema disidrótico: geralmente acomete mãos ou pés, em caráter crônico e com 
recidivas. Pode ser disidrose idiopática porque a identifi cação do agente causador é 
difícil, contudo, saber a etiologia é o que pode levar à cura.

Problemas nas unhas

Introdução

As unhas podem apresentar diversas alterações congênitas, hereditárias ou adiquiridas 
que a tornam seca, quebradiç a, sem brilho e mais endurecida, acometendo principalmente 
idosos. Entre os problemas primá rios das unhas estão a paroní quia aguda (infecção localizada 
e superfi cial no entorno da unha), a paroní quia crô nica (infl amação da prega ungueal proximal, 
comum em pessoas expostas às substâncias irritantes e à umidade) e os traumas das unhas 
(onicó lise, unha encravada, unha quebradiç a).

O que fazer

 Paroní quia aguda:  imersõ es em á gua morna trê s a quatro vezes ao dia, se não houver 
abscesso formado. Em infecç ã o persistente, antibioticoterapia (clindamicina ou 
amoxicilina-clavulanato), manter a á rea protegida para evitar traumas, aguardar drenagem 
espontâ nea, caso não ocorra, realizar incisã o cirú rgica e drenagem.

 Paroní quia crô nica: evitar a exposiç ã o a fatores predisponentes, como substâ ncias 
irritantes, contado prolongado com á gua, manipulaç ã o excessiva das unhas e cutí culas e 
traumas, empregar esteroides tó picos e antifú ngicos. A intervenç ã o cirú rgica deve ser o 
ú ltimo recurso.

 Onicó lise: remoç ã o de toda a unha que estiver separada do leito ungueal, nã o cobrir a 
unha ocluí da e evitar a manipulaç ã o. Indicar agentes tó picos líquidos como o miconazol 
para evitar proliferação fúngica sob a unha.

 Unhas quebradiç as: hidratação com emolientes ricos em fosfolipí deos. Utilizar 
moderadamente endurecedores de unhas (formaldeí do), ingerir biotina.
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 Unhas encravadas: abordagens conservadoras composta por mergulhar o pé  em 
á gua morna e sabã o, colocar mechas de algodã o ou fio dental sob a borda da unha 
encravada ou colocar ó rteses nas unhas doentes; ou abordagens cirú rgicas como 
a avulsã o ungueal ou parcial das unhas, com matricectomia por fenol, hidró xido 
de só dio, laser ou eletrocirurgia. A extraç ã o da unha deve ser evitada sempre que 
possí vel, pois, quando ela voltar a crescer, há  grande probabilidade de encravar 
novamente. Recomendar não utilizar sapatos apertados que possam alterar a 
anatomia ungueal.

Cuidados com feridas

Introdução

A úlcera venosa (UV) é a lesão de pele mais prevalente na APS, sendo a unidade 
básica de saúde o local de atendimento mais apropriado para realizar o cuidado das 
pessoas com UV tendo em vista a necessidade prolongada de acompanhamento e a 
longitudinalidade. O tratamento visa controlar a estase venosa, auxiliar na cicatrizaç ã o e 
a prevenir recidivas.

O que fazer?

Anamnese e exame físico

O médico de família e comunidade deve coletar história médica e cirúrgica, fatores 
clínicos associados à UV, avaliar comorbidades, medicamentos e hábitos de vida. Histó ria 
da ú lcera de perna, de dor, o status psicoló gico, cognitivo e qualidade de vida e histó ria 
bioquí mica. Durante o exame físico avaliar os membros inferiores e reavaliá-los em 
intervalos frequentes quanto ao edema, capilares visí veis ao redor do tornozelo (coroa 
flebectá sica), alteraç õ es tró ficas da pele (hiperpigmentaç ã o), atrofia branca, induraç ã o 
da pele e tecido subjacente (lipodermatoeclerose), eczema de estase e alteraç ã o do 
formato da perna que fica semellhante a uma garrafa de champanhe invertida. Palpar 
os pulsos dorsal dos pé s e tibial posterior, localizaç ã o e caracterí sticas da UV, verificar 
se há Infecç ã o da ú lcera venosa (alto risco de desenvolver celulite), mobilidade e status 
funcionais. 
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Exames complementares

O diagnó stico de UV é  geralmente clí nico. Pode-se empregar o í ndice tornozelo-braç o 
(ITB) para excluir a doenç a arterial em pacientes com ulceraç ã o de perna ou sintomas 
compatí veis com doenç a arterial perifé rica.

Ultrassonografi a Doppler venosa e arterial e o referenciamento ao especialista – 
cirurgiã o vascular, dermatologista – é  fundamental.

Tratamento

Visa proporcionar a cicatrização da ferida, para tanto, defi ne-se a causa, controla-
se fatores que interferem na cicatrização, seleciona-se cobertura adequada e monitora-se 
a evolução do processo de cicatrização. O tratamento consiste na limpeza da ferida por 
irrigação com solução de soro fi siológico, debridamento do tecido não viável, cobertura 
do leito da ferida e monitoramento, ele pode incluir também a terapia compressiva. Após a 
cicatrização, prevenir utilizando meia elástica de compressão.

Deve-se referenciar casos sem a melhora esperada ou que careçam de confi rmação 
do diagnóstico.

Equipe multiprofi ssional

Por meio do método clínico centrado na pessoa, a equipe multiprofi ssional pode 
elaborar um projeto de cuidado comum com prevenção de agravos e a promoção da saúde. 
Cabe ao enfermeiro a gestão do cuidado das pessoas com lesões de pele, esse cuidado 
é compartilhado com outras pessoas da equipe, como o médico que faz o diagnóstico da 
causa da ferida e o manejo de comorbidades.
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Figura 1. Fluxograma de decisão quanto à abordagem da úlcera de perna.

Considerar: úlcera arterial, mista 
ou atípica (pioderma gangrenoso, 
úlcera hipertensiva, vasculite/
vasculopatia, doença do tecido 
conectivo, doença falciforme, 
úlcera de Marjolin, trombofi lia 
em pacientes jovens com TVP, 
trombofl ebite)
Considerar biópsia para 

histologia e cultura de tecidos.

Considerar:
Mudança da terapia tópica
Opções farmacêuticas 

sistêmicas com evidência
Cirurgia vascular corretiva

Aplicar a terapia tópica 
e referenciar a pessoa para 

especialista (vascular)

Referenciar para 
especialista (dermatologista, 

cirurgião vascular)

Úlcera de perna

Anamnese

Exame físico:
Avaliar se há anormalidades 

nos MMII (trauma prévio, 
cicatrizes e sinais de IVC)

Sim Não
Úlcera 

venosa?

Não

Avaliar doença vascular 
periférica:
Pulsos: dorsal pedioso e 

tibial posterior.
Verifi car o ITB (atentar 

para falso-positivo em 
pacientes com calcifi cação 
das artérias

Sim
ITB > 0,8 e/ou 

diagnóstico claro 
de UV?

Tratamento tópico:
Limpar a úlcera
Debridar o tecido desvitalizado
Controlar exsudato
Manter o leito da ferida úmido
Gerenciar dor e odor

Manejo de pele perilesional:
Hidratar e proteger a pele
Gerenciar infecção, prurido, 

infl amação, edema e 
circulação
Estar alerta para a 

sensibilidade da região

Orientações e ações para prevenção de 
recidivas e cicatrização da UV:
Educar e treinar a pessoa a elevar os 

MMII e realizar exercícios de fl exão 
dos tornozelos ou deambular
Aplicar uma compreensão 

apropriada e aceitável pela pessoa

Sim Manter a conduta

Não

Evolução 
cicatricial em 3 

semanas?

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Acne

Introdução

A acne é uma doença folicular infl amatória muito comum na adolescência (acne 
vulgar) que varia de leve a severa e pode impactar psicossocialmente o indivíduo, levando 
até a depressão e ideação suicida. Ela é pode ser causada por fatores externos como poros 
obstruídos por cosméticos ou excesso de produtos adstringentes ou abrasivos na pele, 
tabagismo, medicamentos (hormônios, antiepiléticos, antituberculosos, antidepressivos e 
vitaminas B2, B6, B12). O médico de família e comunidade é capaz de manejar a maioria 
dos casos de acne, normalmente a falha no tratamento é gerada pela má adesão visto que é 
um tratamento de pelo menos 6 meses. Devem ser referenciados casos de acne fulminante, 
severa, secundária (síndrome dos ovários policísticos) ou quando o indivíduo apresenta 
problemas psicossociais severos.

O que fazer?

Anamnese e exame físico

O médico de família e comunidade deve obter uma boa história clínica por meio 
do método clínico centrado na pessoa e questionar sobre início das lesões, evolução, 
medicamentos empregados e exposição a fator de risco). Se for mulher, buscar sinais de 
hiperandrogenismo como ciclo menstrual irregular, hirsutismo, cabelo fi no ou rarefeito.

No exame físico, em local com iluminação adequada, analisar e classifi car 
adequadamente as lesões.

 Acne leve (comedoniana tipo I): lesõ es nã o infl amató rias (comedõ es), abertas e/ou 
fechadas, com superfí cie preta ou branca, pode apresentar algumas pá pulas.

 Acne moderada (papulopustulosa ou tipo II): apresenta comedõ es e lesõ es infl amató rias, 
incluindo pá pulas e algumas pú stulas.

 Acne moderada a severa (nodulocí stica ou tipo III): caracterizada por numerosos comedõ es, 
pá pulas e pú stulas. Há  também alguns cistos maiores do que 5 mm ou nó dulos.

 Acne severa (conglobata ou tipo IV): forma mais grave, com numerosos cistos ou nó dulos, 
dolorosos, com formaç ã o de abscessos e escarifi caç ã o.
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Exames complementares: 

O diagnóstico é clínico, quando houver suspeita de acne secundária a distúrbios 
hormonais, avaliar condições relacionadas à sí ndrome dos ová rios policí sticos (SOP), à 
hiperplasia suprarrenal congê nita (HSC) de iní cio tardio, à hiperprolactinemia e à sí ndrome 
de Cushing.

Tratamento

Primeiramente deve-se orientar o paciente quanto os cuidados diários com a pele 
(manter a pele limpa, sem lavá-la excessivamente, evitar novas lesões, utilizar fotoproteção). 
Na acne leve a primeira escolha são os retinoides tópicos tretinoína e adapaleno (à noite), 
se for necessária ação antibiótica, preferir o peróxido de benzoíla e apenas em caso de P. 
acnes empregar antibióticos tópicos por curto tempo para evitar resistência bacteriana. No 
tratamento prolongado de acne em mulheres, a primeira linha são os anticoncepcionais 
orais combinados em mulheres sem contraindicações. Reservar a isotretinoína para o 
tratamento da acne severa após antibióticos sistêmicos associados a fármacos tópicos não 
apresentarem boa resposta.

Prognóstico e complicações

Quando houver envolvimento do SNC na RSA, o paciente deve ser imediatamente 
referenciado. Os quadros de rinossinusite complicados são a minoria, geralmente há boa 
resposta ao tratamento.

Equipe multiprofi ssional

Pode abordar sobre a necessidade dos cuidados prolongados com a pele e envolver o 
paciente no seu autocuidado.

Escabiose e pediculose

Introdução

A escabiose (sarna humana) e pediculose (infestação por piolhos) são 
dermatozoonoses que podem interferir na autoestima e na percepção de saúde do 
indivíduo, além de limitar a vida em sociedade por causa do preconceito. Ambas patologias 
costumam acometer todo o núcleo familiar, portanto, se uma pessoa apresentar, deve-se 
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investigar todos os seus membros. Na escabiose um sintoma característico é o prurido 
noturno e lesões como túneis nos dedos, axila e abdome, já na pediculose do couro cabeludo 
pode não haver sintomas e o tratamento é retirar mecanicamente piolhos e lêndeas, aplicar 
pediculidas e evitar coçar porque pode favorecer o aparecimento de infecção bacteriana 
secundária. Também deve-se recomendar na escabiose medidas de higiene pessoal como 
lavar e passar a roupa com ferro quente.

O que fazer?

Escabiose

Sempre tratar todos os familiares e contatos para evitar reinfestações, escolher 
o tratamento de acordo com a relação de custo versus benefício. Entre as opções estão 
tratamentos tópicos em todo o corpo em crianças e idosos e em todo corpo, exceto no couro 
cabeludo em adultos (pode-se empregar fármacos como a permetrina, o enxofre precipitado, 
monossulfi ram, o lindano e o benzoato de benzila) e o sistêmico por meio da ivermectina.

Formas especiais de escabiose como na escabiose crostosa ou na nodular é necessário 
o uso de tratamento oral no primeiro caso e no segundo o uso de esteroides intralesionais. 
Em pacientes com HIV/AIDS, tratar como na escabiose crostosa, em casos mais graves, é 
recomendado o isolamento e o tratamento intensivo dos contatos da pessoa.

Pediculose

No couro cabeludo: permetrina 1% na forma de xampu;

 No corpo: incinerar roupas, melhorar condições de higiene (indica vulnerabilidade 
socioeconômica), aplicar corticoides tópicos e anti-histamínicos para aliviar o prurido e 
as escoriações.

 Pubiana: permetrina 5% ou deltametrina 0,02% em creme, tratar também parceiro(s) 
sexual(is).

Prevenção e educação

Aproveitar a avaliação para prática esportiva de crianças em idade escolar para 
examiná-las quanto a presença de dermozoonoses. Prospectar as pessoas com contato com 
o indivíduo com pediculose para inspeção e evitar recidivas. Independentemente da classe 
socioeconômica, em caso de prurido no couro cabeludo, suspeitar e avaliar se há pediculose.
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Nevos, verrugas e tumores

Introdução

A fotoproteção e evitar exposição solar entre 10 e 15 horas são medidas essenciais 
na prevenção de lesões de pele. Destaca-se que se houver suspeita sobre alguma lesão 
cutânea, orientar o paciente a procurar o médico, observar principalmente lesões infi ltradas 
e sangrantes. O médico de família e comunidade deve referenciar em caso de dúvidas ou na 
impossibilidade de realizar o diagnóstico histopatológico ou o tratamento. O prognóstico é 
variado de acordo com a patologia, em síntese, quanto mais precocemente e quanto melhor 
o estado imunológico, melhor o prognóstico.

O que fazer?

Queratoseactí nica (QA)

Sempre tratar porque a QA é uma consequência da exposição crônica ao sol que 
pode evoluir para um carcinoma espinocelular (CEC). Para defi nir o tratamento, observar 
caracterí sticas clí nicas da pessoa, tamanho da lesã o, da localizaç ã o e do nú mero de QAs. Pode-
se tratar com criocirurgia com nitrogê nio lí quido, curetagem com ou sem eletrocoagulaç ã o e 
excisã o por shaving.

Doenç a de Bowen

É um tipo de carcinome espinocelular in situ e pode evoluir para invasivo, metastático 
e levar ao óbito por doença disseminada. Logo, deve-se retirar a lesão por cirurgia, ablação 
química ou até empregar a radioterapia e a terapia fotodinâ mica.

Carcinoma espinocelular e carcinoma basocelular

São os tumores malignos de pele mais comuns. A fi m de defi nir a conduta, sempre 
avaliar os crité rios de risco para recidiva e metá stases (tamanho do tumor, grau de 
diferenciaç ã o celular, profundidade da invasã o, localizaç ã o anatô mica, se é  primá rio ou 
recidivado e envolvimento perineural). Entre as opç õ es terapê uticas estã o: criocirurgia, 
curetagem e eletrocoagulaç ã o, cirurgia excisional, CMM e quimioterapia.
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Nevo melanocí tico adquirido

Apenas tratamento estético, se esse for o desejo da pessoa. Sã o opç õ es terapê uticas 
a exé rese da lesã o e a realizaç ã o de shaving.

Nevo melanocí ticodisplá sico

Acompanhar o paciente, geralmente não progride para carcinoma.

Melanoma maligno

Excisão cirúrgica do tumor e de vaso linfático associado.

Verruga viral

Escolher de acordo com a localizaç ã o, o tamanho, o nú mero e o tipo de verruga a ser 
tratada, alé m da idade e cooperaç ã o da pessoa, orientar que pode haver recorrências. Opções 
mais comuns de tratamento: crioterapia com nitrogê nio lí quido, eletrocoagulaç ã o, curetagem.

Crianç as: geralmente há regressã o espontâ nea.

Verrugas genitais: examinar os parceiros sexuais.

Tumores epiteliais benignos

O tratamento é  indicado apenas para fi ns esté ticos (crioterapia com nitrogê nio lí quido, 
exé rese, laser ablativo, curetagem ou eletrocoagulaç ã o).

Celulites e piodermites

Introdução

O desequilíbrio da microbiota da pele permite o crescimento de bactérias piogênicas 
que podem comprometer diversos níveis da pele, de acordo com a estrutura afetada e o agente 
etiológico, tem-se quadros clínicos variados de celulites e piodermites: impetigo (quando 
compromete a epiderme); ectima (quando compromete a derme superfi cial e media); celulite 
e erisipela (quando compromete a derme profunda); osteofoliculite, foliculite, furú nculo 
e antraz (quando compromete o folí culo) e paroní quia (quando compromete a unha). Em 
casos de infeções na pele, deve-se orientar a higiene das mãos, do corpo e evitar contato 
com a pele infectada e, se trabalharem em indústria alimentícia ou com saúde, contactar o 
médico do trabalho.
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O que fazer?

Anamnese e exame físico

Verifi car sinais fl ogísticos, duração e evolução da lesão, medir a temperatura corporal, 
questionar sobre o animal ou inseto que picou/mordeu, em caso de furúnculo, verifi car o 
risco de resistência baixa (doenç a vascular perifé rica, diabetes melito, imunodefi ciê ncia, uso 
abusivo de á lcool, uso crô nico de corticoides orais ou fá rmacos citotó xicos, esplenectomia), a 
ocorrência de episó dios anteriores, curso e, eventualmente, o tratamento prévio com agentes 
antimicrobianos. Buscar o quadro clínico das infecções de pele durante o exame físico.

Exames complementares normalmente não são empregados porque o diagnóstico 
é clínico.

Tratamento

Celulite e erisipela

Iniciar antibioticoterapia: Penicilina G procaí na, 400.000 UI, IM, a cada 12 horas, por no 
mí nimo 10 dias; Cefalexina, 500 mg, VO, 4x ao dia, por 10 dias; Ciprofl oxacino, 500 mg, VO, 2x 
ao dia, por 10 dias; Eritromicina, 500 mg, VO, 4x ao dia, por 10 dias nas pessoas alé rgicas à  
penicilina e à s cefalosporinas. Casos recorrentes, utilizar penicilina benzatina, 1.200.000 UI, 
IM, de 3/3 semanas, por 1 ano.

Piodermites

 Impetigo: higiene local e antibió ticos locais. Nos casos graves, quando existem lesõ es 
disseminadas e comprometimento do estado geral, está  indicado o uso de antibió ticos 
sistê micos.

 Furú nculo: antibió ticos tó picos ou sistê micos (eritromicina, cefalexina ou azitromicina). 
Drenar se houver lesã o fl utuante.

 Antraz: compressas quentes para acelerar a fl utuaç ã o da lesã o e posterior drenagem 
cirú rgica. O tratamento medicamentoso segue igual ao dos furú nculos.

 Hordé olo: tratamento local (ciprofl oxacino, 0,3%, pomada oftá lmica, 3x ao dia) ou sistê mico 
(ciprofl oxacino, 500 mg, VO, 2x ao dia, por 5 dias).
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 Pseudofoliculite ou Pili incarnati: antibió ticos tó picos e sistê micos, como no tratamento 
dos impetigos.

 Paroní quia estafi locó cica: drenagem cirú rgica (utilizar lâ mina n° 11), antibió ticos tó picos 
(mupirocina 2%  ou á cido fusí dico 2%). Antibió tico sistê mico indicado é a cefalexina, 500 
mg, 4x ao dia, VO, durante 7 dias.

 Eritrasma: antibió tico sistê mico (eritromicina,claritromicina) e tratamento tó pico com 
miconazol 1% (creme), clotrimazol 1% (creme), econazol 1% (creme). Atenção: eritrasma 
nã o responde ao tratamento com cetoconazol 2% (creme).

 Sí ndrome da pele escaldada estafi locó cica: requer hospitalização para reposiç ã o 
hidreletrolí tica e de cuidados de enfermagem. Antibió ticos penicilinase-resistentes (p. ex., 
oxacilina, cefalotina, dicloxacilina) e intravenosos, para erradicar o estafi lococo do foco da 
infecç ã o, pois a maioria dos S. aureus produtores de toxinas epidermolí ticas produzem 
penicilinase.

Prognóstico e complicações

Uma das prováveis consequências é a glomerulonefrite difusa aguda.

Micoses e onicomicoses

Introdução

As micoses são infecções fúngicas causadas por dermatófi tos e cândia que atingem 
principalmente as dobras e as áreas periungueais, mais comumente em pessoas obesas 
ou com diabetes (pé diabético). Geralmente são pouco graves, mas afetam a autoestima 
e apresentam risco de infecções associadas. Quanto ao tratamento, preferir o emprego 
de azóis tópicos nas micoses de pele por causa da boa relação custo-benefí cio, contudo a 
terbinafi na (uma alilamina) tem maior taxa de cura. Além disso, recomendar ao paciente uma 
boa higienizaç ã o e a manutenç ã o da regiã o acometida seca.  O tratamento das onicomicoses 
é preferencialmente sistêmico, assim, considera-se a certeza diagnó stica (micológico direto 
com cultura), os efeitos negativos da doenç a e do tratamento (efeitos colaterais, baixa taxa 
de cura, duraç ã o prolongada e custos).
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O que fazer?

Anamnese e exame físico

Micoses de pele geralmente apresentam lesões eritematosas e descamativas com 
prurido. Se a micose se encontrar em regiões úmidas, pode haver mau cheiro e no caso das 
onicomicoses há incômodo estético e dor, apesar de serem pouco sintomáticas.

As micoses acometem diversas áreas do corpo, entre elas: micose do couro cabeludo 
(tinha do couro cabeludo), micose da face (tinha da barba ou tinha da face), micose dos pé s 
(tinha dos pé s ou candidí ase, também conhecida como pé  de atleta ou de frieira quanto está 
na regiã o interdigital e apresenta descamaç ã o, fi ssura, prurido e maceraç ã o ou ainda pé -
de-mocassim quando afeta a regiã o plantar, calcanhar, sola e laterais dos pé s e apresenta 
descamaç ã o ou vesí culas), micose das mã os (tinha das mã os, hiperqueratose nas palmas 
das mã os, com descamaç ã o fi na acentuando seus sulcos, pode estar associada à  tinha dos 
pé s e à  onicomicose), micose das unhas (onicomicose, há espessamento, endurecimento e 
perda de brilho das unhas, com difi culdade para cortá -las, estrias, alteraç ã o de cor de iní cio 
distal (para o amarelo, marrom ou cinza), dor à  manipulaç ã o e paroní quia).

Sugere-se a realização do exame micológico direto associado à cultura para evitar 
erros diagnósticos. O tratamento pode ser inicialmente realizado com azóis de acodo com 
o tipo de micose e medidas preventivas como utilizar calçados arejados, manter limpas e 
secas roupas e regiões do corpo.

Hanseníase

Introdução

O bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae) é o causador da hanseníase, doença 
crônica com períodos agudos (reações hansênicas). Ele é um bacilo álcool-ácido-resistente 
(BAAR) que é transmitido pelas vias aéreas superiores por contato prolongado com pessoas 
não tratadas com formas multibacilares (com mais de cinco lesões cutâneas), por isso, é 
comumente adquirida por contatos intradomiciliares (pessoa que resida ou tenha residido 
nos últimos 5 anos com quem apresenta hanseníase). A doença afeta preferencialmente 
células cutâneas e nervos periféricos (células de Schwann). No Brasil, a hanseníase ainda 
é um problema de saúde pública, em especial nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
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todas as pessoas menores de 1 ano com cartão de imunizações em dia recebeu vacina 
BCG e não precisam de nova dose, mas contatos intradomiciliares maiores que 1 ano devem 
receber vacina BCG-ID.

O que fazer?

O diagnó stico de hansení ase é  essencialmente clí nico e epidemioló gico: aná lise da 
histó ria, das condiç õ es de vida do indiví duo e do exame dermatoneuroló gico, examinar 
todo o corpo para identifi car lesõ es ou á reas de pele com alteraç ã o de sensibilidade e/ou 
comprometimento de nervos perifé ricos. Raramente são empregados exames laboratoriais 
ou complementares para defi nir diagnó stico.

É  considerado um caso de hansení ase o indiví duo que apresenta pelo menos uma das 
caracterí sticas a seguir, com ou sem histó ria epidemioló gica, e que requer tratamento especí fi co:

 Lesã o(õ es) e/ou á rea(s) da pele com alteraç ã o de sensibilidade.

 Acometimento de nervo(s) perifé rico(s), com ou sem espessamento, associado a 
alteraç õ es sensitivas e/ou motoras e/ou autonô micas.

 Baciloscopia positiva de esfregaç o intradé rmico.

Anamnese e exame físico

O médico de família e comunidade deve suspeitar de quaisquer alterações na pele 
(manchas hipocrô micas ou eritematosas, placas, infi ltraç õ es, nó dulos ou tubé rculos), 
questionar sobre quando apareceu e como evoluiu, sobre alteraç õ es de sensibilidade em 
á reas da pele, presenç a de dores nos nervos perifé ricos, assim como fraqueza de mã os e/
ou pé s e cã ibras. Ressalta-se que uma histó ria epidemioló gica negativa para hansení ase nã o 
exclui seu diagnó stico.

Exame fí sico

Exame dermatoneuroló gico, realizar testes de sensibilidade té rmica, dolorosa e 
tá til e inspecionar e pesquisar alterações de espessura, consistência e dor em nervos das 
extremidades e dos troncos nervosos.

Exames complementares

Baciloscopia de pele, mas seu resultado negativo não exclui a doença visto que em 
algumas formas é esperado que ele permaneça negativado.
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Outros testes diagnó sticos

Provas da histamina e da pilocarpina, exame histopatoló gico de lesõ es suspeitas e a 
eletroneuromiografi a (avalia o comprometimento do nervo).

Tratamento

Com o tratamento adequado a hanseníase será curada. O tratamento é ofertado 
pelo SUS de acordo com o esquema poliquimioterápico padrão da OMS. Tanto gestantes/
lactantes quanto pessoas HIV positivas podem realizá-lo, normalmente há poucos e bem 
tolerados efeitos colaterais.

Prognóstico e complicações

A hanseníase tem cura com o tratamento e raramente há recidivas. As reações 
hansênicas são processos infl amatórios com dano neural ou não em indivíduos que devem 
ser tratados em unidades de referência.

Psoríase

Introdução

A psoríase é uma doença com predisposição genética e que pode ser desencadeada 
por fatores emocionais, infecções, obesidade, consumo de álcool, defi ciência de vitamina D 
e medicamentos em pessoas de qualquer faixa etária. Ela é uma patologia dermatológica 
crônica que apresenta lesões eritematoescamosas e placas confl uentes branco-acinzentadas 
ou prateadas, principalmente no couro cabeludo, joelhos e cotovelos. A psoríase causa 
prurido, dor e pode gerar diminuição da autoestima. Nas formas graves o médico de família 
e comunidade deve referenciar o paciente ao dermatologista.

O que fazer?

Orientar o paciente sobre as características da psoríase, com períodos de exacerbações 
e outros de remissão e os fatores desencadeantes, especialmente os que podem ser evitados 
como estratégia de prevenção.
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Anamnese e exame físico

O médico de família e comunidade deve coletar história clínica procurando caracterizar 
as lesões dermatológicas (relacionar com fatores emocionais e fármacos), questionar sobre 
a história pregressa e familiar, além da história social.

No exame físico avaliar tipo, forma, bordas, distribuição e coloração das lesões. O tipo 
mais comum da psoríase é a crônica em placas ou vulgar (placas crô nicas com bordas bem 
defi nidas que crescem até  certo tamanho e coalescem, permanecendo assim por meses 
ou anos), mas também existe a psoríase gutata (precedida por infecção estreptocócica ou 
viral em via aérea superior), psoríase pustulosa generalizada (rara, grave e pode ser fatal 
pela toxemia e febre), psoríase eritrodérmica (grave e instável), psoríase do couro cabeludo 
(escamas densas e aderidas ao couro cabeludo, deve-se diferenciar de dermatite seborréica), 
psoríase das unhas, artrite psoriática (artrite com fator reumatoide negativo).

Tratamento

Visa reduzir a hiperproliferação epidérmica, diminuir o processo infl amató rio e a 
resposta imunoló gica, buscando alí vio dos sintomas e melhora das lesõ es por meio de 
tratamento tópico, sistêmico e com agentes biológicos. Recomenda-se ao paciente hidratar 
adequadamente a pele, pois um dos grandes problemas da psorí ase é  a pele seca.

Manifestações de doenças cutâneas sistêmicas

Introdução

Diversas patologias sistêmicas podem gerar manifestações cutâneas, neste capítulo 
são abordadas as principais para a prática do médico de família e comunidade como doenças 
endócrinas, cardiovasculares, hepáticas, autoimunes, medicações e neoplasias. De forma 
geral, recomenda-se manter a pele hidratada e evitar medicamentos tópicos por longo período 
para evitar que uma doença relevante esteja sendo mascarada e, portanto, inadequadamente 
tratada e com pior prognóstico do que se diagnosticada precocemente.
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O que fazer?

Reconhecer manifestações cutâneas com forte associação a doenças malignas 
possibilita diagnóstico e terapêutica precoce. Buscar esclarecimento diagnóstico, incluindo 
biópsia.

Acantose nigricante maligna: na forma benigna apresenta evolução lenta e se 
associa a obesidade, ao uso de medicamentos, à  sí ndrome dos ová rios policí sticos, ao 
DM e à  insufi ciê ncia suprarrenal. Por outro lado, a acantose nigricante maligna (ANM) 
está  associada a 90% de carcinomas abdominais (mais comumente o adenocarcinoma 
gá strico), apresenta início súbito do espessamento cutâ neo aveludado, hipercrô mico, 
simé trico, extenso, exuberante, de rá pida progressã o, preferencialmente na axila, fossa 
cubital, regiã o submamá ria, inguinal e cervical posterior. Pode estar acompanhada de 
acrocó rdons, ceratodermia palmo-plantar (paquidermatoglifi a adquirida) e mú ltipas lesõ es 
de ceratoses seborreicas (sinal de Leser-Tré lat). Afeta principalmente adultos com faixa 
etá ria de 40 anos.

Eritema necrolí tico migrató rio (ENM): compõe a tríade que sugere glucagonoma 
(tumor das células alfapancreáticas) juntamente à intolerâ ncia à  glicose e a 
hiperglucagonemia em ní veis > 1.000 pg/mL. Acomete principalmente mulheres acima de 
50 anos.

 Eritema maculopapular de bordas irregulares e padrã o arqueado ou policí clico 
proeminente nas á reas de trauma, frequentemente no joelho e em á reas intertriginosas. 
O ENM pode ser confundido com candidíase crônica refratária visto que é uma dermatose 
infectada por C. albicans ou S. aureus.

 Normalmente o paciente com glucagonoma tem perda ponderal e ENM. O diagnó stico 
deve ser feito por meio da dosagem de glucagon, radiologia e histopatologia de pele e 
do tumor.

Erythema gyratum repens: sugere tumores internos, como o broncopulmonar, de 
mama e de esô fago.

 É uma erupç ã o generalizada de lesõ es eritematoescamosas, serpiginosas, policí clicas, 
pruriginosas, migrató rias, de cerca de 1 cm/dia, formando desenhos bizarros, como 
arabescos e nervuras de folhas.

Hipertricose lanuginosa adquirida: normalmente indica neoplasias colorretais e 
pulmonares.
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 É o desenvolvimento de pelos de lanugem (delgado, macio e não pigmentado), na face 
com glossite dolorosa.

 Importante excluir doenças metabó licas ou endó crinas e o uso de medicaç õ es antes de 
diagnosticar a HLA como dermatose paraneoplá sica.

Pê nfi go paraneoplá sico: indica neoplasias hematoló gicas (linfomas, leucemia 
linfocí tica crô nica, timoma, macroglobulinemia de Waldenstrom e carcinomas fusiformes).

 Entre os sinais e sintomas estão a estomatite dolorosa intratá vel (mais tí pico) e as 
lesõ es cutâ neas polimó rfi cas semelhantes ao pê nfi go vulgar, ao lí quen plano e ao 
eritema multiforme. Costuma acometer a mucosa ocular, oral, farí ngea, larí ngea ou 
vulvar.

Sinal de Leser-Tré lat: múltiplas ceratoses seborreicas pruriginosas que aparecem 
subitamente no tronco, elas também crescem e se multiplicam rapidamente.

 Indica adenocarcinomas gastrointestinais e neoplasias hematológicas.

Sí ndrome de Bazex: erupç ã o psoriasiforme de distribuiç ã o tí pica em ponte nasal, 
hé lice e regiã o distal das extremidades, ceratose palmoplantar e onicodistrofi a simé tricas.

 Carcinomas de cé lulas escamosas do trato aerodigestó rio superior (cavidade oral, 
faringe, laringe, traqueia, esô fago e pulmã o).

Alteraç õ es cutâ neas no diabetes melito

 Infecç õ es cutâ neas: geralmente por Staphylococcus sp. ou Pseudomonas sp., na forma 
de furú nculos, abscessos, antraz, erisipela, otite externa maligna e fascite necrosante. A 
otite externa, causada por Pseudomonas, é  uma condiç ã o grave do duto auditivo externo, 
podendo ter progressã o intracraniana, com elevada taxa de mortalidade. A infecç ã o 
fú ngica mais comum no diabetes é  a candidí ase (vulvovaginal, balanoprepucial, queilite 
angular e paroní quia), seguida pela a pitirí ase versicolor, a tinha do corpo e as infecç õ es 
por fungos oportunistas.

 Dermatopatia diabé tica: má culas acastanhadas nos membros inferiores de formatos 
irregulares, de 1 a 2 cm, com superfí cie deprimida, assintomá ticas. Há  descriç ã o da 
correlaç ã o entre lesã o cutâ nea e retinopatia, nefropatia e neuropatia, ou seja, é um 
possível marcador de microangiopatia. Recomenda-se manter uma boa hidrataç ã o, 
porque nã o existe tratamento especí fi co para a DD.
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Necrobiose lipoí dica: degeneraç ã o crônica do colá geno e depó sito secundá rio de 
lipí deos, sendo possivelmente ocasionada por vasculite por imunocomplexos. O tratamento 
tem resultados variá veis e limitado: corticosteroides (tó picos, oral e intralesional), tacrolimus 
tó pico, retinoides tó picos, tacrolimus tó pico, medicaç õ es antiplaquetá rias, pentoxifi lina, 
micofenolato mofetil, ciclosporina, cloroquina, medicaç õ es antifator de necrose tumoral 
(anti-TNF), talidomida, PUVA, terapia fotodinâ mica.

Eritema nodoso (EN) como manifestaç ã o de doenç a sistê mica: tipo de paniculite 
septal e sem vasculite promovido pela hipersensibilidade tardia a estí mulos bacterianos, 
virais, quí micos. O quadro clí nico inicia-se com febre, artralgia e surgimento de erupç ã o 
cutâ nea nodular, mais palpá vel do que visí vel, dolorosa, à s vezes recorrente, acometendo 
principalmente a face extensora dos membros inferiores. Indica infecç õ es estreptocó cicas 
(causa infecciosa mais comum, surgindo em torno de 15 dias apó s infecç ã o de vias 
aé reas), tuberculose, hansení ase, sarcoidose, medicamentos (sulfonamidas, penicilina, 
anticoncepcionais, barbitú ricos, salicilatos, brometos iodetos), gestaç ã o, doenç a de Crohn, 
sí ndrome de Behç et, sí ndrome de Sweet, neoplasias malignas (carcinomas, linfomas e 
leucemias). O diagnó stico é composto pela histó ria clí nica, no exame fí sico e na bió psia 
profunda. Exames de cultura de orofaringe, dosagem de anticorpo estreptolisina O, 
radiografi a torá cica, derivado proteico purifi cado, pesquisa para bacilo-á lcool-á cido-
resistente na linfa, para investigaç ã o de hansení ase, velocidade de hemossedimentaç ã o 
(VHS) e investigaç ã o de outras infecç õ es. O tratamento é de acordo com a etiologia, 
além disso recomenda-se repouso e elevaç ã o de membros, corticoides, analgé sicos, anti- 
infl amató rios nã o esteroides (AINEs)

Manifestaç õ es cutâ neas no ví rus da imunodefi ciê ncia humana: é comum como 
indicadores de imunossupressão os distú rbios mucocutâ neos (a fotodermatite, a psorí ase, 
a dermatite seborreica, o eczema, o prurigo nodular, o molusco contagioso, as infecç õ es 
fú ngicas e bacterianas e a erupç ã o pá pulo-prurí tica). Em pessoas com HIV positivo, 
geralmente as alterações cutâneas são mais agressivas e não respondem bem à terapia 
habitual, muitas vezes é por meio delas que o indivíduo toma conhecimento da sua sorologia. 
Outras afecções que podem afetar HIV positivo são leucoplasia pilosa oral, onicomicose 
ungueal próxima, úlceras aftosas orais, angiomatose bacilar, foliculite eosinofílica e erupção 
pápulo-prurítica do HIV.

Prurido secundário a doenças sistêmicas: a vontade de coçar pode ser por doença 
renal crônica (hemodiálise), hepatobiliar (cirrose, hepatite B e C, colangites e neoplasias), 
defi ciência de ferro, diabetes mellitus e causas neurológicas (AVE, esclerose múltipla).
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Equipe multiprofi ssional

Enfermeiro: buscar lesões na pele dos pacientes para encaminhá-los ao médico. 
Enquanto isso, a equipe multiprofi ssional pode buscar soluções pontuais de acordo com o 
impacto que a patologia trouxe para vida do paciente e sua família.
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Interpretação do hemograma

O hemograma é um exame laboratorial obtido através da coleta de sangue periférico 
e, quando completo, contempla a avaliação da série vermelha (eritrócitos), da série branca 
(leucócitos) e das plaquetas.

Na prática clínica diária o hemograma é um dos exames mais solicitados e proporciona 
ao médico a oportunidade de identifi car alterações que podem auxiliar nos diagnósticos de 
diversas doenças. 

O hemograma pode ser utilizado como rastreio ou como propedêutica de diversas 
doenças. No que tange ao rastreio, a investigação de anemia através do hemograma tem 
evidências robustas somente para gestantes, na primeira consulta pré-natal e quando 28 
semanas de gestação. O Ministério da Saúde orienta rastreio em lactentes no primeiro ano 
de vida, de acordo com programa nacional de suplementação de ferro.

Como propedêutica o hemograma está indicado sempre que houver suspeita clínica 
de anemia ou distúrbio hematológico primário, assim como sempre que, após julgamento 
clínico, suspeita-se de qualquer doença crônica ou aguda que possa refl etir com alterações 
nos índices hematimétricos, como por exemplo, quadros infecciosos agudos ou quadro de 
doenças infl amatórias crônicas.

Alterações na série vermelha

Anemia

Estima-se que a prevalência de anemia na população mundial é de cerca de 25%. 
Nesse cenário, é importante ressaltar que os valores de hemoglobina ditos normais variam 
de acordo com gênero, idade e etnia. Até o momento não existem estudos sistemáticos 
sobre os valores de hemoglobina na população brasileira especifi camente.

Sendo assim, o primeiro passo para a identifi cação da anemia é comparar os valores 
de hemoglobina do paciente aos referidos valores normais para idade e gênero.

Posteriormente, deve-se classifi cá-la quanto ao volume corpuscular médio (VCM) em 
microcítica (abaixo do limite de referência), normocítica (dentro dos limites de referência) 
e macrocítica (acima dos limites de referência). É importante citar que o diagnóstico dos 
níveis séricos de hemoglobina e seu respectivo VCM dão-se em um mesmo momento, após 
o resultado do hemograma.
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O próximo passo é tentar determinar se a anemia presente gera uma resposta medular 
adequada, ou seja, se a medula óssea do paciente é capaz de responder ao estado de anemia 
através da produção e liberação precoce de células jovens na corrente sanguínea. Para isso 
solicita-se a contagem de reticulócitos. Os reticulócitos são células jovens e o seu resultado 
absoluto deve sempre ser corrigido pelo hematócrito, resultando no chamado Índice de 
Correção de Reticulócitos. 

A depender dos resultados sugere-se uma investigação para causas carenciais, 
hemólises ou distúrbios primários da medula óssea. O passo-a-passo da investigação será 
mais bem detalhado no conteúdo referente a anemias, mas é importante ressaltar que a 
anemia é uma manifestação laboratorial de diversas doenças graves e não deve ser encarada 
como um diagnóstico fi nal isolado.

Policitemia

A policitemia ou eritrocitose refere-se ao aumento do valor da massa eritrocitária e 
deve ser suspeitada na prática clínica sempre que houver valores de hemoglobina acima do 
limite superior de normalidade para o gênero e idade.

Na prática clínica divide-se a policitemia em absoluta e relativa. A grande maioria das 
absolutas é representada pela hipóxia crônica. Já as relativas podem ser representadas por 
redução do volume plasmático em pacientes com uso crônico de diuréticos, por exemplo.

Alterações na série branca

Os leucócitos são divididos em granulócitos (neutrófi los, basófi los e eosinófi los), 
linfócitos e eosinófi los.

Leucopenia

As leucopenias representam a contagem de leucócitos abaixo do limite inferior 
de normalidade. São clinicamente relevantes quando manifestadas com linfopenia ou 
neutropenia.

Neutrófi los

As neutropenias são divididas em leve, moderada e grave, a depender da referência 
utilizada. De toda maneira, é consenso que em uma contagem de neutrófi los abaixo de 500 o 
risco de quadro infeccioso e sepse são iminentes. Nesse contexto, é muito importante realizar 
uma vigilância térmica pois a presença de febre indica início precoce de antibioticoterapia. 
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Existem entidades nosológicas relativamente raras como a neutropenia cíclica e a 
agranulocitose congênita que devem ser suspeitadas em crianças com neutropenia grave 
recorrente e quadros infecciosos. A neutropenia secundária ao uso de fármacos pode ocorrer 
potencialmente com qualquer medicamento e geralmente inicia-se após cerca de 3 meses 
de uso contínuo da droga.

Quadros de neutropenia signifi cativa e persistente merecem a avaliação do 
hematologista, principalmente quando acompanhadas de queda em outras linhagens 
hematimétricas.

Linfócitos

A linfopenia é defi nida quando o número absoluto de linfócitos está abaixo do limite 
inferior de normalidade. Quadros leves e assintomáticos são relativamente comuns e não 
exigem necessariamente extensão de propedêutica. Casos mais pronunciados podem 
ser vistos em contexto de uso de esteróides e imunossupressores, assim como podem 
acompanhar quadros infecciosos ou carenciais.

Leucocitose

A leucocitose é defi nida pela contagem de leucócitos acima do limite superior da 
normalidade. O primeiro passo diante de um quadro de leucocitose é tentar defi nir que tipo de 
leucócito está aumentado, gerando assim um aumento absoluto global. A leucocitose pode 
ser secundária a tipos imaturos ou a tipos maduros. Pode ser também fi siológica durante a 
gravidez.

A neutrofi lia é comumente encontrada em quadros infecciosos bacterianos e, 
dependendo da gravidade, pode ser acompanhada de desvios expressivos à esquerda, ou 
seja, presença de células imaturas no sangue periférico.

Se a neutrofi lia não é sugestiva de um quadro reativo, é importante que o paciente seja 
avaliado por um especialista.

Eosinofi lia leve é comum em casos de atopias como a asma. Valores mais expressivos 
podem ser encontrados principalmente em parasitoses (com destaque para helmintoses) e 
reações fármaco induzidas. Na ausência de causa clara para eosinofi lias, é importante que o 
paciente seja referenciado para avaliação do médico especialista.
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 Basofi lia no sangue periférico deve ser referenciada para o hematologista para 
extensão propedêutica.

 Monocitose isolada pode ser encontrada em quadros infl amatórios e infecciosos 
como infarto agudo do miocárdio e tuberculose, respectivamente. Quando 
acompanhada de trombocitopenia ou anemia deve ser referenciado ao médico 
especialista.

 Linfocitose geralmente apresenta-se em contexto infeccioso e vem acompanhada 
por neutrofi lia. Quando persistentemente presente, o paciente deve ser encaminhado 
ao especialista para avaliação de distúrbio medular.

Alterações nas plaquetas

Trombocitopenia

A trombocitopenia é defi nida como contagem de plaquetas abaixo do limite inferior de 
normalidade. É importante confi rmar se a plaquetopenia é verdadeira ou se é secundária ao 
uso do anticoagulante EDTA nos tubos de coleta. Nesses casos, sugere-se uma nova coleta 
com o uso do citrato no lugar do EDTA.

O paciente pode apresentar trombocitopenia principalmente por duas causas básicas: 
aumento do consumo de plaquetas ou defi ciência na produção das mesmas, seja por doença 
hematológica, carencial, infi ltração medular ou fi brose. Por esse motivo, à luz de uma história 
clínica minuciosa acompanhada de um detalhado exame físico, deve-se procurar excluir as 
causas potenciais para plaquetopenia.

É importante ressaltar que durante a gestação pode haver plaquetopenia leve a 
moderada, sem que haja riscos para o binômio mãe-fi lho. Essa plaquetopenia é geralmente 
auto resolutiva pós-parto. Apesar disso, o médico deve atentar-se para a possibilidade de 
doenças ameaçadoras à vida durante a gestação que também cursam com plaquetopenia 
como a síndrome HELLP (hemólise, elevação de transaminases e plaquetopenia).

Trombocitose

A plaquetose é defi nida quando há aumento na contagem de plaquetas acima do limite 
superior de normalidade.
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As trombocitoses primárias isoladas são raras e podem estar associadas a maior risco 
de eventos hemorrágicos e tromboembólicos. Já as trombocitoses secundárias não cursam 
com aumento no risco de eventos trombóticos e estão relacionadas à anemia ferropriva, à 
asplenia, à esplenectomia, dentre outros.

Fazem parte da investigação da trombocitose exames laboratoriais em busca de 
doenças carências, marcadores infl amatórios e exame de abdômen para avaliação de 
esplenomegalia. O paciente deve ser referenciado em caso de valores absolutos acima de 
1.000.000/mm3, quadros que acompanham leucocitose ou policitemia e após a exclusão de 
causas secundárias.

Anemias

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a anemia é defi nida como níveis 
de hemoglobina inferior a 13g/dL em homens, 12g/dL em mulheres e 11g/dL em crianças 
e gestantes. É importante ressaltar que a anemia é a apresentação de uma doença e não 
deve ser encarada como um diagnóstico fi nal, sem que haja ampla investigação como 
discutiremos a seguir. Devido a menstrução, mulheres são mais susceptíveis à anemia que 
homens.

Assim como discutido no capítulo sobre interpretação do hemograma na atenção 
primária, o primeiro passo para defi nição da anemia é basicamente comparar os valores 
do paciente aos seus respectivos índices de normalidade para gênero e idade. O segundo 
passo é dado com o próprio hemograma em mãos: defi nir a anemia quanto ao tamanho 
celular (VCM), podendo ser dividida em microcítica, normocítica e macrocítica. 

São exemplos de anemia microcítica: defi ciência de ferro, talassemia, anemia de 
doença crônica e sideroblática. A cinética do ferro torna-se indispensável na avaliação do 
quadro de anemia microcítica. A principal causa de anemia no mundo é a defi ciência de 
ferro. 

Nesse contexto é importante que o médico solicite e interprete da maneira correta 
a cinética do ferro que é composta por: ferro sérico, ferritina, índice de saturação de 
transferrina (IST) e capacidade total de ligação do ferro (CTLF ou TIBC). Os achados estão 
resumidos na tabela 1.
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Tabela 1. Comportamento de componentes da propedêutica na avaliação das anemias 
microcíticas

Anemia 
ferropriva

Anemia de doença 
crônica Talassemia Anemia 

sideroblástica

VCM  N            ou              

RDW              ou            N            ou           N N         ou         

Reticulócitos  ou N  N           ou            

Ferro   N 

Ferritina              ou            N N                            

Índice de 
saturação de 
transferrina

   N

CTLF   N                          N

Fonte: Adaptado de Rodak.32

VCM: volume corpuscular médio; RDW: distribuição de glóbulos vermelhos.

Já a dita anemia normocítica pode ser exemplifi cada por defi ciência de ferro, causa 
hemolíticas e anemia de doença crônica.

Sobre as macrocíticas dividimos basicamente em dois grandes grupos: megaloblásticas 
e não megalobláticas. As primeiras são relacionadas à defi ciência de vitamina B12, ácido 
fólico e secundário a alguns medicamentos. Já aquelas não megaloblásticas são típicas do 
alcoolismo, do hipotireoidismo, da hepatopatia e de síndromes mielodisplásicas.

Após o hemograma, outros exames são fundamentais para buscar entender o porquê 
da anemia. Sendo assim, o próximo passo fundamental é tentar determinar se a medula 
óssea do paciente está respondendo normalmente ao quadro de anemia. Nesses casos, o 
médico assistente deve lançar mão do exame que avalia os reticulócitos no sangue periférico. 
Reticulócitos são células jovens que são liberadas para a corrente sanguínea precocemente 
justamente pelo organismo entender que a anemia deve ser corrigida de toda forma. Sendo 
assim, à anemia cuja contagem de reticulócitos corrigida pelo hematócrito (índice corrigido 
de reticulócitos) é maior que 2 dá-se o nome de hiperproliferativa. Já ao caso em que o ICR 
é menor que 2, dá-se o nome de hipoproliferativa. A tabela 2 ilustra as principais causas de 
anemia hiper e hipoproliferativa.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



9

Tabela 2. Exemplos de anemia hipo e hiperproliferativas

Hipoproliferativa Hiperproliferativa

Carencial (ferro, vitamina B12) Hemorragia

Anemia de doença crônica Anemia hemolítica

Distúrbio primário da medula óssea

Fonte: Elaborado pelo autor

Anemia na atenção primária

No dia a dia da assistência médica muitas vezes nos deparamos com pacientes 
assintomáticos, mas com o diagnóstico laboratorial de anemia. Apesar disso, algumas 
queixas são frequentemente encontradas nesse cenário como cansaço, fadiga, palidez, 
cefaleia, perda de paladar, intolerâncias a exercícios, dentre outras. 

Por esse motivo, é fundamental que o médico assistencialista se habitue a realizar 
uma anamnese completa, buscando causas que justifi quem a apresentação laboratorial e/
ou clínica. Além de uma anmnese detalhada, é importante que o médico realize um exame 
físico completo.

Neste cenário, é fundamental pesquisar sobre carências alimentares, cirurgias 
prévias, sangramentos exteriorizados, alto fluxo menstrual, perversão do hábito 
alimentar, uso de anti-inflamatórios e corticoides, história familiar, consumo de bebidas 
alcoólicas e tudo mais que sinalize uma possível relação ou dê pistas da etiologia da 
anemia. 

Tratamento ambulatorial de algumas formas comuns de anemia

Anemia ferropriva

O tratamento da anemia ferropriva compreende a reposição do ferro, seja por via oral 
ou endovenosa. Estimular a ingestão de alimentos ricos em ferro como carne vermelha e de 
frutas que contenham vitamina C, auxiliando na absorção do ferro, deve ser procedimento 
padrão nas consultas e no acompanhamento médico, sempre respeitando a escolha pelo 
hábito alimentar próprio de cada paciente. O uso de panelas de ferro, pode auxiliar na maior 
disposição do elemento nas refeições dos pacientes.
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A grande maioria dos pacientes deve receber a suplementação oral e diversas 
formas e apresentações podem ser ofertadas. O aleitamento materno deve sempre 
ser incentivado e encorajado pelo menos até o 6º mês de vida, atentando-se para as 
recomendações do Ministério da Saúde (MS) a respeito de suplementação de ferro entre 
os seis e 18 meses de vida. 

A dose terapêutica varia de acordo com a idade. Para crianças a dose é de 3 a 6 mg/
kg/dia de ferro elementar. Já para adultos a faixa terapêutica é de 120 a 180 mg de ferro 
elementar por dia. A resposta ao tratamento pode ser documentada laboratorialmente pelo 
aumento de reticulócitos já na primeira semana, mas a realização desse exame com essa 
fi nalidade não é mandatória. Com cerca de 6o dias de suplementação a hemoglobina e o 
hematócrito chegam aos níveis normais. Após a regularização desses valores, é importante 
manter a suplementação por uma média de quatro meses para adultos e crianças, com o 
objetivo de restaurar as reservas de ferro que são representadas pela ferritina. Valores de 
ferritina acima de 15ng/dL para crianças e de 30ng/dL para adultos são desejáveis.

O sulfato ferroso é mais bem absorvido quando ingerido em jejum ou cerca de 60 minutos 
antes da refeição, com fruta ou suco cítrico, favorecendo a absorção intestinal do elemento. Em 
caso de efeitos colaterais e intolerância, sugerir a administração junto às refeições. 

O médico assistente deve atentar-se para não propor uma suplementação além do 
necessário. O uso prolongado de ferro pode resultar em sobrecarga do elemento, com efeitos 
indesejados principalmente em indivíduos com tendência a hemocromatose e hemossiderose.

A suplementação endovenosa de ferro deve ser reservada para casos especiais. São 
indicações: refratariedade ou intolerância à suplementação oral, má absorção em doenças 
intestinais, pós-bariátricos com incapacidade de manter as reservas de ferro e pacientes em 
hemodiálise. A suplementação a nível ambulatorial por profi ssionais não aptos ao atendimento 
de intercorrências deve ser desencorajada, sendo aconselhado o encaminhamento ao 
hematologista.

Anemia por defi ciência de vitamina B12

Como as principais fontes de vitamina B12 são carnes, leite e ovos, o médico deve 
atentar-se às orientações dietéticas. A defi ciência de B12 é confi rmada com níveis abaixo 
de 200pg/mL e, muitas vezes, levam-se cerca de 3 anos para que os estoques da vitamina 
sejam reduzidos. 

Apesar de existirem apresentações orais, a reposição é feita classicamente por forma 
intramuscular (IM). Para crianças a dose típica é de 50 a 100μg/dia, 1 vez por semana, até 
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que a defi ciência seja corrigida. Para adultos o esquema de reposição apresenta doses 
progressivas. 

A dose é de 1.000μg/dia, por 7 dias, seguido por 1.000μg/semana por 3 semanas e, 
posteriormente, 1.000μg/mês indefi nidamente.

O médico deve estar ciente que a suplementação de B12 pode gerar hipocalemia 
aguda. A injeção é descrita como dolorosa e deve ser aplicada na região glútea IM ou 
subcutânea (SC).

Anemia por defi ciência de ácido fólico

As principais fontes de ácido fólico são os vegetais folhosos verdes escuros, carnes, 
frutas cítricas e grãos. Sendo assim, o médico deve atentar-se às recomendações dietéticas. 
O estoque de ácido fólico tem duração bem mais curta que o estoque descrito para vitamina 
B12, cerca de 5 meses. A confi rmação é feita com níveis séricos abaixo de 5ng/mL.

O tratamento para crianças e adultos é de 5mg/dia e deve ser mantido por cerca 
de 4 meses. É importante ressaltar que a suplementação de ácido fólico no período pré 
-concepcional e durante o primeiro trimestre de gestação previne defeitos no tubo neural.

Em casos de multicarência B12 e ácido fólico, o médico deve atentar-se à reposição 
combinada. Nesses casos, recomenda-se nunca repor somente ácido fólico isolado, pois 
pode haver piora dos sintomas neurológicos típicos da defi ciência da vitamina B12.

Linfonodomegalias

Durante a prática na atenção primária é comum o médico se deparar com um paciente 
que se apresenta com aumento de um ou mais linfonodos. Convencionalmente, denomina-
se linfonodomegalia quando este for maior que 1 cm.

Na maioria das vezes a linfonodomegalia é reacional e benigna, não representando 
uma manifestação ameaçadora à vida. Apesar disso, algumas doenças infl amatórias graves 
e neoplasias podem apresentar-se com linfonodomegalia já desde o inicio do quadro clínico.

Neste sentido, é muito importante que o médico assistente tenha a habilidade de 
diferenciar e identifi car os casos minoritários que devem ser investigados e avaliados de 
maneira pormenorizada.
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Linfonodomegalia na prática da atenção primária

O primeiro passo na avaliação do paciente com queixa ou com apresentação 
assintomática de linfonodomegalia é uma história clínica detalhada e bem colhida.

Sendo assim, a anamnese deve contemplar tempo de evolução do quadro, idade do 
paciente (considerando-se que quanto mais velho for o paciente, maiores as chances de 
uma neoplasia como etiologia do quadro em questão), presença de sintomas constitucionais 
associados, características locais e uso atual de medicamentos.

Somada à anamnese bem feita, o exame físico detalhado e completo deve ser realizado 
mesmo que a linfonodomegalia seja a única queixa isolada do paciente. A avaliação das 
características locais do linfonodo aumentado é fundamental, assim como a diferenciação 
entre linfonodomegalia isolada ou generalizada (quando há aumento de linfonodos em duas 
ou mais cadeias não contíguas, simultaneamente).

Tabela 1. Causas de linfonodomegalia generalizada

Causas de linfonodomegalia generalizada

Infecções virais: citomegalovírus, HIV, mononucleose, rubeola

Infecções bacteriana: Salmonella typhi, Brucella sp.

Infecções fúngicas: Histoplasma capsulatum, Coccidioidis sp

Infeções por protozoários: Toxoplasma gondii

Neoplasias

Outras infecções: sarcoidose, amiloidose

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.

Exames complementares

Os exames complementares devem ser solicitados levando-se em consideração a 
história clínica do paciente e, consequentemente, as hipóteses diagnósticas geradas. 

A realização de um hemograma completo pode auxiliar na investigação, uma vez 
que um aumento de determinados tipos celulares pode sugerir a etiologia do quadro. Um 
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exemplo disso seria a avaliação de um paciente jovem com linfonodomegalia generalizada, 
histórico de infecção recente de garganta, associado à presença de linfócitos atípicos no 
sangue periférico, sugerindo um quadro infeccioso de mononucleose. 

Exames de imagens podem auxiliar na avaliação inicial do nódulo palpável 
confi rmando ou descartando tratar-se de um linfonodo aumentado. Além disso, exames 
como a ultrassonografi a podem descrever melhor características intrínsecas do linfonodo, 
e exames como a radiografi a de tórax podem sugerir lesões extranodais importantes para o 
diagnóstico etiológico.

O próximo passo e que sela o diagnóstico do paciente é a avaliação histológica. Nesse 
contexto, a realização de biópsia de linfonodo suspeito deve ser sempre excisional. A exceção 
trata-se de linfonodmegalia cervical isolada que, à titulo de estadiamento oncológico, sugere-
se uma punção com agulha fi na primeiro, em detrimento da amostra excisional. 

Sugere-se encaminhamento ao especialista sempre que o paciente apresentar 
características que aumentem o grau de suspeição para doença neoplásica como: quadros 
crônicos, linfonodos indolores e aderidos à planos profundos, quadros acompanhados de 
emagrecimento e sudorese noturna, linfonodos muito aumentados (>2.0cm) e linfonodo em 
região supraclavicular. Além disso, é importante que o paciente seja avaliado pelo especialista 
sempre que, mesmo após a investigação inicial, o quadro clinico não foi esclarecido.

Tabela 2. Sinais de alarme para linfonodomegalia

Sinais de alarme para linfonodomegalia

Quadros crônicos

Indolor

Aderido à planos profundos

Endurecido

Paciente > 40 anos

Linfonodo > 1 cm

Localização supraclavicular

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.
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Rinites

Introdução

A princípio, a rinite é uma doença benigna que cursa com outras afecções e pode 
diminuição a qualidade de vida. Há rinite aguda ou crônica, no primeiro caso, é comum a 
etiologia viral e no último, a rinite alérgica, muitas vezes associada à asma. Por ser uma 
infl amação na mucosa nasal, os sintomas mais comuns da rinite são obstruç ã o nasal, 
espirros, prurido nasal, ocular e farí ngeo e coriza hialina ou mucoide.

As causas da rinite são infecções virais, bacterianas ou fúngicas, alérgicas (mais 
recorrentes) e não alérgicas quando induzidas por medicamentos, hormônios ou neurogênica.

O que fazer

Anamnese

Abordagem ampla da pessoa com rinite: avaliar a doença e a experiê ncia da doenç a. 
Para um bom acompanhamento, analisar sintomas, cronicidade, sazonalidade e fatores 
desencadeantes.

Rinite alé rgica nã o tratada pode levar à  astenia, à  irritabilidade, a roncos e a alteraç õ es 
do padrã o de sono, à  diminuiç ã o da concentraç ã o, à  anorexia, à  ansiedade e à  depressã o.

O diagnó stico é  clí nico pela associaç ã o de sinais e sintomas. É comum a coexistência 
de rinite alérgica e asma, sempre verifi car se as duas condições existem no paciente e tratar 
a rinite para comitantemente tratar a asma.

Exame Físico

Na primeira consulta o exame físico é mais completo, avalia-se todos os sistemas 
envolvidos em situações alérgicas, olheiras, linhas duplas de Dennie-Morgan e a saudação 
alérgica, mucosa nasal pálida.

Como diagnóstico para defi nir tratamento, a princípio basta os dados obtidos a partir 
da história e do exame físico. O diagnóstico defi nitivo depende de testes imunológicos 
específi cos cutâneos ou sanguíneos para avaliar a resposta IgE a um alérgeno específi co.

Entre outros exames para avaliar a função nasal, estão a endoscopia nasal (empregada 
no diagnóstico diferencial, serve para conhecer a anatomia nasal do paciente como desvios 
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de septo, hipertrofi a de cornetos, polipose nasal, rinossinusites e tumores da cavidade nasal 
e paranasal) e a bió psia nasal (investigar se uma lesã o é  neoplá sica ou granulomatosa, ou se 
estrutura ciliar é anormal).

Devem ser referenciados casos mais graves que envolvem dor, obstruç ã o nasal e 
rinorreia sanguinolenta, sinais de doenças granulomatosas e suspeita de rinoliquorreia. 
Mas a maioria dos casos pode ser manejada na APS por meio de mudança de hábitos, 
corticosteroides tópicos e anti-histamínicos. Medidas de prevenção como estimular o 
aleitamento materno e evitar o contato com o alérgeno.

Equipe de saúde

O trabalho em equipe pode realizar o reforço positivo (enfermeiros e farmacêuticos) 
fomentando boa adesã o à s medidas comportamentais e o uso racional da terapê utica 
farmacoló gica bá sica e ensinar a usar corretamente os espaç adores inalató rios para o 
tratamento da asma.

Epistaxe na atenção primária à saúde

Introdução

O sangramento da mucosa do nariz (unilateral ou bilateral) é chamado de epistaxe. 
Normalmente ele dura até 15 minutos e é um sinal de etiologias locais (traumas, desvio de 
septo e infl amação) e sistêmicas (alcoolismo, medicamentos, hemofi lia e HAS). Logo, no 
momento da consulta na APS, o paciente tende a não estar com sangramento, mas busca 
o serviço de saúde pela ansiedade quanto à gravidade e à sua recorrência. Ressalta-se que 
o médico de família e comunidade deve garantir a sua proteção com EPI antes de avaliar 
sangramento nasal.

O Que Fazer

Quando o sangramento é volumoso (e mais grave), ele é proveniente da região 
posterior do nariz, recomenda-se que o paciente indique a lateralidade da epistaxe. A área 
mais anterior possui vasos de menor calibre e, apesar de estar mais sujeita a traumas, 
produz epistaxe de menor volume.
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Em episódio agudo:

Normalmente paciente se encontra em bom estado geral, deve-se questioná-lo sobre o 
início do sangramento e em qual lado; quanto sangue foi perdido (quantos copos de sangue 
você perdeu? Sangramentos maiores exigem internaç ã o hospitalar); introduziu algum objeto 
no nariz (como algodã o ou gaze) antes de procurar ajuda mé dica; perguntar se isso há havia 
acontecido antes e como tratou.

Quando o sangramento for profuso, bilateral e o local do sangramento nã o for 
visualizado ao exame especular, suspeitar de sangramento posterior.

Verifi car também se houve cirurgia ou trauma recente ou uso de anticoagulantes ou 
fármacos nasais, histeoria de telangiectasias hemorrágicas hereditárias e fatores ambientais 
(umidade e alérgenos), além de sintomas sugestivos de tumor (obstruç ã o nasal geralmente 
unilateral, rinorreia, dor facial ou evidê ncia de neuropatia de nervos cranianos.

 Crianç as menores de 2 anos devem ser referenciadas ao especialista, por indicar risco 
elevado (red fl ag), para investigaç ã o de causa secundá ria prová vel.

 Medidas de primeiros socorros;

 Identifi car se o sangramento é  anterior ou posterior (boa luz e espéculo nasal);

 Tranquilizar a pessoa em posição sentada com a cabeç a fl etida para frente;

 examinar o pulso e a PA;

 Pedir para pessoa retirar crostas eventuais assoando o nariz

 Comprimir a regiã o da asa nasal (diminuiç ã o do sangramento) por 10 minutos. 

 Episódios resolvidos com medidas de primeiros socorros, aplicar antissé ptico.

 Sem melhora com as medidas de primeiros socorros: aplicar  anesté sico local (lidocaí na 
a 2%) e vasoconstritor tó pico (oximetazolina a 0,05%, 2 jatos de cada lado) e comprimir o 
local por 10 minutos.

 Sangramento persistente apó s 10 minutos do uso de vasoconstritor com ponto de 
sangramento visível: cauterizaç ã o química.

 Se nã o houver melhora do sangramento ou em sangramento anterior: tamponamento 
nasal anterior. Se nã o houver melhora ou se, à  retirada do tampã o, reiniciar o sangramento, 
deve-se referenciar ao especialista.

Deve-se referenciar em situações complicadas de perda de sangue, sangramento 
persistente ou pessoas idosas coronarianas, hipertensas grave ou com anêmicas grave deve 
ser feita a referência para tratamento hospitalar.
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Disfonia

Introdução

A comunicação se dá por meio da voz com a fala, alterações na voz, como a rouquidão, 
diminui a capacidade de se expressar socialmente e profi ssionalmente. A disfonia é um 
diagnóstico médico que diz respeito a essa mudança na produção natural da voz que pode 
estar associada a várias doenças. As disfonias mais comuns são por causa de infecções 
virais e por abuso vocal e seu tratamento consiste em repouso vocal e hidratação. Deve-
se atentar (investigar com exames complementares, videolaringoscopia) para aquelas que 
em tabagistas e em etilistas prolongam-se por mais de 15 dias e por mais de 3 meses em 
indivíduos saudáveis, podem demandar medicamentos, fonoterapia, cirurgia e, se neoplasia 
maligna, radio e quimioterapia.

O que fazer

Buscar sinais de alerta na anamnese e no exame fí sico de pacientes com rouquidão, o 
profi ssional de saúde deve estar apto a reconhecer desde a rouquidão recente por infecção 
das vias aéreas superiores (IVAS) e tranquilizar o paciente, à rouquidão que necessitará de 
referenciamento para ofertar os cuidados necessários em caso possível estenose de laringe 
com sinais eminentes de obstruç ã o, paralisia de prega vocal ou neoplasia de laringe, o atraso 
no diagnó stico e no tratamento dessas patologias aumenta a chance de prognóstico ruim.

Anamnese

Disfonia deve ser diagnosticada em toda pessoa com a qualidade da voz alterada, tom 
alterado ou esforço vocal que prejudique a comunicação ou reduza a qualidade da vida.

Figura 1. Caracterização da Disfonia na Anamnese

 Seu problema começou abrupta ou gradativamente?

 A sua voz era completamente normal antes?

 Você sente dor quando fala?

 Você cansa quando fala?

 Você está tendo de fazer mais esforço para falar?
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 O que está diferente na sua voz?

 Você tem difi culdade em falar alto ou gritar?

 A sua voz apresenta falhas ao falar?

 A sua voz está mais grave (grossa) do que o normal?

 História médica relevante:

 Profi ssão?

 Falta ao trabalho devido à rouquidão?

 Episódios anteriores de rouquidão?

 Intubação prévia recente, relacionada ao início do sintoma?

 Cirurgia cervical ou torácica recente?

 Sinais e sintomas de infecção nas vias aéreas concomitantes?

 Trauma em região cervical recente?

 Doenças crônicas (AVC, DM, miastenia grave, esclerose múltipla, Parkinson, ELA, 
rinite alérgica, HAS, osteoporose, asma e uso crônico de corticoides inalatórios, 
síndrome de Sjögren, hipotireoidismo, aneurisma aórtico)? 

AVC, acidente vascular cerebral; DM, diabetes melito; HAS, hipertensão arterial sistêmica; ELA, esclerose lateral 
amiotrófi ca.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2019.

Tendo em vista que muitas vezes condições benignas cursam com alterações maiores 
do que as malignas, deve-se suspeitar de doença laríngea grave como etiologia da rouquidão 
quando a pessoa apresentar: histó ria de tabagismo e/ou etilismo, aparecimento de massa 
em regiã o cervical, sinais ou sintomas neurológicos, baixa imunidade, perda de peso, 
aspiração de corpo estranho, rouquidã o apó s trauma ou associada à  hemoptise, à  disfagia, 
à  odinofagia, à  otalgia ou a sinais de obstruç ã o nas VAS (dispneia, estridor), rouquidã o apó s 
cirurgia da regiã o cervical, radioterapia recente ou IET.

Exame Físico

Buscar sinais de IVAS (principal causa de disfonias): rinoscopia com secreção nasal 
hialina ou purulenta, hiperemia de cornetos inferiores, vestibulite, crostas sero-hemá ticas; 
oroscopia com hiperemia e aumento do tamanho das tonsilas palatinas e da faringe, placas 
brancas nas amí gdalas, peté quias no palato e na faringe.

Se encontrar massa cervical ao examinar o pescoço, realizar exames complementares 
ou referenciar para que sejam feitos por especialista.
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Exames Complementares

Referenciar ao otorrinolaringologista para realizar laringoscopia indireta ou 
videolaringoscopia ou fi bronasofaringolaringoscopia. Ultrassonografi as e tomografi as 
computadorizadas são reservadas para diagnósticos posteriores à laringoscopia (investicar 
etiologia de massa ou paralisia de prega).

Conduta proposta

Não farmacológica

 Disfonias < 15 dias e sem sinais de alerta:  repouso vocal e hidrataç ã o.

 Tratamento de disfonia benigna: fonoterapia (principal), diminui a disfonia ao 
promover mudanç as no comportamento vocal e no estilo de vida.

Farmacológico

 Antibióticos em situações específi cas: tuberculose laríngea e laringotraqueíte em 
crianças.

 Medicamentos antirrefl uxo: rouquidã o com laringoscopia mostrando sinais de 
laringite crô nica; no pó s-operató rio de cirurgias de doenç as benignas de laringe. 
Preferir empregar os inibidores da bomba de prótons.

 Corticoides: apenas em casos específi cos como laringite alérgica e laringite viral 
em crianças; LES, sarcoidose e granulomatose de Wegener.

Papel da equipe multiprofi ssional

 Orientar medidas preventivas às pessoas com fatores de risco, como pacientes 
tabagistas e etilistas que também devem ser informados sobre os efeitos danosos 
do tabaco e do álcool à mucosa da laringe.

Perda Auditiva

Introdução

A perda auditiva é causada por interferências na transmissão da onda sonora do 
mesmo externo ao sistema nervoso central. Ela acomete indivíduos de todas as faixas etárias, 
requer diagnóstico precoce em crianças para que não ocorra atrasos na linguagem, nem 
prejuízo ao desenvolvimento escolar. Em idosos, é comum a presbiacusia (perda auditiva 
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lenta e progressiva relacionada à idade), ela impacta negativamente na qualidade de vida do 
idoso que tende a se isolar, perder a autonomia, além de aumentar quadros de ansiedade, 
depressão e declínio cognitivo do idoso.

O que fazer?

Anamnese

Entrevista para identifi car a causa do problema e planejar o tratamento adequado. 
Caracterizar se a surdez é uni ou bilateral, de evoluç ã o lenta ou de instalaç ã o sú bita, se tem 
comportamento está vel ou fl utuante. Verifi car se há associação com vertigem ou zumbido.

Perda auditiva associada com:

Otorreia crô nica e fé tida: otite mé dia crô nica colesteatomatosa;

Otorreia e à  otalgia com mobilizaç ã o do pavilhã o auricular: otite externa. Buscar por 
histó ria de banhos de imersã o, há bitos de limpeza e manipulaç ã o traumá tica do 
conduto auditivo externo (CAE).

Surdez desde o nascimento: histó ria peri e pré -natal, prematuridade, internaç ã o em 
unidade de tratamento intensivo e uso de antibió ticos. Perguntar sobre infecç õ es 
pré  e perinatais (citomegalovirose, rubé ola e sí fi lis).

Surdez no adulto: procurar por comorbidades que possam alterar o suprimento 
energé tico da orelha interna, tais como aterosclerose, diabetes melito (DM), 
dislipidemia, alteraç õ es hormonais, anemia, doenç a cerebrovascular e, doenç a 
cardiovascular.

Exame físico

Diferenciar perdas auditivas condutivas e neurossensoriais

Verifi car se a palpação do trágus e a manipulação do pavilhão auricular provocam 
otalgia, se sim, sinal de otite externa.

Otoscopia: remover o cerume do CAE (o que já pode aliviar o padrão da perda auditiva) 
e procurar por laceraç õ es, hiperemia, otorreia ou alguma lesã o suspeita. Sinais de otite 
crônica podem ser alteraç õ es estruturais da orelha mé dia, como perfuraç ã o timpâ nica, 
retraç õ es da membrana timpânica (MT) e erosã o da cadeia ossicular. A otite média 
com efusão apresenta opacidade da MT, coloraç ã o amarelada ou presenç a de ní vel 
lí quido retrotimpâ nico indicam presenç a de lí quido na orelha mé dia. Perda auditiva 
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neurossensorial ou condutiva sem envolvimento da MT (otoesclerose, malformaç ã o ou 
interrupç ã o da cadeia ossicular) a otoscopia encontra-se normal.

 Acumetria: esclarecer se a perda auditiva é  secundá ria a problemas da orelha mé dia 
(perda auditiva condutiva) ou da orelha interna (perda auditiva neurossensorial). Para 
tanto, compare-se a percepç ã o do som na frente do pavilhã o auricular (via aé rea) nas 
duas orelhas. Apó s, segue-se com o teste de Rinne e o teste de Weber.

 Teste de Weber: posiciona-se o diapasã o no centro da testa e pede para pessoa identifi car 
em qual orelha o som é  mais alto. Quando a percepção do som é  igual em ambas as 
orelhas ou se nã o for localizado, o resultado do teste é  considerado normal ou Weber 
indiferente. Na perda auditiva condutiva, o Weber lateraliza para o mesmo lado da perda 
auditiva e na perda auditiva neurossensorial, Weber lateraliza para o lado oposto da orelha 
acometida.

Teste de Rinne: o diapasã o primeiro é  posicionado no osso da mastoide e em um segundo 
momento na frente do pavilhã o auricular (via aé rea). A pessoa é  questionada sobre em 
qual das duas posiç õ es o som é  percebido mais alto. Em situaç õ es normais ou sem 
perdas neurossensoriais (Rinne positivo), a conduç ã o do som por via aé rea é  mais alta 
do que por via ó ssea. O teste de Rinne é  negativo quando se percebe mais o som por via 
ó ssea do que por via aé rea e indica perda auditiva condutiva daquele lado.

Exames complementares

Teste audiométrico é indicado quando não há defi nição para a perda auditiva. No caso 
da avaliação da perda auditiva neurossensorial sem etiologia esclarecida, pode-se solicitar 
exames laboratoriais como hemograma completo, glicemia, função tireoidiana, VDRL, testes 
de autoimunidade (fator antinuclear e fator reumatoide) e perfi l lipídico; e exames de imagem 
como ressonância magnética (neuroma acústico) ou tomografi a computadorizada.

Em crianças com menos de 3 anos de idade não cooperativas com a audiometria, sugere-
se a avaliação auditiva por meio de testes comportamentais e estudos eletrofi siológicos.

Aparelhos auditivos devem ser corretamente indicados (implante coclear em caso de 
surdez severa e profunda), há casos que requerem procedimentos cirúrgicos para atenuar ou 
curar, sendo necessário também atentar para tumor especialmente quando a perda auditiva 
é unilateral ou assimétrica.

Deve-se referenciar as crianças com perda auditiva para reabilitação preferencialmente 
no primeiro ano de vida. Também deve ser referenciados adultos surdos com possibilidade 
de implante coclear e pessoas que necessitem de cirurgia ou de investigação de tumores.
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O propnóstico abrange um amplo espectro porque a perda auditiva pode necessitar 
apenas da remoção do cerume ou de medidas mais invasivas como o tratamento cirúrgico 
e reabilitação auditiva.

Equipe multiprofi ssional

Médico: diagnosticar e prescrever o tratamento/reabilitaç ã o da perda de audiç ã o. 
Fonoaudió logo: auxiliar nos testes diagnó sticos participar da reabilitaç ã o auditiva.

Figura 2. Árvore do Processo de Decisão em Situações com Perda Auditiva.

Condutiva
 Cerume
 Malformação de orelha 

externa
 Otite externa
 Neoplasias de orelha 

externa
 Otosclerose
 Otites médias

Neurossensorial
 Presbiacusia
 PAIR
 Doença de Ménière
 Surdez súbita
 Ototoxicidade
 Autoimune
 Metabólica
 Neoplasias

Mista
 Otosclerose mista
 Neoplasias

Audiometria tonal
Disacusia

 Anamnese
 Otoscopia
 Acumetria

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Zumbido

Introdução

A percepção de som sem estímulo acústico externo pode ser leve e pouco incomodar 
o indivíduo, mas também pode ser grave e incapacitante por afetar a qualidade de vida, 
interferindo na capacidade ocupacional e no sono. As causas do zumbido são sequelas de 
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agressão no sistema auditivo ou sintoma de alguma patologia como diabetes, hipotireoidismo 
e dislipidemia. Na prática do médico de família e comunidade, é importante saber reconhecer 
zumbidos associados à hipoacusia e os zumbidos pulsáteis (exposição prolongada ao ruído). 
A audiometria visa reconhecer fator otológico do zumbido, exames de imagem (ressonância 
magnética) são empregados quando houver zumbido unilateral para excluir a possibilidade 
de neoplasias. Entre os tratamentos, ressalta-se a terapia de retreinamento/habituação do 
zumbido que visa diminuir a percepção do zumbido ao enfraquecer o estímulo no sistema 
límbico e no sistema nervoso autônomo.

O que fazer?

Deve-se identifi car a etiologia para oferecer o tratamento correto e empregar 
medicamentos (em especial os sedativos) em casos específi cos.

Zumbido associado à hipoacusia:

80% das pessoas apresentam hipoacusia sensorioneural;

8% audiometria normal;

Causas mais comuns: presbiacusia e exposição ao ruído, otosclerose, otite crônica e 
cerume;

Frequência do zumbido: mesmas frequências de maior perda auditiva (3 a 8 kHz);

Agravado por doenças cardiovasculares e metabólicas;

Defi ciência de Zn;

Medicamentos ototóxicos (AAS, AINES e aminoglicosídeos).

Zumbido Pulsátil

Causas externas ao sistema auditivo

20% etiologia identifi cável e tratável (abordagem específi ca e curativa)

Zumbido Pulsátil Vascular

81% dos casos de perda auditiva do sistema para-auditivo;

Causa mais comum de zumbido objetivo;

Unilateral e em sincronia com o batimento cardíaco.
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Aterosclerose de carótidas, paraganglioma, hum venoso, malformações vasculares, 
hipertensão intracraniana idiopática benigna (pseudotumor cerebral)

Zumbido pulsátil não vascular

Mioclonias (19% das causas de zumbido no sistema para-auditivo);

Contração rítmica e involuntário de músculos da orelha média ou do palato mole (não 
sincrônica ao batimento, mas pode ser semelhante);

Mioclonia da caixa timpânica: unilateral, subjetivo e remete a cliques de curta duração 
“bater de asas de borboleta”;

Mioclonia palatal: bilateral, estalido e pode ser ouvido pelo examinador, indivíduos jovens 
com distúrbios neurológicos ou idiopáticos.

Outras causas de zumbido do sistema para-auditivo: tuba auditiva patente (“ventania” 
ou “barulho do mar”, unilateral e sí ncrono com a respiraç ã o, importante perda de peso em 
curto espaç o de tempo), disfunç ã o da articulaç ã o temporomandibular (zumbido severo, 
plenitude aural e fl utuaç ã o do zumbido, tratar a disfunç ã o da ATM para reduzir o sintoma 
de zumbido), psicogê nica (alteração na percepç ã o, na intensidade e na repercussã o do 
zumbido na qualidade de vida do indiví duo).

Anamnese

Especifi car o zumbido, a intensidade e o desconforto, estabelecer se é uni ou bilateral, 
mono ou multitonal, constante ou intermitente, pulsá til ou nã o pulsá til e fatores de piora ou de 
melhora. Coletar a histó ria de exposiç ã o ao ruí do e o quanto o zumbido interfere na atividade 
intelectual, profi ssional e de lazer. Também é necessário interrogar a respeitohipoacusia, 
vertigem e plenitude aural. É  importante incluir na anamnese fatores psicoló gicos como 
estresse, ansiedade e depressã o.

Exame Físico

Medir PAS, FC e peso; realizar acumetria com diapasão, exame estático e dinâmico de 
equilíbrio, palpação da ATM.

Exames Complementares

Realizar avaliaç ã o audiomé trica de rotina para diagnosticar perda auditiva 
assintomá tica, com etiologia otoló gica ou não, e quantifi car o grau de perda auditiva.
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O zumbido pode ser sinal de patologia sistê mica associada, logo, deve-se solicitar 
hemograma completo, estudos da funç ã o tireoidiana, perfi l lipí dico, glicemia e VDRL. 
Exames de imagem são necessários quando houver zumbido unilateral (RM), de suspeita de 
anomalias/neoplasias do osso temporal (TC) e no zumbido pulsá til (US Doppler de caró tidas/
angiorressonâ ncia).

Tratamento medicamentoso

Deve buscar tratar a etiologia do zumbido, se não for identifi cada ou se houver falha 
terapieutica, realizar tratamento inespecífi co. Os tratamentos medicamentosos têm efi cácia 
limitada, deve-se preferir empregar a monoterapia por 30 a 60 dias, com melhora, diminuir a 
dose e prolongar por mais 30 dias, se piorar, retornar à dose inicial.

Benzodiazepí nicos: clonazepam e oxazepam. Monitorar potencial dependê ncia, utilizando 
gotas e limitando o uso a 4 meses.

 Antidepressivos: inibidores seletivos de recaptaç ã o da serotonina (ISRS) em pessoas 
com zumbido associado a distú rbios do sono ou depressã o maior.

Ginkgo biloba 761: antiagregante e modulador de fl uxo sanguí neo. Efi cá cia é  semelhante 
à  do placebo.

 Vitaminas e minerais: apesar da defi ciê ncia de zinco se relacionar à presbiacusia, a 
suplementação de zinco obteve resultados inconsistentes. Em alguns centros utilizam 
cá psulas enté ricas de á cido pangâ mico (B15), piridoxina (B6) e sulfato de zinco por 30 dias. A 
vitamina A també m pode ser utilizada na dose de 50.000 UI, duas vezes ao dia, nas refeiç õ es.

 Beta-histina: vasodilatador do sistema vertebrobasilar e da orelha interna. Indicado em 
caso de zumbido associado a sintomas vertiginosos.

Conduta proposta

Buscar a causa do zumbido e, após investigado, a fato de tranquilizar o paciente sobre 
a inexistência de malignidades já costuma reduzir o zumbido. De forma geral, ajuda se a 
pessoa consumir menos estimulantes do sistema nervoso central, como café, chá e cola; 
empregar ruído de fundo branco é outra medida que auxilia no sono dos pacientes e aumenta 
a qualidade de vida.

Devem ser referenciados casos com diagnóstico indefi nido ou duvidoso, o zumbido 
pulsátil (tratamento cirúrgico), fator para surdez condutiva e zumbido refratário ao tratamento 
clínico convencional.
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Equipe multiprofi ssional

Manejo inicial: mé dico diagnosticar a causa do zumbido e indicar o tratamento apropriado; 
fonoaudió logo realizar os testes auditivos e acompanhar o processo de reabilitaç ã o do zumbido, 
possui papel fundamental na adaptação ao aparelho de amplifi cação sonora individual.

Dor de ouvido e otite média aguda

Introdução

O sintoma dor de ouvido é recorrente na atenção básica. Muitas vezes ele é causado pela 
otite média aguda (OMA) que é uma infecção da orelha média de início abrupto que cursa com a 
presença de líquido gerado pela infl amação e febre, o tratamento nem sempre requer antibiótico. 
Outras causas comuns para dor de ouvido são as infecções das vias aéreas superiores (IVAS), 
corpo estranho, otite externa e rolha de cerume. Apesar de pouco frequentes, merecem atenção 
especial os casos de diagnóstico difícil como a paralisia de Bell, abscesso peritonsilar, disfunç ã o 
temporomandibular, colesteatoma e alteraç õ es de dentes, faringe e laringe.

O que fazer

Na APS o diagnóstico de OMA é realizado por meio dos sintomas (otalgia, febre, 
irritabilidade, congestã o nasal, vô mito) e da otoscopia. O mé dico de famí lia e comunidade 
deverá diagnosticar a causa da dor de ouvido e avaliar a necessidade de antibió tico, já  que a 
maioria dos casos regride espontaneamente apenas com analgesia. 

Anamnese

Crianças menores não são capazes de verbalizar que estão com dor de ouvido, por isso, 
deve-se atentar para situações de dor de ouvido (crianç a irritada, chorosa, deseja permanecer 
no colo em posiç ã o vertical, inapetente que esfrega ou puxa o pavilhã o auricular) posterior 
à gripe ou ao resfriado com tosse e rinorreia, outros fatores de risco são a prematuridade, 
frequentar creche, convívio com fumantes, aleitamento artifi cial.

Febre e intensidade da dor sã o elementos importantes da histó ria:

OMA leve: < 39°C + otalgia leve

OMA severa: >39°C + otalgia moderada/intensa
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Exame fí sico

Otoscopia: avaliar o abaulamento da membrana timpânica (MT) após coletar a história.

Exames complementares

A otoscopia é  sufi ciente e defi nitiva para o diagnóstico na APS. A tomografi a 
computadorizada pode ser ú til apenas para avaliar complicaç õ es como mastoidite.

Conduta proposta

Iní cio precoce de antibió tico (se <6 meses de idade) ou suporte à  dor com medidas 
nã o farmacoló gicas com observaç ã o contí nua e atenta. 

Medidas nã o farmacoló gicas

Conscientizar a família que em casos de OMA de repetição que ela precisa de cuidados 
e de afeto explícito para lidar com experiências desafi antes, por isso uma compressa morna 
e a manutenç ã o no colo sã o medidas també m de reforç o do ví nculo e de compromisso da 
atenç ã o (afeto terapêutico).

Medidas farmacoló gicas

Manejo da dor: anesté sico local em gotas ou paracetamol e ibuprofeno, por demanda. Evitar 
uso conjunto de anti-histamí nicos e antitussí genos para impedir interaç ã o medicamentosa.

Manejo da infecç ã o: iniciar antibiótico em OMA severa (otalgia moderada/intensa, 
OU Iniciar antibió tico há  mais de 48 h, OU febre > 39ºC) ou OMA bilateral nã o severa 
em crianç as de 6 a 24 meses (otalgia leve, há  menos de 48 h e temperatura < 39ºC). A 
amoxicilina é o antibiótico de primeira escolha. 

Quando referenciar

Devem ser referenciados casos em que a famí lia perceba algum tipo de dé fi cit auditivo 
posterior a episó dio de OMA e em situações nas quais já se passaram 48 a 72 horas apó s o 
início da antibioticoterapia.

A quase totalidade de OMA em crianças tem resolução espontânea em até 4 dias, 
complicaç õ es como meningite, mastoidites e reduç ã o da audição sã o raras. Como medidas 
preventivas se recomenda o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, 
menores de 6 meses devem usar a chupeta apenas para dormir, evitar tabagismo passivo e 
alterar plano de cuidados para reduzir a probabilidade de IVAS.
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Equipe multiprofi ssional

O enfermeiro da equipe deve acolher a família com criança com dor aguda ainda que 
não esteja na agenda do serviço tendo em vista que em unidades de pronto-atendimento é 
mais comum empregarem fármacos indevidamente.

A triar as crianças que serão atendidas pela otoscopia pelos sintomas iniciais e a 
expressã o de sofrimento que cuidadores expressarem. O mé dico de famí lia e comunidade 
na consulta de enfermagem pode fazer a otoscopia de apoio para verifi car a necessidade da 
avaliaç ã o mé dica.

Figura 3. Abordagem farmacológica da otite média aguda de acordo com a intensidade dos 
sinais e sintomas

Otoscopia da MT (qualquer dos sinas):
 Abaulamento leve com otalgia há < 48 h ou com eritema intenso
 Abaulamento moderado/intenso
 Otorreia de início recente não devida à otite externa

< 6 meses de 
idade ou OMA 

severa ou otalgia 
há + de 48 h

Analgesia por demanda 
+

Iniciar antibiótico

 Analgesia por demanda
 Iniciar antibiótico ou
 Oferecer observação contínua (decisão 

compartilhada), se garantido o seguimento E
 Iniciar antibiótico se não houver melhora em 

48/72 h do início dos sintomas ou
 Fornecer receita do antibiótico para ser usada 

posteriormente se não houver melhora

ANTIBIÓTICO - primeira escolha
 Amoxicilina
 75-90 mg/kg/dia (2 tomadas ao dia) ou
 45-60 mg/kg/dia (3 tomadas ao dia)

ANALGÉSICO
 Paracetamol: 10-15 mg/kg/dose a cada 4 ou 6 h
 Ibuprofeno: 5-10 mg/kg/dose a cada 6 ou 8 h

OMA bilateral 
não severa em 

crianças de 
6-24 meses

OMA unilateral 
não severa em 

crianças de 
6-24 meses

OMA unilateral 
não severa em 

crianças de 
> 24 meses < 39º

Suspeita de OMA

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Dor de garganta

Introdução

A maioria das dores de garganta tem etiologia viral e apresentarem boa evolução, 
ainda há prescrição inadequada de antibióticos. Por meio da abordagem centrada na pessoa 
somada aos dados epidemiológicos do território e à medicina baseada em evidência, o 
médico de família e comunidade é capaz de ofertar um cuidado contínuo ao paciente e 
diminuir estratégias terapêuticas inadequadas.

O que fazer

Deve-se buscar os casos que precisam de antibioticoterapia. É importante tratar a 
faringoamigdalite estreptocócica porque o tratamento adequado pode prevenir a febre 
reumática, populações vulneráveis, como os portadores de ISTs precisam ser rastreados 
para trata-los e prevenir acometimentos na faringe.

Exames complementares

O diagnóstico é essencialmente baseado na anamnese e no exame físico, mas em 
situações de:

Faringoamigdalite estreptocó cica: identifi car o EBGA pode ser identifi cado por teste 
rá pido ou por cultura (padrão ouro, mas pode atrasar o início do tratamento.

Faringoamigdalite por ví rus Epstein-Barr: suspeita de mononucleose infecciosa por EBV, 
teste rápido para anticorpos heteró fi los tipo IgM. A confi rmaç ã o diagnó stica por quadro 
clí nico caracterí stico associado à  testagem rá pida positiva e linfocitose com linfó citos 
atí picos circulantes. Em alguns casos, pode-se pesquisar anticorpos especí fi cos para 
EBV em amostra de sangue.

Faringoamigdalite por citomegaloví rus: suspeitar mononucleose infecciosa por CMV 
quando os testes para EBV sã o negativos. Anticorpos IgM sã o detectados desde 1 a 2 
semanas apó s o iní cio dos sintomas há 6 meses.

 Faringoamigdalite por infecç õ es sexualmente transmissí veis: recomendar teste de IST 
dependendo da avaliaç ã o clí nica. 

Conduta proposta

Tratar conforme a classifi cação no Escore de Centor. Quando for menor ou igual a 
1, tratamento sintomático; Escore 2 ou 3 deve realizar teste rápido para EBGA, em caso 
positivo, solicitar cultura e prescrever antibióticos em adultos. Se a pessoa apresentar 
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faringoamigdalite estreptocócica, após 24h dos antibióticos terem sido iniciados, não há 
mais transmissão de bactéria.

Recomendações

Diminuir a transmissão do vírus por meio da lavagem das mãos, uso de máscara fácil, 
desinfecção de fômites e cobrir a boca ao tossir ou espirrar.

Abaixo é apresentado o fl uxograma para avaliação da pessoa com dor de garganta.

Figura 4. Fluxograma de Avaliação da Pessoa com Dor de Garganta

Escore ≤ 0
Risco de FA 

1 a 2,5%

Teste adicional para EBGA não indicado
Antibiótico não indicado
Considerar outras causas possíveis conforme exame clínico:
 Resfriado comum
 Faringite por adenovírus, gripe 
 Herpangina
 Faringoamigdalite por EBV, CMV, herpes
 Faringite por HIV ou outras ISTs
 Alergia
 Tabagismo
 Baixa umidade do ar
 DRGE

Considerar outras causas possíveis conforme exame clínico:
 Resfriado comum
 Faringite por adenovírus, gripe 
 Herpangina
 Faringoamigdalite por CMV, herpes
 Faringite por HIV ou outras ISTs
 Alergia
 Tabagismo
 Baixa umidade do ar
 DRGE

Escore = 1
Risco de FA 

5 a 10%

Escore = 2
Risco de FA 

11 a 17%

Escore = 3
Risco de FA 

28 a 35%

Escore = 4
Risco de FA 

51 a 53%

Tratamento 
com 

antibiótico

Negativo

Negativo

Antibiótico não 
indicado. Se suspeita 

de mononucleose, 
solicitar monoteste

Tratamento com 
antibiótico

Mononucleose infecciosa 
por vírus
Epstein-Barr
Tratamento sintomático

Positivo

Positivo

Solicitar TR ou 
cultura para EBGA

Escore de Centor modifi cado (Mclsaac)
 Ausência de tosse
 Linfonodos cervicais anteriores dolorosos e aumentados
 Temperatura > 38°C
 Edema amigdaliano e exsudato
 Idade: 3 a 14 anos
  15 a 44 anos
  45 anos ou mais
                    SOMA

Pessoa com dor de garganta

PONTOS
1
1
1
1
1
0
-1

Fonte: GUSSO; LOPES, 2019.
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Rinossinusites

Introdução

As respostas infl amatórias geradas por alergias (rinite alérgica), poliposes nasossinusais 
e disfunções vasomotoras da mucosa em conjunto com infecções virais, bacterianas e 
fúngicas são denominadas rinossinusites. O diagnóstico é clínico, onde se avalia a intensidade, 
evolução e aparecimento dos sintomas. Tendo em vista que as rinossinutes virais são as 
mais comuns, na maioria das vezes o tratamento é sintomatológico. As principais causas 
são rinite alérgica e asma e os principais sintomas a congestão nasal, pruridos, espirros e 
lacrimejamento.

O que fazer?

Anamnese e exame físico

O médico de família e comunidade deve obter uma boa história clínica e se certifi car 
que o portador de rinossinusite comprende que se não trata de uma infecção bacteriana e 
sim de um processo infl amatório na mucosa do nariz e dos seios paranasais.

Rinossinusite aguda (RSA): dura até 4 semanas, é infecciosa, cursa com obstruç ã o 
nasal, rinorreia, dor ou pressã o facial, reduç ã o ou perda do olfato. Quando durar mais do 
que 10 dias, suspeitar de origem bacteriana, usualmente cursa com halitose e drenagem 
posterior de secreção mucopurulenta.

Rinossinusite crô nica (RSC): maior do que 12 semanas, multifatorial.

Rinossinusite subaguda (RSSA): entre 4 e 12 semanas, é infecciosa, cursa com obstruç ã o 
nasal, rinorreia, dor ou pressã o facial, reduç ã o ou perda do olfato.

Exames complementares

O diagnóstico é clínico e instrumentos que permitem a visualização da região nasal 
auxiliam na análise.

Tratamento

Visa aliviar os sintomas e estabelecer a abordagem em longo prazo para evitar o 
absenteísmo no trabalho e na escola. Instruir sobre a importância de se evitar o contato 
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com alérgenos (poeira domiciliar), realizar imunoterapia e lavar o nariz com solução salina. 
Há dúvidas sobre os benefícios de anti-histamínicos e corticoides no tratamento da rinite 
alérgica. Apenas os casos mais complicados devem ser tratados com antibioticoterapia.

Nos casos de resposta inefi caz ao tratamento, o médico de família e comunidade deve 
referenciar o paciente, em casos mais graves, o paciente deve ser internado em UTI.

Prognóstico e complicações

Quando houver envolvimento do SNC na RSA, o paciente deve ser imediatamente 
referenciado. Os quadros de rinossinusite complicados são a minoria, geralmente há boa 
resposta ao tratamento.

Equipe multiprofi ssional

É capaz de realizar atividades preventivas como a abordagem sobre a cessação do 
tabagismo e realização de vacinação.

Bibliografi a

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, 
2388 p.
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Apresentação

O diabetes é uma doença metabólica muito comum no dia a dia do médico de família. 
Talvez por este motivo seja um assunto obrigatório em toda prova de título de especialista em 
Medicina de Família. Vamos trabalhar, neste texto, sobre a abordagem do diabetes focando 
o currículo baseado em evidências: 

1. Identifi car a população de risco para o diabetes;

2. Manejar adequadamente o diabetes;

3. Manejar complicações agudas do diabetes;

4. Manejar corretamente insulinoterapia;

5. Fazer uso racional dos exames laboratoriais no diabetes;

6. Saber solicitar ou realizar o rastreio para as complicações mais comuns do diabetes 
(retinopatia, nefropatia, neuropatia e arteriopatia);

7. Fazer abordagem educacional e nutricional para pacientes diabéticos.

Vamos utilizar como texto base os livros que estão na bibliografi a do concurso: 
“Tratado de Medicina de Família e Comunidade” do Professor Gustavo Gusso e “Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências” do Professor Bruce 
Duncan, e recomendamos a leitura dos capítulos correspondentes nestes livros. Esta apostila 
sistematiza o conhecimento presente nestes livros de forma a facilitar a memorização dos 
assuntos vinculados às competências essenciais para o sucesso na prova. 

O autor. 
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1. Conceito

Duncan(2013), defi ne o termo “Diabetes Mellitus” como:

Distúrbio metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia 
e alterações no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de 
defeitos da secreção e/ou da ação da insulina.

A classifi cação da OMS e pela Associação Americana de Diabetes, recomendada pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes, divide o diabetes em quatro classes clínicas: DM tipo 1, DM 
tipo 2, DM gestacional e outros tipos. Também existe a condição chamada de pré diabetes 
(glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída). 

Está entre os 5 principais problemas manejados pelo médico de família, sendo assunto 
obrigatório para a prova e para a vida. 

2. Competência: identifi car população em risco para diabetes

É muito importante, para gastar bem os recursos da saúde, saber avaliar quem e 
quando fazer rastreamento em pessoas assintomáticas. Ambos os textos do Gusso e do 
Duncan falam sobre a aplicação do questionário FINDRISC como um método de seleção de 
pacientes que devem realizar um teste glicêmico (se ≥12). 

Figura 1. Fluxograma para identifi cação e tratamento de pessoas em alto risco de desenvolver 
diabetes

Aplicar intervenções para mudanças de estilo de vida

Repetir em 
3 a 5 anos

Repetir em 
1 a 3 anos

Tratar 
diabetes

Aplicar 
FINDRISC

Exame 
glicêmico (p. 
ex., glicemia 

de jejum)

< 12

≥ 12 Jejum: ≥ 126 mg/dL
2 h: ≥ 200 mg/dL

HbA1c: > 6,5%
Diabetes

Jejum: 110 a 125 mg/dL
2 h: 140 a 199 mg/dL

HbA1c: 5,7 a 6,4%
Glicemia alterada

Jejum: < 110 mg/dL
2 h: < 140 mg/dL

HbA1c: < 5,7
Detecção 
negativa

Pessoas sem anormalidade glicêmica conhecida

Fonte: Livro Duncan

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



5

Figura 2. O questionário FINDRISC

Questão Resposta Pontos

Idade (anos)

<45
45 a 54
55 a 64
>65

0
2
3
4

Índice de massa corporal (kg/m2)
<25
25 a 30
>30

0
1
3

Circunferência abdominal (cm)

Homens
<94
94 a <102
>102

Mulheres
<80
80 a <88
>88

0
3
4

Pratica atividade física por, no mínimo, 
30 minutos diariamente?

Sim
Não

0
2

Com que frequência come verduras e/ou 
frutas?

Come todo dia
Não come todo dia

0
1

Toma alguma medicação para hipertensão 
regularmente?

Não
Sim

0
1

Já teve glicose alta no sangue (em exames de 
rotina, durante alguma doença ou durante a 
gravidez?

Não
Sim

0
5

Algum se seus familiares tem diabetes melito 
tipo 1 ou 2?

Não
Sim: avós, tios, primos
Sim, pais, irmãos ou fi lhos

0
3
5

Pontuação total

Risco de desenvolver diabetes melito em 10 anos Pontuação do 
teste

Baixo: estima que 1 de cada 100 pessoas desenvolverá a doença <7

Leve a moderado: estima que 1 de 25 pessoas desenvolverá a doença 7 a 11

Moderado: estima que 1 de cada 6 pessoas desenvolverá a doença 12 a 14

Alto: estima que 1 de cada 3 pessoas desenvolverá a doença 15 a 20

Muito alto: estima que 1 de cada 2 pessoas desenvolverá a doença >20

Fonte: Livro Duncan. Adaptada de Marinho.
Gusso (2019), baseado em critérios de rastreamento da American Diabetes Association, também 
recomenda a suspeita de diabetes em adultos assintomáticos nas seguintes situações: [1]
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1. Excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2) junto com um dos seguintes fatores de risco:

a) História de pai ou mãe com diabetes

b) Hipertensão arterial 

c) História de diabetes gestacional ou recém nascido com mais de 4,0 kg

d) Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dl) ou colesterol HDL baixo (<35 mg/dl)

e) Exame prévio de HbA1c ≥ 5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum 
alterada

f) Obesidade severa, acantose nigricans

g) Síndrome dos ovários policísticos

h) História de doença cardiovascular

i) Inatividade física 

2. Idade ≥ 45 anos

3. Risco cardiovascular moderado 

Em caso de rastreamento negativo, deve-se repetir os testes a cada 3 a 5 
anos. Casos prévios de diabetes gestacional, bem como resultados prévios alterados 
(HbA1c ≥ 5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada) devem ser 

repetidos mais frequentemente. 

3. Competência: uso de exames glicemia, Hb glicosilada, 
cetonúria, proteinúria, perfi l lipídico.

O uso dos exames de glicemia e Hb glicosilada por ser para fi ns de diagnóstico ou 
acompanhamento do diabetes. 

DIAGNÓSTICO: para o diagnóstico de diabetes, existem 4 exames que podem ser 
utilizados, de acordo com a disponibilidade local: glicemia de jejum, teste oral de tolerância 
à glicose (glicemia 2 horas pós 75 gramas de dextrosol), hb glicosilada e glicemia casual 
(associada a sintomas clássicos). A tabela abaixo mostra os critérios para diagnóstico de pré 
diabetes (glicemia de jejum alterada e/ou tolerância à glicose diminuída) e diabetes. 
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Tabela 1. Sintomas = poliúria, polifagia, polidipsia, emagrecimento. O diagnótico deve ser 
sempre confi rmado por coleta de nova amostra em outro dia. GJ = glicemia de jejum alterada. 
TOTG = teste oral de tolerância à glicose. Feito 2 horas após 75 gramas de dextrosol. 

Categoria Glicemia jejum TOTG Glicemia casual Hb Glicosilada

Normal < 100 < 140 < 5,7

GJA 100 – 125

TOTG 140 – 199

DM ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 + 
SINTOMAS ≥ 6,5%

Fonte: Gusso (2019).

É importante repetir o exame em outro dia e orientar o paciente a não modifi car sua 
dieta para evitar mascaramento do quadro. 

ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO: Gusso (2019), traz uma tabela sobre as 
metas do tratamento do diabetes melito. A glicemia de jejum deve estar em até 130 mg/dl 
e a Hb glicosilada será de 7,0% em adultos, ou de 7,5 a 8,5% em crianças, adolescentes, 
idosos, dependendo do estado de saúde. 

Tabela 2. Metas para o tratamento do diabetes melito em adultos

Exame

Gj (mg/dL) Normoglicemia até 130 mg/dL

Glicemia pré-prandial
Glicemia pós-prandial (mg/dL) 
dosada 2 horas após a refeição 
habitual

Normoglicemia até 130 mg/dL
Menor do que 160, sendo aceitável até 180 mg/dL

HbA1c ≤ 7,0% em adultos
7,5-8,5% em crianças, adolescentes, idosos, 
dependendo do estado de saúde

CT < 200

HDL > 40
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Exame

LDL 
Colesterol não HDL*

< 100 (risco baixo e intermediário) e < 70 (alto risco)
< 130 (risco baixo e intermediário) e < 100 (alto risco)
* Utilizado como referência preferencial quando 
os triglicérides estiverem > 300 mg/dL, devido à 
impressão do cálculo do LDL

Triglicérides < 150

IMC (Kg/m2) 20-25

PA (mmHg) < 130/80

IMC, Índice de massa corporal; Gj, glicemia de jejum; HbA1c, hemoglobina glicada; PA, pressão arterial; CT, 
colesterol total; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade.

Fonte: American Diabetes Association2 e Sociedade Brasileira de Diabetes3. Gusso

Iremos tratar da cetonúria no item 5 que trata do manejo de complicações agudas. 
Proteínuria será tratada no item 8 desta apostila. O perfi l lipídico será tratado na apostila 
sobre dislipidemia.

4. Competência: Manejar adequadamente o diabetes

DIFERENCIAR ENTRE DIABETES 1 E 2: O primeiro passo para manejar adequadamente 
o diabetes é saber diferenciar entre o diabetes de tipo 1 e o de tipo 2. O diabetes de tipo 1 é 
normalmente de início abrupto, com sintomas clássicos (os 4 Ps1), acometendo  crianças 
e adolescentes sem obesidade com hiperglicemia acentuada que evolui rapidamente para 
cetoacidose, especialmente em casos de infecção ou estresse. Quando ocorre em jovens 
com menos de 25 anos com forte história familiar em, pelo menos, duas gerações, suspeita-
se de MODY (maturity onset diabetes of the Young). 

A marca do diabetes tipo 1 é a hiperglicemia grave com cetoacidose acometendo 
crianças e adolescentes sem relação com obesidade. 

O diabetes tipo 2 é mais lento e com sintomas mais leves. Ocorre em adultos com 
excesso de peso e história familiar de diabetes tipo 2. Enquanto o diabetes tipo 1 é tratado 

1 Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso
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com insulina de forma intensiva, o tipo 2 tem um tratamento escalonado. Casos de diabetes 
tipo 2 que evoluem rapidamente para necessidade de insulina levantam a suspeita de tratar-
se de LADA (latente autoimune diabetes of the adult). 

Quando a diferenciação entre o diabetes tipo 1 e tipo 2 deixar dúvidas, de acordo com 
a realidade local, podem ser solicitados níveis de anticorpos anti-GAD e avaliação da reserva 
de insulina pancreática por meio da medida de peptídeo C plasmático. 

A dosagem de anticorpos anti-GAD e peptídeo C plasmático devem ser solicitados 
apenas quando houver dúvida se o paciente tem diabetes tipo 1 e 2

Identifi cado o tipo de diabetes, deve-se decidir com a participação do paciente sobre o 
grau de controle para a prevenção de complicações micro e macrovasculares. Lembrando que 
o diabetes tipo 1 é tratado com insulinização desde o diagnóstico e o diabetes 2 normalmente 
com dieta, atividade física e, se necessário, com medicamentos. 

O controle do diabetes exige a participação do paciente pois envolve dieta, atividade 
física e o uso de medicamentos.

MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA (GLICOSÍMETRO): indicada para todos os pacientes 
com diabetes tipo 1, e nos com diabetes tipo 2 que usam insulina em múltiplas doses, três 
ou mais vezes ao dia. Nos pacientes que apresentam níveis glicêmicos pré prandiais dentro 
da meta, mas mantém Hb glicosilada elevada, deve-se monitorar 2 horas após as refeições. 
Lembrar que pacientes com diabetes tipo 2 que usam apenas medicamentos orais, a 
monitorização da glicemia capilar não é recomendada rotineiramente. 

TRATAMENTO: o diabetes tipo 1 é tratado com esquema intensivo de insulina (3 a 
4 doses de insulina/dia, ajustadas por glicemias capilares). Pela sua complexidade, esses 
casos devem ser acompanhados por especialistas. Assim, os livros textos tratam do manejo 
do diabetes tipo 2, cuja terapia de primeira escolha é baseada em mudanças de estilo de vida 
– MEV (dieta, atividade física, abordagem do uso de álcool, cigarro e outras drogas). 

A terapia de primeira escolha do diabetes tipo 2 é a mudança de estilo de vida 
(dieta, atividade física, abordagem do uso de álcool, cigarro e outras drogas) por 1 
a 3 meses. 

Se não se observar o alcance das metas de 1 a 3 meses, deve-se iniciar a metformina, 
mantendo as medidas não farmacológicas. A metformina é a primeira linha de tratamento 
farmacológico por ser um medicamento seguro a longo prazo, sem ação no ganho de peso, 
que não causa hipoglicemias e tem boa ação para evitar eventos macrovasculares. 

Defi ciência de vitamina B12 vem sendo associada ao uso de metformina
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Lembre-se que não há ainda evidências que a metformina reduza eventos 
microvasculares. Deve-se iniciar o tratamento com doses baixas (1/2 comp 850 mg ou 1 
comp 500 mg uma vez ao dia) após a alimentação e ir aumentando gradualmente uma vez 
por semana até alcançar a dose necessária para o controle glicêmico (dose máxima 2.550 
mg ). Tal estratégia objetiva a redução dos efeitos colaterais que são frequentes (até 30% dos 
pacientes): náusea, diarreia e dor abdominal. Outra alternativa, é o uso da forma de liberação 
lenta (glifage XR) que está associada a menos efeitos colaterais e maior aderência. 

O uso de metformina é contraindicado em condições de risco de acidose láctica 
(insufi ciência cardíaca grave, insufi ciência hepática, infecções graves). 

O uso de metformina é contraindicado em condições de risco de acidose láctica 
(insufi ciência cardíaca grave, insufi ciência hepática, infecções graves) e em 
pacientes com insufi ciência renal (TFG <30 ml/min/1,73 m2)

Caso não se observe o controle após 3 a 6 meses com dose máxima de metformina, 
deve-se associar uma segunda medicação oral que pode ser sulfoniluréia, tiazolidinedionas 
(pioglitazona), glinidinas (repaglinida, nateglinida), inibidores de alfaglicosidase intestinal 
(acarbose), análogos do GLP1 ou inibidores da dipeptidil peptidase IV (vildagliptina, 
sitagliptina, saxagliptina). A efi cácia destas opções é similar em relação à redução da Hb 
glicosilada e a escolha por sulfoniluréias tem sido feito com base no seu baixo custo e 
longa experiência de uso. 

Novamente, se não for alcançado o controle após 3 a 6 meses de duas medicações 
orais, deve ser considerada uma terceira medicação. Nesta etapa, pode-se utilizar uma insulina 
de ação intermediária (NPH) ou longa (glargina ou detemir), inibidores da alfaglicosidade 
intestinal, tiazolidinedionas, análogos do GLP1 ou inibidores de o DPP IV. Como todos estes 
medicamentos tem efi cácia semelhante, recomenda-se o uso de insulina NPH devido à longa 
experiência e seu baixo custo, mantendo-se a metformina e as sulfoniluréias. (ver item 6 - 
competência de manejar adequadamente a insulinoterapia).
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Figura 2. Fluxograma do tratamento do paciente com diabetes tipo 2.

Monitoramento

3 meses

3 a 6 meses

3 a 6 meses

3 a 6 meses

3 a 6 meses

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Paciente com 
diabetes tipo 2*

Insulinização intensiva (NPH + regular)

Mudanças intensivas de estilo de vida

Associar metformina‡

Associar sulfonilureia

Associar insulina NPH dose única ao deitar§

Associar insulina NPH pela manhã||

Meta 
atingida†

Meta 
atingida†

Meta 
atingida†

Meta 
atingida†

Meta 
atingida†

* Pacientes com sintomas importantes de descompensação ou hiperglicemia grave (>300mg/dl) não 
seguem este fl uxograma e devem ser avaliados individualmente: podem requerer pronto atendimento 
para insulinação intensiva. Fonte:  DUNCAN
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Exame físico: deve ser completo procurando complicações macro e microvasculares, 
além de neuropatias. O exame dos pés é fundamental e utiliza monofi lamento e diapasão, 
palpação de pulsos, procura de calosidades e/ou feridas. 

Tabela 3. Metas para tratamento do diabetes melito em adultos

Exame

Gj (mg/dL) Normoglicemia até 130 mg/dL

Glicemia pré-prandial
Glicemia pós-prandial (mg/dL) 
dosada 2 horas após a refeição 
habitual

Normoglicemia até 130 mg/dL
Menor do que 160, sendo aceitável até 180 mg/dL

HbA1c ≤ 7,0% em adultos
7,5-8,5% em crianças, adolescentes, idosos, 
dependendo do estado de saúde

CT < 200

HDL > 40

LDL 
Colesterol não HDL*

< 100 (risco baixo e intermediário) e < 70 (alto risco)
< 130 (risco baixo e intermediário) e < 100 (alto risco)
* Utilizado como referência preferencial quando 
os triglicérides estiverem > 300 mg/dL, devido à 
impressão do cálculo do LDL

Triglicérides < 150

IMC (Kg/m2) 20-25

PA (mmHg) < 130/80

IMC, Índice de massa corporal; Gj, glicemia de jejum; HbA1c, hemoglobina glicada; PA, pressão arterial; CT, 
colesterol total; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade.

Fonte: Gusso (2019).

 Imunização: vírus infl uenza anualmente e pneumococos (dose única se >65 anos, repetir 
se <65 anos ou comorbidades). 
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5. Co mpetência: Manejar Complicações Agudas do Diabetes

As complicações agudas citadas em Duncan (2013), são a cetoacidose, a síndrome 
hiperosmolar hiperglicêmica e a hipoglicemia. A cetoacidose diabética é comum no diabetes 
tipo 1, às vezes é como o caso abre, e raro no tipo 2 (mas pode ocorrer em situações como 
infarto, AVC ou infecção grave. Em caso de diabético tipo 1 com quadro de cetoacidose, a 
não aderência ao tratamento é uma possibilidade, além de uso de drogas hiperglicêmicas e 
infecções. 

O diagnóstico da cetoacidose inclui glicemia acima de 250 mg/dl associado a sintomas 
clínicos como poliúria, polidipsia, enurese, hálito cetônico, cansaço, turvação visual, enjôos/
vômitos, dores abdominais, desidratação, hiperventilação e até alterações do estado mental 
(coma). Apresenta cetonemia e acidose metabólica (pH < 7,3 e bicarbonato <15 mEq/l). 
Diante deste quadro, os livros texto recomendam encaminhar para serviço de urgência2.

A cetonúria deve ser aferida em pacientes com diabetes tipo 1, caso a glicemia seja 
maior que 300 mg/dl e sintomas de cetose ou estresse agudo. Não há indicação de seu uso 
em diabéticos do tipo 2. 

Complicações agudas como cetoacidose e síndrome hiperosmolar não cetótica 
exigem encaminhamento para atendimento em unidade de emergência. 

Em relação à síndrome hiperosmolar não cetótica, o quadro apresenta hiperglicemia 
grave (>600 a 800 mg/dl) acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, sem 
cetose. Ocorre apenas no diabetes tipo 2 porque a presença de insulina residual previne a 
cetogênese. 

Em relação à hipoglicemia3, podem apresentar sintomas adrenérgicos (taquicardia, 
tremores, sudorese e palidez cutânea) ou neuroglicopênicos (alterações do sensório até 
convulsões ou coma). O paciente, seus familiares, amigos, professores, colegas de trabalho 
devem saber identifi car os sintomas de hipoglicemia e o tratamento iniciado preferencialmente 

2 Os livros Duncan e do Gusso falam apenas em encaminhar paciente com cetoacidose para unidade de 
urgência. Porém, na vida prática, deve-se conseguir acesso venoso e iniciar a hidratação venosa e oxi-
gênio, se indicado, enquanto se aguarda a chegada da ambulância. Não iniciar insulina regular antes da 
dosagem de K!

3 Os livros do Gusso  defi ne um valor para se falar em hipoglicemia como abaixo de 70 mg/dl. A Sociedade 
Brasileira de Diabetes diz: “a hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no 
sangue, geralmente abaixo de 70 mg/dl. É importante não considerar apenas este número – o médico 
deverá dizer quis são níveis muito baixos para você”. Disponível em: https://www.diabetes.org.br/publico/
diabetes/hipoglicemia. Acesso: 06/11/2019
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enquanto a pessoa está acordada e em condições de engolir. Utiliza-se 10 a 20 gramas de 
carboidrato de absorção rápida (tabletes de glicose, um copo de suco ou de refrigerante 
comum, ou água com uma colher de sopa de açúcar). Pode-se repetir em 10 a 15 minutos, 
se necessário. Após recuperação, deve-se antecipar o horário da refeição. Caso não se 
identifi que a causa (por exemplo, ter “pulado” uma refeição, deve-se ajustar a dose de insulina 
reduzindo 4U ou 10 a 20%. Caso o paciente com hipoglicemia chegue ao PSF sem condições 
de ingerir, deve-se administrar glucagon ou 20 ml de glicose a 50% e manter veia com glicose 
a 10% até recuperar totalmente a consciência ou glicemia > 60 mg/dl; 

6. Competência: Manejar Adequadamente a Insulinoterapia

Se o controle metabólico não for alcançado após uso de metformina com sulfoniluréia 
por três a seis meses, deve ser considerada uma terceira medicação. Paciente com 
hiperglicemia grave (>300 mg/dl), especialmente se com perda de peso, cetonúria ou 
cetonemia, devem iniciar esquema de insulina logo após o diagnóstico. Os demais casos de 
diabetes 2 utilizarão insulina se não alcançarem o controle após uso de medicações orais 
como mencionado no tópico 4. 

Há diferenças na conduta proposta no livro do Gusso (2019) e Duncan(2013). Veja 
abaixo: 

Gusso: Inicia-se com insulina NPH noturna na dose de 10 UI ou 0,1 a 0,2 UI/kg (para 
os mais obesos) devendo ser ajustada pelo aumento de 2 ou 4 UI ou 10-15% conforme 
média de três glicemias capilares de jejum consecutivas, por 1 a 2 semanas até atingir 
a meta. A titulação deve ser feita pela GJ. Caso persista a hiperglicemia pós prandial, 
utiliza-se o esquema basal-plus, que consiste na aplicação de insulina de duração longa ou 
intermediária, associada à dose de insulina regular, ou análoga de curta duração na principal 
refeição do dia. Quando a hiperglicemia pós prandial ocorre após mais de uma refeição, 
o esquema basal-plus deve ser ampliado para incluir uma segunda dose de insulina ou 
análogo de curta duração ou pré mistura. Não havendo resposta adequada, recomenda-se 
a insulinização plena, com duas doses de insulina NPH associada a três doses de insulina 
rápida ou de análogo de curta duração. 

Duncan: iniciar com 0,2 UI/kg/dia e realizar glicemia capilar em jejum uma vez por 
semana no serviço de saúde. Fazer ajustes semanais: aumentar 2 UI/semana se glicemia 
capilar>130 mg/dl ou diminuir 4 UI/semana se glicemia capilar < 70mg/dl. Se glicemia de 
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jejum adequada e Hb glicosilada acima da meta, iniciar com 10 UI de insulina NPH pela 
manhã e realizar glicemia capilar também no fi nal da tarde uma vez por semana; fazer ajustes 
semanais: aumentar 2 UI/semana se glicemia capilar>180 mg/dl no fi nal da tarde ou diminuir 
4 UI/semana se glicemia capilar < 70 mg/dl, no mesmo horário. 

Recomendações para aplicação de insulina: 

 Armazenamento: em ambiente refrigerado antes do uso, podendo ser mantido em 
temperatura ambiente quando em uso, e perde a validade em um mês após aberto. 

 Seringas e agulhas: são descartáveis, mas podem ser reutilizadas pelo próprio paciente. 
A agulha deve ser trocada quando começa a causar desconforto na aplicação. 

 Preparação: lavar as mãos antes de iniciar a preparação da injeção. O frasco de insulina 
NPH deve ser rolado gentilmente entre 10 e 20 vezes antes de aspirar seu conteúdo. 

 Local de aplicação: não precisa ser limpo com 
álcool, deve ser pinçado entre dois dedos e a 
agulha deve ser introduzida completamente, 
em ângulo de 90 graus, na maioria dos 
pacientes. Em crianças e indivíduos magros, 
podem-se utilizar agulhas mais curtas ou 
ângulo de 45 graus. Não é necessário puxar 
o êmbolo para verifi car a presença de sangue. 
É importante mudar sistematicamente o local 
de aplicação de insulina de modo a manter 
uma distância mínima de 1,5 cm entre cada 
injeção. Deve-se evitar a aplicação no mesmo 
local em menos de 15 a 20 dias para prevenir 
a lipodistrofi a. 

7. Competência: Fazer uso Racional dos Exames Laboratoriais

Os exames de glicemia de jejum e pós prandial medem a glicemia no momento em que 
são realizados, enquanto a Hb glicosilada revela a glicemia média nos últimos 2 a 4 meses. 
Durante o período até o controle, a glicemia de jejum e a Hb glicosilada devem ser pedidas a 
cada 3 meses até que se alcance as metas de controle. É importante lembrar que o controle 
do diabetes envolve, além do controle glicêmico, o pressórico, o peso e o perfi l lipídico. Com 

CURIOSIDADE

O Caderno de Atenção Básica 
(CAB) 16 de 2006 informava que o 
tratamento com insulina em dose 
única noturna seria até a dose de 30 
UI/noite. Acima deste valor, a dose 
deveria ser fracionada (insulinização 
plena). O CAB 36 de 2013, os livros 
textos do Gusso e do Duncan não 
trazem essa recomendação.
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o controle, o acompanhamento com Hb glicosilada pode ser feito a cada 6 meses, o perfi l 
lipídico anualmente, além da função renal (com EAS, taxa de fi ltração glomerular, pesquisa de 
microalbuminúria) e fundo de olho. Sobre o fundo de olho, é bom lembrar que deve ser feito 
5 anos após o diagnóstico do DM1 e a partir do diagnóstico do DM2. 

8. Competência: Saber solicitar ou realizar o rastreio para 
as complicações mais comuns do diabetes (retinopatia, 
nefropatia, neuropatia e arteriopatia)

Para rastreio de retinopatia, indica-se avaliação com oftalmologista ANUAL.

Para rastreio de nefropatia, deve-se realizar clearance de creatinina (pode ser calculado 
com a fórmula CKD-EPI) e microalbuminúria ou relação albumina creatinina ANUAL.

Para rastreio de neuropatia e arteriopatia, indica-se o exame dos pés (monofi lamento, 
diapasão, feridas, pulsos e onicomicose) ANUAL. 

Em relação a exames para risco de coronariopatia, o livro do Duncan fala que atualmente 
não há benefício do rastreamento adicional em pacientes assintomáticos com ECG normal. 
Então, avaliações adicionais só estariam indicados em pacientes com sintomas cardíacos 
típicos ou atípicos e naqueles com ECG de repouso alterado. 

9. Competência: Fazer abordagem educacional e nutricional 
para pacientes diabéticos 

A abordagem educacional é muito importante para a adesão do paciente ao tratamento. 
Ele deve conhecer a sua doença. Para isso, pode-se lançar mão de grupos operativos, folders 
ou outras formas de educação do adulto. É muito importante envolver o paciente na sua 
mudança de estilo de vida, respeitando seus desejos e suas possibilidades. Prescrever uma 
dieta que o usuário não terá condições de comprar leva à não adesão ao tratamento. Deve-se 
optar pela distribuição das refeições ao longo do dia realizando três refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e dois lanches saudáveis. Carboidratos devem ser consumidos diariamente 
e estar presente nas refeições principais, mas dando preferencia sempre para grãos integrais 
e alimentos naturais ou minimamente processados. 
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Em relação à frutas, o livro do Duncan recomenda a ingestão mínima de 400 gramas 
de frutas, verduras e legumes por dia (excluindo batatas e outras raízes/tubérculos) para a 
prevenção de doenças crônicas. Em relação ao leite, deve-se preferir a ingestão de leite e 
derivados com redução de gordura (desnatado). Sobre gorduras, Duncan(2013), recomenda 
que sempre que possível deve ser retirada toda gordura visível dos alimentos e dar preferencia 
para ingestão de gorduras insaturadas. Deve-se evitar o uso de alimentos altamente 
processados. 

Em relação à atividade física, Gusso(2019) orienta exercício físico por mais de 150 
minutos semanais de intensidade moderada a vigorosa, de preferência combinando 
exercícios aeróbicos e de resistência. É preciso estar atento naqueles que utilizam insulina 
sobre os riscos da hipoglicemia. 
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Apresentação

A obesidade é um grave problema de saúde pública muito comum nos consultórios dos 
médicos de família e comunidade. Aprender a classifi car e tratar pacientes com obesidade 
e dislipidemia é fundamental no dia a dia e na prova. Nesta apostila, vamos trabalhar as 
habilidades essenciais previstas no edital do concurso para obtenção de título de especialista 
em Medicina de Família:

 Abordagem educacional e nutricional para pacientes obesos e com doenças metabólicas

 Uso correto de índice de massa corpórea, tabelas peso/altura, prega cutânea e medida da 
cintura abdominal

 Avaliar corretamente indicações para cirurgia bariátrica 

Vamos utilizar como texto base os livros que estão na bibliografi a do concurso: 
“Tratado de Medicina de Família e Comunidade” do Professor Gustavo Gusso e “Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências” do Professor Bruce 
Duncan, e recomendamos a leitura dos capítulos correspondentes nestes livros. Esta apostila 
sistematiza o conhecimento presente nestes livros de forma a facilitar a memorização dos 
assuntos vinculados às competências essenciais para o sucesso na prova. 

O autor. 
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OBESIDADE

1. Conceito 

O livro do Gusso defi ne obesidade como “acúmulo excessivo de gordura corporal 
causada pelo balanço energético positivo, isto é, a ingestão calórica excede o gasto calórico”. 

2. Competência: Uso correto de índice de massa corpórea, 
tabelas peso/altura, prega cutânea e medida da cintura 
abdominal

A obesidade pode ser classifi cada de acordo com o índice de massa corporal (IMC) e 
o aumento do IMC está relacionado a fatores de risco à saúde. O livro do Duncan diz que o 
peso e a altura podem ser obtidos com uso de roupas leves e sem sapatos. 

Tabela 1.

IMC Classifi cação

<18,5 Baixo peso

   18,5 – 24,9 Saudável

   25 – 29,9 Sobrepeso

    30 – 34,9 Obesidade I

   35 – 39,9 Obesidade II

≥ 40 Obesidade III

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Adaptado pelo autor.
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Figura 1. Peso/altura - Determinação do IMC a partir do peso e da altura. 

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Adaptado pelo autor.

Não há tabela peso e altura descrita nos livros do Duncan e Gusso. 

Em relação à utilização da prega cutânea na avaliação da obesidade, o livro do Gusso 
não fala nada a respeito. No livro do Duncan, no capítulo de trata de problemas comuns de 
saúde na adolescência, é mencionado que a avaliação de obesidade na adolescência é avaliada 
pela antropometria, utilizando o índice peso/altura (P/A) e o IMC (P/A2), complementado pela 
prega cutânea subescapular (PCSE) e prega cutânea tricipital (PCT). Tal cuidado se deve ao 
fato de o aumento do IMC poder ser causado por massa muscular, como ocorre nos atletas, 
motivo pelo qual é necessária a utilização das pregas que refl etem mudança da gordura 
subcutânea. Em relação a avaliação de obesidade em crianças e adolescentes, o livro do 
Gusso diz que o limite de normalidade é estabelecido por curvas de percentil do IMC, nos 
quais o sobrepeso corresponde ao IMC entre 85 e 95% para faixa etária e sexo, e a obesidade 
corresponde ao valor acima de 95%. 

Em relação à circunferência abdominal, sua medida consiste em colocar uma fi ta 
métrica paralela ao solo, na altura do ponto médio entre a crista ilíaca e a borda inferior da 
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última costela, com o cuidado de não virar a fi ta. A leitura é feita na circunferência real, sem 
fi car solta nem apertada. Pode-se optar por medir a cintura na crista ilíaca. 

Circunferência abdominal:

Homem: normal < 94 cm; aumentada 94 – 102 cm; muito aumentada > 102 cm. 

Mulher: normal < 80 cm ; aumentada 80 – 88 cm; muito aumentada > 88 cm

3. Competência: Abordagem educacional e nutricional para 
pacientes obesos e com doenças metabólicas

Há vários tipos de dieta disponíveis e devem ser individualizadas, o mais importante é 
que o balanço energético seja negativo e seja mantido pelo tempo necessário para alcançar 
o objetivo desejado (ou seja, o mais importante está na adesão à dieta). Uma das formas de 
fazer isso é reduzir o consumo de carboidratos e gorduras de forma moderada. Em relação 
à dieta rica em gordura e pobre em carboidrato, se por período prolongado, poderá levar 
à defi ciência de micronutrientes. A dieta balanceada tem a vantagem de ter maior opção 
de substituição dos alimentos, não levando à defi ciência de micronutrientes e podendo ser 
seguida por tempo prolongado. As dietas pobres em gorduras e ricas em vegetais podem 
causar defi ciência de vitaminas B12, E e zinco. O livro do Gusso também fala sobre a 
possibilidade de substituir refeições por shakes, barras de cereais ou sopas, com resultados 
interessantes para perda de peso inicial ou quando o objetivo é redução de pouco peso. Não 
tem evidência no longo prazo. 

O livro do Duncan orienta que o cálculo do défi cit calórico e a dieta devem ser orientados 
por nutricionista. Caso não haja esta possibilidade, deve-se utilizar o registro alimentar e as 
recomendações restritivas conforme tabela abaixo: 
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Tabela 2. Diário alimentar

Dia da 
semana/data Hora Comida Quantidade 

(Descrição)
Calorias 

(kcal) Observações

Quinta-feira 
25/08

Alimentos 
ingeridos 6:30 Pão integral 2 fatias (25 g) 125

Passei margarina 
(1 colher de sopa, 
100 kcal)

Café com leite 
desnatado ½ xícara 45

Suco de laranja 1 copo (200 mL) 120

10:00 Maçã 1 65

12:00 Arroz 5 colheres 220

Feijão 2 conchas 270

Brócolis picado 5 colheres 22 Comi fritura 

Peito de frango 180 g 217 Assado 

Banana 1 80

15:30 Castanhas 5 45 Castanhas de caju 

19:00 Pão branco pequeno 1 135

Queijo 2 fatias (20 g) 175

Mortadela 2 fatias (20 g) 100

Tomate, alface 

22:00 Café com leite 
desnatado ½ xícara 45

Fiquei com ânsia 
de comer biscoito 
de chocolate (mais 
ou menos 300 kcal)

Total diário: 
1;664

Total aproximado 
com os 
acréscimos: 2.200 
kcal

Atividade física 
realizada 15:00 Caminhada rápida 15 mim

17:30 Caminhada rápida 15 mim 

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Adaptado pelo autor.
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Figura 2. Dieta pemagrecimento (aproximadamente 1.700 cal)

Nome: Data:

1. Evitar os seguintes alimentos:

a) Açúcar, doces em geral, mel, refrigerantes, sorvetes, balas, bombons, bolachas, 
biscoitos, etc.. 

b) Maioneses, banha, nata, toicinho, óleo de coco, manteiga.

c) Frituras em geral

d) Carne gorda, pele de galinha, carne de porco e embutidos.

2 Ingerir à vontade os seguintes vegetais crus, em conserva, cozidos ou refogados, 
desde que com pouca gordura ou farinha no seu preparo.

a)  Folhas verdes, tomates, pimentão, brócolis, couve-fl or, vagem, rabanete, aspargo, 
salsão,

b)  Abóbora, moranga, chuchu, berinjela, cenoura, beterraba, milho.

c)  Água, chá, café sem açúcar

3. Ingerir os seguintes alimentos nas quantidades indicadas:

150 cal a)  Carne magra (150 g por dia): peixe, aves

370 cal b)  Frutas (5 porções por dia)

180 cal c)  Leite ou coalhada (2 copos por dia)

120 cal d)  Queijo magro (30 g ou 2 fatias fi nas por dia)

70 cal e)  Ovo (1 a 7 por semana)

270 cal f)  Pão (2 fatias e um pãozinho francês por dia)

300 cal g)  Arroz, feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha (2 conchas ou 10 colheres/dia)

120 cal h)  Batata, massa, polenta, aipim (4 colheres/dia)

140 cal i)  Azeite, margarina, etc. (2 colheres de chá) 

4. Preferir

a) Limão, vinagre, pimenta, cravo, canela e ervas, cheiro-verde, cebolinha, sálvia, 
alecrim e louro, para reduzir o sal e a gordura animal  

b)  Água ou chá sem açúcar em vez de refrigerantes
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c)  Alimentos ricos em fi bras como feijão, ervilha, pão integral, passas de uvas, aveia, 
farelo de trigo, grão-de-bico, linhaça moída

d)  Alimentos crus ou pouco processados 

e)  Iogurtes, ricota e requeijão magros 

f)  Óleos de canola, oliva e soja (monoinsaturados e poli-insaturados) em vez de 
banha e manteiga 

g)  Peixe ou outra carne branca em vez de carne vermelha e carnes processados

h) Fazer três refeições principais e dois a três lanches saudáveis intermediários

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Adaptado pelo autor.

Em relação à parte educacional, o livro do Gusso fala sobre terapia comportamental 
que abrange:

Auto monitoramento: registro como o do diário alimentar acima. Útil também para 
identifi car pensamentos disfuncionais. 

Controle de estímulos: por exemplo, planejar as compras de supermercado evitando 
alimentos calóricos e preferindo mais saudáveis. 

Resolução de problemas: identifi car situações que possam causar ganho de peso e 
adesão à dieta. 

Reestruturação cognitiva: identifi car pensamentos disfuncionais relacionados ao peso 
e à alimentação. Por exemplo, quando a pessoa acha que não consegue emagrecer apenas 
com dieta e que quer um remédio que resolva isso sem dieta ou exercícios físicos. 

Em relação ao atendimento individual ou em grupos, não há evidências de melhor 
desfecho em tratamento individual ou em grupo. 

Em relação à atividade física, Gusso traz a recomendação da prática de exercícios 
físicos por 150 minutos por semana para manter o peso e mais 150 minutos por semana 
se quiser emagrecer, que agrade o usuário e possa entrar na rotina (por exemplo, descer 
do ônibus um ponto antes e terminar de chegar andando). Duncan considera que a meta 
é alcançar ao menos 30 minutos de caminhada diária. Dependendo do peso da pessoa, a 
hidroginástica e a natação podem ser ideias para evitar lesões nas articulações. 
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4. Competência: Avaliar corretamente indicações para
cirurgia bariátrica 

Critérios de indicação Critérios de exclusão

 Peso: IMC > 40 kg/m2 ou IMC > 35 kg/m2 
associado a comorbidades. 

 Tratamento por pelo menos 2 anos sem 
sucesso

 Adesão: expectativa de que a pessoa vai 
aderir ao tratamento pós operatório

 distúrbios endócrinos reversíveis ou 
outros que possam causar a obesidade. 

 abuso de álcool ou drogas.

 doença psiquiátrica grave ou descontro-
lada

 incapacidade de compreender os riscos, 
benefícios, resultados esperados e as 
mudanças de estilo de vida. 

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.

5. Tratamento medicamentoso

Se a perda de peso desejada não ocorrer com as mudanças comportamentais após 
6 meses, deve-se intensifi car o apoio as mudanças de estilo de vida, aumentando o défi cit 
calórico e a atividade física, e avaliando-se a farmacoterapia em pacientes de maior risco. 
Para uso prolongado (ou seja, maior que 3 meses), pode-se utilizar o orlistat ou a sibutramina. 
Sibutramina não deve ser em pacientes cardiopatas. Nesta situação, deve-se utilizar o orlistat 
que age diminuindo a absorção de gorduras e, por isso, causa esteatorreia e defi ciência de 
vitaminas ADEK. É importante lembrar que a sibutramina foi retirada do mercado inglês e 
americano por aumentar a mortalidade em pacientes com doenças cardiovasculares. 

O livro do Gusso cita mais alguns medicamentos, além do orlistat e da sibutramina: 
liraglutida, bupropiona, metformina, topiramato e lorcaserina. 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



11

DISLIPIDEMIA

1. Conceito

Consiste em alterações no metabolismo dos lipídeos que podem ocasionar 
repercussões nos níveis séricos de lipoproteínas, aumentando o risco cardiovascular e de 
pancreatite. É doença assintomática e, por este motivo, é importante o médico de família 
saber em quais situações solicitar o perfi l lipídico. 

2. Competência: Fazer uso racional dos exames laboratoriais – 
perfi l lipídico

O livro do Gusso traz a tabela abaixo sobre a necessidade de perfi l lipídico: 

Instituição Idade Recomendação

USPSTF* 40-75 ANOS

Perfi l lipídico para uso de estatina de dose baixa a moderada 
para pacientes sem história de DCV (p. ex, DAC sintomática 
ou AVCi) quando todos os seguintes critérios são atendidos: 
1) estão entre 40 e 75 anos; 2) tem um ou mais fatores de 
risco de DCV (ou seja, dislipidemia, diabetes, hipertensão ou 
tabagismo); e 3) risco calculado de um evento cardiovascular 
de 10% ou mais em 10 anos. 

NICE** 40 – 84 ANOS

Aplicar a ferramenta de avaliação de risco QRISK, que envolve 
perfi l lipídico; não aplicar para pacientes com DM1 ou TFG 
>60 ml/min/1,73m2 ou com albuminúria, pois eles tem 
ferramentas específi cas. 

RACGP*** 45 ANOS
A cada 5 anos, para RCV <10% em 10 anos; a cada 2 anos 
para RCV entre 10 e 15% em 10 anos; anual para RCV > 15% 
em 10 anos

*USPSTF – United States Preventive Service Task Force
**NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence
***RACGP – Royal Australian College of General Practitioners 
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Em relação ao intervalo de rastreamento, o livro do Gusso fala que é incerto. É razoável 
ser feito a cada 5 anos, mas o intervalo pode ser menor em indivíduos com níveis próximos 
ao que justifi ca terapia, ou maior para os que não tem risco elevado ou com níveis de lipídeos 
repetidamente normais. 

Lembrar que crianças e adolescentes (2-19 anos), tanto o rastreamento quanto a 
segurança e o benefício do tratamento são incertos, necessitando de mais estudos. 

Já o livro do Duncan simplifi ca indicando a necessidade de exames laboratoriais 
a partir dos 40 anos de idade, ou mais cedo na presença de hipertensão, diabetes ou pré 
diabetes, obesidade, diagnóstico prévio de síndrome dos ovários policísticos, história familiar 
de IAM, morte súbita ou AVC em familiares de primeiro grau ocorridos antes dos 50 anos, 
história familiar de dislipidemia familiar ou tabagismo. 

Os exames que devem ser solicitados para avaliação do perfi l lipídico são colesterol 
total, HDL, LDL1 e triglicérides2. 

Competência: Maneja adequadamente a dislipidemia

Indicado a necessidade do exame e tendo o paciente realizado, partimos para o 
manejo. É importante que seja feita a classifi cação de risco. O livro do Gusso diz que a tabela 
mais completa é o QRISK, da Inglaterra, que chega a incluir o código postal no seu cálculo 
(avaliando o risco social).  Após a classifi cação, os usuários estarão em 3 grupos: alto risco 
(risco CV acima de 20 % em 10 anos), risco intermediário (entre 10 e 20%) e baixo risco (se 
menor que 10%). Pacientes com doença cardiovascular manifesta como coronariopatia, AVC, 
claudicação intermitente, ou ataque isquêmico transitório são classifi cado como alto risco. 

Gusso disponibiliza a tabela reproduzida abaixo (177.4) que mostra as metas de LDL 
de acordo com o risco cardiovascular. A fi gura 177.1, do livro do Gusso, mostra os passos 
para a instituição das MEV e tratamento farmacológico. 

1 LDL pode ser calculado pela fórmula de Friedwald.
2 O livro do Duncan não considera a realização de exame de triglicérides para avaliação laboratorial inicial
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Tabela 3. Metas da lipoproteína de baixa densidade e pontos de corte para modifi cação de 
estilo de vida e terapia medicamentosa em diferentes categorias de risco*

Categoria de risco
Meta de 

LDL (mg/
dL)

Nível de LDL no 
qual se inicia 
MEV (mg/dL)

Nível de LDL no qual 
se considera terapia 

medicamentosa (mg/dL)

Risco em 10 anos 
> 20% < 100 ≥ 100 ≥ 130 (100-120 - medicamento é 

opcional*)

Risco em 10 anos 
de 10 a 20% < 100 ≥ 130 Risco em 10 anos entre 

10-20%: ≥ 130

Risco em 10 anos 
de 10 a 20% < 130 ≥ 130

Risco em 10 anos entre 
10-20%: ≥ 130

Risco em 10 anos entre 
< 10%: ≥ 160

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.

Figura 4. Modelo de passos para se instruírem modifi cações de estilo de vida (MEV) e 
medicação

Consulta 1:
Iniciar MEV:
Reduzir ingesta 
de gordura saturada
Estimular 
atividade física
Considerar 
referenciamento a 
nutricionista

Consulta 2:
Avaliar LDL: se LDL 
não estiver no alvo, 
intensifi car MEV, 
como aumentar a 
ingesta de fi bras

Consulta 3:
Avaliar LDL: se 
LDL não estiver no 
alvo, considerar 
introdução de 
medicamento

Consulta N:
Avaliar LDL: se LDL 
não estiver no alvo, 
monitorar dose e 
adesão6 

se
m

an
as

6 
se

m
an

as

A 
ca

da
 4

 a
 6
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m
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Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.

De forma simplifi cada, inicia-se o tratamento de imediato em pacientes de alto 
risco, e para risco médio ou baixo após tentativa de mudança de estilo de vida por 3 ou 
6 meses. Na hipercolesterolemia isolada, opta-se pelo uso de estatinas. Gusso cita uma 
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revisão sistemática que mostrou ser possível alcançar redução nos níveis de LDL com doses 
equivalentes das estatinas disponíveis conforme tabela 177.5. Pode ser utilizada estatina 
isolada ou em associação com ezetimiba. 

As estatinas de meia vida curta (fl uvastatina, lovastatina e sinvastatina) devem ser 
administradas à noite. É importante realizar alguns exames laboratoriais (bilirrubina direta, 
CK e TGO/TGP) na primeira avaliação e ao ser aumentar a dose. Deve ser orientado ao 
paciente a retornar em consulta médica em caso de dor muscular. O aumento do CK acima 
de 10 vezes o valor superior de referência e da TGO/TGP acima de 3 vezes recomenda a 
suspensão da medicação. 

Não há contra indicação ao uso de estatinas em pessoas com doenças hepáticas 
crônicas ou esteatose hepática não alcoólica, apenas na presença de hepatopatias aguda. 

Tabela 5. Doses (mg) de estatinas requeridas para a redução de lipoproteína de baixa 
densidade

20-25% 26-30% 31-35% 36-40% 41-50% 51-55%

Atorvastatina - - 10 20 40 80

Fluvastatina 20 40 80 - - -

Lovastatina 10 20 40 80 - -

Pravastatina 10 20 40 - - -

Rosuvastatina - - - 5 10 20, 40

Sinvastatina - 10 20 40 80 -

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Adaptador pelo autor.

Em caso de hiperlipidemia mista (colesterol + triglicérides elevados), a conduta dependerá 
do nível de triglicérides: se acima de 500 mg/dl: introduzir um fi brato e, se necessário, o ácido 
nicotínico. Se abaixo de 500 mg/dl, iniciar com estatina (com ou sem ezetimiba). 

O acompanhamento é feito através de exames trimestrais até o controle da 
dislipidemia. 
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Apresentação

As doenças da tireoide são muito frequentes na prática clínica do Médico de Família. 
Assim, na vida e na prova, você irá necessitar dos conhecimentos para manejar bem essas 
doenças. Por ordem de frequência, o livro do Gusso nos traz como principais doenças: 
hipotireoidismo, doença nodular e hipertireoidismo. Nesta apostila, vamos trabalhar as 
habilidades essenciais previstas no edital do concurso para obtenção de título de especialista 
em Medicina de Família:

 Identifi car população de risco para doenças da tireoide. 

 Manejar os problemas de tireoide mais frequentes ou relevantes.

 Fazer uso racional dos exames TSH e T4 livre.

Vamos utilizar como texto base os livros que estão na bibliografi a do concurso: 
“Tratado de Medicina de Família e Comunidade” do Professor Gustavo Gusso e “Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências” do Professor Bruce 
Duncan, e recomendamos a leitura dos capítulos correspondentes nestes livros. Esta apostila 
sistematiza o conhecimento presente nestes livros de forma a facilitar a memorização dos 
assuntos vinculados às competências essenciais para o sucesso na prova. 

O autor. 
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Hipotireoidismo

1. Do que se trata

O hipotireoidismo primário é doença caracterizada pela diminuição da produção e 
secreção dos hormônios tireoidianos (HTs),  mais comum em mulheres e em região com 
defi ciência de iodo. Sua prevalência é de 2% na população geral, mas pode chegar a 15% da 
população acima dos 60 anos. 

Sua causa principal é a destruição autoimune da tireoide (Tireoidite de Hashimoto), 
tireoidectomia, ou ablação com iodo radioativo, e outras causas menos comuns. 

Quando o problema está na tireoide, chamamos de hipotireoidismo primário, se na 
hipófi se é secundário e se no hipotálamo, terciário1.  

2. Identifi car população de risco para hipotireoidismo

A dosagem de TSH é o melhor método inicial de avaliação do hipotireoidismo. Já 
faz parte do teste do pezinho para rastreamento do hipotireoidismo congênito, pois seu 
tratamento precoce evita sequelas (em especial, retardo mental).

O livro do Duncan sugere o rastreamento com TSH em mulheres com mais de 50 anos 
ou na gestação, familiares de primeiro grau de pacientes com doença autoimune da tireoide, 
pacientes com dislipidemia, doença cardiovascular, arritmias (fi brilação atrial) e doenças 
psiquiátricas, além daqueles em uso de medicamentos como amiodarona, lítio e interferon 
alfa. Gestantes também devem realizar dosagem de TSH.    

Deve-se pesquisar hipotireoidismo também em todas as pessoas com os sintomas 
clássicos da doença: fraqueza, fadiga, intolerância ao frio, constipação, ganho de peso, 
depressão, menorragia e mialgias. Entre os sinais, destaca-se a pele seca, unhas quebradiças, 
queda de cabelo, edema, bradicardia, hipertensão diastólica e hiporrefl exia. Lembrar que 
normalmente o quadro clínico é com queixas inespecífi cas. 

A fi gura a seguir traz um esquema para a investigação do hipotireoidismo. 

1 Hipotireoidismo secundário e terciário são chamados de hipotireiodismo central e responde por menos de 
5% dos casos. 
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Figura 1. Diagnóstico do hipotireoidismo.
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primário

Sim Não
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Anti-TIPO− Anti-TIPO+
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TSH e T4L

TSH e T4L

* Doença aguda, uso de cortidoide ou de contraste iodado nas semanas anteriores.
† Principalmente se história de irradiação ou trauma em sistema nervoso central ou cirurgia de hipófi se

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 2013. Adaptador pelo autor.

3. Manejar os problemas da tireoide mais frequentes ou relevantes – 
hipotireoidismo 

O tratamento é feito, basicamente, pela reposição de hormônio tireoidiano. A 
dose inicial de levotiroxina é 1,6 mcg/kg/dia2, mas em pacientes idosos ou cardiopatas, 
recomenda-se iniciar com 25 a 50 mcg/dia, com aumento progressivo em intervalos 

2 O livro Duncan diz que a dose inicial é de 1,6 mcg/kg/dia. Já o livro do Gusso indica iniciar com dose de 50 
mcg/dia para adultos com menos de 60 anos e sem comorbidades, e 25 mcg/dia nos com mais de 60 anos 
e/ou doenças associadas e ir aumentando 12,5-25 mcg a cada 2 semanas). 
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de 4 a 6 semanas até que o paciente esteja com TSH normal. Esta dose normalmente é 
tomada pela manhã em jejum, apesar de não haver consenso na literatura sobre isso3. O 
Duncan cita um esquema de administração com a dose total uma vez por semana, em 
especial naqueles com difi culdade de adesão e que fazem tratamento supervisionado em 
casa ou na UBS. O alvo terapêutico para pacientes jovens (<60 anos) é TSH entre 1 a 2,5 
mUI/l, entre 60 e 70 anos, TSH entre 3 e 4 mUI/l e nos pacientes com mais de 70 anos, TSH 
entre 4 e 6 mUI/l.

O livro do Gusso nos lembra que as apresentações existentes no mercado não são 
bioequivalentes, devendo-se evitar a troca de preparações farmacêutica e a manipulação em 
farmácias de manipulação. 

Nos casos de não controle, deve-se estar atento à questão da adesão ao tratamento, 
à má absorção intestinal ou ao uso de outros medicamentos (rifampicina, fenobarbital, 
carbamazepina).

É importante lembrar que a pessoa pode demorar até 3-6 meses após normalização 
do TSH para melhorar seus sintomas clínicos. 

4. Fazer uso racional dos exames TSH e T4 livre

O TSH auxilia no diagnóstico e acompanhamento do hipotireoidismo. Se ele estiver 
normal ou baixo, junto com o T4 livre, signifi ca que o hipotireoidismo é secundário ou 
terciário, ou seja, que o problema está na hipófi se ou no hipotálamo. Nestas situações, o 
endocrinologista deve ser consultado. Por outro lado, é bom lembrar que no hipotireoidismo 
primário, não há necessidade de exames de imagem. 

No caso de hipotireidismo subclínico, recomenda-se duas dosagens de TSH e T4 livre 
com pelo menos 1 a 3 meses de intervalo. 

Lembre-se que o diagnóstico e acompanhamento do hipotireoidismo não precisa de 
T3. A dosagem de T4 livre não é indicada no acompanhamento do hipotireoidismo primário. 

Em relação à dosagem de anti-TPO, ela auxilia no diagnóstico etiológico de 
hipotireidismo por tireoidite de Hashimoto.

3 O livro Duncan diz que não há consenso na literatura sobre a recomendação do uso em jejum. Por outro 
lado, o livro do Gusso diz que a dose deve ser tomada com água, em jejum, entre 30 e 60 minutos antes do 
café da manhã, ou à noite, 4 horas após a última refeição. 
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5. Hipotireoidismo Subclínico

O hipotireoidismo subclínico consiste na elevação do TSH sérico, mas com 
concentrações de T4 total ou T4 livre normais4. 

O tratamento está indicado quando o nível de TSH está maior que 10 mIU/l ou como 
teste terapêutico quando há sintomas compatíveis (vide tabela 179.4). Utilizam-se doses 
mais baixas do que as utilizadas no hipotireoidismo franco (25 a 50 mcg/dia), seguindo 
o mesmo padrão de acompanhamento do hipotireoidismo primário. Os não tratados são 
acompanhados com dosagens séricas de TSH e T4 livre a cada 6 a 12 meses. 

Quadro 1. Recomendações para o tratamento do hipotireoidismo subclínico persistente

TSH > 4,5 e < 10 mUI/L TSH ≥ 10 mUI/L

Idade ≤ 65 anos

Sem comorbidades Não Sim

Risco de hipotireoidismo declarado Considerar tratamento Sim

DCV preexistente ou maior RCV Considerar tratamento de 
TSH ≥ 7 mUI/L

Sim

Sintomas de hipotireoidismo Considerar teste 
terapêutico

Sim

Idade > 65 anos Não Sim

DCV, doença cardiovascular; RCV, risco cardiovascular.
Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor

Tireotoxicose 

1. Do que se trata

Hipertireoidismo e tireotoxicose não são sinônimos. Hipertireoidismo é utilizado para 
se referir ao aumento da produção de hormônios pela tireoide, enquanto tireotoxicose se 

4 No hipotireoidismo subclínico, recomenda-se duas dosagens de TSH e T4 livre com pelo menos 1 a 3 meses 
de intervalo. 
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refere ao quadro clínico causado por excesso de hormônio tireoidiano circulante, secundário 
ao hipertireoidismo ou não. 

A grande maioria dos casos de tireotoxicose ocorre por três causas principais: doença 
de Graves (60 a 80%), bócio multinodular e adenoma tóxico. 

Em relação à suspeita, deve-se pensar quando existem antecedentes pessoais 
(disfunção tireoidiana anterior, uso de medicamentos (como amiodarona, citocinas, lítio) ou 
compostos com iodo, tabagismo, puerpério, fator estressante ambiental (separação, luto, etc) 
ou familiares (doenças da tireoide, doenças autoimunes (miastenia grave, DM1, insufi ciência 
adrenal primária). 

2. Quadro clínico 

Os sintomas clássicos são hiperatividade, perda de peso, sudorese excessiva, 
irritabilidade e palpitações. A tabela 105.3, retirada do livro do Duncan, mostra os sinais e 
sintomas mais comuns da tireotoxicose e doença de Graves. 

Tabela 1. Sintomas e sinais de tireotoxicose e doença de Graves

Tireotoxicose

Sintomas Sinais

Intolerância ao calor Aumento da temperatura corporal

Fraqueza Fraqueza muscular

Fadiga Taquicardia

Palpitações Fibrilação atrial

Difi culdade respiratória Sinal de Pemberton

Nervosismo Taquipneia

Perda de peso Tremores

Rouquidão Hiperidrose e pele quente

Queda de cabelos Atrofi a tenar e hipotenar

Alterações no ciclo menstrual Alopecia, cabelos fi nos e brilhantes
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Doença de graves

Sintomas Sinais

Oftalmopatia Bócio difuso

Sensação de corpo estranho nos olhos
Oftalmopatia

Edema palpebral

Dor retro-ocular Ceratite

Diplopia Conjuntivite

Diminuição da acuidade visual Quemose (edema da conjuntiva ocular)

Incapacidade de fechar os olhos Exoftalmia (proptose)

Paralisia da musculatura ocular

Dematopatia localizada

Acropaquia

Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 2013. Adaptador pelo autor.

Lembrar que, em pacientes idosos, o quadro clínico pode estar ausente ou ser discreto, 
com arritmias cardíacas (fi brilação atrial) ou depressão (hipertireoidismo apático). 

Na doença de Graves, a maioria das pessoas apresenta tireoide aumentada difusamente, 
lisa, fi rme e indolor. Pode ocorrer orbitopatia.  No bócio multinodular, há aumento irregular, 
com a presença de nódulos de diversos tamanhos em sua superfície. No adenoma tóxico, 
o que marca a doença é a presença de nódulo unilateral, fi rme, bem defi nido, normalmente
maior do que 3 cm.
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3. Exames complementares

Figura 2. Diagnóstico de hipertiroidismo e da tireotoxicose
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Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 2013. Adaptador pelo autor.

No hipertireoidismo, a confi rmação ocorre pelos níveis diminuídos de TSH e aumentados 
de T4 livre. Na forma subclínica o TSH está diminuído e o T4 livre está normal. A dosagem de 
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anti TRAB, que está presente em 90% das pessoas com doenças de Graves, é normalmente 
desnecessária diante do quadro clínico e da dosagem de TSH e T4 livre5. 

Pacientes com doença nodular e que apresentam tireotoxicose devem realizar 
cintilografi a da tireoide a fi m de estabelecer o diagnóstico diferencial entre bócio multinodular, 
adenoma tóxico, e doença de Graves com nódulo e a necessidade ou não de PAAF6. 

4. Conduta

Em relação ao encaminhamento para especialista, o livro do Gusso diz que cabe 
ao médico de família avaliar o referenciamento para serviços com maior experiência no 
tratamento de doenças da tireoide dependendo da segurança em lidar com o caso e da 
estrutura do sistema local de saúde. O livro do Duncan considera que deve-se encaminhar os 
casos com oftalmopatia de Graves, gestantes, casos refratários ao tratamento antitireoidiano 
e naqueles que se considera o tratamento com iodo ou cirurgia. 

O tratamento da tireotoxicose visa reduzir complicações e sintomas causados pelo 
excesso de hormônios tireoidianos. Assim, há indicação do uso de betabloqueadores 
(propranolol, atenolol ou metoprolol). O tratamento da disfunção varia conforme a causa e 
pode ser pelo uso de medicamentos antitireoidianos, cirurgia ou iodo radioativo. 

Fármacos antitireoidianos (metimazol ou propiltiouracil): o metimazol é o fármaco 
mais utilizado, à exceção de gestantes no primeiro trimestre. Utiliza-se doses que podem 
chegar a 40 mg/dia em casos mais graves, com tentativa de redução da dose após controle. 
É importante lembrar que a dosagem de TSH pode permanecer baixa por vários meses e 
o monitoramento inicial deve ser feito com o nível sérico de T4 livre e T3 livre. No caso da 
doença de Graves, se TSH normal, após 12 a 18 meses de tratamento, o medicamento deve 
ser suspenso e os títulos de TSH/T4 livre acompanhados a intervalos regulares, pois ocorre 
remissão em até 50% dos casos. Em caso de recidiva, a conduta passa a ser referenciar para 
tratamento defi nitivo (radioiodoterapia ou cirurgia). 

Lembre-se que o tratamento da tireotoxicose que acompanha as tireoidites não 
necessita de tratamento específi co, apenas betabloqueadores na fase inicial, e analgésicos 
e/ou anti-infl amatórios se dor. 

5 Situações que justifi cariam segundo Gusso: rastrear eutireoideo com oftalmopatia de Graves, avaliar risco 
de hipertireoidismo neonatal em mães com doença de Graves e analisar probabilidade de recidiva em indi-
víduos com doença de Graves após a suspensão do tratamento clínico. 

6 PAAF – punção aspirativa com agulha fi na
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Iodo radioativo: é um tratamento seguro, defi nitivo, de baixo custo, fácil administração 
e efeito rápido, sendo administrado por via oral, em nível ambulatorial e é terapia defi nitiva de 
escolha para doença de Graves, adenoma tóxico ou bócio multinodular tóxico. É contraindicado 
na gravidez e a mulher deve esperar de 6 a 12 meses após a dose para engravidar. 

Cirurgia: é raramente indicada, fi cando reservada aos casos com sintomas 
compressivos importantes, nódulos tireoidianos com etiologia indeterminada e gestantes 
com intolerância a fármacos antitireoidianos. 

O tratamento do hipertireoidismo subclínico ainda é controverso, exceto para idosos 
(>60-65 anos, mulheres menopausadas sem reposição hormonal ou em uso de bifosfonatos, 
pacientes com doenças cardíacas, osteoporose e as com TSH menor que 0,1 mUI/l. 

Nódulos tireoidianos

1. Do que se trata

Trata-se de achado comum ao exame físico (4 a 7% das mulheres e 1% dos homens). 
Se utilizado exame ultrassonográfi co, a presença de nódulo tireoidiano pode chegar a 67% 
(NÃO DEVE SER SOLICITADO COMO EXAME DE ROTINA). Embora a maioria seja benigna, de 
5 a 10% deles são carcinomas de tireoide. 

2. O que fazer

A conduta utilizada envolve basicamente a realização de dosagem de TSH, 
ultrassonografi a e PAAF (fi gura 105.3). O primeiro passo ao se deparar com um nódulo de 
tireoide é avaliar o status funcional da glândula. Há hipotireoidismo, hipertireoidismo ou 
eutiroidismo? Se TSH diminuído, há indicação de ultrassonografi a e cintilografi a (se nódulo 
quente, segue tratamento específi co sem PAAF. Se nódulo frio, avaliar PAAF). Se aumentado 
ou normal, apenas ultrassonografi a. A indicação de PAAF estão descrita na tabela 179.1. 
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Figura 3. Avaliação de nódulo tireoidiano
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Fonte: DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores. 
Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 2013. Adaptador 
pelo autor.
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Tabela 2. Características ultrassonográfi cas, risco estimado de malignidade e indicação de 
punção aspirativa com agulha fi na em nódulos tireoidianos.

Grau de 
suspeição para 

malignidade

Características 
ultrassonográfi cas

Risco estimado 
de malignidade 

(%)

Indicação de PAAF 
(maior diâmetro do 

nódulo)

Alta

Nódulo sólido e hipoecoico 
ou componente sólido de um 
nódulo misto com uma das 
seguintes características: 
margens irregulares (infi ltrativa 
ou microlobulada), presença de 
microcalcifi cações, nódulo mas 
alto do que largo, calcifi cações 
da borda com interrupções, 
sugerindo extrusão do tecido 
tumoral, evidência de extensão 
extratireodiana) 

> 70-90 ≥ 1 cm

Intermediária

Nódulo sólido e hipoecoico, 
mas sem as características 
de alta suspeição para 
malignidade

10-20 ≥ 1 cm

Baixa

Nódulo sólido, iso ou 
hiperecoico, ou parcialmente 
cístico, com áreas sólidas 
excêntricas, sem as 
características de alta 
suspeição para malignidade

5-10 ≥ 1,5 cm

Muito baixa

Nódulo espongiforme ou 
parcialmente cístico, sem 
as características de alta, 
intermediária ou baixa 
suspeição para malignidade

<3

≥ 2 cm/observação 
sem PAAF também 
pode ser uma conduta 
adequada

Nódulo 
benigno

Nódulos puramente císticos 
(sem componente sólido) <1

Não indicada PAAFR, 
a não ser para 
esvaziamento do cisto 
devido a sintomas 
compressivos ou 
estéticos

Fo nte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor
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A maioria dos pacientes com nódulo de tireoide não precisa de tratamento. Não 
se deve utilizar tiroxina sem hipotireoidismo para redução de nódulos. Casos com lesões 
benignas devem ser acompanhados com nova ultrassonografi a em 6 a 18 meses. Se houver 
crescimento da lesão acima de 50% ou aumento de 20% em pelo menos duas dimensões 
do nódulo, indica-se nova PAAF. Se o tamanho permanecer estável ou diminuir, uma nova 
ultrassonografi a deve ser realizada em 3 a 5 anos. 

Pacientes com PAAF indicando malignidade devem ser abordados cirurgicamente. 

Referências:
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Incontinência Urinária

Incontinência urinária é a perda involuntária da urina.

Pode ser causa de: 

 custos fi nanceiros elevados

 dermatite perineal

 infecção do trato urinário

 quedas

 ansiedade, depressão

 declínio funcional

 e morte.

A etiologia e a fi siopatologia são multifatoriais.

Os fatores de risco são paridade, parto vaginal, aumento do IMC, terapia de reposição 
hormonal, diabetes e história familiar, bexiga hiperativa, disfunção intestinal idade avançada, 
medicamentos, traumas locais, neoplasias.

Os Tipos mais comuns na APS

Incontinência urinária de esforço – IUE: ocorre pelo fechamento incompleto do esfíncter 
da urina. Normalmente há alterações da musculatura do assoalho pélvico. As principais 
causas são: obesidade, parto, gestação, climatério, medicamentos e doenças neurológicas. 
É mais comum em mulheres e cursa com perda de grande volume urinário.

 Incontinência urinária de urgência – IUU: é a perda involuntária de urina associada a grande 
desejo miccional. Ocorre pela contração involuntária do músculo detrusor. As principais 
causas são: doenças neurológicas, doenças do aparelho digestivo e doenças ou cirurgias 
urológicas.

 Bexiga hiperativa se caracteriza pela necessidade miccional urgente sem a perda de urina 
ocorrendo mais de 9 vezes ao dia com ingestão normal de água.

 Incontinência urinária mista – IUM: é a perda involuntária de urina ao esforço físico e 
também após episódio de urgência. Ocorre quando há hiperatividade do músculo detrusor 
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associada à disfunção do esfíncter uretral. É comum, principalmente em idosos e homens 
com doenças prostáticas.

 Incontinência urinária por extravasamento – IUEV: é a perda de urina que ocorre após 
a capacidade vesical máxima ser ultrapassada. Ocorre por obstrução do trato urinário 
abaixo da bexiga. E como na hiperplasia prostática benigna ou hipoatividade contrátil do 
músculo detrusor, quando diabetes e certos fármacos.

Anamnese

Fatores de risco, sintomas, idade, início, freqüência da perda, gravidade, presença 
de outros sintomas urinários, hábito intestinal, associação com outras doenças, uso de 
medicamentos, impacto na qualidade de vida, história ginecológica, corrimento vaginal, uso 
de álcool, de cafeína, fatores desencadeantes.

Exame físico

IMC, exame do abdome, distensão vesical, massas abdominais ou pélvicas, exame 
neurológico (bexiga neurogênica), exame funcional (capacidade de usar o banheiro 
adequadamente), nos homens toque retal (hiperplasia prostática), fecaloma, tonos e controle 
do esfíncter, nas mulheres exame ginecológico, cisto, reto, enterocele, prolapso uterino, 
trofi smo vaginal, se perda uretral ou extra uretral, fazer valsalva ou tosse provocada.

Exames complementares

Análise de urina, urocultura, ultrassom de rins e vias urinárias (malformações e 
resíduo pós miccional), sondagem vesical uretral (opcional, resíduo pós miccional), estudo 
urodinâmico (recidiva de incontinência urinária ou pós-operatório), cistoscopia (obstruções 
pós-operatória, corpo estranho,  neoplasia, hematúria persistente), urografi a excretora 
(fístulas).

Tratamento

 Primeira escolha: terapia conservadora.

 Tratamento não farmacológico: Treinamento dos músculos do assoalho pélvico é mais 
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efi caz que treinamento vesical, intervenções no estilo de vida, produtos de contenção, 
tratamento de doenças associadas. 

 Tratamento não farmacológico: é adjuvante, os efeitos colaterais podem representar risco 
principalmente para os idosos. Os principais medicamentos são:

1. Anticolinérgico ou muscarínico: para infecção urinária de urgência e incontinência 
urinária mista. Primeira escolha para tratamento de bexiga hiperativa. Contraindicado 
no glaucoma

2.  Duloxetina: primeira indicação no manejo da incontinência urinária de esforço. 
Melhora os sintomas, mas não cura. 

 Se a escolha for tratamento vesical, associar medicamentos

 Para os idosos as opções terapêuticas são semelhantes. Deve-se avaliar mobilidade, 
medicamentos em uso, defi ciências cognitivas e funcionais. Para alguns, a contenção 
é a única opção. O anticolinérgico pode ser coadjuvante. O efeito colateral é xerostomia.  
Contudo há risco de prejuízo cognitivo, quedas e retenção urinária. 

 Anticolinérgico é contraindicado nas pessoas com demência.

 Tratamento cirúrgico: pouco efetivo. 

Prognóstico

As complicações ocorrem com diagnóstico tardio, quando há necessidade de 
tratamento invasivo e quando há diminuição da qualidade de vida para o paciente, família e 
cuidador. 

Equipe multiprofi ssional responsável pela assistência: 

Médico, enfermeiro, fi sioterapeuta, psicólogo e farmacêutico.

Quando referenciar?

O MFC trata inicialmente bexiga hiperativa e incontinência urinária transitória decorrente 
de infecção do trato urinário ou de doenças clínicas.

As principais causas de incontinência urinária transitória são infecção urinária, delirium, 
atrofi a vaginal, polifarmácia, excesso de líquido, fecalomas e défi cits motores.
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Referenciar quando diagnóstico incerto, risco no uso de medicamentos para o controle 
da IU, falha no tratamento em 8 a 12 semanas após abordagem inicial adequada, infecção 
urinária de repetição com hematúria, massa pélvica, bexiga palpável após micção, cirurgia 
pélvica, prolapso vesical, retenção aguda de urina, hiperplasia prostática, suspeita de doença 
neurológica, piora dos sintomas.

Cólica Renal

É uma dor resultante da obstrução e da distensão das vias urinárias superiores quase 
sempre devido a litíase urinária.

Litiase urinária

 É mais comum em locais de clima quente e/ou seco, história familiar, homens, brancos, 
e em países desenvolvidos. 

Fatores de risco

Ingestão aumentada de proteínas, sódio e carboidratos, ingestão diminuída de líquidos 
e de potássio.

Classifi cação etiológica de acordo com a composição do cálculo

Infecciosos, não infecciosos, genéticos ou medicamentosos.

Causas de cólica renal

Litíase, coágulos sanguíneos por hematúria, fragmentos de papilas renais, uso crônico 
de analgésicos diabetes mellitus, doença falciforme, compressão extrínseca.

Anamnese

 Dor: se presente, localização, início, intensidade, irradiação, tipo,

 Se hematúria associada (litíase, aneurisma roto de aorta abdominal),

 Sintomas associados,
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 Diagnóstico diferencial: lombalgia mecânica, pielonefrite, apendicite, diverticulite, 
colecistite, aneurisma roto abdominal, torção testicular, gravidez ectópica.

Exame físico

- Manobra de Giordano (litíase ou pielonefrite),

- Se febre (pielonefrite, apendicite, diverticulite),

- Palpação de abdome indolor.

Exames complementares

Análise de urina, ultrassom, tomografi a computadorizada.

Radiografi a simples e urografi a excretora têm baixa especifi cidade.

Tratamento cólica renal aguda

Alívio da dor (dipirona ou AINEs).

Tratamento para os dias subseqüentes

Ibuprofeno e outros AINEs, dipirona, paracetamol.

Terapia expulsiva para cálculos com 5 a 10mm

Para diminuir o tempo e aumentar a probabilidade de passagem do cálculo urinário 
sem procedimento invasivo usar beta bloqueadores alfa adrenérgicos (tansulina, doxazosina).

Líquidos durante a cólica renal não eliminam cálculos.

Quando referenciar?

Inefi cácia da analgesia,  ITU, anúria, obstrução bilateral, comprometimento da função 
renal, atraso menstrual em suspeita de gravidez ectópica, maiores de 60 anos, suspeita de 
aneurisma de aorta roto, impossibilidade de acompanhamento ambulatorial, falta de acesso 
a recursos terapêuticos e diagnósticos, cálculos maiores de 10 mm, cálculo não expelido em 
6 semanas, cálculo vesical.
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Prognóstico

 A cólica dura até o cálculo ser expelido,

 A probabilidade e o tempo até a expulsão dependem do tamanho do cálculo,

 Pode agravar a ITU,

 Conduta expectante segura por 4 a 6 semanas,

 Litíase urinária é doença recorrente.

Principais fatores de risco para recorrência

Litíase em crianças ou adolescentes, história familiar.

Prevenção

Está associada à diminuição do risco de recorrência, portanto, trabalha-se com 
prevenção secundária.

Há recomendações de ingestão de líquidos para débito urinário de 2 litros ou mais por 
dia, diurético tiazídico, alopurinol (cálculo de cálcio), bebidas com ph neutro, alimentos ricos 
em fi bras.

MFC na APS

 Primeiro fazer analgesia

 Depois fazer diagnóstico diferencial

 Se não houver melhora com analgesia encaminhar

 Pensar em diagnósticos diferenciais

 Não prescrever butilbrometo de escopolamina

 Não usar opiáceo como primeira escolha

 Não prescrever ingestão hídrica abundante para terapia expulsiva de cálculo.

Equipe multiprofi ssional responsável pela assistência

Médico, enfermeiro e nutricionista.
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Alterações da Função Renal

Doença renal crônica é a perda da estrutura fi ltrante do rim de forma persistente e 
irreversível. Há alterações da taxa de fi ltração glomerular, hematúria e proteinúria. É mais 
prevalente nos idosos. As principais causas são a HAS e DM. 

Classifi cação da doença renal crônica

ESTÁDIO TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ALTERAÇÃO

0 >= 90 Sem dano renal

1 >= 90 Com dano

2 60 – 89 Alteração leve

3 a 45 – 59 Alteração moderada

3 b 30 a 44 Alteração moderada

4 15 a 30 Alteração grave

5 <15 TSH

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

No estágio inicial, os pacientes são assintomáticos. Os sinais e sintomas só alteram 
na nas fases fi nais quando há diminuição do volume urinário, aumento de peso, edema de 
face e de membros superiores. 

Podem ser solicitados exames laboratoriais, anatomopatológico, exames de imagem.

Diagnóstico

Laboratorial

A confi rmação do diagnóstico da doença renal crônica se dá por alterações na função 
renal confi rmada por três meses consecutivos, com hematúria glomerular e/ou proteinúria, 
com taxa de fi ltração normal ou taxa de fi ltração menor que 60 ml/min isoladamente.
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Cálculo da taxa de fi ltração glomerular - FÓRMULA DE COCKCROFT-GAULT

TFG = 
[140 - idade(anos) X peso(kg)]

72 x Cr plasmática

* Se mulher: multiplicar o resultado por 0,5

Alteração renal aguda

Exames laboratoriais

Os sintomas apresentados podem ser até anúria.

Pacientes graves (ESTÁDIO 4 E 5)

Principais sintomas: desatenção, fadiga, confusão mental, anorexia, náuseas e vômitos, 
ganho de peso por edema, oligúria, anúria, encefalopatia urêmica (mais grave).

Segmento do paciente com insufi ciência renal

1.Exames:

 Estádios 1 e 2: Cr, urina 1, sorologia (anual)

 Estádio 3a: Cr, urina1, hemograma, potássio, fósforo, cálcio, PTH, vitamina D3 (semestral/
anual), sorologia (anual)

 Estádio 3b: Cr, Urina 1, hemograma, potássio, fósforo, cálcio, PTH, vitamina D3 (trimestral), 
sorologia (anual)

 Estádio 4 e 5: segmento com nefro e sorologia anti HBS.

2. Rastreamento:

NÃO O HÁ INDICAÇÃO DE RASTREAMENTO UNIVERSAL. 

Rastreamento indicado apenas para populações específi cas 

(HAS e DM), lesão renal aguda prévia, antecedente familiar de doença renal crônica, 
solicitando Cr e urina 1. 
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3. Medicamentos:

Estatinas como prevenção secundária independente do lipidograma e AAS 
(cardioprotetores). 

4. Vacinas

 Vacinas Infl uenza (anualmente). 

 Pneumococo, 2 doses, ao diagnóstico e reforço após 5 anos. 

 Hepatite b: 4 aplicações (0, 1, 2 e 6 meses) com o dobro da dose. E avaliação da resposta 
vacinal sorológica com anti-HBs.

Conduta

 A partir do estádio 3ª é comum ocorrer anemia: iniciar eritropoetina para hemoglobina 8 
a 10 e reposição de ferro.

 Hipovitaminose de vitamina D3 - se menor que 30 fazer reposição.

 Hiperparatireoidismo secundário: controlar taxas de fósforo e cálcio com quelantes de 
fósforo e alimentação.

 Estádios 4 e 5: restrição da ingestão protéica, potássio, fósforo, sal e líquidos.

Atenção

 Cautela no uso de AINEs,  

 Metformina usar até taxa de fi ltração glomerular de 30, 

 Acompanhar glicose se DM em uso de insulina, pois a excreção é renal e pode indicar 
diminuição da dose.

 Usar IECA OU BRA2 e acompanhar potássio e Cr.

Referenciar

 Estádios 4 de 5 para nefrologia

 Quando doenças associadas
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 Lesão renal aguda tem necessidade de internação em caráter de urgência.

Prognóstico

Os fatores de risco mais prevalentes como hipertensão e diabetes devem estar 
controlados.

Infecção do Trato Urinário em Crianças

Investigar quando

Crianças até 2 anos, com febre maior que 40°C, ITU prévia, dor suprapúbica; 

Meninos sintomáticos sem circuncisão; 

Alterações anatômicas ou funcionais do aparelho urinário.

Classifi cação

 Baixa: Cistite

 Alta: pielonefrite

Frequência

 até um ano: mulheres ou homens

 Maior que um ano: mais comum em mulheres.

Anamnese

 Menor de 2 anos: febre, sintomas inespecífi cos e irritabilidade, vômitos, pouca ingestão 
alimentar, difi culdade para ganhar peso, constipação intestinal. 

 Crianças que verbalizam: febre, dor abdominal, disúria, aumento da frequência miccional, 
quadro sugestivo de ITU.

 Considerar história de ITU e alterações nefrourológicas, inclusive durante a gestação.
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Exame físico

É pobre. 

 Pesquisar febre, irritação, dor suprapúbica, circuncisão nos meninos, giordano nas 
crianças maiores, corpo estranho e corrimento vaginal nas meninas.

 Na pielonefrite há febre alta, calafrios, dor, aparência tóxica.

Exames laboratoriais

 Coleta: jato médio, cateterização da uretra, punção suprapúbica

 Fita diagnóstica

 Urocultura

 Hemocultura se criança internada

 Antibiograma:

1. Se exame de urina alterado na criança sintomática:

 se maior ou igual 100.000 UFC/ml de bactérias no jato médio

 se maior ou igual que 50.000 UFC/ml com cateterização

 qualquer quantidade de bactéria com punção suprapúbica

2. Crianças de 2 a 24 meses com febre

 leucocituria (piúria e bacteriúria) 

 Exames de imagem: ultrassom em menores de 6 meses, ITU atípica e recorrente.

Principal bactéria: Escherichia Coli

Em adolescentes sexualmente ativos: Staphylococcus aprophyticus

Tratamento

 Neonatos e lactentes menores de 2 meses: antibiótico endovenoso 

 Crianças maiores de 2 meses: antibiótico venoso só se internado 

 Outra opção: cefalosporina terceira geração por dois a quatro dias depois antibiótico via 
oral guiado por antibiograma
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 Em pielonefrite: cefalosporina 1, 2 e 3 gerações, ou Amoxicilina + clavulanato

 Não usar nitrofurantoína em pielonefrite

 Se usar aminoglicosideo, dose única diária por 7 a 14 dias

 Cistite: nitrofurantoína 7 dias, Amoxicilina ou cefalexina por 3 dias, sulfametoxazol e 
trimetropina (se conhecer o padrão de resistência local) por 5 dias.

Referenciar

 Criança toxemiada, menor de 2 meses, febril, com suspeita de ITU, 

 Ultrassom alterado 

 Risco de ITU recorrente

 Disfunção de bexiga e de intestino.

Prognóstico

 Bom

Dicas

 Criança menor de 5 anos com quadro sugestivo de ITU, com febre ou não, pensar 
em pielonnefrite.

 Odor urinário ruim não signifi ca necessariamente ITU

 Escurecimento da urina nas crianças e bebês pode ser desidratação e não 
necessariamente ITU

 Não usar antibiótico profi lático 

 Não tratar crianças com bacteriúria assintomática

 Investigar sempre crianças menor de 2 anos com 38 graus ou mais, sem outro sinal 
ou sintoma e lactente com aporte calórico ideal e que não está ganhando peso 

adequadamente
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Infecção Urinária em Adultos

É uma das infecções mais frequentes em APS. 

Principal etiologia

 Ascensão uretral da Escherichia Coli, 

 Mais comum em mulheres, rara em homens, 

 Mais comum em pessoas maiores de 50 anos,

 A causa mais comum no homem é prostatite e obstrução por hiperplasia da próstata.

Classifi cação

 Baixa: quando acomete bexiga

 Alta quando acomete o rim

 Complicada: presença de alterações anatômicas ou funcionais

 Não complicada.

Anamnese

Pesquisar gênero, faixa etária, disúria, polaciúria, presença de irritação e corrimento 
vaginal, hematúria, frequência das relações sexuais, histórico de ITU recorrente, diabético em 
uso de insulina pielonefrite com história de febre, calafrios, prostração, dor lombar.

 Sintomas urinários no homem: pensar em prostatite crônica. Prostatite bacteriana aguda 
tem comprometimento sistêmico com ou sem obstrução urinária.

Exame físico

 Dor na região suprapúbica e periuretral,  

 Inspeção genital,

 Fazer exame ginecológico, 
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 Colher secreções para avaliar DSTs, 

 Pesquisar Giordano, 

 Aferir temperatura axilar, 

 Apalpação de abdome

 Ausculta pulmonar.

Exames complementares 

 Mulheres adultas com Cistite não complicada: tratamento empírico

 Se corrimento vaginal: exame microscópico da secreção, 

 Fita reagente

 Urina 1 

 Urocultura para cistite positiva

 Mulher com ITU complicada e homem com pielonefrite: exame de imagem para excluir 
outros diagnósticos.

Tratamento 

 Nitrofurantoína: escolha para tratamento empírico em mulheres com Cistite não 
complicada. 

 Amoxicilina, Ampicilina e Tetraciclina: não devem ser usadas em tratamento empírico 

 Quinolonas em ITUs mais graves

 Nitrofurantoína, Tetraciclinas: contraindicados em pessoas com insufi ciência renal

 Beta-lactâmicos, Sulfametoxazol + Trimetropim ou Quinolonas: 3 dias em mulheres com 
Cistite não complicada

 Homens: não usar Nitrofurantoína, Betalactâmicos ou Fosfomicina para tratamento 
empírico

 Sulfametoxazol + Trimetropim ou Quinolonas: tratamento por 7 a 10 dias.

 Gestante e pré-operatório de procedimentos urológicos para diagnósticos terapêuticos: 
tratar bacteriúria assintomática por 7 dias.
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Quando referenciar?

 Pessoas em mau estado geral com risco de sepse

 Intolerância para tratamento oral 

 Obstrução do trato urinário 

 Anormalidades estruturais ou funcionais no trato urinário

 Pielonefrite sem melhora após 3 dias de início de tratamento

 ITU complicado

 ITU em homem

 ITU recorrente

 Hematúria persistente

Prognóstico

 ITU não complicadas em adultos sadios o prognóstico é bom

 Pielonefrite: melhora com 48 e 72 horas tratamento

 Pielinefrite complicada por doença renal prévia leva disfunção renal

Doenças da Próstata

As doenças da próstata trouxeram os homens adultos para os consultórios médicos 
e para os serviços de saúde.

A queixa mais frequente é difi culdade para urinar.

Os sintomas mais comuns e cuja prevalência aumenta com a idade:

1.  de armazenamento: urgência, tenesmo e retenção urinária

2.  de micção: disúria, polaciúria, nocturia

Os sintomas referidos estão associados a    retenção urinária,   aumento do volume 
prostático, prostatite, cistite, uretrite, uso de medicações anticolinérgicas e alterações 
neurológicas.
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Anamnese

História prévia de retenção urinária, piora progressiva dos sintomas, maiores de 60 
anos, febre, disúria, dor lombar, perda de peso, alterações no prepúcio ou pênis, disúria, 
hematúria, constipação, dor abdominal, sangramento retal, doença neurológica, neuropatia 
periférica, AVC, incontinência urinária.

Exame físico

Próstata aumentada de volume, dolorosa, com nódulos, distensão abdominal, massa 
palpável abdominal, défi cit neurológico, bexigoma.

Conduta

Para a retenção urinária aguda proceder com cateterização imediata da bexiga. 

A decisão para tratamento farmacológico depende da intensidade dos sintomas e da 
frequência. 

Os medicamentos de primeira escolha são os Alfa-bloqueadores com resposta em até 
48 horas. Os inibidores da 5 Alfa redutase podem ser usados para o paciente com aumento da 
próstata. Mas se em associação com os Alfa bloqueadores, o controle dos sintomas é melhor.  

O tratamento cirúrgico também pode ser uma opção.

O uso crônico da sonda vesical pode ter complicações como ITU, sepse, trauma, 
cálculos, estenose uretral e erosões. Então pode ser sugerido a auto cateterização intermitente.

Câncer de próstata

Fatores de risco incluem idade raça negra, história familiar, história de doenças 
sexualmente transmissíveis, dieta rica em gordura, baixos níveis de testosterona.

Mais de 95% dos cânceres de próstata são os adenocarcinomas.

O prognóstico depende das características histológicas.

O diagnóstico se dá a partir de biópsia que pode ser realizado em pessoas com PSA 
ou toque retal alterado.
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Após tratamento ou suspeita clínica, havendo indício de câncer de próstata, deve 
solicitar PSA Total, PSA livre, ultrassom da próstata, preferencialmente transretal, biópsia 
prostática guiada.

PSA maior que 4, PSA livre maior que 25% do total, após confi rmação de câncer de 
próstata, deve ser solicitado hemograma, ureia, creatinina, parcial de urina, investigação de 
metástases.

Após prostatectomia radical ou terapia anti androgênica espera-se que PSA fi xo 
suprimido. Valores de PSA maior que 0,2 também devem ser considerados suspeitos.

Quando referenciar para Emergência?

Episódio de obstrução urinária aguda e que não seja possível cateterizar na APS.

Quando referenciar para urologia?

Doença renal crônica associada a obstrução prostática, infecção urinária recorrente, 
sintomas do trato urinário refratárias ao tratamento clínico, próstata maior que 40 g, PSA Total 
maior que 1,4, neoplasia em biópsia prostática. Suspeita clínica em pacientes assintomáticos 
com idade inferior a 75 anos e PSA maior que 10. Pacientes assintomáticos com idade menor 
que 75 anos e com PSA menor que 10 persistentemente.
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Laboratório nas doenças reumáticas

Introdução

A hipótese diagnóstica para as doenças reumáticas depende de uma boa anamnese e 
do exame físico completo, assim, serão solicitadas as análises laboratoriais com racionalidade 
para a função de confi rmar ou de descartar a suspeita, de determinar a atividade da patologia, 
sua evolução e o prognóstico. Por tudo isso e pela heterogeneidade das doenças reumáticas 
(doenç as infecciosas, metabó licas, autoimunes, mecâ nico-degenerativas e neoplá sicas) 
patologias como osteoartrite, lombalgias crô nicas, reumatismos de partes moles, fi bromialgia 
não necessitam de exames para serem diagnosticadas, enquanto  artrite reumatoide [AR] e 
lú pus eritematoso sistê mico [LES] demandam exames específi cos.

O Que Fazer

Hiperuricemia e gota

Características de doenças de “gota”: hiperuri-
cemia, deposição de cristais de monourato de sódio 
nos espaços intra ou pertiarticular, nefropatia (tubu-
lar ouintersticial) e nefrolití ase.

Diagnó stico de gota: presença de cristais de 
urato no lí quido sinovial, no interior de uma bursa ou 
por meio da aspiraç ã o de tofos. Achados esperados 
na análise do líquido sinovial são alta viscosidade, 
a aparê ncia macroscó pica translú cida à  turva, 
predomínio de polimorfonucleares (PMNs) e com cristais de á cido ú rico presentes.

Bacterioscopia do lí quido sinovial: diagnóstico diferencial entre artrite sé ptica e gota 
aguda, mas pode haver comorbidade dessas patologias.

Valores normais de uricemia:

 Infâ ncia: 3 a 4 mg/dL para ambos os sexos;

 Puberdade: 4 a 6 mg/dL no sexo masculino; 3 a 4 mg/dL para mulheres;

Hiperuricemia, ainda 
que assintomática, é fator 

de risco para síndrome 
metabólica e aumento do 

risco cardiovascular.

Atenção: dosagem de ácido 
úrico normal não exclui 
o diagnóstico de gota, 

principalmente se o exame foi 
realizado em período de crise. 
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 Homens: até 7 mg/dL

 Mulheres pré-menopausa: até 6 mg/dL em mulheres pré -menopá usicas

Avaliar uricosú ria de 24 horas  em indivíduos com histó ria familiar de gota iniciada na 
infâ ncia, com gota antes dos 25 anos de idade e com nefrolití ase.

Lú pus eritematoso sistê mico

Doenç a autoimune multissistê mica mais comum em mulheres em idade fértil, na qual 
autoanticorpos lesam de tecidos e órgãos.

Crité rios diagnó sticos para o LES segundo o Systemic Lupus International Collaborating 
Clinics (SLICC):

 Para ser classifi cado como portador, a pessoa deve ter no mínimo quatro crité rios, pelo 
menos um clí nico (incluindo anemia hemolí tica, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, 
proteinú ria, cilindrú ria) ou crité rio imunoló gico).

 O fator antinuclear (FAN) sozinho nã o defi ne o diagnó stico da doenç a, apenas ele geraria 
muitos falsos positivos.

Osteoporose

A osteoporose é  causada por um desarranjo no remodelamento ósseo, onde há perda 
de massa óssea e alteração na arquitetura, predispondo a fraturas. Por isso, é essencial o 
diagnóstico e tratamento precoce. 

Diagnó stico da osteoporose: fatores de risco para perda de massa ó ssea (pós-
menopausa), densidade mineral ó ssea (DMO) e investigaç ã o de fraturas.

Causas secundárias para osteoporose são tratáveis, deve-se verifi car por meio de 
exames de cá lcio e fó sforo sé ricos, fosfatase alcalina (FA), hemograma completo, velocidade 
de hemossedimentaç ã o (VHS), funç ã o renal e hepá tica, vitamina D, tireotrofi na (TSH), sumá rio 
de urina (SU), paratormô nio (PTH), eletroforese de proteí nas e testosterona, em casos de 
osteoporose masculina.

Os marcadores bioquí micos de remodelaç ã o ó ssea (FA ó ssea especí fi ca, osteocalcina 
e cross-links de colá geno) apenas avaliam a resposta terapêutica.
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Artrite reumatoide

A artrite reumatoide (AR) é  uma doenç a que atinge principalmente mulheres, onde há 
uma infl amação sistê mica, crô nica e progressiva na membrana sinovial que pode repercutir 
em degeneração ó ssea e cartilaginosa. 

Diagnó stico (classifi caç ã o do ACR-EULAR de 2010):

Parâ metros laboratoriais: fator reumatoide (FR), o antipeptí deo citrulinado cí clico (anti-
CCP), a VHS e a proteí na C-reativa.

Avaliaç ã o inicial: anamnese, exame fí sico e radiografi a das mã os, dos pé s e das demais 
articulaç õ es acometidas, exames laboratoriais (hemograma completo, VHS e/ou proteí na 
C-reativa, funç ã o renal, enzimas hepá ticas, exame qualitativo de urina, fator reumatoide – se 
inicialmente negativo, solicitar anti-CCP –, ALS  (para excluir outras doenç as; acompanhar 
paciente com reagravamento do quadro ou afastar doenç a concomitante, como artrite 
sé ptica).

Índice simplifi cado e clínico de atividade da Artrite Reumatóide (somatório dos 
parâmetros): nú mero de articulaç õ es dolorosas + nú mero de articulaç õ es edemaciadas + 
avaliaç ã o de atividade de doenç a-paciente + avaliaç ã o de atividade de doenç a-mé dico + 
proteí na C-reativa.

Exames laboratoriais indicativos de mau prognó stico: os altos tí tulos de FR e/ou anti-
CCP, bem como VHS e/ou proteí na C-reativa persistentemente elevados.

Febre reumá tica

Em pessoas com predisposição genética, após uma faringoamigdalite por estreptococo 
β-hemolí tico do grupo A, pode ocorrer resposta imune tardia que promoverá danos cardíacos 
crônicos.

Diagnó stico da febre reumá tica: clí nico e laboratorial (VHS e proteína C-reativa), requer 
que o paciente tenha sido previamente acometido por estreptococo β-hemolí tico do grupo 
A. Antiestreptolisina O (ASLO): esse exame apenas indica infecção estreptocócica anterior se 
positivou ou em se elevando.

Osteoartrite

A osteoartrite (OA) é  um distú rbio musculoesquelé tico que inicialmente pode assemelhar 
a uma infl amação benigna, mas é uma artrite que degenera lenta e progressivamente as 
articulaç õ es das mã os, da coluna, do quadril e do joelho.
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Diagnó stico inclui boa anamnese, exame físico e parâ metros clí nicos, radioló gicos e 
laboratoriais (no caso de OA de joelho) de acordo com a localização da infl amação. Exames 
laboratoriais são apenas para acompanhamento.

Quando referenciar

Ao mesmo tempo em que o médico de família e comunidade deve ser capaz de 
diagnosticar e de tratar doenças reumáticas (osteoartrose, fi bromialgia, osteoporose), ele 
deve ser capaz de referenciar para o especialista pacientes com características que impeçam 
o manejo no atenção básica, como febre prolongada idiopática, perda funcional no aparelho 
osteoarticular, dor ou edema articular sem causa aparente, alteraç ã o de testes laboratoriais 
reumatoló gicos (FAN e FR) com ou sem causa aparente e suspeita de doenç a autoimune. 
Também devem ser referenciados aqueles que necessitem de avaliaç ã o diagnó stica e 
seguimento em longo prazo (dermatomiosite, LES, sarcoidose), de confi rmação de diagnóstico 
e de elaboração de plano terapêutico.

Poliartralgia

Introdução

A poliartralgia (dor articular em mais de quatro articulações) é uma condição comum 
e com muitas possibilidades etiológicas. O diagnóstico da dor poliarticular é fundamentado 
na boa anamnese e no exame físico, sendo que empregar exames laboratoriais como 
rastreamento, em vez de auxiliar, pode ser fator de confusão. Assim, primeiro deve-se 
estabelecer a hipótese diagnóstica e, se necessário, solicitar exames confi rmatórios. Apesar 
de dores articulares geralmente serem beningnas e autolimitadas, o médico deve estar atento 
para as redfl ags que sinalizam condições de alta gravidade e letalidade, portanto, primeiro 
busca-se excluir hipóteses como (infecção, sepse, gota e mielopatia) e então seguir para 
outras prováveis causas.

O Que Fazer

Na anamnese e no exame físico os pontos principais são: verifi car se há sinais 
infl amató rios que indiquem artrite ou sinovite, duraç ã o dos sintomas (aguda quando menor 
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do que 6 semanas ou crô nica quando maior do que 6 semanas), distribuição dos sintomas 
articulares, manifestações extra-articulares, evolução dos sintomas e epidemiologia (sexo, 
idade, história familiar).

Não há exames laboratoriais patognomônicos para a maioria das causas de 
poliartralgia, mas alguns são úteis após estabelecida a suspeita clínica, como leucograma, 
VHS, proteínca C-reativa, fator reumatoide,  fator antinuclear, ácido úrico sérico. Quanto aos 
exames radiológicos, a RM pode auxiliar na identifi cação de artrite reumatoide precoce. 
Deve-se referenciar ao reumatologista casos que o médico de família e comunidade não 
se sinta seguro em manejar (reumatologista) ou que necessite de exames realizados por 
especialistas.

Figura 1. Abordagem proposta para pessoas com poliartralgia.

Seguimento 
frequente

Checar: leucócitos, 
VHS, FR e/ou FAN, 

creatinina, urina 
rotina, líquido sinovial

Fibromialgia ou 
múltiplos locais com 
tendinite ou bursite

Artralgia viral, osteoartrose, 
doenças em partes moles, 

hipotireoidismo, dor 
neuropática, doença do 

metabolismo ósseo, 
depressão

Considere a hipótese de 
solicitar: testes de função 
hepática, TSH, sorologia 

para hepatites B/C, cálcio, 
albumina, fosfatase alcalina, 

radiografi as Checar: hemograma, testes de 
função hepática (considere a 
hipótese de hepatites B/C ou 

parvovírus)

(−)

(−)

(−)

(+)

(+)

(+)

Poliartralgia

História e exame físico

Sinovite

Sintomas há mais 
de 6 semanas

Pontos dolorosos

Artrite viral ou 
doença reumática   
sistêmica em fase 

inicial

Doença 
reumatológica 

sistêmica

Fonte: GUSSO; LOPES, 2019.
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A equipe multiprofi ssional, especialmente o serviço de fi sioterapia e de terapia 
ocupacional, será útil no manejo de osteoartrose, fi bromialgia e em doenças infl amatórias 
crônicas.

Dores musculares

Introdução

As dores musculares são queixas comuns na APS que impactam a vida das pessoas 
diminuindo a qualidade a ponto de serem a principal causa de afastamento do trabalho. Em 
grande parte das vezes, as causas das mialgias podem ser diagnosticadas apenas com boa 
anamnese e exame físico adequado, restando a necessidade de investigação complementar 
para os casos de dor persistente e de causa indeterminada.

O que fazer

Para o médico de família e comunidade conseguir restringir as possíveis causas de 
dor, ele precisa defi nir se a mialgia é:

 Localizada (trauma, sobrecarga de exercício, infarto muscular, síndrome compartimental) 
ou difusa (infecção, não infl amatória, reumática, endócrina, metabólica, psiquiátrica);

 Início gradual (hipotireoidismo, fi bromialgia, viroses crônicas, síndrome dolorosa 
miofascial) ou súbito com ou sem trauma ou atividade fora do habitual (medicação, 
infecções, arboviroses);

 Horário de maior intensidade (se for maior pela manhã, indica doença reumática);

 Sinais fl ogísticos (doenças infecciosas, piomiosite, abscesso muscular);

 Utilizou medicação ou interrompeu o uso próximo ao início da dor (hipolipemiantes, 
corticosteroides, zidovudina, inibidores seletivos de receptação da serotonina);

 Presença de fraqueza muscular proximal (hipotireoidismo, hipercalcemia).

Entre as causas mais comuns de mialgia está a síndrome dolorosa miofascial (SDM) 
que pode ser diagnosticada por meio dos pontos gatilho (atenção para não confundir com 
pontos sensíveis da fi bromialgia, a SDM e fi bromialgia podem coexistir) caracterizados 
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por sensibilidade local, com pontos sensíveis únicos ou múltiplos em quaisquer músculos 
esqueléticos que podem gerar dor referida. Outras etiologias de dor muscular são a distensão 
muscular (buscar prevenir se for recorrente, empregar radiograma para buscar fratura 
ou avulsão) e as cãibras (pode indicar doenças neuromusculares e neuropáticas como a 
esclerose lateral amiotrófi ca ou endócrinas, por causa da última, solicitar TSH, potássio, 
cálcio sérico).

No tratamento farmacológico, preferir indicar o paracetamol aos AINEs; os 
psicofármacos podem ser prescritos na SDM. Se possível, o paciente deve realizar atividade 
física com o auxílio de um educador físico ou fi sioterapeuta para trabalhar a propriocepção, 
equilíbrio e uso adequado das estruturas musculoesqueléticas. No caso das mialgias, a equipe 
multiprofi ssional tem atuação fundamental para resolutividade e prevenção das mialgias.

Cervicalgia

Introdução

As dores na região cervical são comuns em adultos de meia idade, acometendo 
principalmente mulheres, por causas posturais ou mecânicas (discopatias, torcicolos, 
osteoartrite), por isso o médico de família e comunidade deve estar atento a sinais de 
instabilidade da região, fraqueza muscular e perda progressiva de função. Há também sinais 
que são importantes por realçarem a necessidade de diagnósticos diferenciais (compõem o 
alerta vermelho indícios de causas graves como sinais de mielopatia, de neoplasia, infecção 
e insufi ciência vascular) ou de atentar para causas familiares (superproteção ou falta de 
apoio familiar) ou relacionadas ao trabalho (insatisfação com o trabalho, história de trabalho 
manual) na cronicidade e incapacidade da cervicalgia (alerta amarelo). Quanto ao tratamento, 
em casos agudos, aliviar rapidamente a dor indica melhor prognóstico.

O que fazer?

Anamnese e exame físico

Empregar a técnica da medicina centrada na pessoa para entender a doença, a 
experiência da doença e o contexto pessoal e familiar. Durante a anamnese, realizar o 
decálogo da dor, identifi car sinais de risco, alertas amarelos e vermelhos.
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Na inspeção, estimar atrofi as musculares e difi culdade de movimentação na região 
cervical e no ombro, observar a marcha e a postura. Durante a palpação deve-se testar a 
sensibilidade dolorosa e avaliar a gânglios, a estrutura óssea e a muscular, com atenção 
especial no ligamento nucal, na inserção do trapézio e do esternocleidomastoideo. Com o 
paciente sentado, testar a musculatura da coluna cervical, além do teste motor, há testes 
especiais para a coluna cervical como o de tração, de compressão, de deglutição, de 
Valsalva, de Adson, manobra de Spurling e sinal de Lhemite.

Exames complementares e laboratoriais devem ser solicitados se não houver resposta 
ao tratamento ou quando há sinais de alerta (hemograma, eletroforese de proteí nas, prova 
de atividade infl amató ria (VHS, proteí na C-reativa), cá lcio sé rico, fosfatase alcalina), em 
especial os neurológicos (eletroneuromiografi a, estudo de condução nervosa). Quanto aos 
exames de imagem, são empregados para estudar a coluna cervical desde radiografi as 
simples em três incidências a RM e TC em casos com indícios de comprometimento 
neurológico, após a radiografi a não ter permitido visualizar alteração. A cintilografi a óssea 
deve ser solicitada se houver suspeita de tumor ósseo, infecção ou de trauma.

O tratamento depende da etiologia do tipo e da etiologia da mialgia. No caso do 
tratamento da cervicalgia aguda – sem trauma e sem comprometimento neurológico – 
envolve AINEs, analgésicos e relaxantes musculares. Se há lesão com comprometido 
neurológico ou fratura, pode-se empregar opióides em dores intensas, corticosteroides 
(efeito chicote). Por fi m, se não houver bloqueio motor, exercícios leves na cervical diminuem 
o tempo de recuperação. Na cervicalgia crônica, o manejo personalidade aumento o 
sucesso terapêutico, pode-se empregar analgésicos e tratamentos não farmacológicos 
como fi sioterapia e exercícios de percepção sensorial, de fortalecimento e de resistência, 
massagem, acupuntura, ergonomia e bloqueio anestésico.

Deve-se referenciar em casos com comprometimento neurológico (ortopedista, 
neurocirurgião) ou de exames de imagem como RM e TC. A cervicalgia pode ser prevenida 
com a manutenção da postura correta para dormir, usar o celular, ler e também no trabalho.

A equipe multiprofissional pode participar da abordagem da cervicalgia, acolher 
com escuta qualificada, direcionar o atendimento, cabendo ao NASF, ao enfermeiro e ao 
médico realizarem a avaliação inicial e abordagens específicas da titulação profissional, 
o médico deverá instituir medidas farmacológicas e não farmacológicas e, se necessário, 
solicitar de exames complementares, procedimentos especí ficos e referenciamento para 
especialista.
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Lombalgia

Introdução

A lombalgia é um dos principais motivos de consulta e também uma das principais 
causas de absenteísmo. Ela acomete principalmente mulheres e majoritariamente não 
tem causa específi ca, contudo, em alguns casos, é infl uenciada por fatores genéticos 
(que impactam na degeneração dos discos vertebrais) e por fatores laborais (relacionado 
ao excesso de carga, por isso é importante avaliar com palavras-chave a vulnerabilidade 
psicossocial). No tratamento são empregados AINEs por curto período e intervenções não 
farmacológicas. Sinais de alerta como insucesso terapêutico em 4 semanas de tratamento 
ou se a lombalgia for recorrente, exigem anamnese e exame físico minuciosos.

O que fazer?

Anamnese

Coletar a história (cronologia, natureza, impacto na função, sinais de alerta vermelho e de 
alerta amarelo) buscando excluir patologias específi cas, classifi car a lombalgia em associada 
à radiculopatia, com etiologia específi ca ou inespecífi ca. Caracterizar a dor na região lombar 
em duraç ã o, frequê ncia, severidade (escala de dor), constâ ncia, se há irradiaç ã o, fraqueza, 
ateraç ã o na sensibilidade, outros ó rgã os afetados, relação com o trabalho e tratamentos 
anteriores.

Exame Físico

Objetivo é precisar a dor e a irradiação, para tanto, realizar inspeç ã o (buscar por 
abaulamento ou sinais de trauma), fexã o do dorso para avaliar limitaç ã o e funcionalidade, 
palpaç ã o das apó fi ses e da regiã o dolorida para avaliar extensã o da dor e possibilidade de 
patologia localizada e especí fi ca.

Exames Complementares

Em geral não são necessários exames de imagem nem laboratoriais na avaliação 
inicial.
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Tratamento

Para defi nir o tratamento é necessário avaliar o risco físico e psicossocial do paciente, 
na maioria das vezes deve-se procurar intervenções simples como o estimular a manutenção 
de uma vida ativa e aconselhamentos. Em casos mais graves, com pior prognóstico, sugere-
se terapia cognitivo comportamental e fi sioterapia. Tratamentos farmacológicos obtêm 
melhor resposta quando se utiliza relaxantes musculares ou corticoides.

Deve-se referenciar quando há suspeita de cauda equina ou doença medular, dor 
irradiada, espondilite anquilosante e pacientes que não conseguiram retornar à vida normal 
em até 3 meses.

Equipe multiprofi ssional

O fi sioterapeuta é necessário no tratamento de lombalgias crônicas, o psicólogo auxilia 
na melhora dos sintomas utilizando terapia congnitivo comportamental e terapia breve. E 
o enfermeiro deve monitorar a perda de função em pacientes com lombalgia recorrente, 
subaguda ou crônica.

Dor no punho e nas mãos

Introdução

As causas de dor na mã o e no punho geralmente são sem causa defi nida ou secundários 
a lesões traumáticas (é necessária a radiografi a para excluir fratura) ou a lesões de esforço 
repetitivo das mã os ou dos punhos ou ainda por doenças reumatológicas (osteoartrite e 
artrite reumatóide). O diagnóstico é clínico na maioria dos casos, exceto quando há sinais de 
trauma como dor, edema, deformidade.

O que fazer

As dores no punho e nas mãos são divididas em dois grandes grupos, sendo eles:

 Causas traumáticas: dedo em martelo, fratura do boxeador, dedo de Jersey, polegar do 
esquiador, fratura distal do rá dio, fratura do escafoide.

 Causas não traumáticas: tenossinovite de De Quervain, disto ganglionar metacarpo, dedo 
em gatilho, sí ndrome do tú nel do carpo, osteoartrite, artrite reumatoide.
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Anamnese

Direcionada para a clí nica do paciente, verifi car causas traumá ticas (radiolografi a, 
determinar lesão e localização da dor) e nã o traumá ticas. Valorizar sintomas como a 
diminuiç ã o da destreza manual, tumor, rigidez e sintomas neuroló gicos (diminuiç ã o da forç a 
ou parestesias). Questionar também sobre fatores desencadeantes, impactos no cotidiano 
(experiência com a doença).

Exame fí sico

Em lesões traumáticas buscar sinais fl ogísticos, equimose, mecanismo do trauma, os 
sintomas e a sua localizaç ã o. Entre os testes, pode-se realizar teste de estresse em valgo, 
compressão do escafoide, supinação contra a resistência, alinhamento dos dedos com o 
punho semicerrado, entre outros. Também é necessário avaliar a sensibilidade à dor e à 
vibração.

Exames complementares

Se houver lesão traumática, recomenda-se radiografi a na mão e nos punhos em três 
incidências para verifi car fraturas, se não conclusivo, solicitar RM. Se a etiologia for não 
traumática, geralmente, o diagnóstico é clínico.

Conduta proposta

Tratamento medicamentoso da dor com analgé sicos comuns (paracetamol, dipirona) 
ou com anti-infl amató rios nã o esteroides (AINEs). 

As lesõ es traumá ticas em punho com suspeita de fratura, deve-se imobilizar e 
referenciar.

Tenossinovite de De Quervain e dedo em gatilho: tratamento conservador (imobilizaç ã o 
por tala e AINE), se ocorrer insucesso terapêutico apó s 2 a 6 semanas, realizar infi ltraç ã o 
local com corticoide, se ainda não houver boa resposta após 2 infi ltrações, referenciar ao 
ortopedista.

Cistos sinoviais assintomá ticos: observaç ã o, pode ocorrer resoluç ã o espontâ nea.

Cistos sinoviais sintomá ticos: aspiraç ã o do cisto.

Sí ndrome do tú nel do carpo: o tratamento conservador (imobilização) é  recomendado 
inicialmente se sintomas leves e cirurgia em casos com sintomas moderados a severos.
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Quando referenciar

Se após o tratamento na APS persistirem os sintomas, em caso de fratura confi rmada, 
nas lesões de dedo em martelo e dedo de Jersey.

Prevenção e educação

Idosos com histó ria de trauma por quedas: avaliar risco de queda. Atentar para a 
ergonomia enquanto utilizar computadores para prevenir ou atenuar dores nas mãos e no 
punho, prevenir e tratar a a obesidade (fator de riscopara sí ndrome do tú nel do carpo), e 
realizaç ã o de exercí cios de alongamento para evitar recorrê ncia de dedo em gatilho

Dor no cotovelo

Introdução

Em homens que realizam esforços repetitivos no trabalho ou nos esportes é comum 
a dor no cotovelo, pela alta prevalência, o médico de família e comunidade deve identifi car 
os esforços que geram essa dor e sugerir a modifi cação deles. Queixas de dor no cotovelo 
podem ter etiologia local (articulares e nervosas) e também causas como dor referida torácica 
e cervical, além das causas traumáticas.  O prognóstico de tendinopatias do cotovelo é bom, 
geralmente elas atenuam mesmo sem intervenções, a epicondilite lateral melhora na maioria 
dos casos, a epicondilite medial costuma ser autolimitada, já a bursite do olecrano pode 
ter complicações pela ruptura da Bursa e pelo derrame simpático do cotovelo. Geralmente, 
se a causa for traumática ou idiopática, o tratamento conservador costuma apresentar 
bons resultados. De qualquer forma, o médico e equipe multiprofi ssional devem estimular a 
autonomia e engajá-la no tratamento para que consiga implementar adaptações de esforç os 
cotidianos e obter bom desfecho terapêutico.

O que fazer

Anamnese

Interrogar sobre o iní cio da dor no cotovelo, tipo, intensidade, localização, irradiação, 
fatores de melhora e piora, sistemas relacionados, se há traumas relacionados (maiores ou 
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leves e repetitivos), averiguar como se dão os movimentos nas atividades laborais, esportivas 
e de lazer (tenistas costumam ter epicondilite lateral). Verifi car se há sinais de alerta vermelho 
(tumor, infecção, deslocamento e instabilidade articular, lesão neurológica).

Exame fí sico

Inspeç ã o, palpaç ã o, exame de sinais neuroló gicos, verifi caç ã o da amplitude de 
movimentos (comparação com o contralateral) e testes especí fi cos (extensão do cotovelo, 
teste para epiconlite lateral ou medial, palpação de pontos gatilho no músculo supinador). 
Observar postura da pessoa, sinais de defesa e limitações de movimento, buscar pontos 
dolorosos à palpação e realizar testes neurológicos.

Exames complementares

Indica-se radiografi a simples quando há suspeita de fratura, sem trauma esse exame 
não deve ser solicitado. Outros exames (RM e TC) demandam referenciamento e devem ser 
realizados em casos específi cos. Os exames laboratoriais são indicados se houver sinais de 
infecção ou infl amação (hemograma completo, VHS, proteí na C-reativa, glicemia e dosagem 
de á cido ú rico sé rico); em caso de suspeita de bursite olecriana, solicitar aspiração para 
excluir infecção e em para verifi car derrame articular, gota, artrite reumatoide e artrose, pedir a 
artrocentese do cotovelo. Atenção para falsos negativos quando houver sinal de compressão 
de nervo ou radiculopatia cervical, a eletroneuromiografi a pode apontar essas condições 
após 6 a 8 semanas.

Conduta proposta

A princípio, o tratamento envolve proteç ã o, repouso, aplicaç ã o de gelo, compressã o, 
elevaç ã o do membro, medicamentos analgé sicos e fi sioterapia. As medidas não 
farmacológicas também são importantes na prevenção, por exemplo, por meio da realização 
de exercícios concêntricos e excêntricos no tratamento da epicondilite lateral.

Quando referenciar

Imobilizar em caso de fratura complexa (deslocamento ou instabilidade) e de lesõ es 
ligamentar e imediatamente referenciar para cirurgia ortopédica. Referenciar também quando 
houver sinais de alerta vermelho, suspeita de AR e em casos de insucesso terapêutico com 
tratamento conservador por mais de 6 meses.
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Equipe multiprofi ssional

Agentes Comunitá rios de Saú de (ACS): realizar rastreamento das pessoas com dor no 
cotovelo e referenciá -las ao mé dico de famí lia e comunidade para praticar a prevenção quaternária; 
Enfermagem: acolhimento, orientação e acompanhamento após diagnóstico médico; Fisioterapia: 
importante no tratamento da SDM e em intervenções na ergonomia laboral.

Dor No Ombro

Introdução

A dor no ombro é um dos problemas osteomusculares mais frequentes na atenção 
primária, geralmente a causa é relacionada à síndrome do impacto, compromete o papel 
social do indivíduo e não somente as relações laborais. Ela é diagnosticada com a coleta 
da história clínica e exame físico, sendo necessários exames de imagem se o tratamento 
conservador não obtiver os resultados desejados, se o quadro apresentar importante 
limitação da mobilidade ou se não obtiver diagnóstico conclusivo. Quando mais recente 
for o quadro e quanto mais jovem o paciente, melhores as possibilidades de intervenção e 
melhor o prognóstico. Geralmente, o trabalho da equipe multiprofi ssional ou de especialistas 
é necessário para esse paciente, contudo, o médico de família e comunidade é o responsável 
pela coordenação dos cuidados.

O que fazer

Primeiro deve-se identifi car se houve trauma (verifi car se o paciente localiza precisamente 
a área dolorida, buscar por deformidades) ou não, feito isso, coletar história detalhada da 
dor para identifi car se a etiologia é intrínseca (dor ao movimentar, comprometimento dos 
movimentos, perda de força e de função) ou extrínseca à própria articulação (neurológica, 
abdominal, cardiovascular ou torácica).

A anamnese é que orienta o exame físico, nele pode-se realizar o teste de Gerber, de 
Jobe e de Hawkins para auxiliar a avaliar amplitude, força e dor. Impreterivelmente, deve-se 
inspecionar a região, avaliar a amplitude dos movimentos ativos e dos passivos e a força 
muscular, palpar as estruturas do ombro, avaliar a coluna cervical e outros órgãos e sistemas 
na suspeita de causa extrínseca.
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Conhecer as principais causas de dor no ombro também auxiliam no estabelecimento 
do diagnóstico, são elas a síndrome do impacto, tendinopatia do manguito rotador, ruptura 
de tendões do manguito rotador e da cabeça longa do bíceps, capsulite adesiva.

Exames complementares

Radiografi a simples são úteis para identifi car fraturas proximais do ú mero, da claví cula 
e da escá pula; luxaç ã o da articulaç ã o glenoumeral; osteoartrose da articulaç ã o glenoumeral; 
lesõ es ou osteoartrose da articulaç ã o acromioclavicular e lesõ es ou osteoartrose da 
articulaç ã o esternoclavicular. Reservar TC para traumatizados que não são atendidos na 
APS, no cotidiano do médico de família e comunidade será mais útil e de baixo custo a US, no 
entanto, a sensibilidade dela depende do examinador.

Conduta proposta

Na maioria dos casos, o tratamento com crioterapia, repouso e AINEs oferecem 
bons resultados; injeções intra-articulares de corticoide são úteis quando há insucesso no 
tratamento conservador e a fi sioterapia pode ser benéfi ca após o tratamento da fase aguda. 
Exceto em casos de trauma, o manejo do paciente deve ser realizado na APS com os recursos 
acessíveis e depois de insucesso no tratamento que deve ser encaminhado ao ortopedista.

Dor no quadril

Introdução

Queixas de dores no quadril difusas ou localizadas também são comuns no cotidiano 
do médico de família e comunidade, envolvendo desde demandas de urgência hospitalar 
(artrite séptica, fratura do colo femural) a casos de morbimortalidade a médio e longo prazo 
(fraturas do colo do fêmur). A dor no quadril acomete mais mulheres e pessoas mais velhas, 
principalmente por causa da osteoartrose, mas é necessário para um diagnóstico correto 
a distinção entre lesões ósseas (fraturas, pubalgia, neoplasia), quadros infl amatórios (gota, 
artrite séptica), quadros mecânicos e degenerativos (osteoartrose, fi bromialgia), dores 
referidas e difusas (fi bromialgia, lombalgias). Para tanto, a anamnese auxilia a compreender 
o modo de vida e os impactos que a dor no quadril promoveram no cotidiano do paciente.
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O que fazer?

Anamnese e exame físico

Utilizar o método clínico centrado na pessoa para entender a etiologia, o início, a 
intensidade da dor, os impactos no dia a dia, os sentimentos e as expectativas (os dois 
últimos interferem na elaboração do plano de ação) e a localização precisa da região dolorida 
para excluir dores irradiadas e difusas como as da fi bromialgia. Deve-se verifi car se há fratura 
ou artrite principalmente em idosos que podem não apresentar os sinais e sintomas típicos. 
Importante também verifi car se há artrite séptica, artrite reumatoide ou gota em caso de 
artrite com sinais fl ogísticos e rigidez prolongada.

Tendo em vista que as situações de dor no quadril crônica serem mais recorrentes na 
APS, geralmente a anamnese e o exame físico são sufi cientes para defi nição diagnóstica. No 
exame físico observar se há alterações na marcha (sinal de Trendelenburg, claudicação) e 
quando for realizar manobras, fazê-las bilateralmente a fi m de estabelecer comparação.

Quanto aos exames complementares, radiografi as são a primeira opção na prática do 
médico de família e comunidade, mas é insufi ciente para excluir fraturas de quadril em idosos; 
US é indicada quando há suspeita de artrites infl amató rias (identifi ca derrame articular), 
lesõ es musculares e bursites; a RM é o exame ideal para identifi car fraturas ocultas do 
quadril, artrite reumatoide precoce e situaç õ es com sinais de alerta vermelho, como necrose 
avascular da cabeç a do fê mur e quadros infecciosos. Para excluir artrite séptica, solicitar 
hemograma e análise do líquido sinovial (também útil para artrite aguda) com contagem 
diferencial de leucó citos, bacterioscó pico com Gram e cultura, pesquisa de cristais para gota 
e pseudogota.

A conduta em caso de dor no quadril é de acordo com o fator causal, geralmente ela 
envolve tratamento farmacológico e não farmacológico, como o uso de um anti-infl amatório, 
relaxante muscular, analgésico (farmacêutico pode contribuir com o uso racional de 
medicamentos, evitando a polifarmácia) e medidas como perca de peso e fi sioterapia. Casos 
de necrose avascular da cabeça do fêmur e de artrite reumatoide devem ser referenciados 
com urgência ao especialista, bem como casos de alerta vermelho e de tratamento não 
efetivo após 4 semanas. Em idosos o prognóstico é pior, onde há maior propensão da dor 
no quadril predispor a problemas no joelho. Quanto antes for realizado o diagnóstico e o 
início do tratamento, maiores as chances de bom desfecho, por isso o ACS pode contribuir 
identifi cando pessoas que apresentam características de dor no quadril.
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Figura 2. Árvore de decisão para abordagem da pessoa com dor no quadril.
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Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Dor no joelho

Introdução

Na investigação acerca da dor no joelho deve-se identifi car como ela começou, as 
estruturas acometidas e a prevalência das patologias que cursam com dor do joelho, sendo 
a osteoartrite e a síndrome dolorosa patelofemoral (SDPF) são as mais comuns. O manejo na 
maioria dos casos requer gelo, repouso e AINEs e reforço muscular, no caso se ausência de 
melhora ou presença de crepitação, bloqueio articular e instabilidade, deve-se referenciar para 
atendimento especializado. A experiência da doença também deve ser valorizada durante a 
consulta, conforme o sentimento de impotência e de dependência gerados pela incapacidade 
de marchar, outras sintomatologias podem se apresentar, como ansiedade e depressão.

O que fazer?

O conhecimento anatômico permitirá a interpretação correta dos sinais e sintomas e 
dos testes. A conduta envolve tratar a doença base, orientar e educar o paciente, crioterapia, 
muletas se não for possível sustentar o corpo. Na maioria dos casos, gelo, repouso e AINEs, 
alongamentos, reforç o muscular resolve o motivo da dor. Muitos problemas do joelho 
apresentarã o melhora com tratamento conservador (atividades fí sicas de baixo impacto 
visando ao fortalecimento e ao alongamento muscular). O paciente deve ser orientado a 
perder peso, realizar atividade física regular e evitar as de alto impacto até resolução do 
quadro.

Dor no pé e tornozelo

Introdução

A anamnese bem orientada e o exame físico detalhado são primordiais no diagnóstico 
e no tratamento de patologias do pé e do tornozelo. O médico de família e comunidade, 
recebe casos de emergência que devem ser imediatamente referenciados (lesão do anel 
pélvico com comprometimento hemodinâmico, fratura em ossos longos), casos de urgência 
(lesões ligamentares, lesões neurológicas agudas) e casos de doenças crônicas que podem 
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aguardar o atendimento eletivo. O tratamento varia conforme a causa e visam evitar o 
comprometimento do equilíbrio e da capacidade de marcha. 

O que fazer?

O pé é considerado “normal” quando tem 
ausência de dores, permite boa mobilidade articular 
e estabilidade, sem alterações na função e sem 
predisposição a deformidades progressivas. O 
calç ado adequado depende da funç ã o, do tempo de 
uso, se já há deformidades, dé fi cits funcionais ou 
comprometimento sensorial. Na escolha do calç ado, 
os indivíduos devem ser orientados considerando 
os aspectos socioculturais locais, laborais ou da 
atividade esportiva.

O tornozelo e o pé permitem fácil palpação e facilitam a avaliação dos testes clí nicos 
do exame fí sico. A anamnese orientada ao problema e o exame fí sico cuidadoso sã o as 
ferramentas mais relevantes para a correta conduç ã o mé dica, especialmente em patologias 
do pé  e do tornozelo.

Anamnese: identifi car idade, sexo, peso e altura, data de iní cio dos sintomas, tipo de 
dor, se há formigamentos ou dormê ncias; desenvolvimento (sú bito ou insidioso, progressivo 
ou nã o, relacionado com perí odo do dia ou nã o), localizaç ã o (pontual, difusa e mal localizada, 
irradiaç ã o proximal ou distal); fatores de agravo (trabalho ou atividade física, calç ados ou 
hora do dia em que geram mais sintomas), medidas de alí vio ou terapê uticas já  utilizadas, 
analisar interações medicamentosas. Verifi car se há instabilidades articulares (queixa de 
entorses de repetiç ã o, falseios ou inseguranç a); deformidades congê nitas ou adquiridas 
(visualmente progressiva ou nã o); fraqueza muscular (localizada ou generalizada); alteraç õ es 
de sensibilidade, temperatura e pigmentaç ã o cutâ nea ou de fâ neros, ou o desenvolvimento 
de calosidades; edema (localizado ou difuso); ou ainda feridas que nã o cicatrizam. Por fi m, 
procurar identifi car sutilmente sobre difi culdades fi nanceiras, laborais e familiares e o grau 
cognitivo do paciente para passar as informações e para seguir as orientações médicas.

Exames complementares

Exames de imagem costumam apresentar falso positivo, exames laboratoriais são úteis 
quando há suspeita de doenças sistê micas, infl amató rias, metabó licas e para diferenciaç ã o 

Patologias neurológicas 
e imunomediadas com 

primeiros sinais e sintomas 
nos pés:

parestesias ou alteraç õ es 
sensoriais, dé fi cits motores, 
deformidades progressivas 

por artrite infl amató ria ou pó s-
traumá tica, ou neuroartropatia 

de Charco, vasculites.
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processos infecciosos.  As radiografi as sã o mais úteis quando o exame é feito com carga do 
peso corporal.  A ultrassonografi a é indicada para avaliar partes moles, mas é válida apenas 
quando realizadas por radiologistas experientes. Exames como a TC, a RM, a cintilografi a 
e a eletroneuromiografi a devem ser empregados em casos específi cos atentando para a 
promoção da prevenção quaternária.

 Patologias de emergência: risco imediato de vida devido à  hipovolemia, à  perda funcional 
irreversí vel, por lesã o neuroló gica progressiva, ou à  isquemia arterial do membro, com 
risco de amputaç ã o. Como exemplo, as lesõ es do anel pé lvico com comprometimento 
hemodinâ mico; o politraumatismo grave com mú ltiplas fraturas expostas e sangramento 
incoercí vel; as fraturas de ossos longos que causem alteraç ã o hemodinâ mica por 
hipovolemia ou pela sí ndrome da embolia pulmonar gordurosa; a sí ndrome da cauda equina 
(traumá tica ou nã o); as fraturas da coluna vertebral com compressã o medular e dé fi cit 
neuroló gico progressivo; as fraturas ou luxaç õ es dos membros com compressã o arterial 
isquê mica ou de nervos perifé ricos, que apresentem falê ncia neuroló gica progressiva; 
as fraturas expostas com lesõ es arteriais; e a sí ndrome compartimental traumá tica de 
rá pida progressã o.

 Patologias de urgê ncia: lesõ es traumá ticas agudas, sem riscos imediatos, como as 
fraturas, as lesõ es ligamentares, as rupturas musculotendinosas, as avulsõ es ó sseas 
causando compressã o cutâ nea e as lesõ es neuroló gicas agudas, com dé fi cit motor 
sensorial estabelecido e nã o progressivo.

Conduta proposta

Para reduzir infl amações agudas (lesão traumática fechada do tornozelo e do pé), a 
conduta consiste na proteção, imobilização, gelo, compressão e elevação do membro. Pode-
se oferecer analgésicos comuns ou associados a opióides, uso curto de anti-infl amatórios. 
Fisioterapia só é indicada após a fase aguda e, quando houver persistência da instabilidade 
mecânica, pode-se optar pelo tratamento cirúrgico para correção.
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Osteoartrite e artrite reumatóide

Introdução

A osteoartrite é uma doença articular multifatorial onde há degeneração progressiva 
localizada principalmente nas articulações do joelho, mão e pelve, que tem como 
consequências a dor na articulação, limitação funcional e queda na qualidade de vida. A 
osteoartrite depende da estrutura e da integridade articular, da idade, sexo, obesidade, 
processo infl amatório local e de predisposição genética. Ela pode ser dividida em primária 
(quando não há causa defi nida) e em secundária (traumas, anormalidades congênitas, 
doenças articulares e condições endocrinológicas).

Já a artrite reumatoide afeta principalmente as articulações sinoviais, é uma doença 
autoimune onde há infl amação crônica e sistêmica que precisa de intervenção precoce para 
evitar mau prognóstico como danos articulares irreversíveis e incapacidade funcional.

O que fazer?

Para o diagnóstico e plano de ação são essenciais a coleta de boa anamnese e do 
exame fí sico, identifi cando como a patologia impacta no dia a dia pessoal, profi ssional, 
familiar e psíquico. Na artrite reumatoide (AR) exames complementares são necessários 
para o estabelecimento de diagnóstico precoce e acompanhamento.

Osteoartrite

Abordagem centrada na pessoa, o plano de cuidados e a revisão periódica (quando a 
osteoartrite é sintomática) têm que considerar as necessidades do paciente, considerando 
outras comorbidades e orientar com clareza sobre os pilares do tratamento (atividades 
diá rias e prá tica de exercí cio, intervenç õ es para perda de peso, na presença de sobrepeso ou 
obesidade).

A conduta proposta para a osteoartrite é centralizada nas abordagens essenciais 
(educação, aconselhamento e acesso à informação; exercícios, condicionamento, força, 
equilíbrio, mobilidade; manter peso dentro da faixa normal), seguida da inserção de 
medicamentos seguros (paracetamol, AINEs) e por último as medidas adjuvantes (palmilhas, 
fi sioterapia, protetores, órteses, artroplastia, calor e frio loval, capsaicina, infi ltração, opioides).
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Artrite reumatoide

Coletar a histó ria clí nica na anamnese especifi cando o tipo de dor e o comprometimento 
articular. Síntomas típicos são iní cio insidioso de dor poliarticular de padrã o infl amató rio, 
simé trica, localizada preferencialmente em pequenas articulaç õ es das mã os e dos pé s, 
persistindo por mais de 6 semanas. É comum rigidez articular manhã , quanto mais longo for 
o período da rigidez, mais infl amado o paciente está. Também estão presentes na pessoa 
com artrite reumatoide sintomas sistêmicos como fadiga, anorexia e perda de peso.

Alterações típicas como o pescoço de cisne são encontradas em casos avançados e 
irreversíveis de artrite reumatoide. Quando a doença está precoce, o importante é reconhecer 
a combinação entre história clínica e sinovite como sugestiva de artrite reumatoide. Indicam 
a doença a presença de antipeptídeo citrulinado cíclico, anemia, leucocitose e trombocitose. 
Radiografi as são úteis para diagnosticar e para acompanhar o tratamento. Ele visa diminuir 
a dor e a remissão da doença controlando a sinovite e prevenindo o dano articular, para o 
tratamento, o médico de família e comunidade deve referenciar ao especialista.
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Figura 3. Fluxograma da avaliação clínica da pessoa com osteoartrite.
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Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Gota

Introdução

A gota acomete principalmente homens acima dos 30 anos e mulheres após 
a menopausa. Ela é um tipo de monoartrite com dor intensa e limitação importante dos 
movimentos, principalmente dos membros inferiores, que dura cerca de dias ou semanas por 
causa do acúmulo de cristais de urato no trato urinário, nas articulações e no entorno delas. 
Em crises pode-se indicar AINEs, corticoide ou colchicina (preferencialmente nas primeiras 
12h) e disponibilizar um plano de crise e orientações para novas crises. Se as crises forem 
recorrentes, é válido empregar um hipouricemiante com alopurinol. Ressalta-se que o paciente 
deve ser esclarecido sobre a doença e incentivado alterar o seu estilo de vida a fi m de reduzir 
fatores de risco, como o excesso de peso, consumo de álcool, carnes e refrigerantes.

O que fazer?

Abordagem de uma pessoa com gota busca confi rmar o diagnó stico de gota e afastar 
artrite sé ptica; educar e permitir que a pessoa compreenda sobre a doenç a, os benefí cios e 
riscos dos diversos tratamentos, farmacoló gicos e dieté ticos; mitigar imediatamente a dor 
e a infl amaç ã o em uma pessoa em crise de artrite; reduzir o risco de ataques recorrentes 
(nesse caso, os benefí cios do tratamento hipouricemiante superam os malefícios), minimizar 
o risco de desenvolver novos tofos e complicações como lesõ es articulares, cá lculos renais 
e nefropatia por urato. Identifi car e modifi car fatores de risco para gota e que podem causar 
outros eventos adversos.

Anamnese e exame físico

Avaliar articulaç õ es acometidas, se há presenç a de tofos, a intensidade da evolução dos 
sintomas, se há traumas recentes, infecç õ es, lesõ es de pele, febre ou outros sintomas constitucionais, 
estado geral, medicaç õ es em uso, se houve crises anteriores, fatores de risco e comorbidades como 
obesidade, hipertensã o, insufi ciê ncia renal, diabetes, doenç as linfo/mieloproliferativas, dislipidemia, 
doenç a vascular, psorí ase severa, defeitos enzimá ticos conhecidos.

No exame físico avaliar se há movimentos dolorosos, como está a marcha, o estado 
geral, temperatura e pressão, verifi car se alguma articulação apresenta sinais fl ogísticos e 
considerar avaliação do risco cardiovascular tendo em vista os fatores de risco do paciente 
com gota.  Na análise química solicitar á cido ú rico, hemograma, creatinina, glicemia e perfi l 
lipí dico, mas nã o necessita ser realizada no momento da crise. O tratamento durante a crise 
deve contar doses plenas de anti-infl amatórios e baixa dose de colchicina. Quando a pessoa 
também apresentar insufi ciência cardíaca ou hipertensão mal controlada ou alto risco 
cardiovascular, deve-se manter o uso de diuréticos e de AAS em baixa dose.
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Figura 4. Árvore de decisão no tratamento de gota
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• Gelo 30 minutos, 4x ao dia, e repouso
• Anti-infl amatório não esteroide (AINE) ou
• Colchicina 1 mg + 0,5 mg após 1 hora; 0,5 mg, 2 a 3x ao dia até resolução ou
• Prednisona 30 a 35 mg/dia - 5 dias ou
• Corticoide intramuscular, infra0arterial, intravenosa
• Não interromper alopurinol em pacientes que já venham em uso
• Solicitar exames para coleta em retorno em 4 a 6 semanas: ácido úrico, creatinina, ureia, hemograma, glicose e perfi l lipídico
• Retorno antes se piora ou ausência de resposta

Reavaliação em 4 a 6 semanas: 
• Revisar diagnóstico e resposta ao tratamento da crise
• Oferecer plano de crise para tratamento precoce de futuras 

crises
• Avaliar mudança de estilo de vida (dieta, exercício, álcool, 

refrigerantes/bebidas ricas em frutose)
• Avaliar risco cardiovascular (obesidade, hipertensão, perfi l 

lipídico, diabetes melito) e função renal
• Reavaliar medicações em uso (diuréticos)
• Discutir tratamento hipouricenlante com paciente

Todos os pacientes: 
• Educar paciente quanto à doença
• Fornecer plano de crise para artrite
• Otimizar peso/modifi car dieta/reduzir consumo de 

álcool
• Interromper diurético (se riscos superarem benefícios)
• Tratar fatores de risco cardiovasculares
• Reavaliar início/monitorar tratamento hipouricemiante 

com paciente

Iniciando hipouricemiante: 
• Primeira escolha de tratamento: alopurinol
• Iniciar dose baixa, de 50 a 100 mg por dia
• Titular alopurinol com aumentos de 50-100 mg a cada 4 

semanas, dependendo do nível do ácido úrico
• Alvo do ácido úrico: <5 mg/dL
• Dose máxima de 900 mg/dia (considerando função renal) 
• Manter profi laxia por 6 meses (colchicina 0,5 mg, 1 a 2x 

ao dia, ou AINE + IBP)
• Não interromper alopurinol durante crises

Uricosúria de 24 horas normal ou reduzida: 
• Considerar adição ou troca para probenecide ou benzbromarona 

em pacientes sem contraindicações (avaliar litíase e função renal) 
• Titular dose a cada 4 semanas conforme ácido úrico sérico
Avaliar disponibilidade de febuxostat no Brasil*
*Não disponível no momento da redução deste capítulo.

Indicação de hiporucemiante (qualquer critério a seguir): 
• Crises repetidas com intervalo menor do que 1 ano
• Presença de tofo ou artropatia crônica
• Cálculos urinários ou taxa de fi ltração glomerular <60 

mL/min
• Necessidade de manter uso de diuréticos
• Ácido úrico maior do que 10
• Decisão compartilhada com paciente

Tratamento da gota

AINE, anti-infl amatório não esteroide; 
IBP, inibidor de bomba de prótons.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Osteoporose

Introdução

Alterações no remodelamento ósseo fazem com que a densidade do osso diminua, 
aumentando o risco de fraturas e de quedas. Quando a densitometria óssea (DEXA) apresenta 
score menor ou igual a 2,5 há diagnóstico de osteoporose. Essa patologia atinge principalmente 
mulheres no período pós menopausa na sua forma primária, a osteoporose secundária pode 
ser ocasionada por doenças endócrinas, infl amatórias, gastrointestinais, fármacos e por 
miscelânea. A equipe de saúde da família deve identifi car pessoas com fatores de risco para 
estabelecerem medidas de promoção e prevenção, como dieta adequada, atividade física, 
exposição apropriada ao sol.

O que fazer?

Anamnese e exame físico

Deve-se desconfi ar de osteoporose em pessoas que apresentam fatores de risco como 
idade avançada, mulheres magras, com história familiar de fratura no quadril, tabagistas 
e etilistas. A histó ria clí nica, o exame fí sico e a densitometria ó ssea sã o as bases para o 
diagnó stico. O tratamento não farmacológico da osteoporose consiste em alterações no 
estilo de vida, onde se estimula a exposição solar e a dieta adequada (rica em fontes de cálcio), 
atividade física regular, prevenção de quedas, cessação do tabagismo e do etilismo (diminui 
o risco de fraturas). Já o tratamento medicamentoso nem sempre é recomendado, deve-
se levar em conta: custo-efetividade-seguranç a e disponibilidade da medicaç ã o de acordo 
com a localidade. Conscientizar a pessoa da necessidade da adesã o e da continuidade do 
tratamento para a melhora do quadro clí nico é  fundamental.

Prognóstico e complicações

A osteoporose é uma doença crônica silenciosa que aumenta o risco de fratura, óbito, 
imobilização, dor crônica, privação social e alteração na dinâmica familiar.

Equipe multiprofi ssional

O trabalho com equipe multiprofi ssional é fundamental para as pessoas que 
apresentam osteoporose: ele aumenta qualidade de vida do indiví duo, incentivando-o a 
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aderir ao tratamento e prevenindo o agravamento da osteoporose por meio prá tica regular de 
atividade fí sica e fortalecimento muscular (fi sioterapeuta), uma dieta adequada e a prevenç ã o 
de quedas (acomete principalmente idosos).

Figura 5. Árvore de decisão para a atenção à pessoa com osteoporose.
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Fonte: GUSSO; LOPES, 2019.

Osteomielite

Introdução

Denomina-se osteomielite processos infecciosos nos ossos, normalmente por S. 
aureus e por K. kingae. Para o diagnóstico ser confi rmado, solicita-se hemograma, velocidade 
de hemossedimentaç ã o (VHS), proteí na C-reativa e radiografi a simples. O diagnóstico e o 
tratamento precoce são fundamentais para a prevenç ã o de sequelas, de disfuncionalidade 
fí sicas e de formas graves e crô nicas da osteomielite. O tratamento é iniciado com 
antibioticoterapia empírica até o resultado da cultura, pode haver tratamento cirú rgico para 
drenagem de abscessos intramedular, subperiosteal ou de partes moles.
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O que fazer?

Osteomielite aguda: iniciada há menos 2 duas semanas; causa hematogênica (mais 
comum), contiguidade, inoculação direta; apresenta sinais fl ogísticos exuberantes e agudos.

Osteomielite subaguda: entre duas semanas a 3 meses; bactéria de baixa virulência; 
sinais fl ogísticos brancos e abscesso de Brodie.

Osteomielite crônica: iniciada há mais de 3 meses; manutenção do processo infeccioso; 
fístula, sequestro ósseo.

O diagnóstico será de acordo com a anamnese (buscar portas de entrada para 
bactéria e imunossupressão), exame físico (investigar sinais de infecção, principalmente em 
recém nascidos e em idosos) e resultado de testes laboratoriais informando leucocitose, 
hemossedimentaç ã oacima de 15 mm e proteí na C-reativa acima de 3, radiografi a simples, 
cintilografi a ó ssea ou ressonâ ncia magné tica, hemocultura e aspiraç ã o para suspeita de 
abscesso. O tratamento é hospitalar, iniciado com antibioticoterapia empírica até o resultado 
da cultura, pode haver tratamento cirú rgico para drenagem de abscessos intramedular, 
subperiosteal ou de partes moles. Quando houver suspeita de osteomielite, o médico de família 
e comunidade deve referenciar imediatamente ao ortopedista, quanto mais precocemente 
tratar, melhor o prognóstico (desfechos ruins envolvem a pioartrite, sepse e cronifi cação).

Fibromialgia

Introdução

A fi bromialgia é caracterizada por dor crônica musculoesqueléticas - mas que 
cursa sem dano ou infl amação tecidual - em pontos dolorosos (tender points) associada a 
fadiga, distúrbios cognitivos e sintomas psicossomáticos. O diagnóstico é diferencial (dor 
generalizada em mais de 7 áreas com sintomas somáticos há no mínimo 3 meses e sem 
outra causa), sendo comum que a pessoa passe por vários médicos antes de ter a causa do 
seu quadro esclarecida. O tratamento deve ser personalizado, o paciente pode se benefi ciar 
mais de uma abordagem multidisciplinar.
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O que fazer?

O diagnóstico é focado em manifestações neuropsicológicas (fadiga, sono não 
reparador, alterações cognitivas de raciocínio e de memória), na quantidade de pontos que a 
dor generalizada acomete há pelo menos 3 meses. Verifi car se há abuso de benzodiazepínicos 
ou de outros medicamentos que atenuem a dor. Avaliar a experiência que a pessoa tem com 
a doença, o quanto impacta na sua vida e no convívio laboral e familiar. Durante o exame 
físico é importante identifi car os pontos dolorosos, mas não há necessidade de palpá-los. 
Também é importante diferenciar a fi bromialgia de doenças reumatológicas e autoimunes. 
Por não haver achados laboratoriais de fi bromialgia, o hemograma, a VHS, proteína C-reativa 
normais descartam reumatologias ocultas e reforçam o diagnóstico de fi bromialgia.

É importante que se explique ao paciente que a fi bromialgia é uma patologia crônica 
na qual a abordagem multidisciplinar apresenta melhores resultados no controle dos 
sintomas, incentivando-o a não abandonar o tratamento. Assim, o plano de ação deve 
considerar atividade física regular (aeróbios de baixa intensidade até 75% da FC), educação 
em saúde e psicoterapia (TCC). Além disso, pode-se empregar no tratamento farmacológico 
antidepressivos tricíclicos, duais ou ISRSN, mas, antes de escolher o medicamento, deve-
se considerar o principal sintoma (fadiga, insônia, depressão), a tolerância à medicação, os 
efeitos colaterais e o custo do tratamento.

Casos nos quais há dúvida quanto ao diagnóstico e ao tratamento podem ser 
referenciadas ao reumatologista, ao psiquiatra ou ao psicólogo. O fi siatra e o fi sioterapeuta 
podem ser acionados se o paciente apresentar difi culdades em manter atividades físicas. 
A equipe multiprofi ssional contribui na educação sobre a doença, incentivando a prática de 
atividade física e a adesão ao tratamento farmacológico também.
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Introdução 

Desde os trabalhos pioneiros de Cicely Saunders, na Inglaterra, e Elizabeth Kubler 
Ross, nos EUA, de forma paralela e complementar, nas décadas de 60 e 70, que os Cuidados 
Paliativos se tornaram parte importante da assistência à saúde no Ocidente.

Inicialmente desenvolvidos para pacientes em processo de fi m de vida e progressão 
para a terminalidade, os Cuidados Paliativos hoje se estendem para qualquer condição de 
saúde, aguda ou crônica, que seja ameaçadora à vida – e portanto devem estar presentes 
em toda modalidade e nível de assistência à saúde – o que inclui, primordialmente, a 
Atenção Primária. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) Considera que os cuidados paliativos 
(CPs) devem ser oferecidos o mais precocemente possível no curso de qualquer doença 
potencialmente fatal, e que os cuidados paliativos devem garantir a melhoria da qualidade 
de vida de pacientes e de suas famílias, na presença de doenças que ameaçam a vida e 
suas consequencias, através da prevenção e alívio de sofrimento pela detecção precoce e 
tratamento de dor ou outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais, estendendo-
se inclusive à fase de luto (WHO, 2002).

Idealmente, os cuidados paliativos deveriam ser prestados a partir do diagnóstico da 
doença com risco de morte, sendo adaptados para as demais necessidades dos doentes e 
dos seus familiares, à medida que a doença progride. Os princípios dos cuidados paliativos 
incluem o respeito à vida, considerando a morte como processo natural, sem a intenção 
de apressá-la ou adiá-la, oferecendo um sistema de apoio para que os pacientes possam 
viver bem, com minimização dos sofrimentos físico, social, emocional e espiritual, até a 
sua morte.

Em 2018, o Ministério da Saúde publicou uma resolução que normatiza a oferta 
de cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) (resolução 41 da CIT, de 23 de novembro de 2018). Essa 
resolução prevê a organização do SUS para o estabelecimento dos Cuidados Paliativos 
de forma estrutural no sistema, em todos os níveis de assistência, inclusive a Atenção 
Primária à Saúde. 
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Princípios Fundamentais dos Cuidados Paliativos

 Promovem o alívio da dor e de outros sintomas estressantes; 

 Reafi rmam a vida e veem a morte como um processo natural; 

 Não pretendem antecipar e nem postergar a morte; 

 Integram aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado; 

 Oferecem um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto 
possível até a sua morte; 

 Auxiliam a família e os entes queridos a sentirem-se amparados durante todo o processo 
da doença; 

 Devem ser iniciados o mais precocemente possível, junto a outras medidas de 
prolongamento de vida como a quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tratamento 
antirretroviral, drogas modifi cadoras do percurso da doença etc, e incluir todas as 
investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas; 

 Trata-se de fi losofi a de cuidado para as pessoas que enfrentam sofrimentos com o 
avançar de suas doenças crônicas e proximidade com a morte, comumente abandonadas 
no modelo assistencial preponderante em nosso País.

Princípios Éticos em Cuidados Paliativos

 O respeito pela autonomia; 

 A benefi cência; 

 Não malefi cência; 

 Justiça. 

Princípios da Assistência ao Paciente Terminal e seus direitos

 Ser tratado como pessoa humana até morrer; 

 Ter esperança, não importa que mudanças possam acontecer; 

 Ser cuidado por pessoas que mantêm o sentido da esperança, mesmo que ocorram 
mudanças; 
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 Expressar, à sua maneira, sentimentos e emoções diante da morte; • Participar das 
decisões referentes aos cuidados e tratamentos; 

 Receber cuidados médicos e de enfermagem mesmo que os objetivos de cura assumam 
o sentido de objetivos de conforto; 

 Não morrer sozinho; 

 Ser aliviado na dor e no desconforto; 

 Ter suas questões (formuladas ou sugeridas) respondidas honestamente; 86 Ministério 
da Saúde 

 Não ser enganado; 

 Após aceitar a morte, receber ajuda dos familiares e que estes também sejam ajudados; 

 Morrer em paz e com dignidade; 

 Conservar a individualidade e não ser julgado por decisões que possam ser contrárias às 
crenças dos demais; 

 Discutir e aprofundar a religião ou experiências religiosas, seja qual for o seu signifi cado 
para os demais; 

 Esperar que o corpo humano seja respeitado; 

 Ser cuidado por pessoas sensíveis, humanas e competentes que procurarão compreender 
e responder a suas necessidades, além de ajudar a enfrentar a morte e garantir privacidade 
do paciente; 

 Considera-se de suma importância o respeito dos direitos descritos acima, pois, somente 
desta forma, conseguir-se-á manter uma convivência efi caz durante a assistência à fase 
terminal e à morte.

Assistência em Cuidados Paliativos: aspectos básicos

1. Habilidades de Comunicação 

2. Controle de Sintomas 

3. Respeito à autonomia

4. Princípios Éticos: Ortotanásia
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Habilidades de Comunicação

Além dos princípios de Abordagem Centrada na Pessoa, é preciso capacitação 
específi ca em Comunicação de Más Notícias. 

Protocolo Spikes: 

1. Planejando a entrevista (S - Setting up the interview)

2. Avaliando a percepção do paciente (P – percecption)

3. Obtendo do convite do paciente (I – invitation)

4. Oferecendo conhecimento e informação ao paciente (K – knowledge)

5. Abordar as emoções do paciente com respostas afetivas (E – emotions)

6. Estratégia e resumo (S - Strategy and Summary)

Todo o processo de Abordagem Centrada na Pessoa é aplicado com sucesso em 
Cuidados Paliativos. É importante salientar nesse processo uma etapa: a validação das 
emoções do paciente. Em cuidados paliativos, o médico deve ser especialmente hábil 
para aplicar escuta ativa e comunicação empática, além de reconhecer que o paciente 
pode apresentar-se com pensamentos ambíguos, ou ainda, com as características das 
fases do luto de Kubler-Ross, de forma fragmentada, fl uida, e oscilante (características das 
fases entremeadas entre si, misturadas), conforme suas condições emocionais no dia do 
atendimento, e seus sintomas. Medo, desesperança, angústia, são fortemente infl uenciados 
por sintomas mal controlados, especialmente Dor.  

Outro ponto importante é o compromisso fi rmado, entre médico, paciente e familiares, 
que a melhor Medicina está sendo aplicada ao paciente, a despeito de seu quadro incurável 
e terminal. 

“Curar quando possível, aliviar com frequência, consolar sempre”.

A validação empática das emoções e o reconhecimento genuíno do sofrimento dos 
pacientes e familiares, por parte da equipe, e a reafi rmação do compromisso médico e 
da equipe pelas melhores práticas em saúde, são etapas fundamentais na abordagem ao 
paciente e da família sobre Cuidados Paliativos, e essenciais na decisão compartilhada entre 
equipe e usuários por essa abordagem. 
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Avaliação inicial dos pacientes

Para avaliação inicial, recomenda-se a Abordagem Centrada na Pessoa, além do 
conhecimento específi co médico sobre as doenças, causas e tratamentos. Nesta avaliação 
inicial, também devemos usar escalas de avaliação funcional, que são ferramentas 
que sistematizam a abordagem, e são capazes de embasar rotinas de atendimentos e 
recomendações, e também de avaliar o prognóstico dos pacientes. As escalas mais usadas 
são:  

1. Escala de Zubrod (ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group) (PS: Performance Scale)

PS 0: Atividade Normal

PS 1: Alguns sintomas de doença, mas deambula e leva o seu dia a dia normal. 

PS 2: Fora do leito mais de 50¨% do tempol 

PS 3: No leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais intensivos. 

PS 4: preso ao leito. 

2. Escala de avaliação funcional de Karnofsky (KPS)

 Permite conhecer a capacidade do paciente para poder realizar atividades cotidianas; 

 Elemento preditor independente de mortalidade, principalmente em patologias 
oncológicas, mas pode ser usado para condições não oncológicas com acurácia menor; 

 Útil para tomada de decisões clínicas e valorizar o impacto de um tratamento e a 
progressão da doença; 

 Karnofsky de 50 ou inferior indica elevado risco de morte durante os seis meses seguintes.

Escala de Karnofsky

100% Nenhuma queixa. Ausência de evidência de doença. 

90% Capaz de levar vida normal. Sinais menores ou sintoma de doença. 

80% Alguns sinais ou sintomas da doença com esforço.

70% Capaz de cuidar de si mesmo; incapaz para suas atividades normais ou 
exercer trabalho ativo. 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



8

60% Necessita de assistência ocasional, mas ainda é capaz de prover a 
maioria de suas necessidades. 

50% Requer assistência médica considerável e cuidados médicos frequentes

40% Incapaz; requer cuidados especiais e assistência

30% Muito incapaz, indicada hospitalização, apesar da morte não ser iminente

20% Muito debilitado, hospitalização necessária, necessitando de tratamento 
de apoio ativo

10% Moribundo, processos letais progredindo rapidamente. 

Controle de Sintomas

Controlar os sintomas físicos que prejudicam a qualidade de vida e a funcionalidade 
do doente é etapa fundamental dos Cuidados Paliativos, e essencial tanto para a assistência, 
quanto para a opção por esta abordagem. 

O bom controle dos sintomas físicos modifi ca, de forma positiva, a progressão da 
doença. Essa ação fortalece o vínculo e a confi ança dos pacientes e familiares na equipe de 
assistência

Dor

Dor é considerada o principal sintoma a ser controlado, em função de seus efeitos 
deletérios sobre toda a homeostase do paciente. Pacientes com dor mal controlada 
tem inapetência, má qualidade do sono, sintomas psíquicos exacerbados (depressão, 
angústia, desesperança, irritabilidade) e tem comprometidas suas relações afetivas e 
sociais. 

Para abordar a dor, precisamos discutir seus aspectos clínicos (localização, forma 
de apresentação, Intensidade da dor, comportamento temporal, fatores de melhora e de 
piora, tratamentos já realizados e seus resultados), e sua etiopatogenia (dor nociceptiva, 
neuropática, psicogência ou mista). 

Aspecto essencial é a intensidade da dor, que deve ser abordada de forma objetiva, 
através de escalas de mensuração, o que inclusive norteará o tratamento. 
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As principais escalas usadas na mensuração da dor: 

1. Escala numérica: mensuração de dor, através de uma nota de 1 a 10. 

2. Escala de faces de Wong Baker: uso de desenhos representando expressões faciais, que 
o paciente indica a correspondência com sua dor. 

3. Escala visual analógica: combina a escala numérica com a escala de faces.

4. Escala Categórica: dor ausente, leve, moderada ou forte? Ou ainda: sua dor é nenhuma, 
pequena, média ou grande?

Tratamento da dor

O tratamento da dor deve ser individualizado, levando em consideração a intensidade 
da dor, a experiência da dor (conforme o segundo componente da Abordagem Centrada na 
Pessoa), seu mecanismo etiopatogênico,  e seu impacto na saúde: físico, psíquico, afetivo, 
nas relações sociais e econômicas. 

É possível utilizar-se de tratamento farmacológico, e não farmacológico. Neste último, 
muitas das Práticas Integrativas e Complementares podem ser utilizadas. 

Quanto ao tratamento farmacológico, as recomendações do uso de analgésicos da 
OMS são: 

 Pela boca: sempre que possível, deve-se privilegiar a forma oral dos analgésicos. As 
vias alternativas à via oral mais utilizadas no cuidado paliativos são: subcutânea (SC), 
transdérmica, retal e, eventualmente, endovenosa (EV). A via intramuscular (IM) não deve 
ser utilizada em geral. 

 Pelo relógio: para garantir um alívio adequado da dor, os medicamentos analgésicos 
devem ser oferecidos em intervalos regulares de acordo com a duração da ação dos 
medicamentos, além da dose adicional conforme a necessidade. 

 Pela escada: para a escolha dos medicamentos analgésicos conforme a intensidade da 
dor. Essa abordagem é conhecida como “escada analgésica da OMS”.
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A escada analgésica da OMS pode direcionar a terapêutica, relacionando a intensidade 
da dor com a potência dos analgésicos. 

É essencial que o MFC aprenda a manejar opióides e adjuvantes, para a correta 
abordagem da dor – o que é essencial não apenas em cuidados paliativos, mas no 
tratamento clínico da dor para todos os pacientes. Adjuvantes são antidepressivos 
e anticonvulsivantes para dor neuropática, componente geralmente presente na dor 
oncológica e ou dor crônica

Dois conceitos importantes no manejo de analgésicos potentes:

 Primeiro, dose de resgate, que é a dose adicional para dor que ocorre apesar do uso fi xo 
de opióides em doses otimizadas. 

 O segundo, é a rotação de opióides: a troca de um opióde por outro, geralmente devido 
efeitos colaterais ou necessidade de maior potência. A troca deve considerar a tabela de 
equivalência das doses e vias de administração de opióides. 

A escada analgésica da OMS

Analgésicos não 
opioides 

+
Adjuvantes

Opioides fracos
+

Analgésicos não 
opioides

+
Adjuvantes

Opioides fortes
+

Analgésicos não 
opioides

+
Adjuvantes

DOR
Degrau 1

Leve
Degrau 2

Moderada
Degrau 3

Forte

Exemplo

Paracetamol
Dipirona

Diclofenaco
Cetoprofeno

Codeína
Tramadol

Morfi na
Oxicodona

Febtanil
Metadona

Adjuvantes: amitriptilina, gabapentina, dexametasona, etc.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Caderno de atenção domiciliar, 2º volume, p.96. Adaptado pelo autor.
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Sugestão de analgésicos conforme a intensidade da dor (adultos)

Escada Analgésico Dose Inicial Dose Máxima Observação

Dor Leve

Analgésicos não opioides

Dipirona 500mg VO ou 
EV 6/6h

1g VO ou 
EV 6/6h -

Paracetamol 500mg VO 6/6h -

Dor média

Opioides Fracos
Codeína 7,5mg VO 4/4h 60mg VO 4/4h -

Tramadol 25mg VO 6/6h 100mg VO ou
EV 6/6h

Cápsula 50 e 100mg

Sol. de 50 e 100 mg/mL

Ampola 50 e 100mg

Dor Forte

Opioides Fortes

Morfi na

5mg VO 4/4h
Não tem dose 
máxima

Há formulações de 
liberação controlada que 
podem ser administradas 
a cada 12h.

3mg SC 4/4h

2mg EV 4/4h

Oxicodona 10mg VO 12/12h Não tem dose 
máxima

Não partir os comprimidos. 
É necessário manter um 
opioide de ação rápida (por 
ex.: morfi na) para dose de 
resgate.

Fentanil patch 12,5mcg/h 
72/72h

Não tem dose 
máxima

O patch dérmico deve ser 
trocado a cada 72 horas 
ou menos. Manter um 
opioide de ação rápida )
por ex.: morfi na) como o 
de resgate.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Caderno de atenção domiciliar, 2º volume, p.98. Adaptado pelo autor.

Dispnéia

De origem pulmonar ou extrapulmonar, a dispneia está presente em até 70% dos 
pacientes com câncer. Por causa do sofrimento e angustia que provoca, a dispneia mal 
controlada frequentemente é causa de medidas invasivas e desproporcionais no processo 
de terminalidade. 
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A avaliação da dispneia depende de dados objetivos do exame clínico (frequência 
respiratória, uso de musculatura acessória, saturação), da etiopatogenia do quadro, e 
principalmente do relato subjetivo do paciente, que também pode ser mensurado através de 
escalas similares às escalas de dor. 

O primeiro objetivo do tratamento da dispneia é o tratamento específi co da causa. 
Alguns pacientes podem precisar de procedimentos invasivos para o tratamento (como 
paracentese e toracentese), porém sua indicação precisa é controversa e difícil no paciente 
terminal. (Quando indicar? Quando não indicar?). É importante salientar, então, que Cuidados 
Paliativos não são apenas “procedimentos não invasivos” – em casos especiais, os 
procedimentos invasivos ou cirúrgicos são de indicação precisa e efetiva nessa assistência. 

Medidas gerais para o controle da dispneia: 

 Promover um ambiente tranquilo e bem arejado. 

 Utilizar roupas leves que facilitam a movimentação. 

 Posicionar adequadamente o paciente, preferencialmente com decúbito elevado. 

 Fluxo de ar direcionado para o rosto do paciente – pode-se usar um pequeno ventilador.

Embora o uso de oxigenioterapia suplementar seja prescrito de forma rotineira, não há 
evidências de que seja efetiva no controle do sintoma dispneia, e, portanto, essa jamais deve 
ser a única medida no controle do sintoma. 

A dispneia pode estar relacionada com ansiedade e essa pode ser tratada com 
benzodiazepínicos. A própria dispneia, devido o desconforto que provoca, é fator estressante 
e ansiogênico. 

O principal tratamento para a dispneia são os opióides, que devem ser usados de 
forma similar ao tratamento para dor. 

Opióides manejados corretamente, iniciados com dose baixa, e ajustados ao longo do 
tempo, e sob rígido acompanhamento profi ssional, geralmente não são causa de depressão 
respiratória e efeitos colaterais graves, e o medo desses efeitos colaterais não deve ser 
barreira para o alívio adequado dos sintomas do paciente com essas medicações. 

Outros sintomas importantes: 

1. Constipação intestinal

2. Inapetência
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3. Soluço

4. Fadiga e astenia

5. Náuseas e vômitos

6. Obstrução intestinal

7. Respiração ruidosa terminal – sororoca

Respeito à autonomia do paciente, Ética e Ortotanásia

A autonomia do paciente em qualquer fase da vida deve sempre ser respeitada, e 
a forma adequada de se estabelecer condutas e abordagens em Cuidados Paliativos é a 
decisão compartilhada. 

Nos últimos anos, tem-se desenvolvido no Brasil o conceito de Decisões de Fim de Vida, 
tomadas pelo próprio paciente, que podem ser representados por documentos específi cos, 
como o Testamento Vital ou Declaração de Diretivas Antecipadas de Vontade. 

Contudo, o principal documento para registro das decisões e condutas é o prontuário, e 
nele devem estar contidas todas as informações relevantes, técnicas e éticas, que corroboram 
os Cuidados Paliativos adotados. 

Os cuidados paliativos no Brasil são legalmente fundamentados, com base no Código 
de Ética Médica e em decisão específi ca do CFM sobre ortotanásia

Resolução CFM 1805, de 2006: 

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 
prolonguem a vida do doente, em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada 
a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

Código de Ética Médica – Resolução CFM 2217, de 2018:

Capítulo I: princípios fundamentais: 

XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob 
sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.

Capítulo V: relação com o paciente e familiares 

É vedado ao médico: 
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Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante 
legal.

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas 
inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, 
na sua impossibilidade, a de seu representante legal.

Referência Bibliográfi ca

1.  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Caderno de atenção domiciliar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. 1º Volume – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

2. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Caderno de atenção domiciliar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2º Volume.  – Brasília: Ministério da Saúde, 
2013.

3. GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina 
de Família e Comunidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. 
Artmed, 2019. 2 v.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO DOMICILIAR

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



ORGANIZAÇÃO
PrepSaúde

 
RESPONSÁVEIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Dr. Hercules de Pinho
Auler Rafaello Fernandes Coelho

 
AUTOR

Auler Rafaello Fernandes Coelho

COLABORAÇÃO PEDAGÓGICA 
Mariana Alves Batista da Costa

 
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Formata Produções Editoriais
Quimera 

© 2019 Propriedade da PrepSaúde, sendo vedada a sua reprodução por qualquer 
meio, físico ou digital, total ou parcialmente, comercialização, publicação, alteração do 

conteúdo ou qualquer ato que importe violação do direito autoral.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



3

Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defi ne assistência domiciliar como a :

“provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais com o objetivo 
de promover, de restaurar e de manter o conforto, a função e a saúde das pessoas 
em um nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. Os serviços de 
assistência domiciliar (SADs) podem ser classifi cados como preventivos, terapêuticos, 
reabilitadores, e de acompanhamento por longo tempo e de cuidados paliativos”. 

As políticas de atenção domiciliar foram defi nidas no Brasil, pelo Ministério da Saúde, 
em 2011. Estas estimulam a criação de Serviços de Atenção Domiciliar formados por equipes 
multiprofi ssionais e integrados à APS, responsável pelo primeiro nível de cuidados, e procurando 
superar a o modelo linear e limitado de referenciamento entre serviços, estimulando sua 
substituição por um modelo de integração destes às Redes de Atenção à Saúde. 

Um ponto basilar dos serviços de Atenção Domiciliar é a “desospitalização”, um 
processo de transição do cuidado após alta hospitalar, que determina continuidade e 
integração à Rede, com o estimulo ao contato dos serviços com os usuários vulneráveis em 
seu domicílio. A existência de um serviço específi co de acompanhamento pós-alta hospitalar 
proporciona celeridade no processo de alta e minimiza intercorrências clínicas, diminui os 
riscos de infecções hospitalares, oferece suporte emocional necessário para pacientes 
em estado grave ou terminal e familiares, institui o papel do cuidador (que pode ser um 
parente, um vizinho, ou qualquer pessoa com vínculo emocional com o paciente e que se 
responsabilize pelo cuidado junto aos profi ssionais de saúde), e propõe autonomia para o 
paciente no cuidado fora do hospital.

A Portaria nº 2.527, de outubro de 2011, determina que a Atenção Domiciliar deve 
constituir-se como uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às 
já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade 
de cuidados e integrada às Redes de Atenção à Saúde” (BRASIL, 2011).

São elementos importantes da Atenção Domiciliar: 

1. Modalidade de atenção “substitutiva ou complementar” – substitutiva para pacientes 
elegíveis para os cuidados domiciliares, atendidos em outros pontos da rede; e 
complementar ao oferecer nova modalidade de atenção para os pacientes elegíveis. 

2. Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde:
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3. Continuidade do cuidado

4. Integrada às Redes de Atenção à Saúde

A proposta de atenção domiciliar inclui a reorganização do processo de trabalho 
pela equipe de saúde e as discussões sobre diferentes concepções e abordagens à família. 
Espera-se que os profi ssionais sejam capazes de atuar com criatividade e senso crítico, 
mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, que envolva ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação.

Fundamentos da Atenção Domiciliar: 

 Abordagem Integral à Família

 Consentimento da Família, Participação do Usuário e Existência do Cuidador.

 Trabalho em Equipe e Interdisciplinaridade

 Estímulo a Redes de Solidariedade

Objetivos principais dos Serviços de Atenção Domiciliar:

1. Redução da demanda por atendimento hospitalar 

2. Redução do período de internação

3. Humanização da atenção e ampliação da autonomia dos usuários 

4. Desinstitucionalização e otimização dos recursos das Redes de Assistência à Saúde.

Conforme o Ministério da Saúde, a Atenção Domiciliar (AD) no SUS se organiza em 
três níveis: 

 AD 1: se destina a pessoas com problemas de saúde controlados ou compensados, mas 
com difi culdade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, ou que 
necessitem de cuidados em domicilio, de menor complexidade, com menor necessidade 
de recursos de saúde, menor frequência de atendimento, e dentro da capacidade de 
assistência das UBS. A AD 1 é realizada pelas equipes de APS, por meio de VD reguladas, 
e apoiadas pelo NASF, e por ambulatórios de especialidades ou reabilitação. 

 AD2: Destina-se a pessoa com problemas de saúde e difi culdade ou impossibilidade 
de locomoção até uma UBS, com necessidades de maior frequência de cuidado, 
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recursos de saúde, e necessidade de acompanhamento contínuo, e de procedimentos 
domiciliares que excedem a capacidade das equipes de APS. A AD2 é provida por Equipes 
Multiprofi ssionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e Equipes Multiprofi ssionais de Apoio 
(EMAPs)

 AD3: Também destina-se a pessoa com problemas de saúde e difi culdade ou 
impossibilidade de locomoção até uma UBS, com maior necessidade de recursos de 
saúde e frequência de assistência, com agregação de equipamentos e procedimentos 
de maior complexidade, como Ventilação Mecânica, Paracentese de Repetição, Nutrição 
Parenteral ou Transfusão Sanguínea. Também são acompanhadas por EMADs e EMAPs. 

É importante salientar que as equipes de APS devem continuar parte efetiva da 
assistência dos pacientes da AD2 e AD3, integrando o cuidado com as demais equipes de 
assistência, tanto ao paciente quanto à sua família e comunidade. 

A visita domiciliar

Trata-se do atendimento de um profi ssional de saúde qualifi cado a um paciente e 
sua família, em seu domicílio. As Visitas Domiciliares são reconhecidas como uma prática 
importante para a descoberta de problemas, bem como para sua abordagem, diagnóstico, 
busca ativa, prevenção de agravos e promoção da saúde. 

A VD pode ter a fi nalidade terapêutica em si, sendo a ação principal de assistência e 
cuidado, como pode ser meio de incremento à assistência para famílias vulneráveis. A VD 
terapêutica é aquela quase se aplica aos pacientes próprios da Atenção Domiciliar, com suas 
necessidades de saúde específi cas e difi culdades de locomoção. Porém, a VD pode ser meio 
de busca ativa, de vigilância em saúde, ou ação de reconhecimento da realidade de vida 
das famílias, e da população. Pode ainda ser meio de estabelecimento de vínculos, ou ainda 
ação específi ca para assistência de grupos prioritários ou ação de saúde necessária para 
alguns casos. Portando, a VD pode ser uma ação de abordagem sistêmica, e deve fazer uma 
conexão da família com os recursos da comunidade em que vive. 

Nas VDs, são fundamentais ações educativas, habilidades de comunicação e empatia, 
e vínculos de confi ança e respeito. 

A VD também é momento de legitimação do trabalho do ACS, e a equipe deve saber 
construir seu protagonismo na ESF, no processo dessa assistência. 
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O domicílio

No lar a família vive seus ritos e seus mitos, as mais importantes cerimonias e rituais 
de passagem explícitos e implícitos. O lar é a última fronteira da intimidade, onde o sujeito 
exerce sua máxima autonomia. 

O domicílio é o verdadeiro centro de uma rede de cuidados, sendo portanto o ambiente 
privilegiado para coordenar o cuidado e para exercer a integralidade. No lar do sujeito somos 
os invasores, e para saber adentrá-lo devemos prestar atenção qualifi cada, que exige 
observação ativa, empatia e respeito. 

O signifi cado de Lar ultrapassa o espaço, e contempla principalmente o afeto. Assim 
como a vida se transforma com seus ciclos, o lar também é mutável, o que implica ajustes e 
acomodações ao longo do tempo e determinadas por mudanças sociais e culturais. 

Nas classes populares urbanas, o espaço de convivência ultrapassa os limites do 
privado, da casa, e se expande pela comunidade vizinha. “Seu vizinho é seu irmão que mora 
mais perto” é um dito popular que traduz a ideia de irmandade comunitária e solidariedade 
que amplia o conceito de lar, e que explica, por exemplo, a difi culdade de se romper esses 
laços, quando necessárias mudanças. É notória a recusa de inúmeras famílias em deixar 
seus lares, mesmo em situações de risco ambiental, como  desabamentos e inundações em 
comunidades pobres e moradias sob risco de tragédias.

O domicílio é um cenário onde as relações sociais se evidenciam, e a percepção dessas 
relações traz elementos que podem fortalecer o potencial de saúde ou mesmo contribuir 
para o processo de adoecimento. Ou seja, a VD funciona como estratégia para reconhecer 
fragilidades, riscos, potencialidades e possibilidades. 

De acordo com a OPAS, o conceito de saúde é entendido como resultado do estilo de 
vida, das condições biológicas, e do acesso aos bens e serviços, algo diretamente relacionado 
aos determinantes de saúde de uma comunidade. Por isso, o conceito de habitação saudável 
transcende o ambiente familiar para além do domicílio, passando a incluir também o peri-
domicílio e o entorno, o que determina que as estratégias de saúde incorporem a abordagem  
dos mais diversos fatores que podem impactar nessas condições. 

Os Cuidadores

Figura imprescindível para as pessoas vulneráveis e dependentes para Atividades da 
Vida Diária, os cuidadores são pessoas que se incumbem de prestar assistência ao usuário 
dependente de auxílio. 
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É imprescindível, para os Serviços de Atenção Domiciliar, que exista a fi gura dos 
cuidadores no domicílio, e que estes  sejam claramente identifi cados pela Equipe de Saúde. 
Os cuidadores são protagonistas nas ações de assistência ao usuário, e portanto devem 
ser alvos de atenção especial da equipe, tanto quanto agentes para a saúde de quem cuida, 
como também pessoas merecedoras de atenção para sua própria saúde, o que impacta na 
qualidade da assistência ao usuário da Atenção Domiciliar.

Os cuidadores devem estar saudáveis e plenamente aptos para a máxima qualidade 
da assistência. Entretanto, é notório o processo de sobrecarga do cuidador, que muitas vezes 
se mostra adoecido, e fragilizado. 

Existem várias formas de se estabelecer o vínculo entre cuidador e cuidado, e muitas 
vezes há um cuidador principal ou único. 

Um aspecto importante, muitas vezes negligenciado, é o consentimento do doente, em 
relação aos cuidados e cuidadores. A máxima autonomia do doente é exercida quando ele é 
capaz de escolher seu cuidador e participar da organização de seus cuidados, por exemplo, 
escolher o horário dos banhos, o cardápio das refeições, as roupas, etc. Entretanto, muitos 
pacientes não exercem esta autonomia, seja por limitações próprias de sua doença, seja por 
limitações sociais que os impedem de escolher e consentir com quem será seu cuidador, e 
como será a rotina de seus cuidados. 

Os cuidadores podem ser familiares, ou pessoas com laços afetivos estreitos com o 
paciente. Também podem ser trabalhadores formais ou informais, remunerados ou não. É 
incomum, entre as camadas sociais mais empobrecidas, que os cuidadores tenham algum 
conhecimento ou treinamento específi co sobre os cuidados, e por isso é missão da equipe 
de saúde orientá-los, respeitando sua autonomia e poder decisório. A qualidade do cuidado 
prestado pelos cuidadores sofre impacto do tempo prolongado da doença, elevado grau de 
dependência de cuidados, e período de cuidados superior a três anos, justamente por causa 
da sobrecarga de trabalho do cuidaor, especialmente quando este também é o responsável 
pelos afazeres domésticos do domicílio. 

O ato de cuidar está está relacionado ao adoecimento de quem cuida (físico, psíquico 
e social), a piores condições de vida e a maior mortalidade dos cuidadores. 

São atividades rotineiras dos cuidadores: 

 Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, higiene 
oral e íntima; 

 Estimular e ajudar na alimentação;
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 Ajudar a sair da cama, mesa, cadeira e a voltar; 

 Ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as 
articulações); 

 Participar do tratamento diretamente observado (TDO); 

 Fazer mudança de decúbito e massagem de conforto; 

 Servir de elo entre o usuário, a família e a equipe de saúde; 

 Administrar medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição; 

 Comunicar à equipe de saúde as intercorrências; 

 Encaminhar solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação da equipe; 

 Dar suporte emocional e afetivo aos pacientes em AD.

A VD também deve ser oportunidade de escuta, acolhimento e cuidado do cuidador. 

O conjunto e a complexidade das atribuições para o cuidado de uma pessoa 
dependente não é tarefa para um único indivíduo, e deve, portanto ser estimulado que todo o 
grupo familiar assuma parte das tarefas, mesmo havendo um cuidador principal. 

A família e a rede de cuidados

É importante para os cuidados que a Equipe de Saúde seja capaz de delimitar quais 
cuidados são da equipe, e quais cuidados são da família/cuidadores. Existe a necessidade de 
estabelecer fronteiras de corresponsabilização e empoderamento para os cuidadores e os 
usuários, a partir do trabalho multiprofi ssional, construídas com base no respeito e diálogo, 
sem tornar a família dependente da equipe para os papéis que deve desempenhar. Portanto, 
fortalecer a autonomia do usuário, de seus cuidadores e de seus familiares é parte integrante 
do processo de assistência via Atenção Domiciliar. 

Há uma clara mudança na rede de cuidados ao longo do tempo. No inicio do processo, 
há a participação de mais pessoas, se organizando e dividindo as tarefas. (Ação familiar 
centrípeta) À medida que o quadro se prolonga, passa a existir um distanciamento, e os 
cuidados passam a ser cada vez mais concentrados no cuidador principal e seus ajudantes. 
(ação familiar centrífuga)

A linha de cuidado deve integrar e articular os serviços de saúde primários, secundários 
e terciários, além de contar com parceiros locais da comunidade, como associações de 
bairro, clubes, grupos, igrejas, ONGs, e outros, devendo estar conectada aos movimentos 
sociais da comunidade. 
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A pessoa

No âmbito da VD, todos os aspectos éticos do atendimento médico devem ser 
respeitados, mesmo com as limitações do paciente. 

Nos pacientes muito debilitados ou com limitações de comunicação e cognitiva, 
ainda é possível aplicar o método clínico centrado na pessoa, sendo essencial, pelo menos, 
o segundo componente: compreender a pessoa por inteiro. 

O usuário deve ser assistido com as melhores técnicas de saúde. Há rotinas 
específi cas para cada quadro clínico que cause dependência e fragilidade, bem como para 
suas consequências de saúde. 

É importante para a qualidade da atenção que a equipe saiba lidar, tecnicamente, 
com as condições específi cas do usuário: Doenças degenerativas, imobilidade, úlceras de 
pressão, infecções de repetição, sondas, ostomias, etc. 

Papel da Equipe: 

A equipe deve reconhecer o protagonismo dos familiares e cuidadores na assistência, 
e deve agir para envolvê-los e responsabilizá-los, empoderá-los nesse cuidado. Deve ser 
prioridade da equipe o incentivo para que as tarefas sejam divididas entre os vários membros 
da família. 

Ações básicas da Equipe Multidisciplinar

 Respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégias para aprimorá-
los; 

 Compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e 
recuperação de sua saúde e visualizá-lo como agente corresponsável pelo processo de 
equilíbrio entre a relação saúde–doença; 

 Coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação para a saúde; 

 Fornecer esclarecimentos e orientações à família; 

 Monitorizar o estado de saúde do usuário, facilitando a comunicação entre família e 
equipe; 

 Desenvolver grupos de suporte com os cuidadores; 

 Realizar reuniões com usuário e família para planejamento e avaliação da AD; 

 Otimizar a realização do plano assistencial; 29 Caderno de Atenção Domiciliar 
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Fazer abordagem familiar, considerando o contexto socioeconômico e cultural em que a 
família se insere; 

 Garantir o registro no prontuário domiciliar e da família na unidade de saúde; 

 Orientar a família sobre sinais de gravidade e condutas a serem adotadas; 

 Dar apoio à família tanto para o desligamento após a alta da AD, quanto para o caso de 
óbito dos usuários; 

 Avaliar a condição e infraestrutura física do domicílio; 

 Acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela equipe e família; 

Pactuar concordância da família para AD; 

 Buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos ao usuário da AD; 

 Trabalhar as relações familiares na busca pela harmonia, otimizando ações para um 
ambiente familiar terapêutico; 

 Solicitar avaliação da equipe de referência, após discussão de caso; 

Dar apoio emocional; 

 Orientar cuidados de higiene geral com o corpo, alimentos, ambiente e água 
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Introdução

Para compreender adequadamente o conceito de rastreamento é necessário relembrar 
alguns outros conceitos importantes:

1. Níveis de Prevenção de Leavell e Clarck:

�	 Prevenção primária: são medidas que buscam evitar o adoecimento antes que ele 
apareça, não só clinicamente, mas também no nível molecular. Inclui a promoção à 
saúde(melhor distribuição de renda, educação), a proteção inespecífica (saneamento 
básico e nutrição) e a proteção específica (imunização).

�	 Prevenção secundária: são medidas que buscam o diagnóstico e o tratamento 
precoce, com mais rapidez e menores danos. Neste nível se inclui o rastreamento e o 
diagnóstico precoce ou melhor definido atualmente como diagnóstico oportuno, que 
se baseie na abordagem centrada na pessoa e traga mais benefícios.

�	 Prevenção terciária: são medidas de reabilitação que podem ser utilizadas quando a 
doença já está definida. 

2. Prevenção Quaternária (P4): são definidas como ações que visam evitar os danos 
potenciais da medicalização excessiva (medicamentos, exames) decorrentes do 
intervencionismo biomédico, protegendo as pessoas de danos iatrogênicos e oferecendo 
alternativas aceitáveis eticamente. 

 “Se relaciona ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo 
diagnóstico e terapêutico e a medicalização desnecessária.”

 Diz respeito a necessária autocontenção criteriosa de excessos de ação profissional e 
institucional, cujo potencial de danos é sabidamente grande.

3. Prevenção redutiva: são medidas que visam a sempre a diminuição de riscos e exposições 
devido ao estilo de vida moderno, urbano e industrializado, coletivos ou individuais. Por 
exemplo, reduzir a exposição a agentes químicos e tóxicos na alimentação, reduzir o 
multiprocessamento dos alimentos, reduzir o sedentarismo da vida urbana, entre outros.

�	 Prevenção aditiva: medidas que visam a introdução de um fator ou um produto 
biotecnológico produzido artificialmente e aplicado nas pessoas ou no ambiente 
para dar uma proteção. Por exemplo: imunização, rastreamentos, uso de estatinas 
para diminuir o colesterol, etc.
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4. Estratégias preventiva de alto risco e populacional: Conceito introduzido por Geoffrey 
Rose. 

Estratégias de alto risco: são medidas que visam identificar e eleger as pessoas de grupos 
de alto risco para intervenções preventivas, não incluindo o restante da população. Tende a 
ser mais custo-efetiva, mas tende a ser mais medicalizadora, convertendo assintomáticos 
em doentes que precisarão tratar o resto da vida, por exemplo, hipertensos acompanhados 
para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Rose mostrou que esta estratégia tem 5 
grandes inconvenientes: é muito medicalizadora, é comportalmentamente inadequada pois 
as vezes exige das pessoas atitudes muito diferentes das que estão a sua volta, tem alto 
custo com manutenção indefinida de rastreamentos, exames e medicamentos, tem baixo 
impacto na morbimortalidade populacional e tem alto potencial de iatrogênia. 

Estratégias de risco populacional: são medidas que podem ser aplicadas a todas 
as pessoas da população. Muito adequada e potente quando o risco é universal, pois uma 
pequena redução de risco gera grande impacto populacional.

Portanto rastreamento pode ser definido como a aplicação de testes diagnósticos 
em pessoas assintomáticas com o objetivo de aplicar intervenções naquelas que 
forem consideradas de maior risco, cujo benefício potencial seja maior do que o dano. 
Assim pretende-se reduzir a morbimortalidade por um agravo. Neste sentido a melhor 
comparação de rastreamento seria de uma “peneira” que separasse na população aqueles 
que irão se submeter a determinado procedimento, com o objetivo de evitar ou atenuar 
um agravo em saúde.

O rastreamento é uma atividade de seleção e diagnose em assintomáticos, em meio 
a um amplo espectro de atividades de cuidado, de promoção e de melhoria da saúde, muitas 
delas de alto poder de impacto sobre a produção da saúde e a prevenção de doenças.

O rastreamento é diferente de uma consulta rotineira, porque as pessoas que se 
submetem a este rastreamento, a princípio, não se sentem doentes, então deve-se certificar 
que estaremos trazendo benefícios para estas e os preceitos éticos devem ser mais rigorosos 
do que para outros tipos de intervenção.
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Tabela 1. Distribuição da ocorrência de doença e da iatrogenia nos rastreamentos.

Diretriz
Doença

Presente Ausente

Efeito adverso
Não ocorre A B

Ocorre C D

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de 
Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019 

Pela tabela acima, teoricamente espera-se que cada pessoa rastreada esteja no grupo 
A, mas pode ser que também esteja no grupo B ou no grupo C. Muitas vezes se esquece 
que existe também o grupo D, em que o rastreamento pode trazer danos de um tratamento 
desnecessário.

Para médicos de família e comunidade que lidam com a pessoa na sua integralidade 
e não somente com a doença que ela apresenta, torna-se muito mais importante saber que 
um teste de rastreamento ou um novo tratamento não só traga algum benefício na doença, 
mas também que não cause um dano maior do que não fazer nada.

Antes de se lançar mão de um novo exame para rastreamento sugere-se pensar nos 
seguintes critérios (Gates, citado por Gusso e cols):

Com relação à doença: é um problema importante de saúde pública? Possui um 
período assintomático na sua história natural no qual é possível detecção?  Há melhora nos 
desfechos com o tratamento no período assintomático?

Com relação ao teste diagnóstico: tem boa sensibilidade para detectar a doença no 
período assintomático? Tem boa especificidade para evitar muitos falso-positivos? É aceitável 
para as pessoas?

Com relação a população rastreada: a prevalência da doença é significativamente 
alta para justificar um rastreamento? Existe cuidado em saúde acessível para tratar os 
diagnosticados? As pessoas estão dispostas a aderir a sequência de diagnóstico e tratamento?

Outro conceito a ser questionado é o número cada vez mais crescente de 
“incidentalomas”, que são achados de exames que não seriam detectados se não fosse o 
detalhamento cada vez mais crescente dos exames de imagem. Estes incidentalomas em 
geral não tem significado clínico e não iriam alterar o desenvolvimento de doenças futuras. 
Atualmente existe o termo “reservatório” em que os pesquisadores não têm dúvidas de que 
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o número de canceres ou alterações celulares precursoras do câncer que existem é muito 
maior do que os que evoluirão clinicamente. Ou seja, muitas pessoas receberão o tratamento 
desnecessariamente, para tumores que jamais chegariam a se desenvolver e causar doença. 
(sobrediagnóstico ou overdiagnosis)

Também há o conceito de “paradoxo da popularidade” onde os estudos populacionais 
mostram, por exemplo, que para que um caso de infarto possa ser evitado há a necessidade 
de pelo menos 100 pessoas de alto risco cardiovascular tomarem estatinas durante 10 anos. 
Porém não se sabe, a priori, quem serão as 99 que terão infarto mesmo tomando estatinas 
e qual a pessoa que terá a doença evitada. Porém, todos acreditam que ele foi o escolhido e 
que não teve o infarto graças ao uso da estatina, com isto justificam o fato de correr o risco 
de efeitos adversos, acreditando devem a sua vida ao rastreamento e ao uso da medicação.

Uma das medidas de efetividade dos rastreamentos mais utilizadas é o tempo de 
sobrevida, que pode apresentar diversos vieses que também necessitam ser compreendidos:

Viés de tempo de antecipação: em diversos estudos, o rastreamento parece aumentar a 
sobrevida, mas o que ocorre de fato é que os anos vividos são aqueles antes do diagnóstico, sem 
adiamento do momento do óbito. Esse tipo de viés é importante no caso de tumores indolentes e 
de crescimento lento. O diagnóstico precoce, nesses casos, apenas diminui a qualidade de vida. 

Viés de tempo de duração: é mais provável que o rastreamento detecte tumores que 
crescem devagar ou até regrediriam e é menos provável que detecte aqueles tumores mais 
letais, que por crescerem muito rápido, tendem a causar sintomas no intervalo entre um teste 
de rastreamento e o seguinte. Esses tumores que crescem devagar normalmente detectados 
pelo rastreio normalmente possui um melhor prognóstico. Com isso a taxa de sobrevivência 
aumenta devido a inclusão desses novos diagnósticos mais indolentes.

Viés de sobrediagnóstico: as pessoas sobrediagnosticadas serão consideradas como 
curadas, em vez de pessoas saudáveis diagnosticadas e tratadas desnecessariamente. Estes 
casos diagnosticados desnecessariamente são conhecidos como casos inconsequentes. O 
número de pacientes curados aumenta, dado que o número de diagnósticos foi inflado pelos 
novos casos sobrediagnosticados, que nunca chegariam a desenvolver a doença clínica. 

Por isso é muito importante usar termos que sejam livres de prejulgamentos, ou seja, 
que não tenham na sua essência pressupostos inválidos no que se refere ao curso passado 
ou futuro da doença. Assim, o termo “sem sintomas” não é o mesmo que pré-sintomático, 
uma vez que este implica que os sintomas irão definitivamente ocorrer no futuro. Esse termo 
expressa melhor sua essência – os sintomas não aconteceram – deixando aberta a questão 
se algum dia irá progredir. 
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Da mesma forma, o termo “precoce” – frequentemente usado para descrever as 
condições detectadas pelo rastreamento, principalmente o câncer – conduz o raciocínio à 
certeza em relação ao seu destino. O que esse termo realmente significa é que o câncer está 
localizado e que não está envolvendo outros tecidos. Mas há quanto tempo ele está ali e o 
que irá acontecer com ele nos é totalmente desconhecido. Ele pode estar ali nessa situação 
há anos e ser o estágio final de progressão. Se quisermos ser honestos com os significados 
das coisas, deveríamos chamá-los de mudanças histopatológicas localizadas, e não “doença 
precoce”. O câncer, como manifestação clínica, é o infrequente estágio final de uma série de 
mudanças comuns. Assim, o grande erro tem sido não o uso da dicotomia diagnóstica, mas 
sim o fato de se considerar esse processo como sendo a descrição da ordem natural, e não 
uma mera conveniência operacional (ROSE, 1992).

Viés de seleção: as pessoas que normalmente buscam serem rastreadas são mais 
preocupadas e com melhores condições de vida e de saúde. Diversos estudos mostraram que 
pessoas mais saudáveis, com maior nível educacional, que comem mais frutas e vegetais, 
não-fumantes tendem a serem mais rastreadas. 

As medidas mais importantes para se avaliar um teste de rastreamento seriam a 
redução da mortalidade e da morbidade gerais e específicas na população. Mesmo quando 
o teste de rastreamento tenha preenchido esse alto padrão de comprovação ou evidência, a 
maneira como os resultados são reportados pode influenciar a percepção dos profissionais 
em termos da magnitude do seu benefício. Geralmente, os benefícios do programa de 
rastreamento são medidos da seguinte forma:

�	Risco relativo e redução do risco relativo;

�	Ganho na expectativa de vida;

�	Custo por caso detectado;

�	Custo por vida salva;

�	Ganho em qualidade, ajustado aos anos de vida (QALYs);

�	Número necessário para rastrear (NNR). 

Das medidas acima, duas merecem aprofundamento, a primeira e a última, pela 
frequente exposição a que os profissionais de saúde estão sujeitos a elas e por ser úteis para 
se ter noção do impacto e possibilitar comparar diferentes estratégias.  

O risco relativo não é o tipo de informação que a tomada de decisão requer, pois, 
duplicando-se um risco insignificante, ele ainda permanecerá pequeno, mas, duplicando-
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se um risco comum, este se torna algo alarmante. O risco relativo interessa somente aos 
pesquisadores, por isso, a tomada de decisão requer medidas absolutas, ou seja, a redução 
absoluta do risco.  

O número necessário para rastrear foi inspirado no conceito do número necessário 
para tratar (REMBOLD, 1998), visto que os dois indicadores estão ancorados na redução de 
risco absoluto. Por definição, representa o número de pessoas que devem participar de um 
programa de rastreamento durante um determinado tempo (5, 10 anos) para se evitar uma 
morte ou desfecho substituto pela doença em questão (GATES, 2001). A vantagem do NNR é 
que reflete tanto a prevalência da doença como a efetividade da intervenção, tem a vantagem de 
ser calculado facilmente e é intuitivamente útil para os profissionais de saúde e seus pacientes.

Por exemplo, na idade de 40 a 49 anos, o NNR para o Câncer de Mama é de 4.576, ou 
seja, são necessárias 4.576 mulheres durante o período de 8,8 anos para se evitar uma morte 
por câncer de mama. Se for adotado um ponto de corte onde a doença é mais prevalente, 
isto é, acima dos 50 anos, esse número cai para um NNR de 1.532. A maioria dos cânceres 
ocorre em pessoas idosas, mas, ao despertar a consciência, as organizações de combate ao 
câncer, a mídia e mesmo jornais médicos tendem a retratar histórias de casos envolvendo 
pessoas jovens (GÉRVAS, 2002).

Outro ponto importante são as propriedades dos testes diagnósticos, o teste de 
rastreamento deve ter boa sensibilidade e especificidade, para que resulte em pequenas 
taxas de falso-positivo e para que dê segurança de que a pessoa realmente não tem a doença 
quando o resultado for negativo. Estas propriedades nunca são 100 %. Para o rastreamento, 
a característica mais importante é a sensibilidade, que deve ser muito alta, a fim de termos 
poucos falso-negativos, que que a confirmação da doença e a exclusão dos casos falso-
positivos será feita com o prosseguimento da cascata de exames confirmatórios, que 
precisarão ser, necessariamente, de alta especificidade.

Conclui-se que não é possível reduzir todas as dúvidas e incertezas e sim reduzi-
las. Países com Políticas de Saúde com maior controle dos serviços oferecidos tendem a 
organizar os rastreamentos para reduzir os danos e aumentar os seus benefícios. Com este 
pensamento, o conceito de rastreamento pode ser redefinido como um serviço de saúde 
pública no qual se oferece a uma população definida, que não se percebe como estando 
sob risco ou afetada por uma doença ou complicação, um teste, ou se é indagada uma 
questão para identificar aqueles indivíduos que são mais prováveis de serem ajudados do 
que serem prejudicados por mais testes e tratamentos para reduzir o risco da doença ou 
suas complicações. 
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Assim é melhor organizar programas de rastreamento sistematizados para uma 
determinada população, do que oferecer o rastreamento oportunístico (a todos que buscam 
consultas por outros motivos). Infelizmente, existe a cultura do “quanto mais melhor” em 
medicina, fruto de um mercado cobiçado da indústria de biotecnologia que faz propaganda 
para que médicos e pacientes comprem esta ideia, falta de conhecimento de estatística 
por parte dos médicos, prática de uma medicina defensiva e expectativas irreais sobre as 
possibilidades da medicina. 

Procedimentos de rastreamento oportunístico, por mais que tenham boas 
evidências, se não estiverem atrelados a serviços organizados, que garantam critério, 
racionalidade, sistematização, avaliação na etapa de rastreamento e de seguimento do 
processo diagnóstico e terapêutico, provavelmente serão mais danosos do que benéficos. 
O problema é que no cotidiano os médicos não fazem avaliações de suas ações rotineiras, 
dada a cultura de rastreamentos oportunísticos ensinadas principalmente na graduação e 
difundidas amplamente na cultura médica, e as dificuldades que o SUS vem enfrentando para 
sistematizar programas de rastreamento populacionais.

Critérios para justificar o rastreamento

Para avaliar se um determinado rastreamento está bem justificado, e preciso examinar 
características da doença ou condição que se quer prevenir, do teste que podera ser utilizado 
e do tratamento que deverá ser oferecido.

�	A doença deve ser relativamente frequente e importante do ponto de vista clínico. 

�	A doença deve ter uma fase pré-clínica conhecida.

�	O teste de rastreamento deve ser capaz de detectar tal doença nessa fase, com baixos 
índices de falso-negativos e falso-positivos. 

�	Caso a doença seja diagnosticada corretamente, um tratamento efetivo deve estar 
disponível com capacidade de alterar a história natural dessa doença.

�	A alteração na história natural da doença deve se traduzir em diminuição da mortalidade 
total do grupo de indivíduos rastreados.

�	O teste deve ter custo aceitável (financeiro, social, fisico).

�	O tratamento na sua fase precoce não deve ser pior do que a própria doença.
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O rastreamento está justificado quando todas essas condições possam ser garantidas 
e as evidências cientificas forem de qualidade aceitável. Além disso, como com qualquer 
outra intervenção, o rastreamento pode causar dano, e essa possibilidade precisa ser 
criteriosamente avaliada antes de submeter indivíduos não doentes aos potenciais riscos do 
rastreamento.

Um bom teste de rastreamento deve ter alta sensibilidade para não perder os casos 
da doença presentes na população testada, bem como alta especificidade a fim de reduzir o 
número de pessoas com resultados falso-positivos que necessitem de posterior investigação.

Recomendações de rastreamento

Conforme amplamente discutido anteriormente, é fundamental que os médicos de 
família e comunidade tenham segurança ao recomendar procedimentos de rastreamento 
oportunísticos ou populacionais. Essa segurança só pode vir do conhecimento dos conceitos 
da Medicina Baseada em Evidência. Na Medicina de Família e Comunidade são aceitas 
recomendações de instituições internacionais com menores conflitos de interesse com a 
indústria, como o United States Preventive Service Task Force (USPSTF), o Canadia Task 
Force on Preventive Health e a colaboração Cochrane, os aquis devem ser periodicamente 
consultados, bem como as recomendações dos especialistas em MFC do país que trabalha. 

A USPSTF é de livre acesso e faz uma hierarquização das recomendações de acordo 
com a qualidade dos estudos (nível de evidência), sendo recomendação A sinal verde para 
implementar e recomendação, recomendação B cuja evidencia tende a ser favorável, porém 
a qualidade do estudo é fraca, recomendação C os estudos são conflitantes e impedem um 
posicionamento claro, sugerindo individualização e recomendação D sinal vermelho, melhor 
não implementar e I quando não existem estudos de qualidade disponíveis para orientar uma 
recomendação. Sugere-se sempre dar preferência às recomendações grau A ou B, sendo 
que no caso do B deve ser ponderado quanto aos impactos iatrogênicos e custos de sua 
implementação.
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Quadro 1. Resumo das recomendações de rastreamento USPSTF. 

Tipos de 
rastreamento Observação

Grau de 
recomen-

dação

Adultos

Uso de estatinas 
para a prevenção 
primária de 
doenças 
cardiovasculares 
em adultos

Aos adultos sem história de DCV, ou seja, DAC sintomática 
ou AVCi. Recomenda-se o uso de estatinas em dose baixa 
à moderada para a prevenção de eventos e mortalidade 
cardiovasculares, desde que todos os critérios a seguir 
sejam contemplados: (a) idade de 40 a 75 anos; (b) ter um 
ou mais fatores de risco de DCV (i.e. dislipidemia, diabetes, 
hipertensão ou tabagismo); e (c) ter um risco calculado de 
10 anos para um evento cardiovascular de 10% ou mais
A identificação de dislipidemia e o cálculo do risco de 
evento cardiovascular de 10 anos exigem o rastreamento 
universal de lipídeos em adultos de 40 a 75 anos 

B*

HAS > 18 anos Homens e mulheres A

DM2 Adultos entre 40 e 70 anos, com sobrepeso ou obesidade B

Tabagismo Todos os adultos, incluindo as gestantes A

Uso de álcool Rastreio e intervenção - todos os adultos, incluindo as 
gestantes

B

Obesidade Adultos B

Crianças

Anemia 
falciforme nos 
recém-nascidos

Teste do pezinho A

Hipotireoidismo 
congênito nos 
recém-nascidos

Teste do pezinho A

Fenilcetonúria 
nos recém-
nascidos

Teste do pezinho A

Perda auditiva Teste da orelhinha B

Ambliopia, 
estrabismo e 
acuidade visual

Durante a puericultura B

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de 
Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019.
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Quadro 2. Resumo das recomendações de rastreamento de câncer USPSTF

Tipos de 
rastreamento Observação

Grau de 
recomen-

dação

Rastreamento de câncer

Colo do útero Entre 25 a 64 anos, a cada 3 anos A**

Mama Entre 50 e 74 anos, bianual B

Cólon e reto Pesquisa de sangue oculto nas fezes entre 50 e 75 anos A***

Próstata PSA ou toque retal D
AVCi, acidente vascular cerebral isquêmico; DM2, diabetes melito tipo 2; DAC, doença arterial coronariana; 
DCV, doença cardiovascular; PSA, antígeno prostático específico; HAS, hipertensão arterial sistêmica.
* Não recomendada a prevenção medicamentosa com estatinas para pacientes de baixo risco e médio risco 
para prevenção primária, conforme discussão no texto que antecede o Quadro 1.
** Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do útero do Ministério da Saúde. 38

*** A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que, antes de se disponibilizar o rastreamento para o 
câncer de cólon e reto a uma população por meio da pesquisa de sangue oculto nas fezes, é necessário levar 
em consideração os custos de toda a logística e o impacto sobre o número de colonoscopias diagnósticas 
que advirão dessa implantação. Essa recomendação se torna particularmente importante, uma vez que os 
ensaios clínicos mostraram um valor preditivo positivo relativamente baixo da pesquisa de sangue oculto 
nas fezes, principalmente nos métodos com reidratação, sugerindo que até 80% de todos os testes positivos 
possam ser falso-positivos para câncer. Destaca também que, a não ser que se consiga uma alta taxa de 
adesão, o benefício para a população pode ser bem menor do que o apontado pelos ensaios clínicos e não 
ser compatível com os custos do rastreamento. Assim, apesar do grau de recomendação, não se considera 
viável e custo-efetiva, atualmente, a implantação de programas populacionais de rastreamento para câncer 
colorretal no Brasil.5

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado de Medicina de 
Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019.

Rastreamento de outras doenças

Apesar de ensaios clínicos não demonstrarem claramente o benefício do rastreamento 
da osteoporose, sua prática está indicada devido à alta associação entre idade, perda de massa 
óssea e risco de fraturas. O rastreamento com densitometria óssea é recomendado a todas 
as mulheres pós-menopáusicas a partir dos 65 anos sendo provavelmente custo-efetivo. O 
rastreamento em mulheres pós--menopáusicas com menos de 65 anos (recomendação D) 
pode ser considerado na presença de fatores de risco, como tabagismo, uso de corticosteroides, 
fratura prévia, baixo peso (<58 kg), história familiar de fratura de quadril e artrite reumatoide 
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(recomendação D). Não há indicação para rastreamento em mulheres pré-menopáusicas; 
em homens a indicação é controversa, devendo ser individualizada(recomendação D). Não 
há consenso quanto à necessidade de repetição do exame de densitometria em pacientes 
não candidatos a tratamento; estudos de custo-efetividade apontam eficiência da estratégia 
com repetição a cada cinco anos. A repetição do exame deve ser individualizada, oferecida 
em especial para quem tem osteopenia e para aqueles com fator de risco, quando a repetição 
não deve ser realizada em um período inferior a dois anos(recomendação D). 

 Apesar do benefício incerto, o rastreamento de outras patologias, como depressão, 
hepatites, hipotireoidismo, uso de outras drogas, devem ser considerados e individualizados de 
acordo com o perfil de risco do indivíduo e os recursos assistenciais disponíveis. Por exemplo, 
indagar e aconselhar quanto ao uso de drogas em uma comunidade onde sua prevalência é 
grande pode constituir prática válida. O rastreamento de depressão deveria ser limitado aos 
pacientes de alto risco. O rastreamento de hepatite C em indivíduos com história pregressa 
de transfusão sanguínea pode ser recomendado desde que haja recursos disponíveis para 
prosseguir com estadiamento da doença e tratamento antiviral caso necessário.

O rastreamento em indivíduos acima de 75 anos não é recomendado de rotina, uma 
vez que não há evidências sobre benefício de programas de rastreamento e de atividades 
preventivas nessa população.

Referência bibliográfica
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Emergência pré-hospitalar 

Urgência é uma situação de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de óbito 
em que a pessoa dependa de assistência médica imediata.   Emergência é a ocorrência de 
agravo inesperado à saúde, com risco iminente de morte, ou que cause intenso sofrimento à 
pessoa, exigindo rápida intervenção médica.

O atendimento de urgência e emergência deve ser iniciado com suporte básico de 
vida (SBV).  Profi ssionais na área de saúde devem iniciar o atendimento de acordo com as 
condições disponíveis no local da ocorrência. Caso necessário, o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) deve ser acionado pelo telefone 192. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) participa da rede de atendimento pré-hospitalar 
por meio do acolhimento, da abordagem e, caso necessário, do referenciamento a outro 
nível de atenção. Equipamentos de biossegurança, como máscara, luva, óculos e avental.   
Tratando-se de trauma, é importante realizar a avaliação primária (ABCDE) e tratar o problema 
assim que ele é encontrado, para, depois, passar para a avaliação secundária (completa da 
cabeça aos pés) com história clínica. Em caso de perda de consciência, realizar manobras 
básicas de manutenção e permeabilização das vias aéreas (elevação do mento, quando não 
contraindicado por trauma, ou tração da mandíbula), e iniciar a manobras de RCP.  

O princípio do atendimento pré-hospitalar baseia-se no conjunto de medidas de 
assistência, preventivas e terapêuticas, que devem ser prestadas a pessoas em condições 
agudas, ou crônicas agudizadas, de natureza clínica ou traumática,

Anamnese 

Deve ser realizada de forma rápida, direcionada e com foco na queixa principal e na 
história de acordo com o contexto e a evolução do quadro. Quando possível, a investigação 
dos antecedentes pessoais e familiares também é muito importante para a melhor decisão 
terapêutica.  

Exame físico (ATLS – ABCDE)

Deve seguir, inicialmente, a sequência protocolar mundial do exame primário (ABCDE) 
do atendimento de urgência e emergência, caracterizada por: 
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 A – Atendimento das vias aéreas e controle da coluna cervical (airway maintenance 
with cervical spine protection). Deve-se assegurar a entrada de ar e, caso necessário, 
realizar as manobras de levantamento do queixo ou tração da mandíbula e retirar sangue 
e secreções. Caso não se obtenha sucesso, garantir via aérea defi nitiva por intubação 
endotraqueal (IET) ou acesso cirúrgico às vias aéreas (cricotireoidostomia).

 B – Respiração (breathing and ventilation). Quando o indivíduo não respira espontanea-
mente, deve-se realizar a ventilação assistida com máscara facial associada ao ambu, 
com válvula unidirecional e oxigênio suplementar e, depois, caso necessário, proceder à 
via aérea defi nitiva.

 C – Circulação e sangramento (circulation with hemorrhage control). Avaliar o funciona-
mento do coração, por meio do pulso, e iniciar as manobras de ressuscitação, caso ne-
cessário. Controlar qualquer sangramento existente (capilar, venoso ou arterial), por meio 
da compressão direta.

 D – Incapacidade e avaliação neurológica (disability, neurological evaluation). Determinar o 
nível de consciência com o auxílio da escala de coma de Glasgow (ECG) (avaliar abertura 
ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora). O valor dessa escala varia de 3 
a 15. Valor abaixo de 8 é indicativo de intubação. Avaliar, também, as pupilas e verifi car se 
estão simétricas e fotorreagentes. Proceder à adequada imobilização para o transporte.

 E – Exposição e proteção do ambiente (exposure, environmental control). Despir a pessoa 
para a avaliação de lesões.

Após realizar essa sequência e tomar a conduta mediante possíveis alterações, deve-
se partir para o exame secundário, que inclui avaliação geral do indivíduo (sinais vitais, cabeça 
e pescoço, tórax, abdome, pelve, dorso, extremidades, exame neurológico), direcionando a 
queixa principal para o diagnóstico e posterior tratamento específi co. 

Exames complementares, tanto para trauma quanto para urgências/emergências 
clínicas, pode ser necessário solicitar alguns exames laboratoriais (hemograma, lactato, 
eletrólitos, ureia e creatinina [Cr], tipagem sanguínea, hormônio gonadotrofi na coriônica humana 
beta [β-HCG] [mulher em idade fértil], aspartato aminotransferase/alanina aminotransferase 
[AST/ALT], gama-glutamiltransferase [γ-GT], fosfatase alcalina [FA], exame qualitativo de urina 
[QUE], gasometria arterial [GA]) ou de imagem (radiografi as, ultrassonografi a [US], avaliação 
focada com ecografi a para trauma [FAST, do inglês focused assessment with sonography 
for trauma] e tomografi a computadorizada [TC]). Essa conduta deve ser tomada sempre de 
acordo com as suspeitas diagnósticas, totalmente dependente da disponibilidade e do local 
de atendimento dentro da rede. 
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A conduta em situação de perda de consciência deve-se verifi car se houve parada 
cardiorrespiratória avaliando a responsividade do paciente. Em seguida, solicitar ajuda com 
desfi brilador externo automático (DEA), verifi car o pulso central (carotídeo ou femoral) por 10 
segundos no mínimo e iniciar as compressões torácicas efetivas de 100 a 120 por minuto 
até a chegada da ajuda.  No SBV, durante uma parada cardiorrespiratória, recomenda-se a 
relação de 30 compressões para 2 ventilações (30:2) quando houver disponível dispositivos 
de ventilação tipo bolsa-máscara ou máscara unidirecional

Fratura 

Fratura é a perda da integridade física de um osso: uma força direta ou indireta 
é aplicada ao osso, e essa força excede a resistência e a capacidade de deformação do 
osso8 O osso fraturado divide-se em dois ou mais fragmentos; esses fragmentos mantêm-se 
conectados apenas através do envelope de partes moles que envolvem o osso – músculos, 
fáscia, tendões, ligamentos, gordura celular subcutânea, pele, etc.

Trauma ocorre sempre que uma quantidade signifi cativa de energia mecânica é 
distribuída sobre um tecido biológico. Essa energia pode provocar alterações estruturais 
sobre esses tecidos, levando à sua falência mecânica. Se houver energia sufi ciente do trauma 
se dissipando sobre a pele surge um ferimento. Se houver energia sufi ciente se dissipando 
sobre um ligamento ou um músculo tem-se uma lesão ligamentar ou muscular. Se houver 
energia sufi ciente se dissipando sobre um osso ocorre uma fratura. 

O trauma pode ser aplicado de forma direta ou indireta. O trauma direto ocorre 
quando a energia que provoca a lesão do tecido biológico ocorre exatamente sobre a 
área afetada.  O trauma indireto ocorre quando há o impacto em um local e a fratura 
acontece em local distante, em virtude da transmissão da energia, desencadeada por 
forças de angulação ou rotação.

Trauma agudo é a descarga repentina de energia sobre um tecido biológico. É o 
trauma mais facilmente percebido. Golpes diretos e torções são exemplos comuns de 
traumas agudos. Trauma crônico ocorre quando há exposição prolongada à sobrecarga. 
As fraturas de estresse são a manifestação óssea de um trauma crônico. As “tendinites” 
decorrentes de uso exagerado dos membros em digitadores, telefonistas, operadores 
de telemarketing, caixas bancários, etc. correspondem à manifestação tendínea de um 
trauma crônico. 
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Sinônimos para as lesões provocadas por esforços de repetição são: lesão por esforços 
repetitivos, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, ou afecção musculoesquelética 
relacionada ao trabalho. Todos esses correspondem a traumas crônicos, em que a energia 
do trauma vai lenta e progressivamente provocando alterações na estrutura dos tecidos 
biológicos até que eles percam sua integridade e se tornem disfuncionais. As fraturas de 
estresse são geralmente mais difíceis de diagnosticar do que as fraturas por trauma agudo. 

A existência de uma fratura depende essencialmente de fatores extrínsecos, como o 
trauma e como essa energia é dissipada no osso, mas também de fatores intrínsecos, como 
a presença de comorbidades que infl uenciam na resistência do osso. 

A resistência de um osso depende da correta estruturação de sua matriz colágena e 
da mineralização óssea dessa matriz. Ossos com menor densidade mineral (osteopenia ou 
osteoporose)ou com estruturação desorganizada da matriz extracelular (displasias ósseas) 
são mais frágeis e podem fraturar com energias menores. Esses ossos mais frágeis podem 
se quebrar com impacção (compressão ou amassamento ósseo). Ao longo da vida de um 
indivíduo, existe variação na resistência dos ossos.

 Assim, alguns ossos apresentam maior resistência a forças compressivas, outros 
apresentam maior resistência a forças torcionais, e outros apresentam maior resistência 
a forças angulares ou cisalhantes. Quando um osso é submetido a um trauma cujo vetor 
de força é direcionado em um sentido diferente do que é habitual, ou quando existe uma 
alavancagem do vetor de força por meio de um fulcro ou ponto fi xo (o que multiplica a 
força mecânica que é aplicada), o trauma pode gerar energia sufi ciente para fraturar o osso. 
Pequenas hemorragias localizadas costumam ocorrer na maioria dos traumas ortopédicos, 
principalmente quando há fratura associada. No entanto, grandes hemorragias, que possam 
levar o paciente a uma instabilidade hemodinâmica, estão reservadas a fraturas de ossos 
específi cos, sendo essas principalmente as fraturas do anel pélvico, a diáfi se femoral, os 
múltiplos ossos longos e as fraturas expostas, sobretudo se associadas à lesão vascular de 
grandes vasos. 

Anamnese 

O paciente que apresente lesão em um único membro deve ser interrogado sobre o 
mecanismo do trauma, em que local e quais circunstâncias envolveram o trauma, o objeto que 
provocou o trauma, a condução do caso até a avaliação inicial pela equipe médica e pesquisar 
se houve outras lesões associadas. Em seguida, questionar os antecedentes pessoais, 
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incluindo comorbidades, cirurgias prévias, alergias, vacinação, bem como história social (uso 
de drogas ilícitas e tabagismo) e ocupacional. O manejo do paciente politraumatizado deve 
seguir o protocolo do Advanced trauma life support (ATLS) e basear-se, primeiramente, na 
identifi cação das lesões que põem a vida do indivíduo em risco. 

Exame físico

A fratura exposta é aquela em que o foco ou o hematoma da fratura entrou em contato 
com o meio externo. Toda lesão da cobertura musculocutânea do membro acometido deve 
ser clinicamente relatada com especial atenção à sua extensão, pois as fraturas expostas 
confi guram uma urgência ortopédica e devem ser prontamente reconhecidas, já que o 
prognóstico fi nal está relacionado à precocidade de instituição do tratamento. 

Outra situação que deve ser obrigatoriamente pesquisada é a presença de síndrome 
compartimental. Sempre que ocorre um trauma com lesão tecidual e alguns vasos 
sanguíneos perdem sua integridade, há o extravasamento do líquido intravascular para o 
compartimento intercelular ou instersticial, ou ainda para cavidades virtuais que existem 
nos membros. Esse extravasamento de sangue leva a edema da região, com aumento da 
pressão ortostática do interstício.

Outra situação em que a síndrome compartimental pode ocorrer é após imobilizações 
com gessos circulares em pacientes com edema importante. A contratura de Volkmann 
é a repercussão clínica grave dessa síndrome. Os sinais clínicos mais importantes no 
diagnóstico da síndrome compartimental na fase aguda são: 1) dor importante do membro 
afetado, a qual não melhora com analgesia e elevação do membro; 2) edema signifi cativo; 3) 
dor que aumenta durante a distensão da musculatura do compartimento afetado (em geral, 
dor à extensão passiva dos dedos). A síndrome compartimental é uma urgência, e quando 
houver suspeita do seu diagnóstico, o paciente deve ser imediatamente referenciado para 
um especialista, para que seja procedida a fasciotomia.

Exames complementares

Radiografi as 

A radiografi a é o principal exame de imagem para o diagnóstico de fraturas e luxações. 
O médico deve solicitar ao menos duas incidências da região suspeita de apresentar a fratura. 
Essas incidências devem ser preferencialmente, ortogonais, pois a maioria das articulações 
são avaliadas nas incidências frente e perfi l.
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Quando uma fratura ocorre, ela é descrita radiografi camente conforme a posição 
anatômica, a presença ou não de desvios angulares e rotacionais, a presença ou não de 
encurtamento e a sua fragamentação. 

Exames e imagem complementares

A tomografi a computadorizada (TC) é o exame de escolha para a avaliação de fraturas 
complexas, bem como no diagnóstico preciso do acometimento da coluna vertebral, da bacia 
e das fraturas articulares.

A ressonância magnética (RM) é utilizada para a avaliação de lesões ósseas e de 
partes moles. Seu uso possibilita o diagnóstico de fraturas ocultas pela radiografi a, fraturas 
articulares pediátricas e fraturas com acometimento de partes moles adjacentes não 
evidenciadas pelos exames clínicos e de imagem iniciais. 

A ultrassonografi a (US) é um exame simples, não invasivo, apresenta um custo 
relativamente inferior às outras modalidades de exames complementares e está disponível 
na maioria dos serviços de saúde. Seu uso é bem estabelecido no atendimento ao indivíduo 
politraumatizado (ATLS) por meio do protocolo focused abdominal sonography for trauma 
para lesões intra-abdominais e torácicas. 

Cintilografi a óssea com tecnécio-99 é utilizada para avaliação de indivíduos com 
suspeita de fraturas que apresentam radiografi as sem alterações. Apesar da alta sensibilidade 
(positivo em 80% nas primeiras 24 horas e em 95% após 72 horas), possui baixa especifi cidade, 
o que exige a correlação clínica e com outros exames de imagem.

Angiografi a e angiotomografi a (possui 94,1% de sensibilidade e 97,6% de valor 
preditivo negativo [VPN], para detecção de sangramento ativo, e 92,6% de sensibilidade 
e 91,2% de VPN, para predizer a necessidade de intervenção cirúrgica ou endovascular) 
são importantes métodos diagnósticos e terapêuticos para doentes politraumatizados 
hemodinamicamente instáveis em decorrência de trauma abdominal, trauma pélvico, ou 
lesão vascular de algum membro. 

Nos casos de lesão isolada de um membro, a grande maioria dos doentes não necessita 
de exames laboratoriais inicialmente. Seu uso é mais bem empregado nos casos de pessoas 
politraumatizadas, seguindo o protocolo ATLS.
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Conduta

O princípio do tratamento de uma fratura é oferecer as condições adequadas para a 
consolidação óssea, com preservação da anatomia do segmento e da sua função. 

Nem sempre uma fratura sem desvio admite tratamento conservador: às vezes, as 
forças atuantes sobre uma fratura originalmente sem desvio provocam a tensão sobre os 
fragmentos, fazendo eles se desviarem; essas fraturas precisam ser fi xadas. As fraturas 
desviadas precisam ser reduzidas até o alinhamento aceitável. Fraturas articulares geralmente 
exigem redução anatômica, e fraturas extra-articulares em geral aceitam reduções não 
anatômicas, desde que alguns parâmetros de alinhamento para restabelecer o eixo mecânico 
ou o eixo de carga sejam atingidos. Uma vez que o alinhamento almejado seja alcançado, 
o tratamento envolve manter a posição dos fragmentos ósseos nessa posição (repouso ou 
silêncio mecânico), até que o processo de cicatrização (consolidação óssea) seja alcançado 
pelo organismo.

Uma vez que o alinhamento almejado seja alcançado, o tratamento envolve manter 
a posição dos fragmentos ósseos nessa posição (repouso ou silêncio mecânico), até que o 
processo de cicatrização (consolidação óssea) seja alcançado pelo organismo.

Uma vez que o alinhamento almejado seja alcançado, o tratamento envolve manter 
a posição dos fragmentos ósseos nessa posição (repouso ou silêncio mecânico), até que o 
processo de cicatrização (consolidação óssea) seja alcançado pelo organismo. Isso pode 
ser conquistado por meio de variadas formas de imobilização não cirúrgicas (tala gessada, 
esparadrapagem, enfaixamento, tipoia, colar cervical, gesso circular, etc.), fi xações cirúrgicas 
externas (fi os de aço percutâneos, fi xadores externos uniplanares ou circulares, etc.), fi xações 
cirúrgicas internas (placas, parafusos, amarrilhos, hastes, pinos, etc.) ou fi xações cirúrgicas 
de substituição (próteses articulares).  O tratamento deve ser iniciado imediatamente após 
seu diagnostico. Mantem-se o alinhamento, com uma imobilização provisória com uma 
tala externa ou mantendo o membro sob tração.    O restabelecimento do comprimento e 
alinhamento do membro acometido permite que os tecidos biológicos em volta da fratura 
ocupem seus locais originais; dessa maneira, não se formam “cotovelos” venosos que 
prejudicam o retorno venoso, aumentam o edema, pioram a dor e também podem ocasionar 
piora da perfusão. A analgesia sistêmica pode ajudar no controle da dor.

As fraturas expostas, o ferimento deve ser rapidamente coberto, de preferência 
com curativo estéril, e após obtenção da hemostasia da ferida, iniciar prontamente a 
antibioticoterapia apropriada para a lesão (conforme protocolo de cada serviço hospitalar) e 
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investigar situação vacinal contra tétano. Após essas etapas, o paciente deve ser transferido 
para centros especializados. 

A irrigação e o debridamento da ferida devem ser realizados com urgência, no 
centro cirúrgico, podendo ser necessárias reabordagens após 24 a 48 horas do primeiro 
procedimento. A estabilização da fratura pode ser realizada de maneira temporária (controle 
de danos), com uso de fi xadores externos ou imobilizações externas, ou de maneira defi nitiva 
(early total care). 14,15,16 

Tratamento defi nitivo

O método de tratamento conservador por meio da tração, atualmente não é mais 
utilizado como tratamento defi nitivo.

A incruenta é contraindicada: 

 Fraturas sem desvio. 

 Fraturas com desvio aceitável (p. ex., fraturas da diáfi se umeral). 

 Fraturas com redução impossível (p. ex., fraturas cominutas).

Nos casos em que a fratura não pode ser reduzida, o tratamento cirúrgico se faz necessário.

 Falha do tratamento não cirúrgico.

 Fraturas instáveis que não podem ser mantidas reduzidas com imobilização externa.

 Fraturas com desvio intra-articular (> 2 mm).

 Pacientes com fraturas que possuem consolidação desfavorável por meio do tratamento 
não cirúrgico (p. ex., fraturas do colo femoral).

 Fraturas avulsões da porção osteotendínea com acometimento da função da articulação 
correspondente (p. ex., fratura de patela).

 Fratura patológica iminente.

 Fraturas expostas.

 Fraturas em áreas fi sárias ósseas no esqueleto imaturo que colocam em risco o 
crescimento remanescente.

 Fraturas não consolidadas (pseudoartroses) ou consolidadas em posição inaceitável 
(consolidação viciosa).
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Contraindicação 

 Infecção ativa (local ou sistêmica).

 Lesão importante de partes moles que pode comprometer a cobertura local uma vez 
submetida ao estresse cirúrgico.

 Contraindicação ao procedimento cirúrgico devido à comorbidade clínica do paciente.

Prognóstico e complicações possíveis

O tratamento adequado se consolida no prazo de aproximadamente 4 a 6 semanas, 
permitindo o restabelecimento das funções do membro acometido.

As complicações mais descritas referentes às fraturas e seus variados tratamentos 
são as úlceras de pressão, principalmente nos casos em que o membro mantém posição 
de repouso prolongado (gesso e tração), lesões térmicas (durante o endurecimento do 
gesso), trombofl ebites, contraturas e fraquezas musculares, rigidez articular, eventos 
tromboembólicos (imobilização por mais de 10 dias).

Queimaduras

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma de origem 
térmica, química, radiativa, biológica ou elétrica. A defi nição da gravidade dessa queimadura 
no que diz respeito à conduta a ser adotada e à decisão de em qual unidade de saúde a 
pessoa será tratada, vai depender da superfície corporal queimada (SCQ) atingida.

A pele é o maior órgão do corpo humano e constitui-se no seu revestimento externo – 
aproximadamente 15% do peso corporal. É constituída por três camadas: epiderme, derme e 
hipoderme. O nível de comprometimento dessas três camadas é determinado se a queimadura 
foi de primeiro, segundo ou terceiro grau. Alguns autores utilizam ainda a classifi cação de 
4° Grau para queimaduras que atingem planos musculares e ósseos com ou sem carbonização.

Anamnese

A vítima de queimadura, independentemente da porcentagem de SCQ e da região do 
corpo acometida, apresenta-se bastante angustiada e assustada por razões estéticas.  Trata-
se de uma urgência/emergência com risco de vida na menor parte dos casos. 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



12

Devem ser avaliados no exame físico os sinais vitais, como os graus de lucidez e 
orientação da pessoa.

Avaliação rápida da SCQ utilizando-se a “regra dos nove”.

O grau de profundidade das lesões e a presença de comorbidades e medicações das 
quais a pessoa faça uso contínuo, por exemplo, para hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
tipo 1 ou 2 e insufi ciência renal crônica. Deve ser verifi cado, ainda, o estado de imunização 
tetânica. 

Determinar o agente causador da queimadura, o tempo de exposição a esse agente e 
o tempo decorrido desde o acidente.

Perguntar se foi utilizada alguma substância tópica ou sistêmica pela pessoa ou 
familiares e amigos no momento do acidente até a ocasião em que a vítima deu entrada na 
unidade de saúde

Exame Físico

As informações sobre o estado clínico da pessoa, aliadas ao exame e determinação 
do grau de profundidade das lesões de pele ou da existência de queimadura de vias aéreas e 
a consequente classifi cação da gravidade da queimadura em leve, média ou grande (D) irão 
decidir se a pessoa terá condições de ser adequadamente atendida. 

Os quadros clínicos a seguir praticamente inviabilizam o acompanhamento 
exclusivamente em unidades da atenção primária à saúde (APS), havendo necessidade 
de referenciamento desse paciente para internação ou a um centro de tratamento 
especializado: lesão inalatória, politrauma, trauma craniano, choque de qualquer origem, 
insufi ciência renal, insufi ciência cardíaca descompensada, insufi ciência hepática, diabetes 
descompensado, distúrbios da coagulação e hemostasia, embolia pulmonar, infarto agudo 
do miocárdio, quadros infecciosos graves decorrentes ou não da queimadura (quando essa 
queimadura já foi produzida há mais de 72 horas), síndrome compartimental ou doenças 
consumptivas.
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Figura 1. Proporção para cálculo da superfície corporal queimada em adultos. 

Anterior (%) Posterior (%)

Fonte: Junior e Hakme  

Classifi cação por profundidade da queimadura 

Queimaduras de espessura parcial superfi cial são aquelas de primeiro ou segundo 
grau superfi cial que apresentam comprometimento da epiderme e aspecto com pele rosada 
ou vermelha e seca, geralmente produzidas por queimadura solar; caracterizam-se ainda por 
dor intensa e reepitelizam dentro de cerca de uma semana.

Queimaduras de espessura parcial profunda são aquelas de segundo grau profundo: 
apresentam comprometimento de toda a epiderme e parte da derme, são geralmente 
produzidas por líquidos quentes ou chama, têm aspecto de pele vermelha (quanto maior a 
vermelhidão, mais superfi cial a queimadura) com bolhas (fl ictenas), caracterizam-se também 
por apresentarem dor de moderada a intensa e reepitelizam entre 10 e 21 dias.
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Queimaduras de espessura total são aquelas de terceiro grau: são produzidas por 
exposição por tempo maior a objetos quentes, chama do fogo, corrente elétrica de alta 
voltagem, produtos químicos ou outros agentes. Comprometem toda a epiderme e derme e 
parte ou toda a hipoderme, podendo atingir músculos e ossos. O aspecto é de pele branca 
perolada, seca, rígida e hipoalgésica. 

Figura 2. Proporção para cálculo da superfície corporal queimada de adultos e crianças pela 
“regra dos nove”. 

Adulto

Criança

Bebê

Fonte: Junior e Hakme

Classifi cação da gravidade das queimaduras

Considera-se, como queimado de pequena gravidade, a pessoa com:

 Queimaduras de primeiro grau em qualquer extensão, e/ou 

 Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 5% em crianças menores 
de 12 anos e 10% em maiores de 12 anos
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Média gravidade a pessoa com:

 Área corporal atingida entre 5 a 15% em menores de 12 anos e 10 a 20% em maiores de 
12 anos, ou 

 Queimaduras de terceiro grau com até 10% da área corporal atingida em adultos, quando 
não envolver face, ou mão, ou períneo, ou pé, e menor que 5% em menores de 12 anos, ou 

 Qualquer queimadura de segundo grau envolvendo mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou 
axila.

Nota
O paciente deve ser reavaliado quanto à extensão e profundidade de 48 a 72 

horas após o acidente.

Considera-se como queimado de grande gravidade.

 Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% em menores 
de 12 anos ou maior de 20% em maiores de 12 anos, ou 

 Queimaduras de terceiro grau com mais de 10% da área corporal atingida no adulto e 
maior que 5% em menores de 12 anos, ou 

 Queimaduras de períneo, ou 

 Queimaduras por corrente elétrica, ou

 Queimaduras de mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila que seja de terceiro grau.

Ou pacientes na seguinte situação: 

Lesão inalatória, politrauma, trauma craniano, choque de qualquer origem, insufi ciência 
renal, insufi ciência cardíaca, insufi ciência hepática, diabetes, distúrbios da coagulação, 
hemostasia, embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio, quadros infecciosos graves 
decorrentes ou não da queimadura, síndrome compartimental, doenças consumptivas ou 
qualquer outra afecção que possa ser fator de complicação para a queimadura.

Exames complementares

Não são necessários exames laboratoriais no momento do primeiro atendimento, 
à exceção do hemoglicoteste nas pessoas diabéticas. Ainda assim, não está indicada a 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



16

administração de insulina regular na grande maioria dos casos, mesmo com níveis elevados 
de glicemia capilar, pois se reconhece um período denominado fase infl amatória pós-
traumática imediata, que pode cursar com normoglicemia ou hiperglicemia no tempo pós-
lesão (fases eeb e fl ow de Cuthbertson). 

Encerrado o primeiro atendimento, e em casos especiais, como pessoas portadoras 
de comorbidades clínicas, serão necessários os seguintes exames laboratoriais em regime 
ambulatorial (D): hemograma completo, albumina sérica, glicemia de jejum e hemocultura 
com antibiograma e exame de urina. 

Conduta proposta

São consideradas áreas críticas: face e seus elementos, região cervical, região anterior 
do tórax (as queimaduras nessas regiões podem causar obstrução das vias respiratórias 
pelo edema), região axilar, punhos, mãos e pés, cavidades, períneo e genitália. 

Queimaduras em crianças e em idosos ou que apresentem doenças agudas e crônicas 
descompensadas (estresse, hipertensão arterial, diabetes mellitus), fraturas, lesões externas 
ou lacerações em órgãos internos são mais graves.

No que se referem à ruptura das fl ictenas, elas podem ou não ser rompidas ou aspiradas 
no momento do primeiro atendimento.

Nos casos em que o primeiro atendimento for feito no local do acidente e ainda durante 
a produção da lesão à pele, a primeira medida é o chamado “parar o processo de queimadura”, 
isto é afastando o paciente do agente causador. 

A lavagem da ferida feita na UBS deve ser com água corrente e removendo corpos 
estranhos e medicamentos caseiros ou outras substâncias aplicadas no local. Se for 
necessário, lavar com sabão neutro ou glicerinado ou de coco, principalmente em queimaduras 
por fricção e atrito com o solo ou outras superfícies, e as produzidas por produtos químicos 
– nessas, a lavagem deve levar de 20 a 30 minutos.

Não há conduta específi ca nas queimaduras químicas por substâncias ácidas ou 
básicas quando elas forem aquosas, pois não ocorrerá ionização e piora da lesão ao ser 
lavada com água.

Queimaduras por óleo escaldante também devem ser lavadas com água, pois 
proporcionará o resfriamento do óleo, embora não o dilua facilmente. 

Além do curativo deve-se orientar o paciente quanto à necessidade de fazer uma 
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hidratação oral abundante com água e sucos naturais ou até mesmo soro oral, dieta rica em 
proteína e aumento gradual da ingesta de carboidratos. 

São importantes para a reepitelização: glutamina, arginina, selênio, zinco, vitaminas A, 
C, E e as do complexo B; e ácido fólico. 

Queimaduras que devem ser referenciadas a um centro especializado de queimados

 Queimaduras de espessura parcial superiores a 10 a 15% da superfície corporal. 

 Queimaduras que envolvem a face, mãos, pés, genitália, períneo e/ou articulações 
importantes.

 Queimaduras de terceiro grau acima de 2% da SCQ em grupos de qualquer idade.

 Queimaduras causadas por eletricidade, inclusive aquelas causadas por raio.

 Queimaduras químicas. 

 Lesão por inalação. 

 Queimadura em pessoas com problemas médicos preexistentes ou não, que poderiam 
complicar os cuidados, prolongar a recuperação ou infl uenciar a mortalidade.

 Qualquer pessoa com queimaduras e trauma concomitante (p. ex., fraturas) no qual a 
queimadura apresenta o maior risco de morbidade ou mortalidade. 

 Crianças queimadas sendo tratadas em hospital sem profi ssionais qualifi cados ou 
equipamentos para o cuidado do caso

Internação necessária:

 Lesão de terceiro grau atingindo mais de 2% de superfície corporal na criança e mais de 
5% de superfície corporal no adulto.

 Lesão de segundo grau atingindo área superior a 10% na criança e superior a 15% no 
adulto. Queimaduras de face, pé, mão ou pescoço. 

 Queimaduras de região perineal ou genitália. 

 Queimadura circunferencial de extremidades.

 Intoxicações por fumaça ou lesões das vias aéreas.

 Queimaduras menores concomitantes a outros importantes traumas ou a doenças 
preexistentes que venham agravar o quadro. Observações

 Também devem ser referenciadas a um centro de tratamento de queimados pessoas 
com necrólise epidérmica tóxica. 
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 A internação na UTI está indicada, entre outros, nos seguintes casos: na fase aguda 
com áreas queimadas acima de 30% da superfície corporal no adulto e acima de 20% na 
criança menor de 12 anos (D).

Prognóstico e complicações possíveis

Pequenos queimados

Queimaduras de espessura parcial (primeiro e segundo graus) com SCQ pequena 
possuem ótimo prognóstico estético e funcional.

As possíveis e mais frequentes complicações clínicas do pequeno queimado na APS 
são: 

 Infecção bacteriana secundária

 Cicatrização hipertrófi ca 

 Formação de queloide 

 Dor intensa e refratária à analgesia comum 

 Máculas hipercrômicas no loca

Médio e grande queimado, ou seja, aquele cujo atendimento emergencial e na fase 
aguda foi feito em CTQ, virá à UBS para que seu acompanhamento pós-hospitalar seja iniciado. 
Nesses casos, e quando eles forem submetidos a cirurgias reparadoras, as complicações 
mais frequentes são semelhantes às de outras feridas operatórias e também às do pequeno 
queimado. Atenção especial deve ser dada à maior gravidade da infecção secundária e a 
uma possível deiscência da sutura.

Intoxicações Agudas

Exposição de pessoas, principalmente crianças em idade pré-escolar, a agentes 
químicos (medicamentos, produtos de higiene e limpeza de uso doméstico, pesticidas, 
produtos químicos de uso industrial, como solventes orgânicos). 

Suicídio em adultos, envolvendo a ingestão intencional de doses elevadas de 
medicamentos ou outros produtos químicos, como pesticidas agrícolas (agrotóxicos), 
costuma resultar em casos mais graves, com maior potencial de letalidade.
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Deve-se cogitar a possibilidade de uma intoxicação aguda entre as causas de distúrbios 
cardiocirculatórios agudos (arritmias, crise hipertensiva, choque), respiratórios (disfunção 
respiratória aguda, apneias) e metabólicos (hipo ou hipertermia, hipoglicemia, acidose metabólica).

Avaliação clínica e suporte vital

Assintomáticos sem comprometimento de respiração, circulação e nível de consciência, 
com história de exposição ou ingestão de agente químico:

 Determinar o agente causador (anamnese com familiar ou responsável).

 Determinar quantidade/dose de exposição (comprimidos, mililitros, gramas, etc.).

 Determinar a concentração do agente. 

 Determinar o tempo decorrido entre a exposição e a chegada ao atendimento.

 Obter peso e idade da pessoa. 

 Entrar em contato com um Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT)

Quando o agente for desconhecido, o paciente, mesmo assintomático no momento da 
admissão, deve ser mantido em observação por no mínimo 12 horas, pois vários fármacos, 
pesticidas e outros produtos químicos, mesmo ingeridos em doses tóxicas ou potencialmente 
letais, podem não produzir sinais ou sintomas de imediato. 

Sintomáticos, o paciente apresenta história de exposição a agente químico e alteração 
do nível de consciência, sonolência, torpor, coma, delirium, agitação, convulsões, disfunção 
respiratória, distúrbios cardíacos ou circulatórios, devem ser submetidas aos seguintes 
cuidados de suporte e estabilização:  

 Manutenção de via aérea permeável (intubação traqueal, se necessário). 

 Manutenção de ventilação adequada (oxigênio por máscara, ventilação assistida). 

 Manutenção da circulação (solução fi siológica [SF] 20 mL/kg, se choque; tratar arritmias). 

 Avaliação do nível de consciência (escala de coma de Glasgow [ECG]), diâmetro pupilar, 
resposta pupilar à luz. 

 Controle das convulsões (diazepínicos).

Alterações do nível de consciência como depressão do SNC, em crianças intoxicadas, 
podem estar relacionadas à hipoglicemia, consequente à ação de diversos agentes. Proceder 
com um hemoglicoteste e administrar glicose a 25%, 2 mL/kg, se necessário. 
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Em adolescentes e adultos, com suspeita ou dados clínicos sugestivos de intoxicação 
alcoólica aguda, com comprometimento do nível de consciência, podem ser administradas 
tiamina (100 mg, IV) e glicose a 50% (50 mL, IV). Não está indicada a administração 
rotineira de naloxona (antagonista opióides) ou fl umazenil (antagonista benzodiazepínico).  
A administração de fl umazenil pode trazer complicações graves em algumas situações 
(convulsões em epilépticos, usuários/dependentes de diazepínicos ou pessoas que 
tenham ingerido simultaneamente antidepressivos tricíclicos (ADTCs), como imipramina e 
amitriptilina). 

Avaliação laboratorial

Análise toxicológica, seja de rastreamento (screening) ou de análise quantitativa 
(dosagem de nível plasmático), pode ser fundamental para o estabelecimento de um 
diagnóstico etiológico e para a indicação de medidas terapêuticas específi cas26. 

Exames de rotina 

 Hemograma. 

 Eletrólitos.

 Glicemia. 

 Gasometria arterial (GA) 

 Provas de função hepática (transaminase glutâmico-oxalética [TGO], transaminase 
glutâmico-pirúvica [TGP], tempo de protrombina [TP], bilirrubinas, etc.). 

 Provas de função renal (exame qualitativo de urina [EQU], ureia, creatinina). 

 Coagulograma (plaquetas, TP, tempo de tromboplastina parcial ativada [TTPA], fi brinogênio). 

 Análise toxicológica qualitativa (rastreamento) ou quantitativa.

Análise toxicológica qualitativa é de pouco ou nenhum auxílio no diagnóstico e 
manejo das intoxicações agudas.   Sua maior utilidade está no estabelecimento de um 
diagnóstico diferencial, quando a pessoa, seja adulta, criança ou adolescente, chega 
à emergência com um quadro grave, sem que a anamnese consiga estabelecer com 
clareza se houve realmente exposição a um agente químico.  O rastreamento (screening) 
toxicológico é realizado preferencialmente na urina, de acordo com os dados clínicos 
comunicados ao laboratório (rastreamento de depressores do SNC, estimulantes do 
SNC, drogas de abuso, etc.).
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Análise toxicológica quantitativa, quando há história clara de exposição ou 
detecção de algum fármaco no rastreamento, para o qual seria importante determinar a 
concentração presente no plasma estaria indicada uma análise quantitativa.

Algumas indicações de análise quantitativa de medicamentos e seus objetivos são: 

 Paracetamol: indicação do antídoto (NAC). 

 Digoxina: indicação de antídoto (fragmentos Fab antidigoxina).

 Fenobarbital: indicação de hemodiálise/hemoperfusão. 

 Ferro: indicação de antídoto (deferoxamina). 

 Lítio: indicação de hemodiálise. 

 Metanol: indicação de antídoto (fomepizole)/indicação de hemodiálise.

Medidas de descontaminação

Após a estabilização da pessoa, ou até simultaneamente, em alguns casos, iniciam-
se as medidas visando a diminuir a absorção do agente tóxico ainda em contato com as 
superfícies externas do organismo: conjuntivas oculares, pele, vias respiratórias e tubo 
digestório.

Olhos 

Os olhos devem ser irrigados com água corrente ou solução fi siológica (SF) por 15 a 
20 minutos no momento da admissão. Caso haja sintomatologia importante (dor, hiperemia, 
lacrimejamento, distúrbios da visão), o referenciamento para avaliação oftalmológica é 
obrigatório.

Vias respiratórias

A descontaminação das vias aéreas é um procedimento que deve iniciar antes da 
chegada ao hospital, com remoção da vítima do ambiente contaminado e fornecimento de 
oxigênio (O2) pelos meios disponíveis no local. Na chegada à emergência, o fornecimento 
continuado de O2 é importante para tentar varrer qualquer agente ainda presente nas vias 
aéreas inferiores (VAI) e combater a hipóxia resultante da exposição. 
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Pele 

A remoção de agentes tóxicos em contato com a pele é fundamental para redução da 
absorção e de eventuais efeitos locais, principalmente em crianças, cuja pele delicada facilita 
sobremaneira a absorção de agentes como pesticidas, medicamentos e qualquer produto 
químico cujo veículo seja um solvente orgânico (hidrocarbonetos, álcoois, glicóis)

Aparelho digestório 

A descontaminação gastrintestinal em ingestão de agentes químicos vem sendo feita 
de variadas formas durante muito tempo na prática médica de emergência, sem critérios 
muito claros de indicação ou avaliação adequada de resultados.

Carvão ativado em dose única

O carvão ativado (CA) adsorve de modo efi caz a maioria dos fármacos ingeridos 
quando administrado dentro de 1 hora da ingestão. No entanto, seu impacto no desfecho dos 
casos de intoxicação (gravidade, duração da internação, etc.) ainda não foi completamente 
avaliado. Dessa forma, não deve ser usado rotineiramente, apenas quando as doses ingeridas 
do produto tóxico possam signifi car um risco signifi cativo à vida do paciente. 20,22  Deve ser 
administrado na dose de 1 g/kg de peso da pessoa (50-100 g para adultos, e 15-30 g para 
crianças), diluído em água, em uma solução de 10 a 20%

Carvão ativado em múltiplas doses (CAMD)

Alguns agentes, por suas características cinéticas (circulação êntero-hepática) e 
outras particularidades quando ingeridos em altas doses, apresentam níveis plasmáticos e 
meia-vida signifi cativamente reduzidos com a administração de carvão ativado em múltiplas 
doses (CAMD). Entre eles, citam-se a carbamazepina, a dapsona, o fenobarbital, a fenitoína 
e a teofi lina.

O carvão ativado é administrado via oral (VO) ou via SNG na dose de 1g/kg de peso a 
cada 4 horas, podendo ser repetido por até 10 doses.

Irrigação intestinal total (IIT) 

A irrigação intestinal total (IIT), um método inicialmente utilizado para limpeza 
intestinal, como preparo para cirurgias ou exames, consiste na administração de uma solução 
isotônica, não absorvível, de polietilenoglicol e eletrólitos, por VO ou SNG, até que o conteúdo 
do intestino seja totalmente eliminado pelo ânus.
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Medidas de depuração 

Alcalinização urinária

Visa a aumentar a excreção de fármacos classifi cados como ácidos fracos (barbitúricos, 
salicilatos, sulfonilureias). Deve ser administrado bicarbonato de sódio 1 a 2 mEq/kg com 
soro glicosado a 5%, via IV, associado a diurético, até que se obtenha um pH urinário de 7,5 a 
8 (medido com papel indicador ou por meio de EQU). 

Hemodiálise/hemoperfusão 

São indicados em um rol restrito de intoxicações, obedecendo a critérios farmacocinéticos 
(como baixo volume de distribuição, baixo peso molecular e hidrossolubilidade no caso da 
hemodiálise) e clínicos (gravidade extrema, não resposta às medidas de suporte). Entre 
os agentes que são removidos de modo efi caz por hemodiálise, em circunstâncias de 
intoxicação aguda ou sobre dosagem (overdose), encontra-se o fenobarbital, os salicilatos, o 
lítio, o metanol e o etileno glicol.

Medidas específi cas

Antídotos 

A relação de fármacos e demais agentes químicos que dispõem de antídotos é, 
infelizmente, bastante restrita mediante cerca de 100 mil agentes químicos que fazem parte 
da vida cotidiana e das variadas atividades econômicas humanas nos dias atuais.

A maioria dos casos de exposição aguda a produtos químicos atendidos em emergência 
ou em outros serviços de saúde podem ser liberados, se assintomáticos, após 4 a 6 horas de 
observação, após a realização de avaliação médica adequada e tratamento, quando indicado. 

Atenção especial deve ser dada em casos nos quais possa ocorrer absorção prolongada 
de medicamentos (p. ex., comprimidos de liberação lenta ou entérica) ou ingestão de agentes 
que possam vir a manifestar sua toxicidade sistêmica de forma tardia (p. ex., o analgésico 
paracetamol ou o inseticida organofosforado fention). Esses casos exigem observação 
mínima de 12 a 24 horas, com monitoramento clínico e laboratorial.

Devem-se referenciar para observação e tratamento hospitalar todas as pessoas que: 

 Estiverem sintomáticas após a ingestão de doses consideradas potencialmente fatais. 
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 Necessitarem de avaliação psiquiátrica (tentativas de suicídio). 

 Sejam suspeitas de terem sido vítimas de intoxicações intencionais infl igidas por terceiros, 
com fi nalidade de violência e abuso físico ou sexual (especialmente crianças). 

 Apresentarem distúrbios neurológicos (coma, convulsões) e/ou cardiorrespiratórios 
graves (choque refratário, arritmias, parada respiratória, aspiração). 1.Essas últimas 
deverão ser admitidas em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Prognóstico e complicações possíveis 

As intoxicações agudas, quando manejadas adequadamente no primeiro atendimento, 
costumam ter bom prognóstico, evoluindo para cura na maioria dos casos. 

Nas tentativas de suicídio, a complicação imediata mais frequente é a pneumonia 
aspirativa. Nas intoxicações agudas em geral, o prognóstico se torna sombrio quando não 
há prevenção e correção dos principais distúrbios relacionados ao óbito nessas pessoas: 
hipóxia, instabilidade hemodinâmica, quadros convulsivos e acidose metabólica.

Picadas de cobras, aranhas e escorpiões

Os acidentes com cobras, aranhas e escorpiões têm importância médica em virtude 
de sua grande frequência e gravidade. A padronização atualizada de condutas de diagnóstico 
e tratamento dos acidentados é imprescindível, pois as equipes de saúde muitas vezes não 
recebem informações desta natureza durante os cursos de graduação ou no decorrer da 
atividade profi ssional.

Acidente botrópico (causado por serpentes do grupo das jararacas)

O acidente é caracterizado por dor e inchaço no local da picada, às vezes com manchas 
arroxeadas e sangramento pelos orifícios da picada; pode haver sangramento nas gengivas, 
na pele e na urina.

Acidente laquético (causado por surucucu) 

Quadro semelhante ao acidente botrópico, acompanhado de vômitos, diarreia e 
queda da pressão arterial. Podem surgir vesículas e bolhas de conteúdo seroso ou sero-
hemorrágico nas primeiras horas após o acidente. Com sintomatologia semelhante torna 
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difícil o diagnostico.    Manifestações de “síndrome vagal” podem auxiliar na distinção entre o 
acidente laquético e o botrópico. 

Acidente crotálico (causado por cascavel) 

As manifestações locais são pouco importantes, diferindo dos acidentes botrópico e 
laquético. No local da picada, não há dor, ou esta pode ser de pequena intensidade. A vítima 
queixa-se de sensação de formigamento, sem lesão evidente; a parestesia, local ou regional, 
persiste por tempo variável, e pode ser acompanhada de edema discreto ou eritema no ponto 
da picada. A vítima pode apresentar difi culdade de manter os olhos abertos, com aspecto 
sonolento, visão turva ou dupla, dores musculares generalizadas e urina escura.

Acidente elapídico (causado por coral verdadeira – Micrurus) 

No local da picada não se observa alteração importante. Há discreta dor local, 
geralmente acompanhada de parestesia com tendência a progressão proximal. Inicialmente, 
o paciente pode apresentar vômitos. Posteriormente, no entanto, pode surgir um quadro de 
fraqueza muscular progressiva, ocorrendo ptose palpebral, oftalmoplegia e a presença de 
fácies miastênica ou “neurotóxica”. Podem surgir difi culdades para manutenção da posição 
ereta, mialgia localizada ou generalizada e difi culdade para deglutir em virtude da paralisia 
do véu palatino. O quadro pode evoluir com paralisia fl ácida da musculatura respiratória 
que compromete a ventilação, havendo risco de evolução para insufi ciência respiratória 
aguda e até mesmo apneia.

Família Colubridæ  

É a maior família de serpentes do mundo, mas a maioria dos acidentes por colubrídeos 
é de menor importância médica por causarem normalmente apenas ferimentos superfi ciais 
da pele, sendo rara a inoculação de peçonha

Loxosceles (“aranha-marrom”)

A aranha provoca acidentes quando comprimida; desse modo, é comum o acidente 
ocorrer enquanto o indivíduo está dormindo ou se vestindo, sendo o tronco, o abdome, a 
coxa e o braço os locais de picada mais comuns. A vítima queixa-se de dor em queimação 
no local da picada, associada a edema; febre e mal-estar podem ocorrer. Após 24 horas a 
lesão evolui tipicamente com uma bolha ou equimose central circundada por um halo pálido 
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(isquêmico), seguido de uma área de eritema, passado alguns dias evolui para necrose de 
grande extensão e profundidade.   Pode dar origem a um quadro de víscera, que envolve 
febre, calafrios, cefaleia, náuseas, vômitos, urina cor de “lavado de carne”, icterícia e anemia, 
podendo evoluir para coagulação intravascular e insufi ciência renal aguda. 

Phoneutria (“armadeira”,“aranha-da-banana”,“aranha macaca”)

A picada causa dor imediata (leve a moderada), podendo haver sudorese local, edema 
e fasciculações. Em casos moderados, pode haver vômitos, agitação, hipertensão, sialorreia 
e priapismo em crianças. Quadros graves podem desencadear convulsões, coma, arritmia 
cardíaca, choque e edema pulmonar. 

Latrodectus (“viúva-negra”)

São encontradas predominantemente no litoral nordestino, e causam acidentes leves 
e moderados, com dor local inicialmente pouco intensa, podendo progredir para piora após 
uma hora e ser acompanhada de dor abdominal, contrações e dores musculares, agitação, 
sudorese, e, nos casos graves (menos comuns), trismo, hipertensão, bradicardia, dispneia, 
priapismo, retenção urinária, alterações hemodinâmicas e choque.

Escorpionismo

Os acidentes por Tityus serrulatus são mais graves que os produzidos por outras espécies 
de Tityus no Brasil.  A dor local, uma constante no escorpionismo, pode ser acompanhada 
por parestesias. Nos acidentes moderados e graves, observados principalmente em crianças, 
após intervalo de minutos até poucas horas (2 ou 3 horas), podem surgir manifestações 
sistêmicas.  

 Gerais: hipo ou hipertermia e sudorese profusa. 

 Digestivas: náuseas, vômitos, sialorreia e, mais raramente, dor abdominal e diarreia. 

 Cardiovasculares: arritmias cardíacas, hipertensão ou hipotensão arterial, insufi ciência 
cardíaca congestiva e choque. 

 Respiratórias: taquipneia, dispneia e edema pulmonar agudo. 

 Neurológicas: agitação, sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores.
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Anamnese

Defi nir os tempos em relação ao acidente com o animal peçonhento, os medicamentos 
e as medidas utilizadas no local do acidente e no caminho ao hospital, além da sintomatologia 
detalhada da vítima.

O exame físico deve ser completo, de todos os aparelhos, além da observação 
minuciosa do local da picada. 

Exames complementares 

A necessidade de solicitação de exames varia conforme o tipo de acidente. De maneira 
geral, é indicada uma triagem laboratorial em todos os acidentes. Exames úteis incluem: 

 Tempo de coagulação (TC): de fácil execução, sua determinação é importante para a 
elucidação diagnóstica e para o acompanhamento dos casos. 

 Hemograma: geralmente revela leucocitose com neutrofi lia e desvio à esquerda, 
hemossedimentação elevada nas primeiras horas do acidente e plaquetopenia de 
intensidade variável. 

 Exame sumário de urina: pode haver proteinúria, hematúria e leucocitúria. 

Outros exames laboratoriais: poderão ser solicitados, dependendo da evolução clínica do 
paciente, com especial atenção aos eletrólitos, ureia e creatinina, visando à possibilidade 
de detecção de insufi ciência renal aguda, bem como glicemia e ácido úrico. 

 Métodos de imunodiagnóstico: antígenos do veneno botrópico podem ser detectados no 
sangue ou em outros líquidos corporais por meio de Elisa. 

 O eletrocardiograma é de grande utilidade no acompanhamento dos pacientes, 
principalmente aqueles acometidos por acidentes graves com aranhas Phoneutria e 
escorpiões do gênero Tityus. Pode mostrar taquicardia ou bradicardia sinusal, extrassístoles 
ventriculares, distúrbios da repolarização ventricular como inversão da onda T em várias 
derivações, presença de ondas U proeminentes, alterações semelhantes às observadas 
no infarto agudo do miocárdio (presença de ondas Q e supra ou infradesnivelamento do 
segmento ST) e bloqueio da condução atrioventricular ou intraventricular do estímulo. 

 A radiografi a de tórax pode evidenciar aumento da área cardíaca e sinais de edema pulmonar 
agudo (possíveis consequências de acidentes com aranhas Phoneutria e escorpiões do 
gênero Tityus), eventualmente unilateral. A ecocardiografi a tem demonstrado, nas formas 
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graves, hipocinesia transitória do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo 
esquerdo, às vezes associada à regurgitação mitral.

Tratamento geral

Os acidentes com animais peçonhentos podem ser didaticamente estruturado em 
geral (do ferimento e sistêmico) e específi co, conhecido também como soroterapia.

Medidas gerais para todos os acidentes devem ser tomadas, como: 

 Manter elevado e estendido o segmento picado, bem como proceder à limpeza do local 
(com água e sabão), e realizar debridamento quando necessário.

 Emprego de analgésicos para alívio da dor (dipirona na dose de 10 mg/kg de peso a cada 
6 horas), ou infi ltração de lidocaína a 2% sem vasoconstritor (1 a 2 mL para crianças; 3 a 
4 mL para adultos) no local da picada, para dor severa. 

 Hidratação: manter o paciente hidratado, com diurese entre 30 a 40 mL/hora no adulto, 
e 1 a 2 mL/kg/hora na criança. A diurese osmótica pode ser induzida com o emprego 
de solução de manitol a 20% (5 mL/kg na criança e 100 mL no adulto). Caso persista 
a oligúria, indica-se o uso de diuréticos de alça tipo furosemida por via intravenosa (1 
mg/kg/dose na criança e 40 mg/dose no adulto). O pH urinário deve ser mantido acima 
de 6,5, pois a urina ácida potencia a precipitação intratubular de mioglobina. Assim, a 
alcalinação da urina deve ser feita pela administração parenteral de bicarbonato de sódio, 
monitorizada por controle gasométrico.

Antibióticos deverão ser indicados apenas quando houver evidência de infecção. 
Morganella morganii, Escherichia coli, Providentia sp e Streptococo do grupo D, quase 
sempre sensíveis ao cloranfenicol. 

Na insufi ciência respiratória aguda por picada de cobra-coral, o tratamento 
medicamentoso pode ser utilizado como teste na verifi cação de resposta aos 
anticolinesterásicos e como terapêutica.

Os pacientes com manifestações sistêmicas, especialmente crianças (casos 
moderados e graves), devem ser mantidos em regime de observação continuada das funções 
vitais, objetivando o diagnóstico e o tratamento precoces das complicações. 

Uma possível complicação dos ferimentos, especialmente por aranhas Loxosceles, 
é a síndrome compartimental, para a qual se deve proceder à fasciotomia, sempre que 
necessário.
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Tratamento específi co 

O tratamento específi co dos acidentes com cobras, aranhas e escorpiões envolve a 
aplicação de soro antiveneno, o mais rapidamente possível.

Acidentes por colubrídeos, o tratamento é sintomático. Tem sido relatada  
experimentalmente a neutralização da ação hemorrágica do veneno de Philodryas pelo soro 
antibotrópico. 

Prognósticos e complicações possíveis 

Ofi dismo 

Acidente botrópico e laquético O prognóstico geralmente é bom. A letalidade nos 
casos tratados é baixa (0,3%)

Acidente crotálico

Acidentes graves, o prognóstico está vinculado à existência de IRA, e é mais reservado 
quando há necrose tubular aguda de natureza hipercatabólica.

Complicações

 Síndrome compartimental: caracterizando casos graves, sendo de difícil manejo. Decorre 
da compressão do feixe vasculonervoso consequente ao grande edema que se desenvolve 
no membro atingido, produzindo isquemia de extremidades. As manifestações mais 
importantes são: dor intensa, parestesias, diminuição da temperatura do segmento distal, 
cianose e défi cit motor.

 Infecção secundária, com ou sem abscesso: a ação “proteolítica” do veneno botrópico 
favorece o aparecimento de infecções locais. Os germes patogênicos podem provir da 
boca do animal, da pele do acidentado ou do uso de contaminantes sobre o ferimento. 
As bactérias isoladas desses abscessos são bacilos gram-negativos, anaeróbios e, mais 
raramente, cocos gram-positivos.

 Necrose: devida principalmente à ação “proteolítica” do veneno, associada à isquemia 
local decorrente de lesão vascular e de outros fatores como infecção e trombose arterial.

 Raros pacientes evoluem com parestesias locais duradouras, porém reversíveis após 
algumas semanas. 
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 IRA também é de patogênese multifatorial, pode decorrer da ação direta do veneno 
sobre os rins, isquemia renal secundária à deposição de microtrombos nos capilares, 
desidratação ou hipotensão arterial e choque. O óbito, quando ocorre, quase sempre se 
deve a falência renal.

 Insufi ciência respiratória aguda: nos casos mais graves, acontece devido à paralisia dos 
músculos respiratórios. 

 Choque: é raro e aparece nos casos graves. Sua patogênese é multifatorial, podendo 
decorrer da liberação de substâncias vasoativas, do sequestro de líquido na área do 
edema e de perdas por hemorragias.

Parada Cardiorrespiratória
A parada cardiorrespiratória é defi nida como a ausência de atividade cardíaca efetiva 

que mantenha perfusão sanguínea nos órgãos nobres e vitais30. A parada cardiorrespiratória 
tem etiologia variada, incluindo casos que vão desde eventos previsíveis, como as cardiopatias 
crônicas em estágios avançados, a causas imprevisíveis, como morte súbita, afogamento, 
trauma e engasgamento.

Os eventos que levam à parada cardiorrespiratória, excetuando-se as causas externas, 
têm, como principais fatores de risco história anterior de IAM ou IC. Além disso, a obesidade, o 
sedentarismo, o tabagismo, a hipertensão, as dislipidemias, e a cultura alimentar baseada em 
carboidratos são alguns dos fatores passíveis de modifi cação.  A parada cardiorrespiratória 
pode ocorrer em uma população de risco esperado e em uma população sem risco esperado.

Ressuscitação cardiopulmonar em adultos

Acionar um serviço de atendimento de urgência. Observar se a vítima está não 
responsiva e sem respirar (ou com respiração anormal, gasping)

 Massagem cardíaca. Iniciar a massagem cardíaca. Empurrar 5 cm no terço distal do 
esterno. Massagear forte e rapidamente 30 vezes, em uma velocidade de 100 a 120 
compressões por minuto. Deixar o tórax descomprimir completamente entre cada 
compressão. Quando possível, trocar a pessoa que aplica a compressão a cada 2 minutos 
ou na ocorrência de fadiga. 

 Respiração. Fazer a extensão do pescoço e levantar o queixo da vítima abrindo a boca. 
Apertar o nariz da vítima e cobrir toda a boca dela com a sua (se disponível, utilizar o 
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ambu). Fazer duas respirações. Cada respiração deve durar 1 segundo. Continuar com 30 
compressões intercaladas com duas respirações até a chegada do SAMU. [NA] Caso haja 
mais de um socorrista (ideal), um assume a massagem, e o outro, a respiração; parar a 
massagem enquanto se realiza a respiração (cada respiração dura um segundo) 

Ressuscitação cardiopulmonar em crianças de 1 a 8 anos 

A RCP para crianças é similar à dos adultos, com algumas diferenças: a compressão 
e a ventilação serão de 15:2, se houver dois profi ssionais realizando a RCP; se apenas um 
profi ssional estiver executando a RCP, a proporção deverá ser 30:2.

Ressuscitação cardiopulmonar em crianças menores de 1 ano 

A compressão e a ventilação serão de 15:2, se houver dois profi ssionais realizando a 
RCP; se apenas um profi ssional estiver executando a RCP, a proporção deverá ser 30:2.

 Gritar e bater. Gritar e bater gentilmente no ombro da criança. Se não houver nenhuma 
resposta e se o lactente não estiver respirando ou não estiver respirando normalmente, 
posicione a criança na posição supina e iniciar RCP.

 Fazer 30 compressões cardíacas. Fazer 30 compressões cardíacas de leve intensidade, 
em uma velocidade de pelo menos 100 por minuto. Usar dois ou três dedos no centro do 
tórax, logo abaixo dos mamilos. Empurrar aproximadamente um terço da largura do tórax 
(+/– 4 cm). 

 Abrir vias aéreas. Abrir as vias aéreas, fazendo a extensão do pescoço e elevando o 
queixo. Não estender demais o pescoço. 

 Fazer duas respirações leves. Se o lactente não estiver respirando normalmente, cobrir 
o nariz e a boca da criança com a boca e fazer duas respirações leves. Cada respiração 
deve durar um segundo. Deve-se observar o tórax do lactente elevar a cada respiração.

Prognóstico e complicações possíveis

O sucesso da RCP depende, além da rapidez do atendimento, de uma sequência de 
ações conhecidas como “corrente pela sobrevivência”.
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 Reconhecimento precoce e a chamada por ajuda para prevenir a parada cardíaca

 RCP precoce para ganhar tempo. 

 Desfi brilação precoce para regularização do ritmo cardíaco.

 Suporte avançado imediato. 

 Cuidados após a ressuscitação para restaurar a qualidade de vida.

A morte é o prognóstico mais comum pós-parada cardiorrespiratória em todos 
os estudos revisados no consenso da ILCOR e um fato mais do que esperado devido à 
naturalidade da relação da morte com evento tão drástico que é a parada cardiorrespiratória. 

Em relação ao tempo de permanência da RCP, não há no consenso do ILCOR, uma 
predeterminação deste, visto que cada evento terá sua singularidade no contexto das doenças 
individuais que ocasionaram a parada cardiorrespiratória e no contexto familiar em que está 
envolvido o profi ssional de saúde no momento de sua avaliação para manutenção ou não da 
ressuscitação.

Emergência Psiquiátrica

As emergências psiquiátricas são situações em que um transtorno mental gera no 
indivíduo um comportamento inadequado, que põe em risco sua vida ou a de terceiros. O 
risco de suicídio e a agitação psicomotora são as emergências mais comumente vistas em 
APS, especialmente a primeira.

O risco de suicídio, por exemplo, pode estar presente em pessoas sofrendo de um 
episódio depressivo grave, bem como em indivíduos submetidos a estresse agudo, sofrendo 
de um episódio de psicose, ou com um transtorno de personalidade tipo borderline.

A agitação psicomotora, por sua vez, é mais comumente relacionada com episódios 
psicóticos agudos que ocorrem em doenças como a esquizofrenia e o transtorno bipolar em 
fase maníaca, mas pode ocorrer também em outras doenças mentais (como no autismo, 
no retardo mental, nos transtornos de personalidade ou nas demências, intoxicação ou 
abstinência de substâncias psicoativas e doenças clínicas seja em um quadro de Delirium ou 
em alguma das patologias).

A abordagem inicial de uma emergência psiquiátrica deve ser em parte semelhante 
ao manejo de outras emergências médicas: a prioridade não é o imediato e completo 
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entendimento diagnóstico da situação; o fundamental é que o médico tome atitudes que 
visem a preservar a vida do paciente naquele momento. Em um indivíduo em agitação 
psicomotora com comportamento violento, não há tempo para que se obtenha uma 
anamnese formal; o fundamental é minimizar imediatamente os riscos de agressão a si ou 
a terceiros. Uma vez tomados esses cuidados iniciais, o desafi o seguinte é estabelecer um 
diagnóstico situacional mais claro.

O próximo passo é diferenciar o quadro em: 1) patologia psiquiátrica; 2) patologia 
clínica cursando com sintomas psiquiátricos; ou 3) ausência de patologia maior, situação 
em que o comportamento pode ser explicado por reação a estresses ou a transtornos de 
personalidade.

Anamnese 

A anamnese de um indivíduo em emergência psiquiátrica deve ser realizada de acordo 
com a natureza da situação. Muitas vezes, a pessoa, em função do seu transtorno, não 
consegue informar adequadamente os dados que o médico precisa saber. Nesse caso, a 
informação prestada por familiares ou outros acompanhantes (amigos, vizinhos, policiais) 
é de suma importância. Um aspecto essencial é que, mesmo que o indivíduo não concorde, 
ao menos um familiar (ou responsável legal) deve ser ouvido; isso se deve ao fato de que 
a pessoa acometida de intenso transtorno pode ocultar informações importantes para a 
conduta médica, como o uso de substâncias psicoativas. O risco de suicídio apresenta 
algumas armadilhas diagnósticas, às quais o médico de família e comunidade deve estar 
alerta.  A primeira esta relacionada ao receio de perguntar ao paciente deprimido se ele 
tem intenção de acabar com a própria vida.  Diante de qualquer transtorno mental que se 
apresente, deve perguntar ativamente sobre ideação suicida, que, uma vez detectada, deve 
ser manejada adequadamente.

Confundir ideias de morte relatadas pelo paciente, com ideação suicida propriamente 
dita, situação que pode levar a uma indicação de internação psiquiátrica sem real necessidade, 
culminando em um risco de dano iatrogênico – e ferindo assim os princípios da prevenção 
quaternária.
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Quadro 1. Fatores de risco para suicídio

 Doença mental (principalmente 
depressão, esquizofrenia ou abuso de 
álcool/drogas)*

 Tentativa prévia
 Homem > mulher (4.1)
 Ter mais de 45 anos
 Sofrer de doença clínica
 Raça caucasiana
 Alta recente de hospital psiquiátrico 

(<6 meses)
 Abuso e dependência de álcool
 Desesperança
 Estresse aumentado
 Impulsividade e/ou agitação
 Viver sozinho
 Baixa autoestima
 Epidemias de suicídio
 Não estar casado

 História familiar de suicídio
 Estar desempregado
 Perdas recentes
 Algumas profi ssões: médico, dentista, 

artista, advogado, mecânico
 Ser imigrante
 Depressões sociais econômicas
 Medicações: reserpina, corticosteroides, 

anti-hipertensivos, alguns 
quimioterápicos

 Comportamento criminoso
 Identidade bissexual ou homossexual
 Delírios e/ou alucinações
 Separação ou perda dos pais 

precocemente
 Hipocondria
 Religião protestante ou ser ateu

Fonte: Silva. Intoxicações agudas. In: GUSSO, G; LOPES, J; CERATI, M. Tratado de Medicina de 
Família e Comunidade.

Em pacientes em agitação psicomotora, por sua vez, e principalmente naqueles com 
comportamento hostil ou agressivo, a primeira conduta é apenas conseguir estabelecer algum 
diálogo mínimo, mesmo que isso pareça não ser possível. Vale lembrar algumas sugestões 
para evitar que o profi ssional seja agredido. Dalgalarrondo ressalta que é fundamental 
escolher um ambiente seguro para a tomada da história clínica, com possibilidade de evasão 
ou pedido de ajuda; lembrar-se de que a atitude hostil é decorrente do transtorno do paciente, 
e não culpa do entrevistador; e adotar atitude discreta, tranquila e serena, especialmente com 
pacientes paranoides.

Quadro 2. Cuidados ao atender o paciente hostil ou agressivo

 Garantir a própria segurança, em primeiro lugar
 Se não há segurança, chamar pessoal treinado (p. ex., polícia, equipe especializada)
 Tomar assento mais perto da porta ou da via de saída do ambiente
 Não dar as costas ao paciente

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



35

 Manter distância do paciente, apropriada à situação
 Falar em tom calmo, amigável e mostrar-se disposto a ajudar
 Não realizar movimentos bruscos que possam ameaçar o paciente

Fonte: Silva. Intoxicações agudas. In: GUSSO, G; LOPES, J; CERATI, M. Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade.

Exame físico 

O exame físico é muito importante, sobretudo no diagnóstico diferencial das situações 
subjacentes às emergências psiquiátricas.

A aparência geral do indivíduo bem como sua atitude podem revelar sinais de abuso 
de álcool (p. ex., hálito alcoólico, telangiectasias faciais ou ascite) ou patologias psicóticas 
crônicas (p. ex., maus cuidados com higiene pessoal, na esquizofrenia). 

 Sinais vitais podem fazer suspeitar de patologias clínicas subjacentes. 

 Nível de sensório, quando rebaixado, pode sugerir Delirium. 

 Lesões traumáticas podem ter ocorrido durante agitação ou tentativa de suicídio. 

 Presença de cicatrizes pode sugerir tentativas prévias de suicídio

O exame do estado mental (EEM) é outra ferramenta que pode ajudar no estabelecimento 
de um diagnóstico diferencial das síndromes de emergência psiquiátrica. Em uma emergência, 
o EEM pode ajudar especialmente a diferenciar uma patologia mental secundária a outros 
quadros médicos gerais de uma patologia psiquiátrica. 

Os exames complementares podem ser úteis para diagnosticar patologias clínicas 
que possam desenvolver-se como uma emergência psiquiátrica. Devem ser realizados, 
a priori, em uma Unidade de Pronto Os exames devem ser utilizados principalmente para o 
rastreamento de causas metabólicas e infecciosas de quadros de agitação psicomotora e 
primeiros episódios psicóticos -atendimento ou emergência hospitalar, quando o médico de 
família julgar necessário.  

Exames de neuroimagem como a tomografi a computadorizada (TC) de crânio, 
podem ser eventualmente úteis, em especial em pacientes idosos, com maior risco de 
eventos cerebrovasculares que cursem com sintomas psiquiátricos. Em emergência, a 
TC de crânio deve ser realizada sem contraste. Outros exames de neuroimagem, como a 
ressonância magnética (RM) de encéfalo, a TC de crânio com contraste (para pesquisa de 
lesões intracranianas) e o eletroencefalograma (EEG) (prova que pode identifi car quadros 
epiléticos), em princípio, devem fi car a cargo de uma investigação complementar.
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Risco de suicídio

A primeira decisão a ser tomada em relação a uma pessoa que apresenta risco 
de suicídio é em que cenário se fará o seu tratamento, mesmo que a literatura preconize 
a internação.   A decisão de internar uma pessoa deve ser tomada após uma adequada 
avaliação de risco com base em alguns itens essenciais que ajudarão o profi ssional a planejar 
o manejo do problema.  

Pessoas com alto risco devem ser referenciadas para um serviço de urgências. 
Pessoas com médio risco podem ser referenciadas para avaliação com especialista o mais 
breve possível. Pessoas sem um plano e com um bom suporte de cuidadores podem ser 
manejadas ambulatoriamente pelo médico de família e comunidade, em cuidado colaborativo 
com especialista em saúde mental. 

Após estar em ambiente seguro, deve ser avaliada a necessidade de receber medicações. 
O alvo é o tratamento da patologia de base; ou seja, antidepressivos, estabilizadores de humor, 
ansiolíticos e antipsicóticos são considerados conforme o caso.

 A abordagem psicológica, a escolha de psicoterapia deve ser feita pelo profi ssional 
especializado.  De maneira geral, psicoterapia cognitiva comportamental e terapia de solução 
de problemas, ambas focadas na ideação suicida, parecem ser especialmente úteis em 
pacientes não psicóticos. Psicoterapia dialética-comportamental tem-se mostrado útil em 
pessoas com transtorno de personalidade borderline.  Por fi m, a eletroconvulsoterapia ainda 
é um recurso para casos graves, refratários e/ou com alto risco.

Agitação psicomotora

A abordagem da agitação psicomotora envolve três tipos de manejo ambiental e 
organizacional atitudinal e farmacológico.  

Em pessoas que apresentam alto risco de agressividade, a contenção mecânica 
pode ser necessária. A contenção mecânica é um último recurso a ser utilizado, pois está 
associada a riscos, como asfi xia traumas diversos e aumento do estresse. 

Devem-se excluir causas clínicas, estabilizar a crise rapidamente, evitar coerção, tratar 
em ambiente menos restritivo possível, formar uma aliança terapêutica e garantir um plano 
de cuidados apropriados. 

Quanto à abordagem farmacológica, o objetivo principal é a tranquilização da 
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pessoa, reduzindo os riscos de que ela se machuque ou cause danos a outros. O esquema 
medicamentoso ideal deve acalmar a pessoa sem sedá-la excessivamente, ser administrado 
por via oral e em monoterapia (ou mesmo inalado, quando esta opção é disponível), 
evitando-se a via intravenosa. As doses iniciais devem ser pequenas, e ajustadas conforme 
a necessidade. 

Cuidado específi co é evitar o uso de olanzapina e benzodiazepínicos, devido aos riscos 
de sedação excessiva e depressão respiratória. 

Assim que o paciente esteja tranquilo é fundamental que se defi na o plano imediato 
de cuidados, que pode incluir referenciamento a um serviço de urgências (para avaliação 
clínica detalhada ou mesmo internação psiquiátrica) ou apenas um ajuste no tratamento 
psiquiátrico de base – preferencialmente em colaboração com o especialista.

Prognóstico e complicações possíveis

Risco de suicídio

Um período de especial perigo são os 6 primeiros meses após uma hospitalização 
psiquiátrica, janela de tempo em que ocorre a grande maioria das novas tentativas.  É 
importante lembrar que cicatrizes físicas e psicológicas podem permanecer após uma 
tentativa de suicídio. Portanto, um acompanhamento frequente com o médico de família e, 
se necessário, com o psiquiatra ou o psicólogo.  

Agitação psicomotora 

A agitação psicomotora não controlada pode oferecer perigo de lesões físicas e, 
inclusive, risco de morte ao paciente e a terceiros. Seja por autoagressão, seja por fadiga 
relacionada à extrema agitação, a pessoa agitada fi ca vulnerável a complicações de saúde. 
Deve-se lembrar dos riscos da contenção mecânica, reservando-se essa estratégia como 
último recurso. 

Papel da equipe multiprofi ssional 

Idealmente, ao menos, os enfermeiros deveriam estar treinados no reconhecimento de 
ideação suicida. Há protocolos já desenvolvidos para esses profi ssionais
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Procedimentos em atenç ã o primá ria à  saú de: anestesia 
locorregional, suturas, inserç ã o de DIU, cantoplastia, 
lavagem otoló gica e drenagem de abscesso

Introdução

O médico de família e comunidade atende na APS uma população que demanda 
cirurgias de pequeno porte, por isso, essa competência está na resolução da Comissão 
Nacional de Residência Médica sobre os Programas de Medicina de Família e Comunidade. 
No consultório médico e na APS pode-se realizar procedimentos com internação de curta 
permanência (Resolução 1.886/2008 do CFM) com anestesia local inferior a 3,5 mg/kg de 
lidocaína ou dose equipotente de outros anestésicos locais, sem sedação e sem internação, em 
pessoas que aceitaram o procedimento e que são classifi cadas como ASA-I (sem distú rbios 
orgâ nicos, fi sioló gicos, bioquí micos ou psicoló gicos que requer de intervenç ã o é  localizada 
e sem transtornos sistê micos) e ASA-II (distúrbios gerais pequenos ou moderados, como 
enfermidade cardí aca leve, diabetes leve ou moderado, anemia, hipertensã o compensada, 
idades extremas e obesidade).

Termo de Consentimento

Não é obrigatório, apesar de ser cada vez mais empregado. O CFM obriga é que a 
aceitação do procedimento seja registrada em pronturário.

Anestesia

Anestesia locorregional

No Brasil, é permitida a utilização de anestésico injetável até 1 mg/kg até o limite de 
70 mg de lidocaína em qualquer ambiente, sem necessidade de anestesiologista. Em adultos 
com mais de 70 kg, pode-se aplicar 20 mg/mL porque a lidocaína é disponibilizada em 
concentrações de 0,5, 1 e 2%, já em crianças, preferir utilizar diluições maiores.

Anestesia local infi ltrativa

Injeção do anestésico entre 15° e 30° com a pele na subderme e na intraderme, 
abaixo da pequena lesão que se deseja anestesiar. Sugere-se aspirar a seringa para evitar o 
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espaço intravascular e realizar pequeno estiramento da pele com a mão livre para diminuir o 
desconforto.

Bloqueio de Campo

Anestesia de áreas maiores ou complementar à anestesia infi ltrativa. São infi ltrações 
ao redor ou em leque da lesão, utiliza-se em drenagem de abscesso e quando a lesão está 
infectada.

Bloqueios Digitais

Anestesia dos quatro nervos digitais para anestesiar todo o dedo com menores 
volumes e maior duração. Observação: polegares e hálux podem ter inervação adicional, por 
isso, reforçar o anestésico distalmente.

Suturas

Absorvíveis: categuete e ácido poliglicólico; são fi os utilizados em camadas mais 
profundas como no músculo e no subcutâneo.

Inabsorvíveis: fi os de seda, de algodão (menor custo, mas pior resultado estético e 
maior de adsorção bacteriana) ou de náilon monofi lamentar (melhor resultado em suturas 
de pele).

Espessura do fi o: 4-0 ou 5-0 na face, 4-0 no pescoç o, 3-0 ou 4-0 no tronco, 3-0 para 
nuca, couro cabeludo e membros. Em locais de menor tensão das mãos e pés, fi os mais 
fi nos, 4-0. Nas pá lpebras, fi o 5-0 ou 6-0 e avaliação de cirurgião plástico ou oftalmologista 
pois requer habilidade.

Pontos mais comuns

Ponto simples: com a agulha perpendicular à  pele para que quando for curvada, pegue 
a maior quantidade de tecido na porç ã o inferior do ponto, passe o fi o pela lesã o e dar nós 
com 3 cruzadas de fi o (primeira aproxima as bordas da lesã o sem esmagamento, a segunda 
tensiona o ponto e a terceira cruzada garante que o nó  nã o se desfaç a). Cortar o fi o a 0,5 cm 
para facilitar a retirada dos pontos.
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Figura 1. Representação de Ponto Simples.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Ponto Donati: ferimentos mais profundos ou com bordas irregulares.  A uma distância 
maior da lesão do que no ponto simples, é feito o orifício de entrada que deve ser equidistante 
da borda com o orifí cio de saí da no outro lado da lesã o. Do lado do orifício de saída, a agulha 
é reintroduzida de forma que atinja menor quantidade de pele e passe novamente pela lesão 
com o orifício de saída entre a borda da lesão e o orifício de entrada anterior.

Figura 2. Representação do Ponto Donati.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Ponto em U (horizontal): para suturas em ângulos. Os locais de entrada e saí da do fi o 
devem ser simé tricos, evitando invaginaç ã o ou evaginaç ã o da ponta do retalho, onde o fi o 
passará pela extremidade do retalho em ní vel dé rmico ou subdé rmico no plano horizontal 
sem transfi xá -lo.

Figura 3. Representação da Execução do Ponto em U na Parte Angular da Autura e do 
Aspecto Final de do Ponto em U com Pontos Simples nas Demais Bordas da Lesão.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Sutura intradérmica: á reas pequenas com excelente resultado esté tico, por isso, usar 
o fi o de ná ilon monofi lamentar. É uma sutura na derme em plano horizontal, descrevendo 
uma senoide, tendo a lesã o como seu eixo. A cada duas passagens do fi o pela lesã o, o 
deslizamento deve ser testado, assim como ao fi nal da sutura.

Figura 4. Representação da Sutura Intradérmica na Camada Subcutilar da Derme.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.
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Fitas adesivas (stitches): para fechar lesõ es simples de até 5 cm em á reas de pouca 
tensã o em pacientes jovens (melhor cicatrização) nas quais há aproximação adequada das 
bordas. As lesões precisam estar secas limpas e com hemostasia adequada. Primeiro aplicar 
adesivo (específi co ou micropore) central perpendicular à  lesã o e depois adesivos laterais a 
cada 3 mm.

Colas: para fechar lesõ es simples de até 5 cm em á reas de pouca tensã o em pacientes 
jovens (melhor cicatrização) nas quais há aproximação adequada das bordas. Têm alto custo 
(mas pode-se usar Super Bonder®) e pior aproximação das bordas da lesão. Para usar, antes 
remover resí duos necró ticos, materiais estranhos e sangue seco da incisã o. Aproximar as 
bordas, inserir a cola até o fechamento da pele, que é  rá pido e o manuseio tecidual é  mí nimo. 
A cola solta sozinha em 5 a 10 dias.

Grampeamento: fechar bordas cutâ neas superfi ciais que devem ser mantidas erguidas 
e evertidas com auxí lio de um fó rceps tecidual. É rá pido, mas esteticamente pode deixar 
cicatrizes e a remoç ã o dos grampos pode ser desconfortá vel.

Suturas em crianç as: primeiro tranquiliza-la para que seja cooperativa, pode-se conter 
a criança com um “envelopamento” com lençol. Se não houver a seguranç a necessá ria para a 
realizaç ã o do procedimento, pode-se fazer a aproximar das bordas com fi ta adesiva e manter 
curativo com ataduras para evitar que a crianç a mexa na lesã o.

Inserção de Dispositivo Intrauterino

O DIU pode ser inserido no período menstrual em mulheres com o citopatológico 
do colo uterino normal, desde que realizado há até 6 meses. Deve-se realizar o exame de 
toque bimanual para defi nir tamanho e posição uterina, além de buscar sinais de doença 
infl amatória; no exame especular, procurar por secreções e cérvix anormais; e, caso possível, 
analisar a secreção a fresco com microscópio.

Não havendo contraindicações, realizar antissepsia do canal vaginal com solução 
iodada ou clrexidina, pinçar o lábio anterior do colo uterino com a pinç a Pozzi (pode ocorrer 
có lica passageira), introduzir o histerômetro com cuidado no orifí cio uterino até o fundo uterino 
e determinar a distâ ncia entre o orifí cio cervical externo e o fundo do ú tero, inserir o DIU com o 
insertador que o acompanha, posicionar a guia até encostar no colo uterino e a extremidade do 
DIU estiver no fundo do útero, retrair o insertador até 2 cm e liberar os braços do DIU, empurrar 
até o fundo do útero novamente para garantir o bom posicionamento do DIU e então retirar 
completamente o insertador e posiciona-se os fi os do DIU no fundo do saco vaginal.
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Orientar a paciente a não ter relações sexuais por uma semana e voltar após esses 7 
dias para cortar os fi os do DIU, deixando 2 a 3 cm. Revisar em 30 dias e depois semestralmente.

Cantoplastia e outros tratamentos da unha encravada 

Orientações gerais ao paciente: corte reto das unhas permitindo que os cantos dela 
se projetem sobre a pele e puxar com os polegares a pele do leito ungueal diariamente, logo 
após o banho.

Prevenção e tratamento de unhas encravadas: reduzir com bisturi a espessura da unha 
em tira central de meio centímetro.

Tecido hipertrófi co na lateral da unha: realizar botão anestésico local, utilizar tenta-
cânula para levantar a borda acometida e planifi car a borda da unha. Após retirar a borda da 
unha causadora da lesão, inserir pedaço de gaze ou algodão com álcool 70% para que a unha 
fi que afastada da goteira lateral até que a unha cresça e libere a lateral do dedo.

Tecido hipertrófi co em todo o entorno da unha: utilizar a técnica de Bartlett quando não 
houver infecção, onde se retira uma elipse externamente à borda e depois se sutura a área.

Grande quantidade de tecido hipertrófi co: ressecção da borda ungueal e de cerca 
de um quarto da largura da unha e da sua matriz ungueal. Realizar bloqueio de campo e 
dos nervos digitais, incisão em V da borda ungueal à borda da unha para retirar o tecido 
hipertrófi co em cunha e curetagem com tenta-cânula ou com tesoura reta. Também pode-se 
realizar matricectomia química algodão umedecido com fenol 80% por 2 minutos na matriz 
ungueal e, logo após, passar haste de algodão com álcool na matriz fenolizada.

Lavagem Otológica

Hipoacusia por tampão de cerume é tratada com uso prévio de ceruminolítico, para 
aumentar o sucesso da lavagem e reduzir o risco de otalgia, por 5 a 7 dias (5 gotas na orelha 
afetada, 3 vezes ao dia, mantendo por 5 minutos o decú bito lateral com a orelha afetada 
para cima). Para a lavagem, deve-se irrigar o conduto auditivo com jato para cima de solução 
fi siológica aquecida à temperatura corporal.

Material a ser usado: seringa de 20 mL, ou mais, sonda uriná ria de alí vio, tesoura, cuba-
rim, toalha ou lenç ol e soluç ã o fi sioló gica (SF).
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Drenagem de Abscesso

Se o abscesso não apresentar fl utuação, primeiro tratar com calor ú mido, revisar em 
24 ou 48 horas, quando já poderá ter ocorrido a diminuição ou a drenagem espontânea.

Drenagem cirú rgica na APS: abscessos menores que 5 cm de diâ metro em pessoas 
com boa imunidade e sem sinais de infecç ã o sistê mica ou lesõ es na regiã o da face formada 
entre a extremidade superior do nariz e os cantos da boca (triâ ngulo da morte, indica drenagem 
venosa intracraniana). Outros casos devem ser referenciados.

 Primeiro: antissepia rigorosa, em caso de dor intensa, realizar a antissepsia em torno do 
abscesso, o bloqueio de campo e então completar a antissepsia sobre ele.

 Bloqueio de campo: duas aplicações sem a remoção completa da agulha a 90° entre si 
em dois orifí cios laterais ao abscesso ou o bloqueio de forma circular. 

 Com uma lâ mina de bisturi, realizar incisã o de cerca de 1 cm em linha de menor tensã o 
da pele.

 Pressionar desde a base do abscesso para que todo o pus seja drenado.

 Explorar o abscesso, com gaze montada (abscessos maiores) ou com haste de algodã o 
(abscessos menores). A pinç a auxiliar a desfazer loculaç õ es purulentas.

 Drenagem aberta em janela ou dreno penrose ou de gaze úmida trocionados a cada 2 
dias para correta cicatrização (a pele deve ser a última a cicatrizar).

 Prescrever antibioticoterapia.

Procedimentos em atenç ã o primá ria à  saú de: remoç õ es, 
drenagem de trombo hemorroidá rio, exé rese de cisto ou lesã o 
cutâ nea e uso de diatermia

Remoção de anel

Té cnica do torniquete com fi ta dental para retirar anel preso no dedo sem 
comprometimento vascular com dor e cianose; quando houver, cortar o anel com alicate 
apropriado. Passar a ponta da fi ta dental com o clipe para o lado proximal em relaç ã o ao 
anel, enrolar o dedo distalmente ao anel, com discreta compressã o até  ultrapassar a primeira 
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articulaç ã o interfalâ ngica. Segurar a ponta que fi cou proximal ao anel e começ ar a desenrolar 
o dedo, fazendo o anel deslizar sobre a fi ta.

Figura 5. Representação do Passo a Passo da Técnica de Remoção de Anel Preso

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Zí per preso

Prevenção: uso de roupa íntima.

Prepú cio preso no zíper: primeira medida é embeber o prepúcio e o zíper de vaselina, 
caso não se obtenha sucesso, romper o obturador do zíper ou realizar corte transversal. Em 
caso de dor intensa, realizar a infi ltraç ã o anesté sica.

Remoção de anzol

Geralmente, corta-se uma das extremidades do anzol com alicate para aço e o remove 
pela outra extremidade, após anestesiar a região. Em anzóis enferrujados, introduzir uma 
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pinç a ou tenta-câ nula no leito do anzol e, por meio de uma incisã o, expor o ferimento para 
adequada assepsia em caso de lesõ es mais superfi ciais. Nos ferimentos mais profundos, 
opta-se pela ampliaç ã o do orifí cio de entrada, debridamento do trajeto e irrigaç ã o insistente 
com SF apó s a remoç ã o do anzol.

Corpo estranho

Corpo estranha na orelha externa

Comum em pré -escolares, a remoç ã o pode ser realizada por irrigaç ã o ou pinç a delicada.

Insetos na orelha externa: primeiro imobilizar o inseto com a introduç ã o de substâ ncia 
oleosa, ou lidocaí na, ou é ter, ou acetona no conduto auditivo. Se houver larvas no conduto 
auditivo com membrana timpâ nica não visualizada ou perfurada, deve-se referenciar 
imediatamente ao otorrinolaringologista.

Corpo estranho no subcutâ neo

Anestesiar o local e localizar precisamente o corpo estranho com a ajuda de pinç a 
delicada ou com a ponta de uma tenta-câ nula por até 15 a 20 minutos. Se não encontrar o 
objeto, recorrer a exames de imagem por ultrassonografi a ou radiografi a se souber que o 
material é metal ou vidro. Apó s ser localizado o corpo estranho, mantém-se o objeto que se 
utilizou como sonda em contato com o corpo estranho e, entã o, com uma pinç a, tenta-se 
puxá -lo para fora atravé s do orifí cio de entrada, que pode ser discretamente ampliado.

No caso de corpos estranhos no tecido adiposo, utilizar o mé todo de Rees II: incisã o 
elí ptica com o orifí cio de entrada no centro e com o maior eixo da elipse seguindo as linhas 
de menor tensã o da pele. Apó s a remoç ã o dessa elipse de pele, descola-se cerca de 1 cm sob 
cada borda da pele. Pressionando as laterais da lesã o com os dedos, extraindo-se o tecido 
adiposo junto com o corpo estranho, para ser facilmente removido.

Sempre que necessá rio realizar a antissepsia rigorosa do trajeto do corpo estranho 
(obrigatória em peç as metá licas enferrujadas, ferrõ es de peixe e ouriç o do mar e fragmentos 
de madeira), por meio da exposição do leito em que fi cou alojado e seu trajeto irrigaç ã o com 
soluç ã o fi sioló gica.
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Figura 6. Representação da Técnica de Rees II. A – Vista Superior do Orifício de Entrada e 
a Incisão Realizada. B – Seção Transversal Evidenciando a Liberação das Bordas Cutâneas. 
C – Seção Transversal após a Remoção da Área Elíptica Central.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Corpo estranho na orofaringe

Aplicar spray de anesté sico, examinar preferencialmente na cadeira do odontologista 
com espelho dentário e outro frontal ou com laringoscópio, se localizar, retirar com 
pinça anatômica. Se não for possí vel localizar ou remover o corpo estranho, referenciar 
imediatamente ao serviç o de otorrinolaringologia.

Corpo estranho nasal

Inspecionar as narinas primeiramente sem o espéculo, se não for visualizado, pode-
se usar um cateter nasal, ou sonda uriná ria de alí vio, acoplados a uma bomba de sucç ã o 
ou mesmo uma pera de sucç ã o. Os corpos estranhos que podem ser visualizados serã o 
pinç ados com uma pinç a anatô mica ou, na ausê ncia dela, com um gancho feito com um 
clipe de papel ou com um grampo de cabelo.

Drenagem de trombo hemorroidário

Realizar antissepsia seguida de anestesia local com lidocaí na com vasoconstritor, 
realizar incisã o ao longo do mamilo hemorroidá rio e pressionar para retirar todos os trombos, 
se houver loculaç õ es, separar com pinça para garantir que não há mais trombos. Nã o se 
realiza sutura, evitar fechamento precoce da pele porque ele possibilita o reacú mulo. Em 
caso de sangramento, auterizar eletricamente com eletrocauté rio ou quimicamente com um 
bastã o de nitrato de prata em contato com a regiã o sangrante por alguns segundos.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



13

Exé rese de cistos ou lesõ es cutâ neas

Nevos

Para diferenciar os nevos de patologia maligna, deve-se fazer bió psia excisional, na 
qual se retira toda a lesã o suspeita, com margem de seguranç a de 2,5 a 5 mm, e encaminha 
para avaliação anatomopatológica.

Primeiro: assepsia e antissepsia. Em seguida, desenhar a incisã o paralela à s linhas 
de forç a em forma de cunha ou elipse com o seu maior eixo paralelo à s dobras ou à s linhas 
de forç a da pele, anestesia local e incisionar a pele demarcada. Utilizar pinça dente de rato 
para elevar uma das extremidades da elipse e liberar a base da lesã o com tesoura ou bisturi. 
Por fi m, suturar as extremidades sem tensã o com pontos simples, Donatti ou intradé rmico e 
fazer curativo compressivo com gaze seca.

Figura 7. Representação da Técnica para Biópsia Excisional e para a Exérese de Nevo.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



14

Cisto epidé rmico (cisto sebáceo)

Apesar de normalmente o cisto sebáceo ser assintomá tico, pode haver infl amaç ã o 
ou drenagem de secreç ã o purulenta por causa de infecção. Se o cisto estiver infeccionado, 
realizar drenagem simples, se não, exé rese cirú rgica com incisão elíptica até a zona de 
fi xação do cisto à pele, a anestesia é local por bloqueio de campo ou infi ltraç ã o sobre o cisto. 
Encaminhar obrigatoriamente a peç a cirú rgica para exame anatomopatoló gico.

Figura 8. Ilustração da Técnica para Exérese Cirúrgica de Cisto Sebáceo.

Fonte: GUSSO; LOPES, 2018.

Lipomas

Anestesia local por bloqueio de campo, infi ltraç ã o ou conduç ã o, incisão até o plano de 
clivagem entre a pele e o tumor e posterior dissecç ã o; fechar o espaço morto, se for pequeno, 
usar fi o absorví vel ou por um ou dois pontos Donatti, se o espaço morto for grande, dreno de 
penrose por 48 horas; conclui-se com a sutura das extremidades. A peç a cirú rgica deve ser 
encaminhada para avaliaç ã o anatomopatoló gica.

Uso de diatermia (eletrocauté rio) na atenç ã o primá ria à  saú de (APS)

Aparelhos de diatermia são úteis na hemostasiados vasos e também na função corte, 
mas requerem treinamento e cuidados especiais. Ressalta-se que nã o realizar antissepsia 
com substâ ncias alcoó licas nem haver gases infl amá veis na sala, remover todos os objetos 
metá licos e pacientes portadores de marca-passo nã o devem ser submetidos à  eletrocirurgia 
monopolar.
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Vulvovaginite

Na criança pré-pubere, o fator causal das vulvovaginites costuma ser inespecífico, 
sendo proveniente do aumento da flora saprófita mista, que leva a um processo 
inflamatório. Já na faixa etária das púberes. O agente causal costuma ser especifico, 
assim como nas mulheres adultas, onde pela anamnese, exame físico ou por algum teste 
é possivel chegar ao patógeno causador da doença. Vale lembrar que existem outros 
tipos de vulvovaginites, que são: a vulvovaginite irritativa, com presença de alguma 
substância que irrita o local e causa inflamação; a vulvovaginite alérgica, com algum 
alérgeno desencadeando uma reação; e as dermatoses , como líquen simples, líquen 
simples crônico, líquen escleroso, etc.

Nas crianças pré-puberes, o fluxo vaginal nem sempre está associado à infecção 
e costuma aumentar à medida que os níveis estrogênicos vão aumentando e, com isso, 
existe a formação da flora Doderlein. Porém, quando o fluxo vaginal ocorrer em crianças 
pequenas e for acompanhado de odor desagradável, prurido, ardência, edema, eritema, 
fi ssura ou maceração de vulva, é obrigatório afastar a presença de algum processo 
patológico. 

Os achados mais comuns na vulvovaginite inespecífi ca são: vermelhidão, desconforto, 
dor, prurido, corrimento vaginal, disúria e sangramento pela inflamação. Portanto, se o 
exame clínico inicial revelar apenas vermelhidão, escoriação, irritação e secreção escassa, 
não é necessário realizar qualquer teste laboratorial. Porém, a depender da avaliação clínica 
e das queixas da criança, podemos complementar a avaliação com outros exames, por 
exemplo parasitológico de fezes com pesquisa pra oxiúros, urina rotina e urocultura, coleta 
de secreção para exame a fresco e outros exames guiados pela anamnese e exame físico. 

No caso da vulvovaginite inespecífi ca, inicia-se o tratamento começando com as 
medidas gerais de higiene, como manter as unhas aparadas e limpas; urinar de joelhos 
afastados para não refluir urina pra dentro da vagina e orientar para não encharcar o papel 
higiênico de urina e com isso deixar pedaços de papel que podem entrar na vagina e causar 
reação de corpo estranho. Também está indicado o banho de assento com permanganato 
de potássio a 6%, com benzidamina ou com chá de camomila. Se o prurido for muito intenso 
e não melhorar com as medidas iniciais, pode-se prescrever corticoide tópico ou anti-
histamínico sistêmico. 
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Violência 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é obrigado comunicar 
ao Conselho Tutelar todo os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
crianças ou adolescentes, independente se estão sendo tomadas ou não outras medidas 
legais, como chamar polícia, etc. O Estatuto fala que é aplicável multa de três a 20 salários 
quando o médico, professor ou outro profissional deixar de comunicar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou a confirmação 
desses maus-tratos. 

É sempre importante estar atento para certas situações que podem indicar que a 
criança está sofrendo algum tipo de abuso. Alguns exemplos: difi culdade de aprendizagem, 
que pode ser um reflexo da má organização familiar com negligência dos pais; criança muito 
desconfi ada quando vai ao serviço de saúde; comportamento opositor, aprendido algumas 
vezes pela criança como forma de autoproteção; comportamento muito amadurecido para a 
idade ou o contrário, quando sem razão aparente ela começa a apresentar comportamento 
típico de fase anterior da infância e difi culdade para se divertir ou se envolver em brincadeiras 
com outras pessoas. No exame físico, também existem alguns sinais que levam a suspeita 
do abuso: lesões em genitálias e nádegas (é muito difícil ocorrer um acidente doméstico que 
acomete essas áreas); criança com lesões em vários estágios de cicatrização, o que indica 
um abuso crônico; hemorragias no couro cabeludo;  amolecimento de base dos dentes; 
queimaduras arredondadas, que podem ser causadas por cigarros. Atenção também para 
não esquecer que existem diagnósticos diferenciais, como púrpura autoimune, menstruação 
e febres hemorrágicas. 

Hiperatividade e Defi cit de Atenção

Hiperatividade e défi cit de atenção é um tema que gera muito debate. Os próprios 
critérios diagnósticos DSM-5 são bastante subjetivos e não existe marcador biológico algum 
para o  diagnóstico de TDAH. Crianças em difi culdade escolar com agitação podem ter esse 
comportamento causado por uma série de situações, e não signifi ca necessariamente 
a preexistência de lesões neurológicas. O que se vê com frequência é que  crianças que 
apresentam difi culdades em relação ao padrão de comportamento esperado pela escola 
recebem vários diagnósticos pelos professores. As agitadas são rotuladas de hiperativas, 
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as distraídas fi cam com diagnostico de défi cit de atenção, e as tímidas têm autismo ou 
depressão. É interessante perceber que elas conseguem manter atenção em muitas 
atividades que elas gostam de participar, como jogar videogame, decorar letra de música 
e nome dos jogadores dos times de futebol. Em geral, essas crianças conseguem ter bom 
desempenho naquilo que faz sentido para elas, ou seja, que motivam sua atenção. 

Um dos pontos mais polêmicos em relação ao TDAH refere-se ao tratamento. 
Apesar de os estudos apontarem benefícios em curto prazo com as medicações, ainda há 
muita incerteza sobre desfechos em longo prazo. Os psicoestimulantes são considerados 
a medicação de primeira escolha, mas a maioria dos pacientes em tratamento apresenta 
algum tipo de efeito colateral, sendo os mais comuns a diminuição do apetite, insônia, 
perda de peso, dor abdominal e cefaleia. Um fato preocupante é o aumento de notifi cações 
de complicações cardiovasculares e morte súbita com o uso de psicoestimulantes e, por 
isso, é importante considerar outros tipos de tratamento. O Tratado cita as intervenções 
comportamentais direcionadas ao ambiente físico e social (em casa e na escola) visando 
a modifi car o comportamento da criança. Por isso, uma boa proposta nesses casos seria: 
conversar sobre o diagnóstico, propor acompanhamento com a equipe e avaliação com 
a psicóloga do NASF, conversar com a escola e orientar sobre os efeitos adversos dos 
medicamentos. 

Anemia

A defi ciência de ferro é a causa mais comum de anemia. Acredita-se que uma dieta 
com pouca quantidade de ferro seja a principal responsável pelas altas prevalências de 
anemia na infância. Quanto ao diagnóstico, é imperativo realizar exame laboratorial. Os 
sinais e sintomas da anemia, além de inespecífi cos, muitas vezes só vão aparecer quando 
a criança já se encontra em um estágio avançado da doença. A palidez palmar e conjuntival 
é pouco sensível para o diagnóstico de anemia e é muito comum haver discordâncias entre 
os examinadores. No entanto, ela pode ser considerada específi ca para esse diagnóstico. O 
hemograma é o exame que irá confi rmar o diagnóstico de anemia, no entanto, isoladamente, 
não fornece informações sobre o status de ferro, e por isso é importante completar com 
outros exames, como a ferritina. O ferro sérico apresenta grande variação diurna, fi cando 
baixo tanto na defi ciência de ferro quanto na inflamação e por isso não deve ser usado 
para o diagnóstico de defi ciência de ferro. Por isso, a Academia Americana de Pediatria 
preconiza a ferritina sérica e o PCR para o diagnóstico de defi ciência de ferro, apesar de o 
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Medicina Ambulatorial ressaltar que, como nem toda instituição disponibiliza esses testes 
laboratoriais, fi ca justifi cado o tratamento com ferro nessa situação, especialmente quando 
a área tem alta prevalência de anemia ferropênica. A dose diária recomendada é de 3 a 5 mg 
de ferro elemento/kg/dia, não excedendo 60 m g/dia. 

Ictericia Neonatal

A intensidade da coloração amarelada da pele do bebê vai ter relação com os 
níveis séricos de bilirrubina. O comum é sua constatação visual quando os níveis séricos 
de bilirrubina estão em torno de 5 a 6 mg/dL. Além da intensidade, os níveis séricos de 
bilirrubina relacionam-se com a progressão craniocaudal da icterícia, e essa progressão foi 
classifi cada por Kramer em 5 zonas, começando na cabeça e pescoço, que correspondem 
a zona 1; tórax até o umbigo (zona 2), hipogástrio e coxas (zona 3, quando a bilirrubina total 
tá por volta de 12), joelhos e cotovelos até punhos e tornozelos (zona 4) e, fi nalmente, até 
a palma das mãos e a planta dos pés (zona 5), quando os níveis estão bastante elevados. 
A “icterícia fi siológica” é uma adaptação do recém-nascido ao metabolismo da bilirrubina 
indireta e começa após 24 horas de vida, ou seja, fi ca visível no segundo ou terceiro dia 
de vida. No RN a termo, o pico máximo é entre o terceiro e o quarto dia de vida, com valor 
de bilirrubina indireta em torno de 12 mg/dL  e vai diminuindo entre o quinto e o sétimo 
dia de vida, sem tratamento, ao passo que no RN pré-termo, o pico máximo é entre o 
quarto e o sexto dia de vida, com valores de bilirrubina indireta em torno de 15mg/dL, 
que pode prolongar até o período que vai do décimo até o decimo quinto dia de vida. A 
icterícia que começa com menos de 24 horas de vida ocorre por um processo patológico, 
podendo alcançar concentrações elevadas da bilirrubina indireta que podem causar 
uma encefalopatia chamada kernicterus. O tratamento específi co da icterícia neonatal é 
a fototerapia e sua indicação leva em consideração o nível de bilirrubina total, a idade 
gestacional, a idade pós-natal e a presença dos fatores agravantes. O tratado fala que 
precisamos encaminhar quando o recém-nascido estiver com uma icterícia atingindo a 
zona 3 de Kramer, ou seja, atingindo hipogástrio e coxas, que é quando iremos ter um valor 
de bilirrubina acima de 12 a 15. Valores de bilirrubina total superior a 12 mg/dL alertam 
para investigação das causas de icterícia. 
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Moniliase Oral

O segredo da dermatologia é caracterizar a lesão. Por isso é muito importante 
sempre descrever as lesões elementares para poder ajudar no diagnóstico. A moniliase 
oral (ou candidíase oral, o famoso “sapinho”), por exemplo, é caracterizada por placas 
irregulares com base eritematosa na superfície da mucosa língua. Além da língua, também 
pode acometer o restante da mucosa oral, mas também pode se disseminar quando temos 
crianças imunocomprometidas. A moniliase pode atrapalhar a amamentação devido ao 
desconforto do contato do leite com as lesões. O RN pode adquirir essa doença de várias 
maneiras, por exemplo, através do canal do parto, pelo uso de antibióticos, pelo uso  de 
protetores do seio materno durante a amamentação, pela alimentação artifi cial e também 
pela chupeta. Lembrar que o diagnóstico é clínico, sem necessidade de exame, devendo-
se ter cuidado para não confundir com as partículas de leite depositadas na cavidade oral 
após a alimentação, diferenciando aqui porque essas partículas de desprendem facilmente, 
enquanto a moniliase é mais aderente. Em relação ao tratamento, além da prescrição de 
nistatina – 25 a 50.000 UI/kg/dose, 1 a 2 mL, via oral, de 6/6 horas, espalhando bem na 
boca da criança durante 7 dias, é importante dar algumas orientações para os cuidadores 
da criança, como lavar as mãos e lavar a boca da criança usando um pano macio enrolado 
no dedo e umedecido com água e sal. Uma semana após a instituição do tratamento, é 
importante reavaliar a criança. 

Atraso no Crescimento

Situação não rara no consultório do MFC é a criança que vinha crescendo normalmente 
e passa a apresentar uma queda na velocidade. O Medicina ambulatorial orienta explorar 
a anamnese e o exame físico, tentando identifi car as causas mais comuns no grupo de 
crianças que ele agrupa na faixa etária de 3 a 16 anos. Dentre essas causas temos: ingestão 
alimentar insufi ciente; negligência; transtornos psiquiátricos, sobretudo anorexia nervosa; 
doença intestinal inflamatória crônica; doença celíaca; fi brose cística; distúrbios alimentares 
e/ou aumento das necessidades energéticas devido a doenças cardíacas, neurológicas, 
oncológicas ou renais; diarreia crônica por defeitos imunológicos; giardíase e outras infecções 
intestinais crônicas. O Tratado fala que não existem exames mínimos obrigatórios para se 
solicitar e que a indicação vai ser pela história e exame físico. O Tratado até considera a 
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investigação de infecção do trato urinário quando não se tem ganho de peso sufi ciente 
apesar do aporte calórico adequado, porém ele restringe essa conduta aos lactentes, e não 
na faixa etária dos 3 aos 16 anos. Nos lactentes, nós temos que pensar na possibilidade de 
infecção urinária como causa de défi cit de crescimento, mesmo na ausência de sintomas 
característicos. Dosagem de proteínas séricas e eletrólitos tem pouco ou nenhum valor 
de acordo com o livro Medicina Ambulatorial. Quanto a solicitação da relação LH/FSH, a 
indicação é quando existe atraso do desenvolvimento puberal. 

Atraso constitucional do crescimento-> Trata-se das crianças com peso e estatura de 
nascimento normais e que entre 1 e 3 anos de idade começam com queda da velocidade 
de crescimento. A criança então segue pra um novo canal de crescimento e mantém o novo 
percentil até a adolescência. Em seguida, além do défi cit da altura, também costuma ter 
atraso da maturação sexual. O exame clínico é normal, o paciente é bem proporcional e a 
idade óssea pode ser inferior à idade estatural. A estatura fi nal do adulto segue o padrão 
familiar. O tratamento se baseia no apoio e na orientação, com bom prognóstico. Explicar à 
família que a criança irá crescer até mais tarde e atingir a estatura alvo.

Vacinação

Calendário vacinal é um tópico em constante atualização. No entanto, existem alguns 
pontos que difi cilmente se alteram e por isso são comuns nos concursos. Por exemplo, 
esquemas vacinais com múltiplas doses e o paciente atrasou uma das doses: mesmo 
quando ultrapassa o intervalo recomendado, independentemente do tempo decorrido, não é 
necessário recomeçar o esquema, apenas completar. Indivíduos com imunidade gravemente 
comprometida não podem receber vacinas com agentes vivos atenuados. Quando as 
vacinas injetáveis com agentes vivos não forem administradas simultaneamente, é preciso 
esperar pelo menos 30 dias entre essas vacinas, mas existem exceções, como, por exemplo, 
a vacina da febre amarela,  que não deve ser administrada junto com a tri ou tetraviral devido 
a menor soroconversão, sendo também necessário aguardar pelo menos 30 dias entre elas. 
Calendário vacinal desconhecido: se possível, pedir sorologia pra verifi car imunidade; se isso 
não estiver disponível, considerar a pessoa como susceptível e administrar a vacina, já que 
a vacinação de uma pessoa que já está imune não confere risco adicional nenhum pra além 
dos riscos da vacina em si. Para imunizar contra sarampo, nós temos a tríplice viral, que 
confere imunidade para sarampo, caxumba e rubéola; e a tetraviral, que engloba sarampo, 
caxumba, rubéola e varicela. O PNI (programa nacional de imunização) orienta administrar 
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uma dose da triviral aos 12 meses, e uma dose da vacina tetraviral aos 15 meses; caso a 
vacina da tríplice viral esteja em atraso, a orientação é administrar a tríplice viral e a tetraviral 
com intervalo de 30 dias entre as doses. Para crianças com esquema completo, não existem 
evidências que justifi quem uma terceira dose como rotina, mas dependendo da ocorrência 
de surtos, o governo pode vir a orientar vacinação extra, como aconteceu em 2018, quando 
se divulgou que todas as crianças maiores de 12 meses e menores de 4 anos 11 meses e 29 
dias deveriam receber um reforço da tríplice viral, independente do seu esquema vacinal. Vale 
a pena apontar que uma única dose da vacina contra sarampo promove 95% de imunidade 
e duas doses, 99%.

Vacinação para raiva pode ser pré ou pós exposição. A profi laxia pré-exposição deve 
ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva durante 
atividades ocupacionais, como veterinários, biólogos, etc. Pessoas com risco de exposição 
ocasional ao vírus, como turistas que viajam para áreas de raiva não controlada, devem ser 
avaliados individualmente, podendo receber a profi laxia pré-exposição dependendo do risco 
a que estarão expostos durante a viagem. 

Encoprese

75% das crianças adquirem controle do esfíncter anal aos 2 anos e 95% aos 4 anos 
de idade. A encoprese é quando a criança tem eliminação repetida e involuntária das fezes, 
sem presença de causa orgânica ou farmacológica, e isso ocorrendo pelo menos uma vez por 
semana durante 12 semanas ou mais, em crianças acima de 4 anos, de forma voluntária ou 
não. A prevalência é de 1 a 2% em escolares saudáveis, mais comum nos meninos na proporção 
de 4:1 e costuma regredir espontaneamente. Portanto, é desnecessário encaminhamento com 
prioridade alta. A encomprese está relacionada com mudanças na rotina familiar, como início 
de trabalho de um dos pais, mudanças de escola ou nascimento de irmãos; também quando 
ocorrem conflitos familiares (por exemplo, os pais que brigam entre si ou que brigam com a 
criança). Comunidades violentas também podem relacionar com o surgimento da encoprese. 

O exame físico auxilia a excluir algum diagnóstico diferencial e ajuda na prescrição 
da conduta. É necessário pesquisar massas fecais ao toque retal e na palpação do abdome. 
Fazer avaliação neurológica, incluindo aspectos do desenvolvimento global, dados da idade 
de desfralde, do controle prévio esfi ncteriano e idade do início dos sintomas. Pesquisar lesões 
anais e lesões genitais a fi m de se encontrar algum tipo de relação com violência sexual. 
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O tratamento é melhorar o padrão de eliminação de fezes com aumento de fi bras 
na alimentação, refeições com horários bem determinados e aumento de ingesta hídrica. 
Enquanto se aguarda a melhora clínica, á aceitável o uso de emolientes ou laxativos. O 
nutricionista pode ajudar nesse caso, mas como as orientações para encoprese inicialmente 
são simples, não existe grande necessidade de encaminhamento. A retenção das fezes 
(que muitas vezes é voluntária, por exemplo, na criança que não quer parar de brincar pra 
poder ir ao banheiro) faz com que as fezes fi quem duras e grandes no reto. Tal situação faz 
com que o reto se distenda e reduza sua sensibilidade ao reflexo de evacuação. O conteúdo 
semiaquoso então pode passar pelo reto sem ser percebido pela criança. Por isso uma das 
medidas de tratamento é indicar alimentos laxativos.

Cólicas do Lactente

A cólica do lactente é um problema muito comum nos primeiros meses de vida, 
acometendo cerca de um terço das crianças dessa faixa etária. Considera-se que um bebê 
apresenta cólicas quando ele é normal em todos os aspectos e, mesmo assim, apresenta 
episódios repetidos de choro e irritação numa intensidade que causa apreensão nos familiares. 
O diagnóstico de cólica é feito pela clínica, tendo o cuidado de eliminar outras possíveis 
doenças, como refluxo gastresofágico com esofagite, alergia alimentar e difi culdade na 
ligação mãe-fi lho. 

A principal conduta frente a essa situação é tranquilizar a família. Também podemos 
entrar com medidas não farmacológicas, como as massagens. Não há comprovação 
de que o uso de chá ou mel pela mãe influencie na cólica do recém-nascido através da 
amamentação.  O Medicina Ambulatorial é bem claro em apontar que os tratamentos 
medicamentosos para cólicas com antiespasmódicos, analgésicos ou supositório 
de glicerina não estão indicados para lactentes com cólicas. O Tratado fala que os 
anticolinérgicos, como a diciclomina, mostraram resultados animadores, só que os efeitos 
colaterais, como como difi culdade respiratória, síncope, hipotonia muscular, asfi xia e até 
coma surgiram em cerca de 5% das crianças que usaram essas medicações e por isso elas 
são contraindicadas em menores de seis meses. Já a simeticona, apesar de ser bastante 
usada, não demonstrou efi cácia nos estudos. O Tratado registra que os probióticos com 
Lactobacilos reuteri são os tratamentos farmacológicos que apresentaram os melhores 
resultados clínicos até a data da publicação. 
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Exames de Rotina na Criança

O Medicina ambulatorial descreve que é sempre importante frisar junto aos 
profi ssionais de saúde que não há nenhuma documentação científi ca ou empírica de que 
a realização rotineira de exames de fezes e urina em crianças e jovens assintomáticos 
tenha influência sobre qualquer morbidade ou mortalidade. Em relação a hemograma em 
crianças, o Medicina Ambulatorial fala que também não há, até o momento, estudos com 
delineamento adequado para avaliar a efi cácia ou efetividade do rastreamento de anemia 
em crianças assintomáticas. Temos só uma ressalva aqui, é que todas as recomendações 
sobre triagem de anemia se apoiam em estudos que a associam a desfechos mórbidos 
e, por isso, estão sujeitos a vieses. O Medicina Ambulatorial cita o Projeto Bright Futures 
que recomenda triagem periódica (a partir dos quatro meses e anualmente até os cinco 
anos) em crianças com os fatores de risco. Os fatores seriam: prematuridade e/ou baixo 
peso ao nascer, exposição ao chumbo, uso de leite de vaca integral no primeiro ano de vida, 
alimentação complementar pobre em ferro, pobreza e défi cit de crescimento. Ele também 
recomenda fazer o exame entre 6 e 10 anos em crianças com alimentação vegetariana, 
e também nas adolescentes com perdas menstruais excessivas ou dieta pobre em ferro. 
Como no Brasil o Programa Nacional de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde 
recomenda suplementação universal de ferro para as crianças entre 6 e 23 meses usando 
sulfato ferroso, não existiria necessidade de se fazer triagem universal.  

Dores Abdominais

O medo de não diagnosticar uma doença grave ou a pressão da família para encontrar 
um diagnóstico leva muitos profi ssionais a fazer uma investigação extensa, onerosa e 
desnecessária, que só aumenta a ansiedade da criança e da família. Os exames vão ser 
pautados pela anamnese e exame físico. Se não achamos nada, o Tratado orienta solicitar 
apenas uns poucos exames, que são o hemograma completo, provas de fase aguda, como 
VHS ou PCR, urina rotina, urocultura e parasitológico de fezes. Na ausência de sinais de 
alerta, não é necessário aprofundar a investigação. 

A dor abdominal recorrente é uma queixa frequente no atendimento às crianças, 
se bem que mais de 90% dos casos não têm origem orgânica e, felizmente, apresentam 
evolução benigna. 
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Por isso é fundamental tranquilizar a criança e a família quanto a natureza da dor. 
Lembrar que isso não vai excluir a análise dos aspectos emocionais, sociais e familiares. 
Todos esses pontos são importantes e tem que ser levados em conta. 

Em relação a dieta, os estudos não mostram boas evidencias de que a suplementação 
de fi bras e as dietas sem lactose diminuam a frequência das dores abdominais. Fórmula 
de soja pode ser utilizada em crianças com alergia à proteína do leite da vaca, mas não é 
recomendada para a prevenção da alergia. 

A principal causa de diarreia e vômitos em lactente é a gastrenterite aguda de etiologia.  

Infecções de Vias Aéreas

Quanto menor a idade, mais difícil é de se diferenciar as infecções.

No resfriado comum, a secreção nasal purulenta pode fazer parte do quadro clinico, 
ou seja, não necessariamente signifi ca infecção bacteriana secundária, como a rinossinusite 
bacteriana, e muito menos indica a necessidade de prescrição de antibióticos.  

A taquipneia é um sinal cardinal para se suspeitar de pneumonia. Por isso, é importante 
que se conheça os limites superiores da frequência respiratória conforme a faixa etária: 

Menor de 2 meses: 60 movimentos respiratórios por minuto. 

De 2 a 12 meses: 50 movimentos respiratórios por minuto. 

Acima de 1 ano a menores de cinco: 40 movimentos respiratórios por minuto. 

A bronquiolite, em geral, é a causa do primeiro episódio de sibilância aguda do 
lactente, precedido de manifestações respiratórias virais das vias aéreas superiores. É 
um desafi o grande diferenciar bronquiolite de um primeiro episódio de asma, pois várias 
crianças com diagnóstico de bronquiolite cursam com sibilância.  Os lactentes apresentam 
mais crises de sibilância porque a incidência de infecções de vias respiratórias é muito 
alta. Além disso, as características do aparelho respiratório facilitam a ocorrência dessas 
crises. Na prática clínica, a maioria das crianças com crise de sibilância melhora até os 5 
ou 6 anos de idade. Lembrando que sibilância e asma não são palavras sinônimas. 
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Refluxo Gastresofágico

O refluxo gastresofágico é uma condição comum nas crianças, que resolve 
espontaneamente em quase 100% dos casos até os 18 meses de idade. A apresentação mais 
comum é com vômitos e regurgitações, mas sempre temos que pensar nos diagnósticos 
diferenciais. A doença do refluxo é quando esse refluxo está associado a complicações, 
que é algo bem mais raro, mas que precisa ser investigado. Tanto no refluxo quanto na 
doença do refluxo nós vamos encontrar regurgitações e/ou vômitos, mas no refluxo puro o 
ganho de peso é adequado enquanto que na doença do refluxo podemos ter baixo ganho de 
peso, acompanhado ou não de comprometimento de desenvolvimento, recusa alimentar e 
hipersalivação. Outra diferença é que no refluxo não existem sinais de esofagite, enquanto 
na doença esses sinais costumam estar presentes, manifestando-se com dor abdominal, 
pirose, dor torácica, irritabilidade, choro excessivo, posição arqueada, sangramento digestivo, 
anemia ferropriva e disfagia. Na doença também podemos encontrar sintomas respiratórios 
signifi cativos, como estridor e espasmo laríngeo, sibilância, pneumonia aspirativa e doença 
intersticial pulmonar. Por fi m, é também na doença do refluxo que vamos encontrar algumas 
alterações de comportamento, como alterações do sono, convulsões e até opistótono.  

O tratamento farmacológico no refluxo não tem benefício algum, pelo contrário, está 
associado a efeitos colaterais dos medicamentos. A conduta vai consistir basicamente em 
tranquilizar os pais, espessar as fórmulas (se tiver usando), aumentar a frequência e diminuir 
o volume das alimentações, posicionar o lactente em pé para arrotar após as alimentações 
e deixar em posição prona quando estiver acordado. 

Difi culdade Escolar

Embora possam existir suspeitas, não é possível estabelecer relação de causa-
efeito entre história de sofrimento mental e de anóxia perinatal com dificuldades 
escolares, especialmente em crianças em que há relato de bom desempenho em 
ambiente familiar.

Quando estamos com uma criança com queixa de dificuldades escolares, nós não 
vamos nos limitar a pesquisar causas orgânicas. Pelo contrário, temos que fazer uma 
avaliação ampliada, sem obrigatoriamente referenciar para testes de desenvolvimento. 
Na nossa abordagem, temos que analisar o histórico escolar, o contexto de vida e as 
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atitudes da escola em relação ao aprendizado da criança. Existe correlação possível com 
dificuldades de realização da lições de casa com a escolaridade e ocupação dos pais. 
A visão patologizante da vida acaba transformando questões que são sociais, como 
o fracasso escolar, em problemas de saúde, na maioria das vezes com introdução de 
remédios. Portanto, essa é uma sedução desse mercado que temos que fugir. 
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Introdução

A referida produção tem como fi nalidade auxiliar os alunos da Prepsaúde nos seus 
estudos no âmbito da atenção à Saúde do Idoso. Na oportunidade serão abordados os 
conteúdos temáticos referentes ao envelhecimento populacional e demandas para a saúde 
do idoso. 

De modo específi co, serão pontuadas as projeções demográfi cas do envelhecimento 
populacional, a atuação dos profi ssionais de saúde em atenção à pessoa idosa, os fatores 
desencadeadores das principais doenças, as quedas e suas relações com as síndromes 
geriátricas, morbidade e comorbidade dos idosos e ainda, a efi cácia da aplicação da avaliação 
multidimensional no atendimento clínico. 

Espera-se que o aluno possa se debruçar nos conteúdos apresentados e que através 
destes conhecimentos ele possa utilizar em benefício á qualidade de vida e saúde do idoso 
e na sua práxis profi ssional e auxiliá-lo a obter o título de médico de família e comunidade.

Dr. Hércules de Pinho

1. Projeções demográfi cas do envelhecimento populacional e 
demandas para a saúde do idoso

Projeções Demográfi cas da População Idosa

Na atualidade é notório o aumento do continente de pessoas idosas no Brasil. 
Posto isto, o envelhecimento está associado com o declínio da expectativa de saúde e a 
concorrência de doenças. O elevado índice populacional geriátrico na sociedade Brasileira 
leva a refletir na necessidade de reorganizar e planejar ações referentes à longevidade, não 
apenas em tempo atual, mas que possam prevalecer em longo prazo.

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística IBGE está sempre realizando 
levantamentos para identifi car esse aumento populacional. Embora existam algumas 
políticas públicas com vistas a atender a esta população, estas ainda não são sufi cientes 
para atender de modo homogêneo toda a população idosa. 
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Em um cenário permeado de mazelas, problemas 
socio-econômicos e uma diversidade de doenças, a 
Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística apontam 
que 77,6% dos brasileiros com idade acima de 65 anos 
relataram ser portadores de algum tipo de doença crônica 
de modo que um terço destes idosos apresentam mais de 
uma doença crônica. 

Quando analisada a carga de doença medida, 
considerados os anos de vida perdidos ajustados por 
incapacidade, os dados revelam o percentual das seguintes 
causas associadas: 8,8% – Por condições maternas e 
perinatais; 10,2% – Por causas externas; 14% – Devido doenças infecciosas, parasitárias 
e desnutrição e; 66,3% – maior percentual de carga tem como causa as doenças crônicas.

Demandas na Área da Saúde Para a População Idosa

Considerada a relação saúde-doença, a população idosa se mostra diferenciada 
devido diversas características existentes. Neste sentido, nos últimos tempos, tem sido 
observado um elevado índice de patologias múltiplas e crônicas. Isso difi culta para que haja 
uma atenção mais sistêmica para a saúde do idoso devido muitos dos problemas dos saúde 

estarem interagindo mutuamente mascarando o processo 
de tratamento e interferindo uns sobre os outros. Apesar 
destas adversidades há um aspecto positivo nestas 
interações, que podem impactar substancialmente sobre 
outras áreas, principalmente na capacidade funcional do 
paciente. 

Alguns dos problemas que são frequentemente 
encontrados nos idosos são resultantes de diferentes 
etiologias e estão relacionados com a idade, gerando uma 
alteração mais acentuada da capacidade funcional do 
idoso. Dentre estes problemas os mais frequentes são: 
Demência, desnutrição, isolamento social; depressão, 
susceptibilidade a quedas, défi cits sensoriais, incontinência, 
imobilidade e iatrogenia medicamentosa .

IMPORTANTE

77,6% dos brasileiros 
com idade acima de 65 
anos são portadores de 
algum tipo de doença 

crônica. Um terço destes 
idosos apresenta mais 

de uma doença crônica.

(LEMOS; SIRENA, 2019)

IMPORTANTE

A população idosa tem 
grande propensão para 
apresentar alterações 
nutricionais,  devido 
a fatores que podem 

comprometer a ingestão 
dos alimentos e o 

aproveitamento dos 
nutrientes, gerando a  

desnutrição. 

(LEMOS; SIRENA, 2019)

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



5

Contudo, o atendimento à população idosa deve abranger todos os seus aspectos vitais 
além da atenção à seus hábitos de vida. Tal população tem grande propensão para apresentar 
alterações nutricionais, devido a fatores que podem comprometer a ingestão dos alimentos 
e o aproveitamento dos nutrientes, gerando a desnutrição. Os fatores comprometedores 
são: ocorrência de doenças crônicas, uso prolongado de medicamentos, difi culdades 
com a alimentação, sintomas depressivos, mobilidade alterada e dependência funcional. 
Para acompanhar o estado nutricional de idosos, utiliza-se o indicador antropométrico – 
IMC. Refere-se a um método simples, rápido, de baixo custo e com bom prognóstico para 
moléstias, mortalidade e incapacidade funcional. 

É fundamental que se faça uma avaliação no estado nutricional e de hidratação das 
pessoas idosas tendo em vista a maior necessidade de ingestão de líquidos e nutrientes 
nesta faixa etária, devido redução na produção de suor, no fluxo sanguíneo para a pele e na 
percepção de sede, que aumenta com o passar da idade. 

Outro aspecto importante, quando o assunto é saúde do idoso é a prevalência 
de sensibilidade maior dos idosos da existência, ou não, de suporte social para o seu 
atendimento. Nesta faixa etária as taxas de mortalidade para aqueles que possuem um 
apoio social defi ciente ou mesmo a ausência deste, são duas a três vezes maiores do que 
aqueles que podem contar com um bom apoio social.

Com o avanço da idade, uma série de alterações funcionais é percebida também 
na cavidade bucal do idoso, sobretudo, na mucosa bucal e no tecido conectivo, além do 
edentulismo e outras doenças da boca. 

2. Atuação dos profi ssionais da saúde em 
atenção à pessoa idosa

O Acompanhamento e a Vigilância Domiciliar no Cuidado do Idoso 

O cuidado do idoso faz parte da tríade elencada pela Associação Nacional de Saúde 
(ANS/2016). Juntamente com a oncologia e a odontologia, o cuidado à população idosa 
requer atenção prioritária. É papel da APS, determinar a responsabilidade do médico e equipe 
de referência para o cuidado dos indivíduos. 
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Os projetos de atenção ao idoso propõe 
atendimento assistencial e atenção primária como foco 
de atenção dos profi ssionais da saúde. A saber, o projeto 
intitulado “Idoso Bem Cuidado” tem como propósito 
oferecer atenção no sentido de: acolhimento através do 
núcleo integrado de cuidado e ambulatório geriátrico e 
ainda, cuidados complexos de curta e longa duração. 

O trabalho acontece por meio de uma prévia 
identifi cação do risco de cada indivíduo da população idosa. 
A partir da análise de vulnerabilidade, propõe-se as ações 
específi cas correspondentes às necessidades individuais. 

É ainda objetivo do Projeto integrar o cuidado 
através do profi ssional de saúde, denominado de 

“navegador” ou ainda “assistente do cuidado”. É ele quem responsabiliza pela condução e 
articulação dos diferentes momentos do percurso do paciente por meio da rede assistencial.

Ainda se tratando da atenção ao idoso, é importante ressaltar o conceito de 
acompanhamento domiciliar e vigilância domiciliar. O acompanhamento domiciliar se refere 
ao cuidado no domicílio para pessoas que necessitem de contatos frequentes e programáveis 
com a equipe. A exemplo são as pessoas portadoras de doenças crônicas que apresentem 
dependência física; doentes em fase terminal; idosos com difi culdade de locomoção ou 
morando sozinhos; egressos do hospital que necessitem 
de acompanhamento por alguma condição que os 
incapacite a comparecer na Unidade Básica de Saúde 
(UBS); pessoas com outros problemas de saúde, incluindo 
doença mental, os quais determinem difi culdades de 
locomoção ou adequação ao ambiente da UBS. 

Quanto à vigilância domiciliar, esta é decorrente 
do comparecimento de integrantes da equipe de saúde 
até o domicílio para realizar ações de promoção, 
prevenção, educação e busca ativa da população de 
sua área de responsabilidade, geralmente vinculadas à 
Unidade Básica de Saúde (UBS).

Com a criação do programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), no início dos anos 1990, 

IMPORTANTE

O acompanhamento 
domiciliar se refere ao 
cuidado no domicílio 

para pessoas que 
necessitem de 

contatos frequentes e 
programáveis com a 

equipe.

(LEMOS; SIRENA, 2019)

IMPORTANTE

A vigilância domiciliar 
refere-se ao 

comparecimento de 
integrantes da equipe de 

saúde até o domicílio para 
realizar programas de 

prevenção e educação para 
a população geralmente 

vinculada à Unidade Básica 
de Saúde (UBS).

(LEMOS; SIRENA, 2019)
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e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 1994, a ESF revolucionou o SUS, exigindo não 
somente mais competências e habilidades, mas também novas formas de pensar e fazer 
APS. Da mesma maneira, as iniciativas municipais e estaduais do SUS relacionadas aos 
primeiros SADs se concretizavam, levando à ampliação das situações cobertas por cuidados 
domiciliares (inicialmente doenças pulmonares e cuidados ao idoso) para uma percepção 
mais ampla da necessidade de cuidados complementares em casa. A primeira iniciativa de 
fomento à criação e à ampliação de cuidados domiciliares ocorreria em 2006, com a Portaria 
Ministerial n. 2529, de 26 de abril de 2006, e a Resolução n. 11 da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 26 de janeiro de 2006. 

O Médico da Família e o Seu Papel no Atendimento ao Idoso

De modo geral, é papel do médico de família ter postura crítica, cuidadosa e 
individualizada ao indicar ou adotar procedimentos curativos ou preventivos, evitando 
submeter às pessoas a riscos decorrentes de recomendações inadequadas, devendo 
aproveitar todos os contatos com elas para promoção e prevenção à saúde.

No atendimento clínico, é importante o uso da estratégia de entrevista. Sobretudo 
é necessário escutar de forma empática, enfatizar os elementos positivos e saudáveis 
ao longo da vida do indivíduo, além da forma heroica como ultrapassou algumas crises; 
estimular a avaliação de suas vidas; falar sobre as emoções e aspectos irracionais, 
legitimando ansiedades, medos e dúvidas e evitar juízos de valor. Através da entrevista 
a pessoa é capacitada para enfrentar a vida de forma mais saudável. Nos mais idosos, 
surge, por vezes, o sentimento de desespero, ou seja, de que o tempo é muito curto para 
começar outra trajetória de vida. Esse sentimento está associado a um medo inconsciente 
da morte que, às vezes, é transformado no desejo de morrer.

As pessoas idosas têm prioridades diferentes, sendo assim, os profi ssionais devem 
se basear no conhecimento epidemiológico para guiar seus questionamentos para obter 
efi cácia no atendimento e tratamento. Para tanto, o profi ssional da saúde deve intervir no 
sentido de ajudar a integrar e a reinterpretar os acontecimentos de vida e reconciliar com 
a sua trajetória pessoal; estimular a refazer a sua história buscando coerência para os 
sintomas físicos e o estresse psicológico particular; promover a autoestima, auxiliar na 
recuperação e controle do seu destino e a percepção do seu “eu”, e ainda, ir ao encontro 
de recursos, dentro e fora de si, visando encarar os problemas como oportunidades e não 
como ameaças. 
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3. Quedas em idosos e sua relação com as síndromes 
geriátricas e as multimorbidades dos idosos e consequências 

Quedas dos Idosos: Fatores de Risco, Avaliação 
e Tratamento

A cada ano, cerca de 30% dos idosos não 
ins  tucionalizados caem de modo que a incidência anual de 
quedas a  nge 50% em pacientes acima dos 80 anos. Há uma 
tendência muito grande e frequente dos idosos caírem. Sendo, 
pois as quedas uma das maiores ameaças da autonomia 
dessa população, pois elas resultam quase sempre em graves 
consequências, inclusive a morte. 

Podem estar associadas a disfunções como défi cit 
cogni  vo, problemas de sensopercepção e problemas dos 
membros inferiores. Os fatores de risco para as quedas são: 

tonturas, hipotensão ortostá  ca, anemia, idade maior que 80 anos, histórico pregresso de quedas, 
fraqueza nos músculos e membros inferiores, gênero feminino, défi cit cogni  vo, difi culdades para 
equilibrar, uso de psicotrófi cos, osteoartrose, histórico pregresso de AVC, entre outros. 

Havendo um histórico de quedas deve ser ques  onar o paciente sobre a frequência com que 
elas acontecem, pois elas estão acompanhadas de diversas síndromes geriátricas e possui e  ologia 
mul  fatorial, tornando di  cil a defi nição clara dos mo  vos das suas ocorrências.

São vários os fatores que contribuem para elevar os índices de quedas, a saber: mudanças 
posturais relacionadas à idade, ao défi cit visual, ao uso de medicações (par  cularmente an  colinérgicos, 
seda  vos e an  -hipertensivos) e a doenças que afetam a força muscular e a coordenação motora. 

As condições ambientais onde o reside o idoso podem favorecer para o aumento do risco de 
quedas. Deve-se levar em consideração a atenção con  nua em relação a estes ambientes, lembrando 
que as escadas são grandes empecilhos para a locomoção do idoso. Havendo bordas, degraus 
diferentes e inadequados, iluminação fraca, somadas com a falta de acuidade visual do idoso elas 
sempre representam risco para as quedas. Sendo assim, a observância aos obstáculos nas residências 
que são capazes de facilitar as quedas deve ser uma constante, já que estes aumentam as chances de 
queda da própria altura do idoso.

IMPORTANTE

A cada ano cerca de 
30% dos idosos não 
institucionalizados 

sofrem pela ocorrência 
das quedas. A incidência 
anual de quedas atinge 

50% em pacientes acima 
dos 80 anos. 

LEMOS; SIRENA, 2019) 
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O uso de tapetes soltos, fi os elétricos e cacos de ladrilhos no 
chão podem também aumentar o risco de quedas. É interessante 
que sejam instalados equipamentos de segurança como corrimão 
no banheiro. 

A Incapacidade no desempenho das A  vidades diárias 
podem ser também indica  vos para o aumento das quedas. Esta 
incapacidade é percebida quando o idoso, sozinho, se torna incapaz 
de realizar as funções básicas como tomar banho, alimentar-se, 
ves  r-se, ir ao banheiro, locomover-se e caminhar. 

Embora sejam frequentes as quedas na população idosa 
não existe uma atenção clínica efi caz direcionada no combate 
a este problema. Isso ocorre por alguns fatores: o paciente não 
comenta com o médico sobre as incidências e; em alguns casos não 
há uma intervenção profi ssional no sen  do de indagar aos idosos sobre estes acontecimentos. Cabe 
ao profi ssional da saúde, ques  onar sobre a incidência de quedas a fi m de prevenir tais ocorrências e 
com isso promover melhor qualidade de vida para os seus pacientes. 

O médico poderá inves  gar sobre a habilidade funcional do paciente idoso para iden  fi car 
algum défi cit cogni  vo. Poderão ser feitos exames  sicos, u  lizando como exemplo uma manobra de 
teste chamada TUG. 

Recomenda-se ainda que seja feita a avaliação da mobilidade para predizer incapacidade 
futura. Caso haja a propensão para as quedas estes pacientes necessitam do acompanhamento de 
um cuidador para que seja possível a realização de suas a  vidades. 

Para a prevenção de quedas é recomendável que aconteça pelo menos uma avaliação ao ano 
nos pacientes idosos, considerando-se que na atenção primária, o manejo das condições clínicas é o 
primeiro foco para que sejam asseguradas as possibilidades de tratamento da população de idosos 
que apresentam declínio em sua saúde e consequente aumento do uso dos serviços de saúde.

Havendo histórico de trauma por quedas, é preciso que o risco de queda seja avaliado e 
recomenda-se o acompanhamento mul  disciplinar para lidar com os riscos.

Além dos fatores extrínsecos que afetam a saúde do idoso, existem também os intrínsecos. 
A comorbidade e mul  morbidade, por exemplo, são alguns destes fenômenos. Na população idosa 
há uma predominância da adição de doenças que se interagem entre si, gerando mul  plicidade 
de doenças. A este evento denomina-se comorbidade ou mul  morbidade. A comorbidade refere-
se à presença de doenças coexistentes ou adicionais com referência a um diagnós  co inicial ou a 

IMPORTANTE

A incapacidade no 
desempenho das 
atividades da vida 

diárias (AVDs) pode 
ser indicativa para o 
aumento das quedas 

dos idosos.   

MENDES; SIRENA, 
2019)
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uma condição-índice que seja o sujeito de estudo, já a Mul  morbidade diz respeito às interações 
complexas de múl  plas doenças coexistentes (defi nição do Medical Subject Headings [MESH]).

São vários os desafi os impostos pela mul  morbidade para o campo de pesquisa, chegando 
a trazer complicações no processo inves  ga  vo. Ao mesmo tempo os desafi os oportunizam para 
refl e  r sobre a essência e o papel da medicina da família e comunidade.

4. A efi cácia do diagnóstico de detecção dos problemas de 
saúde do idoso através da avaliação multidimensional

Efi cácia da Avaliação Multidimencional 

A relação entre as políticas públicas de saúde e o prognóstico de problemas comuns 
dos pacientes idosos com a qualidade de vida e longevidade ainda é pouco conhecida. 
Todavia, o médico da família e comunidade devem ser co-participativos considerando 
também que grande parte da alteração de saúde deste grupo populacional são explicadas 
pela própria fi siologia heterogênea do envelhecimento.

Para aumentar a efi cácia do diagnóstico e detecção dos problemas de saúde que 
afetam a qualidade de vida dos idosos e que são mais comuns na atualidade, há evidências 
de que a aplicação de um instrumento avaliativo multidimensional durante a consulta médica 
em Assistência Primária a Saúde (APS) apresente grandes resultados.

Comparado com o prontuário tradicional a aplicação do Instrumento de Avaliação 
multidimensional apresenta maior efetividade para detectar os problemas de saúde passíveis 
de intervenção. Através deste instrumento é possível detectar riscos à saúde e que são 
negligenciados com frequência caso não são investigados de forma sistemática. 

 Neste sentido, o instrumento de avaliação multidimensional do idoso foi desenvolvido 
para ser usado em ambulatório de APS, para complementar a uma consulta médica e de 
maneira oportunística. Os testes possuem questões breves e tarefas simples de serem 
realizadas. A avaliação é feita de forma cuidadosa visando perceber a condição de saúde 
visual, auditiva, função cognitiva; função dos membros superiores e inferiores, o humor, 
estado mental, nutricional, entre outros, entre outros. 

Os subtópicos a seguir tratam de abordar de forma sintetizada as avaliações 
específi cas para cada condição a ser diagnosticada.
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  Avaliação da Visão

Em relação à baixa visão, entende-se que se trata de um processo normal de 
envelhecimento, devido a alterações fi siológicas e défi cit de campo visual bem como das 
doenças de retina. A estatística é que mais de 90% dos idosos necessitam de óculos. A 
avaliação desta função consiste em inquirir os pacientes sobre a difi culdade para ler, assistir 
TV, dirigir ou desenvolver suas atividades comuns da vida diária. Tal indagação deriva de 
um dos mais confi áveis itens da Escala de Atividades de Visão de Boston; o teste-reteste de 
confi abilidade é de 0,8, sendo o cartão de Snellen o padrão-ouro. A visão deve ser testada em 
cada olho em separado e depois em conjunto. Os pacientes que alcançam o nível de leitura 
até 20/40 são considerados como sem disfunção.

  Avaliação da Audição

Uma outra função a ser avaliada pelo instrumento de 
avaliação multidimensional é a audição, já que um terço dos 
idosos relata ter defi ciência auditiva. Entretanto, nem sempre 
o défi cit auditivo é reconhecido pelo paciente e pode não ser 
motivo de queixa.

Esta função pode se testada por meio do teste 
Whisper, já validado em relação à audiometria. Neste teste, o 
examinador, fora do campo visual do paciente, a uma distância 
de aproximadamente 33 cm, sussurra uma questão breve e 
simples, por exemplo, “Qual é o seu nome?”, em cada ouvido. Se o paciente não responder, 
deve ser examinado o conduto auditivo para afastar a possibilidade de cerume. Não se 
identifi cando obstáculos nos condutos auditivos externos, deve-se proceder à audiometria 
em ambulatório especializado.

  A Avaliação da Função dos Membros Superiores 

A limitação na movimentação dos ombros pode aparecer de forma insidiosa e, por 
vezes, sem dor. Esta disfunção pode levar a difi culdades na execução de tarefas como dirigir 
e vestir. Casos de longa evolução podem determinar fraqueza muscular, diminuição da 
resistência, dor crônica, distúrbios do sono e severas limitações nas AVDs. Nos casos mais 
graves, sugere-se que o paciente tenha a capacidade de escrever e manipular utensílios, 
estando livre de disfunção distal dos membros superiores.

  A avaliação da Função dos Membros Inferiores

Problemas de mobilidade e quedas são muito frequentes em idosos. Geralmente 
resultam de uma associação de disfunções, que podem incluir desde problemas de senso 

IMPORTANTE

Um terços dos idosos 
relatam ter defi ciência 

auditiva.

(LEMOS; SIRENA, 
2019).
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percepção e défi cit cognitivo até problemas próprios dos membros inferiores. Quando o 
paciente tem histórico de queda, ele deve ser questionado sobre a frequência, as circunstâncias 
e as particularidades da queda, com o objetivo de esclarecer aspectos relacionados tanto ao 
meio quanto às disfunções específi cas. 

  A avaliação do Estado Mental 

Um indicador sensível de diminuição das funções cognitivas é a perda de memória 
recente e de habilidade de cálculo. A avaliação da memória recente é provavelmente o melhor 
teste, tendo em vista que a habilidade de cálculo pode ser prejudicada pelo nível cultural e de 
educação formal dos pacientes. O teste de memória recente tem origem em um dos itens do 
teste Folstein mini-mental. Para os pacientes com suspeita de depressão, será necessária a 
investigação do uso de álcool e medicações e ainda o diagnóstico diferencial para problemas 
de tireoide e causas orgânicas para distúrbio do humor.

  Avaliação do Risco de Queda Domiciliar

Deve-se fazer a avaliação física para verifi car se há a 
ocorrência de traumas e outras lesões para que o idoso seja 
encaminhado para a terapia específi ca. Quando o paciente 
tem história de queda, ele deve ser questionado sobre 
a frequência, as circunstâncias e as particularidades da 
queda, com o objetivo de esclarecer aspectos relacionados 
tanto ao meio quanto às disfunções específi cas. 

As condições do ambiente residencial podem 
aumentar o risco de quedas. Na avaliação é importante que 
seja feito um inventário completo sobre a segurança do 
domicílio e ainda inquirir sobre a presença de equipamento 
de segurança, tal como corrimão no banheiro. 

O risco de quedas que resulta em graves consequências, inclusive a morte, 
acompanha várias síndromes geriátricas. Fatores que contribuem para índices tão altos 
incluem mudanças posturais relacionadas à idade, ao défi cit visual, ao uso de medicações 
(particularmente anticolinérgicos, sedativos e anti-hipertensivos) e a doenças que afetam a 
força muscular e a coordenação motora. Maiores detalhes sobre esta susceptibilidade nos 
idosos será visto em tópico específi co. 

  Avaliação da Capacidade de Desempenho das Atividades da Vida Diária - AVDs

A incapacidade no desempenho das AVDs tem sido identifi cada como fator de risco 

IMPORTANTE

O risco de quedas 
que resulta em graves 

consequências, 
inclusive a morte, 
acompanha várias 

síndromes geriátricas.  

(LEMOS; SIRENA, 
2019)
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para quedas e institucionalização. Deve ser feita uma observação direta na performance 
física do paciente a fi m de prognosticar uma estimativa acurada da capacidade funcional. 
Quando defi ciências no desempenho das atividades diárias são identifi cadas, o motivo e 
o tempo de aparecimento podem ajudar na determinação da causa da disfunção e sua 
potencial reversibilidade. Défi cits agudos ou subagudos frequentemente são sintomas 
de doença e seu tratamento ajudaria no restabelecimento da função. A avaliação dessas 
atividades tem por objetivo identifi car pessoas em risco para quedas ou com necessidade 
de apoio ou suporte social. 

  Avaliação da Incontinência Urinária

Embora até 30% dos idosos não institucionalizados apresentem incontinência urinária, 
com frequência este problema não é identifi cado. Geralmente, os pacientes não relatam 
incontinência, a menos que sejam perguntados. A avaliação neste sentido é feita por meio de 
um simples questionamento: - Você já perdeu urina ou sentiu-se molhado? Tal evento pode 
estar associado a questões emocionais e sociais. As causas comuns reversíveis devem ser 
investigadas, como delírio, restrição da mobilidade e retenção urinária, infecção e efeitos de 
medicação.

  Avaliação do Estado Nutricional

A manutenção de uma adequada nutrição é 
essencial na prevenção de doenças e declínio funcional. A 
desnutrição está claramente relacionada ao aumento de 
morbidade, incluindo permanência hospitalar prolongada, 
readmissão mais frequente, susceptibilidade a úlceras de 
pressão e aumento da mortalidade. Quase todas as doenças 
sistêmicas ou procedimentos cirúrgicos recentes podem 
provocar alterações alimentares e consequente perda de 
peso. Entretanto, uma série de causas pode estar envolvida: 
AVC, doença de Parkinson, efeitos colaterais de medicação, 
xerostomia ou demência e peso corporal. Este último é um 
sinal vital na avaliação da saúde do idoso. 

  Avaliação do Suporte Social

A identifi cação de cuidadores ativos ou em potencial revela a rede social de que o 
paciente pode dispor em caso de incapacidades temporárias ou internações hospitalares, 
bem como perda ou incapacidade de familiares próximos. Outra medida preventiva é a 

IMPORTANTE

A manutenção de 
uma adequada 

nutrição é essencial na 
prevenção de doenças 

e declínio funcional.

 (LEMOS; SIRENA, 
2019)
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identifi cação com nome, endereço e telefone da pessoa que poderia tomar decisões sobre 
a saúde do paciente em caso de sua impossibilidade diante de uma doença ou emergência 
incapacitante.

  Avaliação das Doenças Crônicas

A doença crônica no idoso segue geralmente três trajetórias. Cada trajetória 
corresponde a diferente ritmo e identifi cação de prioridades do cuidado. As Trajetórias 
das doenças crônicas são: Evidente declínio em curto período de tempo; Longo período de 
limitações com exacerbações e morte súbita e ainda a Prolongada decadência.

Devido às doenças crônicas apresentarem maior índice de cargas, convém que ela seja 
compreendida conforme a sua trajetória. As doenças crônicas apresentam necessidades ao 
longo do tempo. Ocorre com o evidente declínio em curto período de tempo, que é o caso das 
doenças malignas como câncer. Há também situações de longo período de limitações com 
exacerbações e morte súbita, tipicamente encontrado nos problemas de saúde com falência 
dos órgãos e também a prolongada decadência, que a exemplo tem-se a típica demência 
(Alzheimer), sequelas de Acidente Vascular Cerebral e fragilidade.

Conclusão

Conclui-se que na atenção primária é necessário que haja o manejo das condições 
clínicas com foco primordial na atenção a saúde do idoso, haja vista que este grupo 
populacional tem aumentado de modo signifi cativo no Brasil.

Os moldes de atenção aos idosos precisam ser orientados por uma abordagem 
multidisciplinar e científi ca, com unanimidade, consonância e envolvimento de todos os 
profi ssionais de saúde, e que estes atuem de forma responsável e comprometida para a 
melhoria da qualidade de vida da população.

Uma das grandes ameaças da autonomia no idoso são as quedas. Elas acompanham 
várias síndromes geriátricas e podem levar a várias consequências, dentre elas, muitas são 
graves, e na maior das gravidades, ocasiona a morte. 

A Avaliação Multidimensional refere-se a um instrumento a ser aplicado na Atenção 
Primária a Saúde (APS) durante a consulta médica. Ele tem se mostrado efi caz no diagnóstico 
para os problemas de saúde que mais acometem a população idosa na contemporaneidade.
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Há uma tendência dos idosos que apresentam multimorbidades serem heterogêneos 
no que tange á gravidade da doença, prognóstico, risco, estado funcional entre outros. 

Conclui-se fi nalmente que a medicina e a área da saúde em gera estão em constante 
evolução. Diante disto, é preciso que esta evolução sirva como uma oportunidade de criação 
para muitas ações a fi m de que os problemas que afetam a qualidade de vida do idoso 
possam ser minimizados. 
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Prevenção Primária em Ginecologia

No que se refere à saúde da mulher, promover a saúde dessa população é considerar 
a relação de cada uma com seu próprio corpo, com as mudanças visíveis que ocorrem 
nele e suas reações físicas e emocionais nas diversas fases da vida. A promoção da saúde 
ocorre por meio da adoção de medidas para incorporar hábitos saudáveis na rotina dessa 
população, visando a melhorar a qualidade de vida imediata, evitando, assim, que possam 
surgir doenças.

Entre as ações de promoção à saúde a serem aplicadas estão a adoção da alimentação 
saudável, o estímulo à atividade física regular, a implementação de medidas antitabagistas 
e para o controle do consumo de bebidas alcoólicas, a não violência, os cuidados quanto ao 
tempo e à qualidade do sono, à saúde bucal, à pele e outras recomendações de autocuidado.

A equipe de saúde da família deve estar preparada e atenta para acolher a mulher com 
qualquer que seja sua demanda, utilizando todo contato como oportunidade de aplicação de 
medidas preventivas e de cuidado integral.  

SAÚDE

DA

MULHER

 � Acolher as usuárias de forma humanizada
 � Conhecer hábitos de vida, condições e estratégias de 

saúde

 � Trabalhar em equipe, valorizando saberes e práticas
 � Desenvolver atividades educativas, individuais ou coletivas

 � Prestar atenção integral e continua às necessidades de 
saúde da mulher, articulada com os demais níveis de 
atenção, com vistas ao cuidado longitudinal (ao longo 
do tempo)

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.88
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O papel da atenção primária é também desenvolver ações para prevenção do câncer 
do colo do útero por meio de ações de educação em saúde, vacinação de grupos indicados 
e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras por meio de seu rastreamento.

Quanto à proteção específica, as vacinas contra o HPV têm sido desenvolvidas com 
a finalidade de proteger contra a infecção pelo vírus e o subsequente desenvolvimento das 
doenças associadas. Há três diferentes tipos de vacinas:

 � Vacina quadrivalente, que contêm os tipos 6, 11, 16 e 18.

 � Vacina 9 valente, que contêm os mesmos tipos da quadrivalente (6,11,16 e18) mais os 
tipos 31, 33, 45, 52 e 58.

 � Vacina bivalente, que contêm os tipos 16 e 18.

No Brasil temos disponível a vacina quadrivalente. Atualmente, o MS tem recomendado 
a vacinação para o sexo feminino de 9 a 14 anos de idade e para o sexo masculino na faixa 
etária de 12 a 13 anos. A vacina é recomendada também para pessoas de 9 a 26 anos que 
estejam imunocomprometidas.

Prevenção Secundária em Ginecologia

No que diz respeito ao câncer de colo uterino e ao câncer de mama, quanto mais inicial 
é o diagnóstico dentro da faixa etária preconizada, mais efetivo é o tratamento, o que justifica 
ações voltadas para a detecção precoce dessas doenças. Dessa maneira, as estratégias 
utilizadas pelas equipes de saúde para a prevenção e o controle dessas neoplasias visam a 
reduzir a incidência e a morbimortalidade dessas doenças, bem como as repercussões físicas, 
psíquicas e sociais do câncer de colo uterino e de mama na vida da mulher. A efetividade 
da detecção precoce associada ao tratamento em sua fase inicial tem resultado em uma 
redução das taxas de incidência de câncer invasor, que pode chegar a 90%.

No Brasil, embora o aumento de acesso ao exame preventivo de câncer de colo uterino 
ou Papanicolau tenha ocorrido, essa medida não foi suficiente para reduzir a tendência de 
mortalidade por câncer do colo uterino e, em muitas regiões, infelizmente, o diagnóstico ainda 
é feito em estágios mais avançados da doença. Conforme a OMS, essas coberturas são 
inferiores à cobertura mínima necessária, para que seja causado impacto nos indicadores 
de morbimortalidade, que é de 80% nas mulheres de 35 a 59 anos de idade. Dessa maneira, 
pode-se dizer que esse é um dos principais fatores que contribui para a manutenção das 
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elevadas taxas de mortalidade por câncer de colo uterino no país.

A APS constitui-se na porta de entrada da mulher no serviço de saúde no país. Dessa 
maneira, para a possibilidade real de detecção precoce de câncer de colo uterino e câncer de 
mama, é importante que as unidades de saúde e seus profissionais estejam bem preparados 
para a recepção e o atendimento das necessidades das mulheres, e que a oferta de consulta 
a essa população seja frequente e efetiva.

O desenvolvimento de estratégias para captação de mulheres na faixa etária priorizada 
envolve, portanto, a investigação naquelas que nunca foram examinadas, seja pela realização 
do exame clínico das mamas ou do exame citopatológico, por exemplo, por meio da busca 
ativa das mulheres na população adscrita pelos agentes comunitários de saúde (ACS) ou 
pela demanda espontânea.

O rastreamento é uma tecnologia da atenção primária, e os profissionais 
atuantes nesse nível de atenção devem conhecer o método, a periodicidade e a 
população-alvo recomendados, sabendo ainda orientar e encaminhar para tratamento 

as mulheres de acordo com os resultados dos exames e garantir seu seguimento.

A maioria dos casos de câncer de colo uterino estão associados à ausência de 
rastreamento ou a rastreamento inadequado. Em geral, são mulheres que vivem em situação 
de pobreza e com pouco acesso a recursos de saúde. A ocorrência desse câncer está associada 
a iniquidades socioeconômicas, geográficas, de gênero e raciais. Avanços tecnológicos 
terão pouco impacto na redução da mortalidade se não atingirem essa população. A meta 
fundamental do rastreamento do câncer de colo uterino é prevenir a incidência, a morbidade 
e a mortalidade por ele.

Diferentemente de outros tipos de câncer, o de colo uterino pode ser prevenido, na 
maioria dos casos, por meio da detecção e tratamento adequado de suas lesões precursoras.

As lesões precursoras são geralmente assintomáticas e detectadas por 
rastreamento por colpocitologia isolada ou em protocolos que associam detecção de HPV 
e colpocitologia. O objetivo da prevenção secundária é detectar lesões de alto grau, NIC2 
ou NIC3. Como as NIC2 ou 3 são mais frequentes em mulheres em torno de 35 e 40 anos, 
e que o carcinoma invasor é extremamente raro em mulheres com 25 anos ou menos, em 
mulheres imunocompetentes, recomenda-se o início do rastreamento a partir dos 21 ou 25 
anos de idade.
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Até hoje o exame citopatológico coletado do colo uterino é o mais utilizado em todo 
o mundo. Quando as alterações do exame citopatológico forem sugestivas de infecção por 
HPV e lesões de baixo grau, a coleta pode ser repetida em alguns meses ou pode se triar as 
mulheres com maior risco por meio do teste de HPV. Frente a lesões citológicas maiores, a 
colposcopia está indicada e irá determinar o local e a extensão da biopsia. A biopsia pode ser 
de fragmento ou colpodirigida quando o câncer é clínica e francamente invasor. Na presença 
de carcinoma oculto ou carcinoma minimamente invasor, a excisão da zona de transformação 
com alça ou a conização a frio é necessária. 

A sensibilidade da citologia é de cerca de 53%, com uma especificidade geralmente 
superior a 90%. A citologia de base líquida melhora a qualidade do esfregaço, sem aumentar 
a sensibilidade ou especificidade. Apesar da baixa sensibilidade, como é recomendada a 
repetição sequencial do exame a cada 3 anos, o rastreamento baseado em citologia tem-se 
mostrado eficaz, essencialmente, em países onde o rastreamento é organizado.

Os testes de detecção e genotipagem de HPV de alto risco oncogênico são hoje 
comercialmente disponíveis. Grande número de estudos randomizados e não randomizados 
demonstrou que os testes de HPV têm maior sensibilidade, porém com menor especificidade 
na detecção de NIC2 ou mais. Devido à baixa especificidade, recomenda-se que, em mulheres 
com teste de HPV positivo, a identificação dos HPVs 16/18 ou a presença de alterações 
citológicas deva ser considerada para indicar colposcopia.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

  

8

1A
Mulheres entre 25 a 64 anos

5A
Repetir o CP

Combinar 
próximo exame 
conforme risco

Repetir o CP em 
6 meses

Repetir o CP em 
6 meses

ColoscopiaRepetir o CP 
em 6 meses

Rastreamento 
trienal

Rastreamento 
trienal

Encaminhar 
para serviço de 

referência

2A
Rastreamento para câncer do colo uterino

3A
Exame citopatológico do colo uterino

6A
Normal

7A
ASC-US*

8A
Lesão de baixo grau*

9A
ASC-H, AGC ACI

10A
Lesão de alto grau 

ou carcinoma

4A
Satisfatório?

30 anos ou 
mais?

Normal?

Normal?

Normal?

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Repetir o CP em 6 meses (ou 
12, se menos de 30 anos) 

Coloscopia

2 exames 
consecutivos 

normais?

Repetir o CP  
em 6 meses

 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.141
* ASC-US e UBG em mulheres com atrofia vaginal, indica-se terapia com estrogênio tópico antes de 
repetir o CP. 
Lembrete 1: Tratamento da colpite atrófica pode ser realizada com creme de estrogênios conjugados, 
0,5 g 10,3 mgb ou creme de estrogênios estriol, 1 g.
Lembrete 2: Infecções vaginais podem comprometer a interpretação do CP. Recomenda-se tratar e 
retomar para coleta do CP. 
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*População excluída desse algoritmo:

 � Mulheres que estão imunodeprimidas: uso crônico de corticoides orais, transplantadas, 
em tratamento com quimioterapia, infecção pelo HIV.

 � Histerectomia total por doença benigna.

 � Mulheres com sintomas de câncer de colo uterino.

 � Mulheres que nunca tiveram relações sexuais.

 � Mulheres com expectativa de vida limitada que não se beneficiarão do rastreamento.

Quando referenciar?

As mulheres devem ser referenciadas ao serviço de ginecologia para realização de 
colposcopia e possível biópsia para confirmação diagnóstica nas seguintes situações:

 � LIAG.

 � ASC-H, não podendo excluir lesão de alto grau.

 � AGC.

 � Lesão de baixo grau (LIBG) ou ASC-US persistente – presença de dois exames alterados.

 � Lesão cervical suspeita ao exame clínico (lembrar-se de que ectopia é uma condição 
fisiológica).

Erros mais frequentemente cometidos
 �Não identificar mulheres que nunca realizaram colpocitologia na faixa etária 
recomendada.
 �Não investigar condição de rastreamento da mulher quando ela busca os serviços 
de saúde.
 �Ausência de acompanhamento das mulheres com lesões identificadas no 
rastreamento.
 �Mulheres com dois ou mais resultados mostrando ASC-US ou lesão de baixo grau e 
que não foram referenciadas para colposcopia.
 �Falta de adesão às melhores evidências em relação aos intervalos de rastreamento 

e seguimento, tanto pelos profissionais como pelas mulheres.
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Inserção de DIU

O planejamento reprodutivo é um dos papéis fundamentais do médico de família 
na prevenção de gravidez indesejada e seus riscos associados. O DIU de cobre (CuTA80) 
representa uma boa opção contraceptiva em face de sua eficácia, reversibilidade, custo 
e não interferência na vida sexual do casal, podendo ser utilizado nas pacientes com 
contraindicações e/ou intolerância ao uso de métodos hormonais. 

O DIU pode ser inserido em qualquer período do ciclo menstrual, excluída a gravidez, 
porém a preferência é dada ao período menstrual, pois a inserção é facilitada pela abertura 
do canal cervical e pela certeza de que a paciente não está grávida. É preciso conscientizar 
que ele não é abortivo e não aumenta o risco de doenças inflamatórias pélvicas. Pode ser 
inserido na adolescente, na mulher nulípara, na mulher que não teve filhos, desde que elas 
sejam sempre esclarecidas sobre o método. Uma questão importante está na abordagem 
sobre ISTs, uma vez que o DIU não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. 
Os preservativos masculino e feminino devem ser aliados ao uso do DIU como método de 
barreira, na prevenção de diversas ISTs.

O Conselho Regional de Medicina (CFM) determina as condições necessárias para a 
realização de pequenos procedimentos cirúrgicos pela resolução 1886/2018.

 �Tratar da cobertura de colpocitologia como um valor absoluto, sem considerar que 
a maioria das mulheres realizam colpocitologias desnecessariamente, e outras (em 
geral as que possuem maior risco) não a fazem com a frequência necessária.
 �Dificuldades no acesso ao exame de rastreamento de câncer de colo uterino.
 �Amostra inadequada, seja por interferência de processos inflamatório ou resíduos 
menstruais, por epitélio endocervical não representado, por material escasso, por 
demora para ficar a amostra, resultando em dessecamento.
 �Dificuldade em acessar a JEC para obtenção do esfregaço.
 �Confundir ectopia, que é uma alteração fisiológica, com lesão precursora.
 �Erros laboratoriais no processamentos das lâminas e na interpretação dos resultados.
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Termo de Consentimento

Não existe exigência legal para o uso de termo de consentimento para a realização de 
procedimento, no entanto, esses documentos são cada vez mais utilizados. A resolução do 
CFM exige que haja aceitação do procedimento pela pessoa, e a aceitação deve ser registrada 
em prontuário.

 Técnica de inserção

Antes da inserção, deve-se colher o exame citopatológico ou caso a paciente não tenha 
realizado há, no máximo, 6 meses. Após o resultado, negativo para malignidade, daremos 
sequência para a inserção do DIU. 

Aconselha-se um toque ginecológico bimanual prévio à inserção do DIU com a finalidade 
de conhecer a posição do útero. Posteriormente, introduz-se o espéculo vaginal e higieniza-
se a cérvice uterina com clorexidine ou iodo povidine. Nos locais em que há microscópio 
disponível recomenda-se exame a fresco das secreções

Caso a paciente queixe de desconforto ou dor, pode-se fazer aplicação de 5mL de 
lidocaína sem vasoconstritor às 12hs ou às 6hs do colo uterino, ou seja, no local em que 
fixaremos a pinça Pozzi. Fixa-se o lábio superior do colo uterino com a pinça Pozzi, caso o 
útero seja anteversofletido, ou o lábio inferior, caso o útero seja retroversofletido. 

Com um exame chamado histerometria, com a mão direita, o ginecologista mede 
a profundidade e a direção do útero. Não esqueça de manter a mão esquerda na Pozzi, 
retificando o colo uterino. Utilizando um espéculo para abrir o canal vaginal, o médico insere 
o aplicador com uma luva estéril, após a histerometria e insere o DIU subtraindo 2 cm da 
medida da histerometria. O dispositivo é lentamente alojado no fundo do útero. Por fim, com 
a pinça Cheron, enrola-se com cuidado, os fios do DIU para posicioná-lo no fundo do saco 
vaginal. Limpa-se o canal com gaze estéril e retira-se o especulo.

A pessoa deve ser orientada a não ter relações sexuais por uma semana e a retornar 
no final desse prazo para a revisão e corte dos fios, que serão cortados e deixados com 2 a 
3cm. Deve-se realizar uma revisão em 30 dias e depois semestralmente. Não há necessidade 
de realização de ultrassonografias pélvicas regulares se não houver suspeita de mau 
posicionamento do dispositivo.
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Deve-se orientar sobre as chances de expulsão, que é uma complicação possível, e 
é mais comum nos três primeiros meses de inserção. Outras complicações mais comuns 
podem ocorrer como: cólicas uterinas, sangramento vaginal, náuseas e vômitos. 

O risco de perfuração uterina e salpingite é raro e depende do uso da técnica adequada 
do procedimento. O DIU de cobre oferece contracepção por 10 anos, porém pode ser removido 
a qualquer momento que a paciente deseje. 

Corrimento Vaginal

O corrimento vaginal é uma das principais queixas ginecológicas feitas ao médico 
da atenção primária à saúde (APS). Deve-se, primeiramente, diferenciar o fluxo vaginal 
considerado normal das vulvovaginites e cervicites. Muitas mulheres sentem imenso 
desconforto com a mucorréia fisiológica e trazem essa queixa à consulta.

Uma anamnese adequada pode ser capaz de identificar as características principais 
do corrimento vaginal, porém o exame ginecológico é a principal ferramenta da propedêutica 
clínica para realizar o diagnóstico definitivo e orientar o tratamento. Quando necessário 
e disponível, o teste de pH vaginal, o teste de hidróxido de potássio (KOH) e o exame 
microscópico a fresco auxiliam no diagnóstico etiológico.

As causas mais comuns de corrimento vaginal patológicos são: 

 � Vaginose Bacteriana: ocorre pelo desequilíbrio da flora vaginal normal (principalmente pela 
proliferação aumentada de bactérias anaeróbias, como Gardnerella vaginalis, Bacterióides 
sp, micoplasma, entre outras), associado à ausência ou diminuição acentuada dos 
lactobacilos acidófilos. Não é classificada como uma IST, mas pode ser precipitada pela 
relação sexual. Apresenta-se como um corrimento vaginal de odor fétido, que se acentua 
após o coito e durante o período menstrual, com aspecto branco-amarelo-acinzentado, 
fluido ou cremoso e, eventualmente, bolhoso.

 � Candidíase Vaginal: manifesta-se por prurido vaginal, ardor ou dor à micção, corrimento 
branco, grumoso, indolor e com aspecto de “leite coalhado”, hiperemia, edema vulvar, 
fissuras e maceração, dispareunia, vagina e colo recobertos por placas brancas, ou 
branco-acinzentadas, aderidas à mucosa. Os fatores predisponentes são: gravidez, 
diabetes descompensado, obesidade, uso de contraceptivos orais de alta dosagem, 
uso de antibióticos, corticoides ou imunossupressores, hábitos de higiene e vestuários 
inadequados, contato com substâncias alérgicas e/ou irritantes ou alterações no 
sistema imunológico.
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 � Tricomoníase: causada pelo Trichomonas vaginalis caracteriza-se por corrimento 
abundante, amarelado ou amarelo-esverdeado, bolhoso, com prurido e/ou irritação 
vulvar, dor pélvica, sintomas urinários, hiperemia da mucosa com placas avermelhadas 
(colpite difusa e/ou focal, com aspecto de framboesa) e teste de Schiller positivo com 
colo de aspecto tigróide.

 � Cervicite Gonocócica: causada pela Neisseria gonorrhoeae (diplococo gram negativo) 
é assintomático em 60 a 80% dos casos. Quando sintomática, apresenta secreção 
endocervical mucopurulenta, dor pélvica, dispareunia, colo uterino friável com fácil 
sangramento à manipulação ou durante o coito, sangramento irregular, hiperemia vaginal, 
disúria e polaciúria. Na gestante poderá estar associada a maior risco de prematuridade, 
ruptura prematura de membrana, perdas fetais, crescimento intrauterino restrito e 
febre puerperal. No recém-nascido, a principal manifestação clínica é a conjuntivite, 
podendo haver septicemia, artrite, abcessos de couro cabeludo, pneumonia, meningite, 
endocardite e estomatite.

 � Cervicites Não Gonocócicas: podem ser decorrentes de infecção por Chlamydia 
trachomatis (bacilo gram-negativo), entre outros patógenos, geralmente são 
assintomáticas. No entanto, a longo prazo podem ocasionar morbidades, como a 
doença inflamatória pélvica (DIP), um quinto das pacientes poderá se tornar infértil e 
um décimo poderá ter gestação ectópica, além de dor pélvica crônica.
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Abordagem sindrômica de corrimento vaginal

Queixa de corrimento vaginal

Corrimento vaginal confirmado

Fluxograma com pH e teste 
de KOH a 10%

Fluxograma laboratorial 
(microscopia)

Anamnese e exame ginecológico 
(toque exame especular)

Não Sim

SimNão

Microscopia disponível?

Corrimento 
grumoso ou 

eritema vulvar

Coleta de material para microscopiapH vaginal e/ou KOH a 10%

Presença de hifaspH > 4,5 e/ou KOH(+)

Causa fisiológicaTratar vaginose 
bacteriana e 
tricomoníase

pH > 4,5 e/ou KOH(-)

Tratar candidíase Tratar tricomoníase

Presença de clue cells

Tratar vaginose bacteriana

Presença de 
Tricomonas sp.

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.135

Tratamento do corrimento vaginal

Quadro 5. Opções terapêuticas para corrimento vaginal

Agente 1a opção 2a opção Gestação e lactação

Vaginose 
bacteriana

Metronidazol 500 mg, de 
12/12h, VO, por 7 dias 
ou
Metronidazol gel vaginal 
100 mg/g, 1 aplicação à 
noite, por 5 dias 

Clindamicina 300 
mg, VO, de 12/12h, 
por 7 dias 
ou
Clindamicina creme 
2%, 1 aplicação à 
noite, por 7 dias

Primeiro trimestre:
Clindamicina 300 mg, 
VO, de 12/12h, por 7 dias 
Após primeiro trimestre:
Metronidazol 250 mg, 
VO, 8/8h, por 7 dias 
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Agente 1a opção 2a opção Gestação e lactação

Candidíase 
vulvovaginal

Miconazol creme 2%, via 
vaginal, 1 aplicação à 
noite, por 7 dias
ou
Nistatina 100.000 UI, 1 
aplicação via vaginal à 
noite, por 14 dias
ou
Clotrimazol creme 
vaginal 1%, aplicação à 
noite, por 6-12 dias

Fluconazol 150 mg, 
VO, dose única
ou
Itraconazol 200 mg, 
VO, de 12/12h, por  
1 dia
ou
Cetoconazol 400 
mg, VO por 5 dias

Gestantes e mulheres 
amamentando podem 
utilizar todos os 
tratamentos por via 
vaginal considerados de 
1a opção
Está contraindicado o 
uso de antifúngico oral 
durante a gestação e 
lactação

Tricomoníase

Metronidazol 2 g, VO 
dose única 
ou
Metronidazol 500 mg, 
12/12h, VO, por 7 dias

Secnidazol 2 g, VO, 
dose única
ou
Tinidazol 2 g, VO, 
dose única

Metronidazol 2 g, VO 
dose única
ou
Metronidazol 400 mg, 
VO, 12/12h, por 7 dias
ou
Metronidazol 250 mg, 
VO, 8/8h, por 7 dias

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.135

Nos casos de tricomoníase, os parceiros sexuais devem ser tratados, preferencialmente 
com medicamentos de dose única. Testar HIV, sífilis e hepatite B as pessoas infectadas e seus 
parceiros. Orientar abstinência sexual até a conclusão do tratamento e o desaparecimento 
dos sintomas, retomada a atividade sexual, recomenda-se o uso de preservativos para evitar 
uma nova IST. 

Aspectos-chave

 � O aspecto da secreção vaginal isoladamente nunca deve ser a base fundamental para a 
presunção do diagnóstico etiológico.

 � A vaginose bacteriana e a candidíase vaginal não são infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs).
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 � Durante a gestação, os antifúngicos orais estão contraindicados no tratamento de 
candidíase vaginal.

 � A tricomoníase geralmente se manifesta como secreção purulenta; a candidíase, como 
secreção aderente e esbranquiçada; e a vaginose bacteriana, como secreção fina e 
homogênea, com odor fétido.

 � Na mulher, a infecção por Chlamydia trachomatis é geralmente assintomática, e a gonorreia 
é assintomática em 60 a 80% dos casos.

Sangramento Vaginal e Distúrbios Menstruais

Os distúrbios menstruais e os sangramentos genitais são queixas frequentes no 
contexto da atenção primária e secundária à saúde. As causas de sangramento variam 
com a fase da vida da mulher: infância, adolescência, menacme, climatério e senilidade. Os 
sangramentos vaginais podem ser de origem ginecológica ou de origem gravídico-puerperal; 
por isso, é imprescindível diagnosticar ou afastar gravidez/puerpério. 

Os critérios de normalidade do ciclo menstrual foram modificados em 2017, sendo 
fundamental conhecê-los para diagnosticar o distúrbio menstrual. Foram abolidos os termos 
usados para classificar os tipos de sangramento (hipermenorréia, menorragia, metrorragia, 
etc.), sendo necessário descrever o padrão do sangramento. Uma nova classificação para o 
sangramento uterino anormal (SUA) foi proposta em 2011 e a reavaliada em 2017 (utiliza o 
método mnemônico PALM-COEIN), e a expressão sangramento disfuncional deixou de ser 
utilizada. 

Os sangramentos vaginais podem ter origem na vagina, na cérvice ou no corpo uterino. 
Portanto diante de uma queixa de sangramento vaginal, é imprescindível afastar o diagnóstico 
de gravidez e realizar o exame ginecológico.

Sangramentos por causas vulvares ou vaginais

Trauma vaginal e/ou vulvar: lesões de pequena dimensão e/ou profundidade com 
sangramento leve. Compressão com gaze ou compressa mantida por alguns minutos 
e analgésicos. Se a lesão for recente e com sangramento moderado, realiza-se sutura e 
analgésico.
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Ectopia cervical sangrante associado a trauma ou processo inflamatório/infeccioso: 
se sangramento discreto: compressa ou gaze. Se sangramento aumentado: tamponamento 
por 24h. Tratar o corrimento vaginal, se a ectopia estiver associada.

Pólipo endocervical exteriorizado: Exérese do pólipo e encaminhar material para o 
exame histopatológico (com formol a 10%).

Câncer cervical: biópsia e tamponamento com gaze. Encaminhar para ginecologista 
ou oncologista para seguimento clínico.

Endometriose cervical: se sangramento leve: compressão com gaze.  Se sangramento 
moderado: tamponamento vaginal. Encaminhar para ginecologista. 

Sangramento uterino anormal

O tratamento do sangramento uterino anormal (SUA) depende das características e do 
tempo de evolução, se é agudo ou crônico.

Sangramento de leve intensidade

Orientar e realizar observação clínica. Recomendar alimentação rica em ferro.

Sangramento leve e persistente ou de moderada intensidade

Algumas opções terapêuticas para cessar o sangramento:

 � Anti-inflamatório não esteroide (AINE): ácido mefenâmico, 500 mg, 1comprimido (cp) de 
8/8h, por 4-5 dias, ou diclofenaco sódico, 50 mg, 1 cp de 8/8h, por 4-5 dias, ou outros 
(piroxicam ou ibuprofeno) por via oral (VO).

 � Contraceptivos orais combinados: 20-30 mcg de etinilestradiol + progestagênio, VO, 1 cp 
de 12/12h, por 7 dias, e depois 1 cp, por dia 21 dias.

 � Acetato de medroxiprogesterona (AMP), 10 mg/dia, noretisterona, 5mg/dia, iniciando no 
5o dia do sangramento menstrual e mantendo por21 dias.
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 � Ácido tranexâmico, 250 mg, 2 cp, 3 a 4 vezes por dia por 4 dias. Ao suspender as 
medicações, normalmente ocorre sangramento por deprivação. Após essa fase, deve-se 
instituir o tratamento com base na origem do SUA.

Sangramento uterino anormal agudo

Se houver comprometimento do estado hemodinâmico, é necessário instituir a 
terapêutica rapidamente, para evitar mais perdas sanguíneas, enquanto se aguardam os 
resultados de exames, para diagnosticar a origem do sangramento.

Quando o é sangramento abundante e com comprometimento do estado hemodinâmico 
é necessária estabilização hemodinâmica, repondo a volemia com solução fisiológica (SF) 
a 0,9%, Ringer-lactato ou soro glicosado e observação rigorosa dos sinais vitais enquanto se 
aguarda a transferência para serviço de urgência (secundário ou terciário), podendo iniciar o 
tratamento para cessar o sangramento. 

Opções de medicações para tratamento do SUA agudo:

 �  Valerato de estradiol ou estradiol, 2 a 4 mg, a cada 4-6h, VO, por 24h.

 � Acetato de medroxiprogesterona 20 mg, VO, 3 vezes/dia, por 7 dias, e depois, 20 mg/dia, 
por 3 semanas.

 � Antifibrinolíticos por 3 a 7 dias: ácido tranexâmico, 25-30 mg/kg ao dia, 1 a 2 ampola a 
cada 6-8 h, ou ácido épsilon aminocaproico, 50 mg/kg/dose, 1 a 3 amp de 6/6 h, diluído 
em SF a 0,9%, Ringerlactato ou soro glicosado. Não usar por mais de 7 dias (risco de 
trombose).

 � Na ausência de resposta, outras condutas podem ser adotadas, como curetagem 
uterina. Em casos graves, de difícil controle ou refratários ao tratamento, realizar ablação 
endometrial, histerectomia e embolização da artéria uterina.

Após o tratamento da fase aguda, com a suspensão da medicação, o sangramento 
geralmente retorna. Tendo já o diagnóstico confirmado da causa de SUA, o tratamento 
específico para aquela doença deve ser instituído. Se o diagnóstico ainda não foi confirmado, 
como nos casos de disfunção ovulatória, pode-se instituir o tratamento de manutenção por 
3 meses, para evitar recidivas.
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Quando referenciar?

 � Mulheres com sangramento volumoso e/ou persistente com repercussões no estado 
geral (palidez cutânea, mucosas hipocoradas, hipotensão e taquicardia)

 � Sangramentos persistentes podem evoluir para anemia grave e trazer consequências 
próprias desse estado.

 � Em mulheres com sangramento uterino por disfunção ovulatória, o tratamento descrito 
determina a interrupção do sangramento na maioria dos casos, mas não contempla o 
tratamento de sua causa. Nos casos em que é necessário proceder à investigação da 
causa da disfunção ovulatória ou quando não há melhoria do sangramento, deve-se 
avaliar o referenciamento para a ginecologista.

 �  Mulheres com SUA e que não melhoram com a medicação prescrita.

 � Mulheres que apresentam, na US pélvica, endométrio espessado ou heterogêneo e 
imagem sugestiva de pólipo endometrial deverão ser referenciadas ao ginecologista para 
realizar histeroscopia ou histerossonografia.

Erros mais frequentemente cometidos

 �Não afastar a possibilidade de gravidez durante a pesquisa de etiologia do 
sangramento. Complicações na gravidez podem ser causas de sangramento, sendo 
esta a principal causa de sangramento da menacme.
 �Prescrever TH sem realizar o exame ginecológico. Pelo exame especular e toque, 
é possível diagnosticar causas de sangramento, como, por exemplo, pólipo 
endocervical, ectopia cervical extensa, lacerações vaginais e suspeita de leiomioma 
uterino.
 �Usar maleato de metilergometrina para tratamento de SUA. Esse medicamento é 
indicado apenas para tratamento de sangramento uterino no período puerperal.
 �Prescrever progestagênio para mulheres que apresentam endométrio muito fino, o 
qual pode ser encontrado no climatério pós-menopausal e por uso prolongado de 
ACO estendido. Nesses casos, a realização de US pélvica se impõe para proceder à 
medição da espessura endometrial. O endométrio muito fino deve ser preparado antes 
pelo estrogênio, que determina a sua proliferação, para que possa, posteriormente , 

ocorrer a ação do progestagênio, determinado a sua diferenciação.

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.137
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Infertilidade

A infertilidade é clinicamente definida como a incapacidade de conceber um filho ou 
de levar uma gravidez a termo após um ano de relacionamento regular e sem utilização de 
contraceptivos. O aumento da infertilidade, nos últimos anos, parece estar relacionado, entre 
outros fatores, com a tendência dos casais em retardar a parentalidade. A fertilidade basal 
feminina cai significativamente a partir dos 40 anos de idade. 

Diagnóstico de infertilidade sem causa definida ocorre quando, após investigação 
completa do casal, não se detecta anormalidade. Critérios mínimos para essa situação 
são: ciclo ovulatório normal, níveis adequados de prolactina e tireotrofina (TSH), 
espermograma normal, comprovação de normalidade anatômica uterina e tubária por US, 
histerossalpingografia e, idealmente, por laparoscopia e pesquisa de clamídia negativa.

Resumidamente, as causas são assim divididas: 40% são fatores masculinos, 25% 
são fatores anatômicos femininos, 25% são fatores hormonais femininos e 10% dos casos 
apresentam-se como sem causa aparente.

Devem-se considerar as seguintes possibilidades: 

a) Mulher com menos de 30 anos e com mais de 2 anos de vida sexual ativa e sem 
anticoncepção;

b) Mulher com 30 anos a 39 anos e mais de 1 ano de vida sexual ativa sem anticoncepção:

c) Mulher com 40 a 49 anos e mais de 6 meses de vida sexual ativa sem anticoncepção;

d) Cônjuges em vida sexual ativa sem uso de anticoncepção;

e) Cônjuges em vida sexual ativa, sem uso de anticoncepção e que possuem fator impeditivo 
de concepção (obstrução tubária bilateral, amenorreia prolongada, azoospermia, etc.), 
independente do tempo de união;

f) Ocorrência de duas ou mais interrupções gestacionais subsequentes.

É importante a coordenação do cuidado, enfatizando o aspecto psicoemocional, 
componente essencial para que os casais possam, primeiramente, normalizar sua vivência 
para, em seguida, ter melhor compreensão das exigências inerentes aos processos que terão 
de enfrentar e tomar decisões mais conscientes. 
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Como abordar?

Anamnese

Uma anamnese completa do casal é o primeiro passo. No caso da mulher, deve-se 
verificar a idade, tempo de infertilidade, uso de fármacos, características do ciclo menstrual, 
história de gestações prévias, infecções pélvicas, cirurgias pélvicas prévias, tabagismo, 
etilismo, fatores ambientais e tratamentos prévios para infertilidade. No homem, deve-
se verificar o uso de álcool e/ou drogas, função erétil, história médica (uso de fármacos, 
infecções, diabetes, traumas testiculares, doenças da infância, criptorquidismo, varicocele). 
Verificar se o casal ou um deles já gerou filhos.

Exames Complementares

 � Avaliação do casal infértil.

 � Rastreamento inicial para doenças infecciosas: anticorpo antivírus da hepatite C 
(anti-HCV), antígeno de superfície para hepatite B (HBsAg), anticorpo antivírus da 
imunodeficiência humana (anti-HIV), veneral disease research laboratory (VDRL), 
clamídia para imunoglobulina G (IgG) e vírus da leucemia de células T humanas tipos 1 
e 2 (HTLV-1/2).

Avaliação Feminina

A avaliação feminina é dividida em duas partes:

 � Fator anatômico: a avaliação de causas anatômica se dá por exames de imagem como 
mostra a figura a seguir:

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



 

 

 

 

 

  

22

Exames de imagem 
(histerossalpingografia/histerossonossalpingografia

+
Dosagem anticlamídia

Normais

Observar por 
3 a 6 meses

Imagem alterada

Laparoscopia 
e/ou 

histeroscopia

Imagem normal 
Clamídia +

Laparoscopia

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.130

 � Fator Hormonal: Prolactina + TSH e 17-OH-progesterona (para avaliar a hipófise, a tireoide 
e a suprarenal, que na maioria dos casos estão normais. Preferencialmente o FSH é 
solicitado até o 5º dia do ciclo menstrual a mulheres com mais de 35 anos que serão 
submetidas a ciclos estimulados, como preditor de resposta. Deve-se aconselhar a perda 
de peso em pacientes obesas. Veja a seguir:

Fator
hormonal 
feminino

Causas 
extraovarianas

TSH, prolactina, 
17-OH-progesterona

Observar sinais de 
hiperandrogenismo

FSH, 
obesidade

Outras 
causas

Outras 
ovarianas

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.130
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Avaliação Masculina

A avaliação das causas masculinas fundamenta-se basicamente na avaliação do 
espermograma, o qual deve ser feito com 3 a 7 dias de abstinência sexual. Pela variabilidade 
da produção espermática, analisar um mínimo de duas amostras, com intervalo de 1 a 2 
semanas entre as coletas. Nos casos em que o espermocitograma está alterado, buscam-
se outras causas que possam interferir na produção espermática, solicitando: TSH, 
prolactina, testosterona, cariótipo (suspeita de insuficiência testicular e testículo diminuto, 
US testicular com Doppler. 

Avaliação masculina

Investigar 
causas 

femininas

1. TSH, prolactina, FSH 
e testosterona

2. Cariótipo
3. US testicular com 

Doppler

Normal Anormal

Espermatocitograma

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.130

Tratamento

O tratamento do casal é baseado na causa da infertilidade. O uso de indutores da 
ovulação, no caso de SOP, com Clomifeno, aumenta em três vezes a probabilidade de 
indução da ovulação, ocorrendo em 60% das pacientes. A Metformina aumenta em 50% a 
probabilidade de ovulação. Administrar concomitantemente Clomifeno e Metformina é mais 
efetivo.
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Veja o tratamento das outras causas:

Tabela: Esquema de tratamento segundo a causa de infertilidade

Fator masculino

Cirurgia, varicocele, vasectomia prévia

Gonadotrofinas, hipogonadismo, hipogonadotrófico 

Técnicas de reprodução assistida - oligoastenoteratospermia

Fator anatômico
Cirurgia: salpingostomia/salpingoplastia/lise de aderências

Técnicas de reprodução assistida

Fator hormonal

Tratamento de endocrinopatia assistida

Indução da ovulação - citrato de clomifeno, 100 mg, do 3º ao 7º 
dia do ciclo

Técnicas de reprodução assistida

Fator desconhecido

Conduta expectante

Indução da ovulação

Técnicas de reprodução assistida

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.130
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Conceitos gerais 

Conforme os dados colhidos em 2017, a expectativa de vida das mulheres é em torno 
de 7 anos a mais que a dos homens. Essa diferença se deve a diversos fatores como

 O envolvimento com práticas perigosas, seja no trânsito, no crime e profi ssões de grande 
risco de  violência e acidentes. Como policiais, bombeiros, profi ssionais de construção 
civil, trabalho em altura, trabalho em espaços confi nados, segurança etc.

 Os homens no Brasil procuram menos as Unidades Atenção à Saúde Primária (APS), seja 
pelo envolvimento maior com o trabalho, seja por negligência com a própria saúde, fato 
é que os homens representam menos de 20% da população nas APS do Brasil. Sendo a 
maioria constituída por idosos. 

 As consultas dos homens jovens, trabalhadores ativos e estudantes costumam estar 
relacionadas a causas de afastamento temporário para o trabalho que necessitam de 
um atestado médico e a solicitação e apresentação de “exames check up”. E assim 
acabam se esquecendo que atividade física regular, a alimentação saudável e evitar 
o uso de drogas lícitas e ilícitas são ainda mais importantes.

 Uma política pública inefi caz na promoção de saúde dos homens. Embora seja alvo 
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), lançada pelo 
Ministério da Saúde (MS), em 2009, somente se observam ações pontuais e focadas na 
prevenção do Câncer de Próstata.

 Os homens representam a maioria dos dependentes de uso de drogas lícitas e ilícitas no 
país gerando gravíssimos problemas sociais. 

 Com o etilismo: Acidentes automobilísticos, violência doméstica, desemprego, 
negligência familiar, abandono, brigas por motivo torpe

 Com o tabagismo: Está relacionada desde Doenças respiratórias como Asma, DPOC 
até câncer dos mais vaiados tipos, em especial traqueia, brônquio ou pulmões, 
seguidos das de próstata e de estômago. 

 Com as drogas ilícitas: Estimam-se que dos 57341 homicídios ocorridos em 2018 
no Brasil, 80% tenha relação direta ou indireta com drogas ilícitas.

Cabe salientar que a estratégia de atenção à Saúde dos homens não pode ser 
restrita a apenas foco nas doenças mais prevalentes ou por meio de campanhas. Deve 
ser implementada uma política integrada à rede, que atenda às demandas e necessidades 
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dos homens respeitando as diferenças entre eles, como raça/cor, renda, geração e 
orientação sexual.

São motivos para mudarmos o foco da saúde pública no Brasil, com a implementação 
de políticas que privilegiam os homens:

 As principais causas externas de morte dos homens, são os maiores problemas do Brasil. 
Os homens representam atualmente mais de 90% dos homicídios, mais de 70% dos 
suicídios e mais de 60% dos acidentes fatais no trânsito.

 Conforme os dados colhidos em 2017, a expectativa de vida das mulheres é em torno de 
7 anos a mais que a dos homens.

 As políticas de saúde pública brasileira historicamente sempre privilegiou as mulheres e 
crianças e negligenciou os homens, sendo estes vistos somente ora como agressores, 
ora de maneira genérica.

 É histórico o desconhecimento sobre as peculiaridades de ser homem na sociedade, o 
maior gerador de riqueza entre os sexos, que vive menos e aposenta 5 anos mais tarde 
que a mulher.

A política nacional de atenção integral à saúde dos homens

A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH) tem como 
diretriz promover ações de saúde que contribuam signifi cativamente para a compreensão 
da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-
econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos 
sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios.

Para atingir o seu objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde da 
população masculina adulta – 20 a 59 anos – do Brasil, a PNAISH é desenvolvida a partir de 
cinco (05) eixos temáticos:

 Acesso e Acolhimento: objetiva reorganizar as ações de saúde, através de uma proposta 
inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços 
masculinos e, por sua vez, os serviços reconheçam os homens como sujeitos que 
necessitam de cuidados.

 Saúde Sexual e Reprodutiva: busca sensibilizar gestores(as), profi ssionais de saúde e 
a população em geral para reconhecer os homens como sujeitos de direitos sexuais e 
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reprodutivos, os envolvendo nas ações voltadas a esse fi m e implementando estratégias 
para aproximá-los desta temática.

 Paternidade e Cuidado: objetiva sensibilizar gestores(as), profi ssionais de saúde e a 
população em geral sobre os benefícios do envolvimento ativo dos homens com em todas 
as fases da gestação e nas ações de cuidado com seus(uas) fi lhos(as), destacando como 
esta participação pode trazer saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos saudáveis 
entre crianças, homens e suas (eus) parceiras(os).

 Doenças prevalentes na população masculina: busca fortalecer a assistência básica no 
cuidado à saúde dos homens, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção 
necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde.

 Prevenção de Violências e Acidentes: visa propor e/ou desenvolver ações que chamem 
atenção para a grave e contundente relação entre a população masculina e as violências 
(em especial a violência urbana) e acidentes, sensibilizando a população em geral e os 
profi ssionais de saúde sobre o tema.

O perfi l de mortalidade dos homens

As fi guras 1 e 2 trazem as principais causas de mortalidade e óbito de homens no Brasil 
no ano de 2015.  As Doenças do aparelho circulatório, as Causas externas de morbidade e 
mortalidade, as Neoplasias e as Doenças do aparelho respiratório correspondem juntas a 
quase 70% das mortes de homens no período

Figura 1. Principais causas de mortalidade masculina no Brasil (2015)

76.284
182.555

Doenças do aparelho circulatório

Causas externas de morbidade e mortalidade

Neoplasias

Doenças do aparelho respitório

124.839

111.100
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Figura 2. Principais causas de óbitos de homens no Brasil
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística.

Causas externas

As causas externas se mantêm como primeira causa de morte entre os adultos jovens, 
vindo a ser superadas somente pelas doenças do aparelho circulatório e pelos tumores 
a partir dos 50 anos. A maioria daqueles óbitos é causada por agressões, seguidas pelos 
acidentes associados ao transporte e a lesões autoprovocadas (suicídios). 
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Aparelho circulatório

Quanto às doenças fatais do aparelho circulatório, cabe ressaltar que um quarto das 
mortes entre os homens ocorrem na faixa etária de 20 a 59 anos. Esse dado questiona a 
efetividade das estratégias adotadas de prevenção secundária no Brasil.

Neoplasias

As neoplasias que mais matam homens no Brasil são as de traqueia, brônquio ou 
pulmões, seguidos das de próstata e de estômago. 

Aparelho digestório

Em relação às doenças do aparelho digestório, destaca as doenças do fígado, 
responsáveis pela maior parte das mortes entre homens de 25 a 59 anos e, em boa parte, 
relacionadas à doença alcoólica. Quando somadas ao impacto do tabagismo no perfi l de 
morbimortalidade (infl uenciando fortemente as causas vasculares, neoplásicas e respiratórias), 
essas cifras reforçam o papel de hábitos predominantemente masculinos e associados a 
uma masculinidade hegemônica, não só pelos hábitos em si serem demonstrações dessa 
masculinidade, mas também por serem formas de lidar com o sofrimento psíquico de uma 
população pouco habituada a buscar cuidado. Tudo isso indica como as “lentes de gênero” 
podem ajudar a traduzir dados epidemiológicos ao considerar a infl uência direta da sociedade 
sobre as mortes e os agravos evitáveis.

O papel do médico da família

É necessário rever as prescrições e práticas sociais atribuídas e reproduzidas por 
homens e mulheres – como, por exemplo, evitar pensar em termos do que é “coisa de mulher” 
ou de que “homem é assim”. Nesse sentido, é necessário romper com o modelo binário e fi xo 
de masculino e feminino, que também são reproduzidos também em nível institucional. É 
preciso também reconhecer que gênero é relacional, superando a vitimização das mulheres 
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e a culpabilização dos homens. As relações de gênero são relações de poder entre homens e 
mulheres e destes entre si. Essa refl exão não visa a excluir a responsabilidade que o homem 
precisa ter sobre suas escolhas e seus comportamentos nem patologizar o “ser homem”, 
mas propor o debate sobre como levá-lo a se perceber como autor e, muitas vezes, como se 
torna alvo de seus atos – os quais, em várias ocasiões, envolvem amigos e familiares, direta 
ou indiretamente, como nos acidentes automobilísticos ou episódios de violência.

Acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde

O acesso aos serviços, na atenção primária à saúde (APS) envolve a percepção de 
necessidade de cuidado, a conversão desta em demanda e o comparecimento dos homens 
ao serviço de saúde. Esse processo é assistido por profi ssionais assoberbados pelas diversas 
demandas, prioridades, urgências, programas e metas de produção.

A seguir, serão abordadas algumas barreiras de acesso dos homens aos serviços de 
saúde, dividindo-as didaticamente em socioculturais e institucionais – mesmo sabendo que 
essas dimensões se infl uenciam mutuamente. 

Barreiras socioculturais

O estereótipo do homem invulnerável deve ser combatido por toda a sociedade.  

Esses aspectos são ainda reforçados na vida adulta quando a sociedade e o próprio 
homem acreditam que o papel de provedor prevalece sobre a saúde, e que o trabalho 
constrói sua identidade – noção essa defasada, já que a mulher disputa e conquista espaço 
signifi cativo no mercado de trabalho. 

Essa visão não só prejudica a relação dos homens com os serviços de saúde, como 
também contribui para que os danos causados pelo desemprego atinjam vários aspectos 
de sua vida e os tornem mais suscetíveis ao alcoolismo, à depressão, a problemas da 
sexualidade, a situações de violência e isolamento social. Os homens, em geral, não contam 
com uma adequada rede de apoio, e quando a possuem, têm difi culdade de acioná-la, quando 
necessário. Nesse sentido, prevalece a dicotomia da unidade de saúde como um espaço 
feminino, como também por sua decoração frequentemente feminilizada ou infantilizada), ao 
passo que o bar é refúgio de socialização masculina. 
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Muitas características de uma masculinidade hegemônica, mesmo não correspondendo 
à vivência de todos os homens, guiam boa parte deles e infl uenciam sua saúde. Infelizmente, 
os profi ssionais nem sempre enfrentam essas barreiras ou dialogam com suas necessidades, 
mas, muitas vezes, reforçam características da masculinidade hegemônica e esperam que 
os homens se adequem ao serviço.

Barreiras institucionais

Comunicação

Não se deve replicar a forma de comunicação utilizada com as mulheres, mas buscar 
uma abordagem respeitando as suas particularidades do público masculino dentro e fora dos 
consultórios. Infelizmente ainda nota-se uma  forma de comunicação com os homens ainda 
vazia, que frequentemente desconsidera as suas características e individualidades como um 
ser imerso em uma realidade cultural.

Infelizmente os homens costumam se sentirem deslocados nas APS repletas de 
pôsteres e convites sobre ações voltadas para mulheres, crianças e, mais recentemente, 
idosos, quanto em nível mais amplo, nas campanhas na mídia. 

É comum um homem se sentir intimidado, ao se deparar com um espaço onde a 
maioria do funcionalismo são mulheres e a decoração remete à feminilidade ou à infância 
(como adesivos de fl ores nas portas dos consultórios ou personagens da Disney em seu 
interior), sentindo-se desconfortável ou menos inclinado a comparecer e trazer para o 
ambulatório as suas demandas particulares.

Da mesma forma, no ambulatório, é necessário aprimorar a relação médico paciente, 
considerando que homens expressam os seus problemas de maneira diferente das mulheres, 
o que pode difi cultar o oferecimento de assistência adequada gerando gastos desnecessários 
e complicações evitáveis com exames e tratamentos sem indicação.

É muito comum muitos homens comparecerem na APS em busca de exames de rotina, 
ou queixas que não corroboram com alterações no exame físico. Queixas vagas podem 
ocultar outros problemas, que somente um médico da família com uma excelente relação de 
confi ança com o homem conseguirá refi nar. 

Como exemplo, homens costumam pedir encaminhamento para realizar o exame de 
próstata, solicitam prescrição de vitaminas ou se queixam de astenia ou desânimo. Nestes 
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casos, os homens podem estar apresentando um problema relacionado a sua fertilidade, 
como disfunção erétil

Um médio da família de que tenha uma relação de confi ança com o seu paciente 
homem, terá a intimidade necessária para detectar estas demandas ocultas, podendo exercer 
a prevenção quaternária na APS.

Horário de funcionamento

Habitualmente o horário de funcionamento das APS colidem com o horário de trabalho 
dos homens, o que infelizmente difi culta a presença masculina trabalhadora ativa neste 
ambiente. Mas esta constatação não justifi ca tamanha desproporção se compararmos com 
a frequente presença das mulheres trabalhadoras que comparecem. 

São motivos para tamanha desproporção:

 As mulheres priorizam mais referente à própria saúde, e têm menor inibição que os 
homens para pedir atendimento médico

As mulheres são mais incentivadas a procurar consultas médicas, especialmente no 
período de gestação. Sem falar que as mulheres detém 120 dias de licença maternidade 
contra 5 dias de licença paternidade masculina que frequentemente não é respeitada 
pelos empregadores.

A cultura nacional, por acreditar na fragilidade feminina, protege as mulheres. As mulheres 
possuem uma maior facilidade em negociar saídas do trabalho com seus superiores por 
questões de saúde em comparação com os homens, que na mesma situação são vistos 
como preguiçosos e espertalhões.

De qualquer forma, cabe aos médicos e à equipe refl etirem se os homens conseguem 
ajudar quando precisam, ou se o serviço tenta adequá-los a uma rotina imutável.

Difi culdades de acesso

Sem uma estratégia efetiva ou uma mudança de postura para abordar os homens, é 
difícil reverter essa situação, criando um ciclo de invisibilidade: os homens vêm pouco ao 
serviço de saúde, os profi ssionais de saúde não aprendem como abordá-los, o sistema de 
saúde não os percebe como usuários e, fi nalmente, os homens continuam percebendo o 
serviço de saúde como um lugar a qual não pertencem
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Adicionalmente, homens homossexuais, bissexuais e transexuais/transgênero podem 
evitar o serviço de saúde por medo de preconceito por parte dos profi ssionais.

Outra barreira existe ao paciente homem se submeter ao exame físico de partes 
íntimas por médicas e demais profi ssionais mulheres da APS.

É importante reconhecer as diferenças de gênero, construir uma relação de confi ança 
e oferecer a opção do exame por um médico homem, quando disponível (ou vice-versa). A 
qualidade e a duração da relação terapêutica são fatores importantes para que os homens 
se sintam à vontade para trazer certas demandas e na realização de certos exames – mais 
ainda, para que legitimem o serviço como destinatário de suas demandas mais íntimas.

A aproximação com os homens exige mudanças na atitude e nas ações do serviço. 

Violência

Para lidar com a grave questão da violência, é importante intervir na desconstrução 
dos padrões de masculinidade mantenedores desse tipo de comportamento. Para aumentar 
a probabilidade de sucesso, é recomendado estender esse trabalho aos homens com história 
de agressão doméstica. 

É importante de transmitir as graves consequências, a responsabilização e estimular 
a interrupção das diferentes formas de violência cometida por homens. A conscientização 
de que a violência é parte de um desvio de comportamento, infelizmente cultural dentre os 
homens do nosso país extremamente violento, como forma de resolução de problemas, de 
confl itos e na manutenção do poder

Finalmente, embora não resolva todas as questões relacionadas a saúde da população 
do sexo masculino, uma facilitação geral de acesso por meio do aumento do atendimento à 
demanda espontânea pode favorecer a presença dos homens e tornar-se uma oportunidade 
inclusive para ações preventivas e de promoção da saúde.

Novembro azul

O câncer de próstata é a neoplasia mais comum entre homens (excetuando-se os 
cânceres de pele não melanomas), e é a segunda causa de mortalidade por neoplasia nessa 
população. 
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Os Médicos da Família são frequentemente convocados por gestores a participarem 
da campanha “novembro azul”, que busca detectar precocemente o Câncer de Próstata por 
meio da dosagem de antígeno prostático específi co e toque retal. 

No entanto, o rastreamento tem pouco ou nenhum impacto sobre a mortalidade 
pela neoplasia e nenhum impacto sobre a mortalidade geral dos homens que a realizam, 
mas quando tratados muitas vezes têm como sequelas a disfunção erétil e a incontinência 
urinária). Mas se maneira a aproveitar a vinda destes homens na APS que habitualmente 
não frequenta, é recomendado realizar atividades que, de fato, consigam ajudar os homens. 
Atividades como:

 Rastreio de etilismo, tabagismo e abuso de drogas; 

Rastreio da Hipertensão Arterial Sistêmica com a aferição da pressão arterial; 

 rastreamento da diabetes

 sorologias para as doenças sexualmente transmissíveis como vírus da imunodefi ciência 
humana, hepatites virais, sífi lis, HTLV etc.

De qualquer forma, é preciso garantir acesso aos homens, reconhecer as suas 
demandas e diferenças, respeitar a sua cultura e ser legitimado por essa população, de 
maneira a articular ações de tratamento e de prevenção, como indica o método clínico 
centrado na pessoa.
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Cuidados na Pré-Concepção 
 

O papel do Médico da Família e Comunidade é fundamental no planejamento 
reprodutivo, pois aborda promoção, prevenção e intervenções clínicas eficazes e necessárias 
para o casal com desejo de ter filhos. Os cuidados pré-concepção se aplicam à todas as 
mulheres em idade reprodutiva, consistindo no aconselhamento, na educação em saúde e na 
identificação de riscos associados aos desfechos desfavoráveis da gravidez. A intervenção 
clínica pré-concepcional tem como objetivo principal melhorar a saúde materna e infantil. 

Devem-se estimular comportamentos saudáveis, como suspender tabagismo ou 
etilismo, melhorar a alimentação, estimular a prática de atividade física e controle de eventuais 
doenças pré-existentes, permitindo que a mulher planeje o momento mais adequado de 
engravidar. Isto diminui consideravelmente os desfechos desfavoráveis no pré-natal e 
consequentemente no parto. 

Tabela: Qualidade da evidência conforme sistema GRADE para intervenção clínica pré- 
concepcional para melhorar a saúde materna ou infantil por promoção à saúde 

 

Componente potencial Qualidade da evidência 

Planejamento familiar e plano de vida de reprodução A 

Atividade física C 

Condição do peso A 

Ingestão de nutrientes A 

Folato A 

Imunizações A 

 

Uso de substâncias 

A 
(tabaco) 

A 
(álcool) 

Infecções sexualmente transmissíveis B 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.128 

 
O aconselhamento sobre práticas sexuais saudáveis e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs) é imprescindível antes da concepção, assim como evitar 
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medicamentos teratogênicos. Também é importante informar sobre riscos ocupacionais e 
exposição à toxinas ambientais. 

Tabela: Qualidade da evidência conforme sistema GRADE para intervenção clínica pré- 
concepcional para melhorar a saúde materna ou infantil por imunização 

 

Componente potencial Qualidade da evidência 
Papilomavírus humano B 
Hepatite B A 
Varicela B 
Sarampo, rubéola e caxumba A 
Influenza C 
Difteria, coqueluche e tétano B 

 
Tabela: Qualidade da evidência conforme sistema GRADE para intervenção clínica pré- 
concepcional para melhorar a saúde materna ou infantil por doenças infecciosas 

 

Componente potencial Qualidade da evidência 
Vírus da imunodeficiência humana A 

Hepatite C C 

Tuberculose B 

Toxoplasmose C 

Citomegalovírus C 

Listeriose C 

Parvovírus C 

Malária C 

Gonorreia B 

Clamídia A 

Sífilis A 

Vírus herpes simples B 

Bacteriúria assintomática D 

Doença periodontal D 

Vaginose bacteriana D (mulheres sem prematuros) 
C (mulheres com prematuros) 

Estreotococo do grupo B D 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.128 
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A anamnese deve abordar o histórico clínico da paciente, suas comorbidades, 
medicamentos de uso contínuo, vícios (uso de drogas lícitas e ilícitas), história reprodutiva 
(histórico gestacional, uso de contraceptivos hormonais, exame citopatológico, menarca, 
sexarca, número de parceiros sexuais, histórias de infecções sexualmente transmissíveis, 
imunizações), histórico familiar (doenças congênitas, cardiopatias, trombose, gemelaridade, 
câncer), histórias de internações prévias, cirurgias prévias e outros. 

O uso do álcool durante a gravidez pode trazer danos ao feto. A Síndrome Alcoólica Fetal 
(SAF) é mais comum do que a Síndrome de Down e a espinha bífida e, agora, é sabidamente 
a principal causa de retardo mental. O álcool é uma substância teratogênica que causa dano 
fetal, retardo de crescimento, anomalia nos órgãos, problemas neurossensoriais e retardo 
mental. Não foi estabelecido um nível seguro para o uso de álcool durante a gravidez. Os 
efeitos adversos podem começar cedo, antes mesmo de a mulher saber que está grávida. 
É estimado que 11% das mulheres que bebem de 30 a 60 ml de álcool durante o primeiro 
trimestre têm bebês com características consistentes dos efeitos pré-natais do álcool. 
Devemos informar as pacientes as consequências do uso de álcool, assim como de outras 
drogas, como a cocaína, maconha, heroína e outras. 

Tabela: Qualidade da evidência conforme sistema GRADE para intervenção clínica pré- 
concepcional para melhorar a saúde materna ou infantil por exposição dos pais 

 

Componente potencial Qualidade da evidência 

Álcool B 

Tabaco A 

Substâncias ilícitas C 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.128 

 
O exame físico deve incluir a medida da pressão arterial, a frequência cardíaca, peso, 

altura, exame pélvico e das mamas. Testes laboratoriais devem ser oferecidos a todas 
as mulheres na avaliação pré-concepcional e incluem: testes sorológicos para rubéola, 
toxoplasmose, citomegalovírus, herpes simples, anti-HIV (inclui o parceiro), VDRL (inclui o 
parceiro), exames de urina, hemograma, HBsAg, glicemia de jejum, grupo sanguíneo e fator 
RH. Deve ser feito o exame de Papanicolau, pois a displasia pode ser detectada e tratada 
antes da concepção, o que é mais seguro do que durante a gravidez. 

A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) recomenda que as 
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mulheres tomem 400mcg de ácido fólico por pelo menos 30 dias antes de engravidar e nos 
primeiros três meses de gestação. A utilização de ácido fólico pré-gestacional reduz os 
casos de anencefalia e espinha bífida em torno de 70 a 80%, prevenindo assim defeitos do 
tubo neural. 

 
 

Contracepção 
 

Orientações sobre os tipos de métodos contraceptivos, seus benefícios e riscos, 
incluindo taxa de falha devem fazer parte das consultas de pessoas em idade reprodutiva. A 
importância do uso de preservativos, independente do uso de outros métodos, para a prevenção 
de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) deve ser falada sempre. A contracepção é 
um direito fundamental garantido em lei. A partir dos 12 anos, todo adolescente tem direito 
á contracepção, independente da presença ou autorização dos responsáveis, de acordo com 
o estatuto da criança e do adolescente. Do mesmo modo que a legislação brasileira cria 
normas adequadas para a definição de quando e como esterilizar. Para a contracepção não 
há contraindicações relativas à idade isoladamente. A contracepção pode ser por métodos 
hormonais, químicos, de barreira, naturais de controle da fertilidade, métodos definitivos ou 
contracepção de emergência. 

 
Contracepção hormonal 

 
A contracepção hormonal pode ser feita com a combinação de estrogênios e 

progestagênios ou com progestagênios isolados. Há vários métodos para a administração desses 
hormônios e várias combinações disponíveis. O estrogênio é um hormônio sexual feminino por 
excelência, que induz o desenvolvimento sexual feminino e crescimento endometrial. Os efeitos 
colaterais e as contraindicações dos estrogênios devem ser conhecidos, pois são fatores 
decisivos na escolha do método. Associam-se ao estrogênio o aumento do risco de 
tromboembolismo venoso, presença de enxaqueca, alterações lipídicas, mudanças de humor, 
irritabilidade, náuseas e alterações da libido. 

Há uma variedade  de  progestagênios  disponíveis.  A  maior  parte  é  derivada da 
19-nortestosterona, alguns da progesterona e, mais recente, surgiu o análogo da 
espironolactona. Os progestagênios mais modernos apresentam efeitos antiandrogênios, o 
que diminui os efeitos colaterais da pele. 
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Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.129 

 
Os progestagênios podem levar à instabilidade emocional, como quadros de melancolia 

e depressão, à alterações da libido e ao ganho de peso. 

Recomendações para métodos hormonais combinados 

 Desaconselhar métodos combinados em mulheres ≥ 35 anos que continuam a fumar, 
presença de doenças cardiovasculares ou tromboembolismo venoso no histórico, 
enxaqueca com aura em combinação com o tabagismo, tumores hormônio-dependentes; 

 Pesar os riscos e benefícios em pacientes com doenças cardiovasculares, história familiar 
de tromboembolismo venoso; 

 Ao escolher uma pílula combinada, dar preferência à pílula contendo 30 mcg de estrogênio 
e 150 mcg de levonorgestrel. 

 Iniciar o uso no primeiro dia da menstruação para um bom efeito contraceptivo; 

 Tomar a pílula combinada diariamente no mesmo horário; 

 O anel vaginal pode permanecer na vagina durante três semanas, o adesivo deve ser 
substituído a cada semana. 

 Se houver queixas durante as semanas de pausa, ou se a paciente desejar, o método pode 
ser continuado sem intervalos. 

 

1a geração 4a geração 

Clormadinona 
 
 

Nomegestrol 

 Levonorgestrel 
Norgestimato 
Dienogeste 

Gestodeno 
Desogestrel 

Noretisterona 
Linestrenol 

ção 3a ger  2a geração ação 1a ge  

19-nortestoterona 
-OH- 
erona 

17α 
 

Progestina 
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Recomendações para métodos contendo apenas progestagênios 

 Desaconselhar métodos contendo apenas progestogênicos em doença venosa 
tromboembólica atual, sangramento vaginal inexplicado, tumores dependentes de 
progesterona ou insuficiência hepática grave. 

 Usar pílula apenas com progestogênicos continuamente (ou seja, sem pausas). 

 O implante subcutâneo é inserido no braço e pode permanecer por até 3 anos. Em 
mulheres obesas (IMC >25), este prazo é de 2 anos. 

 Os progestagênios injetáveis podem ser administradas por via intramuscular a cada 12 

semanas. 
 

Formas de Apresentação: 

 Injetável mensal: Valerato de estradiol / Etantato de estradiol 

 Injetável trimestral: Acetato de medroxiprogesterona (depósito) 

 Implantes: apenas progesterona 

 Adesivos: progesterona + estrogênio 

 Anel vaginal: Etinilestradiol + progesterona 

A rifampicina e a rifambutina reduzem o efeito dos anticoncepcionais orais! 

 
Contracepção química 

 
O método mais efetivo é o DIU de cobre (DIU TCu 380) que atua inibindo a movimentação 

dos espermatozoides. A efetividade depende da tolerância das pacientes  à  presença  do metal. 
Cerca de 20 % das pacientes apresentarão tolerância maior ou menor ao dispositivo devido à 
reação ao cobre. 

Segundo a OMS, as contraindicações ao uso de DIU de cobre são: presença de cervicite 
ou doença inflamatória pélvica (DIP), gravidez, tuberculose pélvica, alterações anatômicas 
do útero, sangramento uterino anormal, discrasia sanguínea, doenças tromboembólicas e 
Doença de Wilson. 

Há ainda no mercado espermicidas, como o Nonoxinol, em apresentação de geléia, 
supositórios ou esponjas. Devido à baixa efetividade como contraceptivo, geralmente é usado 
como complemento de um método de barreira. 
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Métodos de Barreira 
 

Há diversos métodos contraceptivos de barreira, como os preservativos – masculino e 
feminino – os quais têm a vantagem adicional de prevenirem ISTs. Por serem métodos que 
interferem com a prática sexual, é fundamental, no momento da prescrição o conhecimento 
sobre a motivação e sobre forma segura de uso. 

Menos difundido em nosso meio, o diafragma, também é um método de barreira que, 
quando usado com espermicida, oferece um nível de proteção muito próximo do contraceptivo 
hormonal oral. Como é um método que exige manipulação genital e um razoável conhecimento 
de anatomia feminina, ele exige mais tempo para orientar a paciente quanto ao seu uso. 

 
Métodos naturais 

 
Os métodos naturais são baseados no conhecimento do período fértil da paciente. A 

Tabelinha baseia-se na duração da segunda fase do ciclo menstrual, em torno de 14 dias. 
A fórmula a ser aplicada é diminuir 17 do ciclo de menor duração e 11 do ciclo de maior 
duração. Com isso, tem-se uma janela em que o coito deve ser evitado. Será tão mais efetivo 
quanto mais regular a duração do ciclo menstrual da paciente. 

O segundo método é pela observação do muco cervical que apresenta a característica 
da filância (ou ductilidade). Quanto maior a filância do muco, mais fértil a paciente se encontra. 
Em regra geral, filância menor do que 2 cm significa período não fértil, e filância maior do que 
2 cm sugere proximidade com o período fértil. A melhor maneira de se obter uma informação 
apropriada é por meio do controle do muco por três ciclos, oferecendo uma orientação mais 

personalizada, por haver uma variabilidade individual. 

O terceiro método natural é o coito interrompido, o qual depende de um bom controle do 
parceiro masculino. O casal deve ser orientado a buscar a satisfação da mulher previamente, 
para evitar disfunção sexual, e o homem não deve chegar muito próximo do momento da 
ejaculação antes de retirar o pênis da vagina. 

O quarto método baseia-se no controle térmico da paciente. A temperatura corporal 
da mulher reduz cerca de 0,5°C nas 24 horas antes da ovulação e fica elevada em torno de 
0,5°C da média após a ovulação. Esse método é mais apropriado para se descobrir o período 
fértil e auxilia na concepção. 

A combinação da tabelinha, com o controle do muco e o controle térmico forma o 
chamado método sinto térmico, que aumenta a eficiência, mas exige atenção dos casais. 
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Contracepção definitiva 
 

Casais que não desejam filhos podem pleitear a esterilização de um dos cônjuges. 
Segundo a legislação brasileira, pessoas com 25 anos ou dois filhos vivos, não estando em 
período gestacional, nem nos dois meses seguintes ao parto, são elegíveis para a esterilização. 
A esterilização masculina é mais simples, podendo ser feita ambulatorialmente, e deve ser 

a preferida, se houver consentimento do homem. Como regra geral, o principal problema da 
esterilização, além do risco cirúrgico, é o fator emocional. Assim recomenda-se que seja feita 

com o indivíduo mais estável emocionalmente do casal, a fim de se evitarem arrependimentos 
e disfunções sexuais. 

 
Contracepção de emergência 

 
A contracepção de emergência é utilizada após uma relação desprotegida, podendo 

ser feita por meio de uma dose alta de progesterona, ou mesmo pela inserção de um DIU. 
Como é um método pós-coital, há um risco maior de falhas e de efeitos colaterais previsíveis 
da dose elevada de hormônios. 

É importante orientar e acolher as escolhas das pacientes. Todos os pacientes devem 
ser orientados quanto ao índice de falha dos métodos ofertados. O índice de Pearl é a forma 
de avaliar eficácia do método contraceptivo e quanto menor esse índice, mais eficaz é o 
método adotado. 

 
Contracepção pós-parto 

 
A contracepção no pós-parto pode ser feita com a inserção do DIU nas primeiras 48h 

após o parto ou após 28 dias do parto. O uso de progestsagênio injetáveis pode ocorrer a 
qualquer momento do pós-parto, se não estiver amamentando. (C) As pílulas combinadas 
devem ser evitadas nas primeiras 3 semanas pós-parto em mulheres amamentando pelo 
risco de trombose. (C) 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



12 

 

 

 
 
 

Quadro: Principais orientações quanto a métodos contraceptivos 
 
 

A mulher deve saber que: 

 Preservativos, masculinos e femininos, além de métodos contraceptivos, são 
úteis na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, em especial vírus da 
imunodeficiência humana e sífilis, e podem ser utilizados a qualquer momento após 
o parto 

 O uso de contraceptivos à base de progestagênio não afeta a amamentação (B) 
nem o crescimento infantil (A) 

 As evidências são insuficientes para demonstrar se o uso de contraceptivos com 
hormônios combinados afeta a amamentação (C) 

 O método da amenorreia da lactação tem efetividade maior do que 98% para prevenir 
nova gestação se utilizada nos primeiros 6 meses após o parto, em amamentação 
exclusiva e por livre demanda, enquanto estiver em amenorreia (B) 

 A efetividade do método da amenorreia da lactação diminui em caso de diminuição 
da frequência das mamadas (não amamentação à noite, alimentação suplementar, 

uso de bicos ou chupetas), retorno da menstruação ou após 6 meses do parto (C) 

 Não é necessário iniciar métodos contraceptivos até 21 dias após o parto (C) 

 Ao iniciar método contraceptivo após esse período, a mulher deve assegurar-se 
de que não esteja grávida, devendo evitar relações sexuais ou usar contracepção 
adicional até 7 dias após o início da progestagênio oral, a menos que esteja fazendo 
uso adequado do método amenorreia da lactação (C) 

 Contraceptivos hormonais combinados não devem ser iniciados antes de 21 dias 
após o parto devido ao aumento do risco de trombose (C) 

 Se não estiver amamentando e não houver outras contraindicações, pode iniciar o 
uso de contraceptivos hormonais combinados após 30 dias (B) 

 Se amamentando, deve evitar contraceptivos hormonais combinados nas primeiras 
6 semanas após o parto, até que as evidências indiquem sua segurança nesse 
período (C) 

 Se estiver amamentando, deve iniciar o uso de progestagênio injetável após21 dias 
do puerpério, a não ser que o risco de engravidar seja grande. Sangramento 
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Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.133 

 

Tabela: Tabela de eficiência dos métodos contraceptivos 
 

Contraceptivo Uso consistente e correto Uso típico e rotineiro 

Nenhum 85 85 

Oral combinado 0,3 8 

Oral de progesterona 0,3 10 

Injetável combinado 0,5 3 

Injetável de progesterona 0,2 3 

Implante de progesterona 0,05 0,05 

Anel vaginal combinado 0,3 9 

Adesivo cutâneo combinado 0,3 9 

DIU de cobre 0,6 0,8 

DIU de progesterona 0,2 0,2 

Preservativo masculino 2 15 

Preservativo feminino 10 21 

Espermicidas 18 28 

Diafragma 6 12 

Capuz cervical 9 40 

Tabelinha 9 25 

Coito interrompido 4 27 
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Contraceptivo Uso consistente e correto Uso típico e rotineiro 

Muco cervical 4 14 

Laqueadura tubária 0,5 0,5 

Vasectomia 0,1 0,15 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.129 

 
 

Queixas relacionadas à sexualidade 

Transtornos ou condições relacionadas à sexualidade são frequentes na população. 
Muitas vezes, o médico precisa perguntar diretamente sobre essas possíveis queixas, uma 
vez que elas podem ser omitidas pelo paciente por medo de julgamentos ou vergonha. As 
queixas sexuais têm etiologia complexa relacionada a aspectos biológicos, psicológicos e/ 
ou relacionais e, ainda, pode ser efeitos colaterais de medicamentos. 

Educação em saúde sobre sexualidade, bem como, o estímulo ao diálogo entre 
parceiros sexuais devem ser realizadas pelo médico de família. 

É papel dos profissionais de saúde o apoio ao reconhecimento das “identidades trans”, 
evitando medicalização desnecessária e discriminação social. 

Fantasias sexuais 

 

 

 
 

Período 
refratário no 

homem 

 
 
 

EXCITAÇÃO 

Tumescência e 
ereção peniana 
Vasocongestão 

pélvica 
Lubrificação e 

expansão vaginal 
 
 
 
 
 

Satisfação 
Ejaculação masculina 

Contração rítmica da vagina e períneo 
 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.98 

 
 

ORGASMO 

REPOUSO 

DESEJO 
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Anamnese 
 

Na anamnese determina-se o momento do aparecimento do problema,  sua duração, 
fatores de melhora e piora, e fases do ciclo sexual que estão comprometidas. É 
importante saber se a presença dos sintomas pode ser relacionada com contextos ou 
parceiros específicos, ou seja, se persiste com todos os parceiros ao longo do tempo ou se 
estão relacionadas com práticas masturbação, sexo anal ou oral, posições etc. Abordam- 
se a presença de fantasias, qualidade da relação com o(a) parceira(o), reconhecimento 
dos desejos (relação com a atração física,  envolvimento  emocional,  admiração  pela outra 
pessoa), mudanças recentes na rotina (nascimento de filho, mudança no trabalho), 
antecedentes pessoais e medicações em uso. 

Uma abordagem centrada na pessoa considera as explicações do paciente acerca do 
problema e de suas expectativas em relação ao tratamento. Quando necessário, convoca- 
se o(a) perceiro(a) para uma avaliação mais detalhada, pois a pessoa pode se queixar de 
anorgasmia, mas a causa do problema pode ser a ejaculação precoce do parceiro. 

Tabela: Problemas da resposta sexual, de acordo com o DSM-5 
 
 

Problema Descrição e fase do ciclo da 
resposta sexual acometida 

Desejo sexual hipoativo 
masculino 

Ausência ou redução de interesse pela atividade sexual 

Transtorno do desejo/excitação 
feminino 

Ausência ou redução de interesse ou da excitação 
sexual. Não decorre da dispareunia 

Disfunção erétil Redução acentuada da rigidez peniana, ou dificuldade 
para obter ou manter ereção até o fim do ato sexual, 
não é explicado pelo desejo sexual hipoativo masculino 

Dispareunia (dor genitopélvica) 
de penetração 

Dor vulvovaginal intensa durante a penetração, medo 
ou ansiedade antecipatória, e tensão ou contração 
acentuada dos músculos do assoalho pélvico 
(vaginismo) 

Transtorno do orgasmo feminino Ausência, retardo, redução da intensidade ou 
frequência do orgasmo. O desejo sexual está 
preservado e deve haver estimulação adequada 
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Problema Descrição e fase do ciclo da 
resposta sexual acometida 

Ejaculação precoce Ejaculação aproximadamente após 1 minuto depois 
da penetração, ou antes do momento desejado pelo 
indivíduo 

Ejaculação retardada Retardo, ausência ou baixa frequência da ejaculação na 
maioria das relações. O desejo sexual está preservado 
e há estimulação adequada 

 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.98 

 

 
Exame Físico 

 
É importante avaliar os aspectos físicos e psíquicos que possam explicar a etiologia 

ou que sejam fatores de piora. Realiza-se a medida da pressão arterial, sinais de deficiência 
androgênica (ginecomastia, perda de pelos corporais, sarcopenia ou alteraçoes de humor) 

e deficiência estrogênica (alteraçoes menstruais, secura vaginal, fogachos, sarcopenia). 
Infecções sexualmente transmissíveis podem causar dor ou desconforto nas relações 

sexuais (uretrites, corrimentos vaginais, proctites). Outras causas como a vaginite atrófica, 
a dermatite química, a fimose e as alterações da haste peniana podem estar envolvidas na 
origem das queixas. 

 
Exames Complementares 

 
As dosagens hormonais podem ser solicitadas de acordo com a anamnese e exame 

físico. Entretanto, a solicitação de testosterona só é recomendada se houver outros sinais e 
sintomas de hipogonadismo. O rastreamento para doenças cardiovasculares está indicado, 
sobretudo na disfunção erétil, pois pode ser o primeiro sintoma da doença. Na presença de 
ISTs, são oferecidas sorologias para hepatite B, sífilis e vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), e oferecidas consultas para parceiro (as) sexuais. A transmissão sexual da hepatite C 
é questionável. 
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Tabela: Exames complementares a serem solicitados 
 

Situação identificada Primeiros exames Considerar Ao considerar 
referenciamento 

Desejo hipoativo 10,16 

Transtorno do orgasmo 
feminino 18 

Ejaculação retardada 
7,19 

• Glicemia 
• Perfil lipídico 
• Hemograma 
• Testosterona 

(homens cis) 
• Estradiol (mulheres cis) 
• Globulina carreadora de 

hormônios sexuais 
• Tireotrofina 
• Prolactina 
• Hormônio folículo- 

estimulante/hormônio 
luteinizante 

Desidroepiandroste- 
rona 
Creatinina 
Testosterona (mulhe- 
res cis) 

 

Disfunção erétil 13,20 Glicemia 
Perfil lipídico 

• Hemoglobina glicada 
• Testosterona 
• Hormônio folículo- 

estimulante/ 
hormônio luteinizante 

• Tireotrofina 
• Prolactina 
• Creatinina 
• Hemograma 
• Antígeno prostático 

específico 1 

Ultrassonografia Do- 
ppler peniana (nos 
casos de trauma 
ou planejamento de 
inserção de haste 
peniana) 
Angiografia pélvica/ 
peniana (se houver 
proposta de cirurgia 
de revasculariza- 
ção) 

Dispareunia (dor 
genitopélvica de 
penetração) 

De acordo com alterações do exame físico em busca de causas secun- 
dárias 

Ejaculação precoce Tireotrofina 21 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.98 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



18 

 

 

 
 
 

Tratamento 
 

 Diminuição do desejo sexual: o primeiro passo é definir se é um transtorno primário, 
descartando assim causas secundárias como dispareunia, ejaculação primária, conflitos 
de orientação sexual, depressão e hipogonadismo. Situações de violência devem ser 
também investigadas. Deve-se orientar sobre o ciclo de resposta sexual, conversas sobre 
o relacionamento, a autoimagem e o conhecimento do próprio corpo. Encaminhar para 
a psicologia é importante, assim como estimular a prática de atividade física e orientar 
dieta saudável. A bupropiona pode aumentar o desejo sexual, mesmo na ausência de 
depressão e, pode ser associada aos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação 
da serotonina, caso a diminuição do desejo seja em decorrência desse medicamento. 
Adesivos de testosterona são indicados para homens com sinais clínicos de deficiência 
de testosterona comprovada por dosagem sérica. Estrogênios para mulheres na pré- 
menopausa está contraindicado e a reposição hormonal na pós-menopausa deve ser 
iniciada se houver diminuição da libido associada a outros sintomas do climatério ou 
fogachos. Inibidores da fosfodiesterase (sildenafil, tadalafila) podem ser indicados para 
homens e mulheres em uso de ISRS ou diabetes. 

 Dor genitopélvica à penetração: é importate avaliar o casal em conjunto. Orienta-se sobre 

a melhora das preliminares, a importância do toque, do carinho, do diálogo entre o casal. 
Violência psíquica, física ou sexual deve ser investigada e, se presente, notificada. Alguns 
cuidados podem reduzir a dor na penetração: uso de lubrificantes, redução de fatores de 
estresse, busca por novas práticas eróticas ou sexuais que não causem dor. Técnicas de 
relaxamento, fisioterapia e yoga também podem ser recomendados. 

 Disfunção erétil: frequentemente associada a doenças cardiovasculares. Deve-se 
estimular as mudanças de hábitos (cessação do tabagismo, etilismo, aumentar a prática 
de atividade física) com impactos significativos. Não deve ser prescrito testosterona para 
pessoas com níveis normais desse hormônio. O tratamento de primeira escolha são os 
inibidores de fosfodiesterase-5 (sildelnafila, vardenafila e a tadalafila). 
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Tabela. Inibidores da fosfodiesterase 
 

Medicamento Posologia 
(dose mínima e máxima) 

Dosagens 
comercializadas 

Duração do 
efeito 

 
Sildenafila 

25-100 mg uma vez ao dia, quando 
necessário, 1 hora antes da 
atividade sexual. 

 
25, 50 e 100 mg 

 
12 h 

 
 
Tadalafila 

5-20 mg, uma vez ao dia, quando 
necessário, 45 minutos antes da 
atividade sexual; ou 2,5 a 5 mg uma 
vez ao dia em uso contínuo. 

 
 

5 e 20 mg 

 
 

24-36 h 

 
Vardenafila 

5-20 mg uma vez ao dia, quando 
necessário, 45 minutos antes da 
atividade sexual. 

 
5, 10 e 20 mg 

 
12 h 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.98 

 
Se houver falha terapêutica, pode-se utilizar a alprostadil intrauretral. A pessoa aplica 

um gel no meato uretral 30 minutos antes da relação. Cada pump de gel tem 100mcg. Na 
ausência de resposta, o encaminhamento deve ser solicitado. 

 Ejaculação  precoce:  abordagem  comportamental:  stop-start  (orienta-se  a  pessoa 
a se masturbar até perceber a sensação próxima a ejacular e então se interrompe 
a masturbação. Repete-se de 3 a 5x até a  ejaculação)  e  a  squeeze  (comrimir a glande 
quando estiver próximo à ejaculação, a fim de reduzir a ereção.O tratamento 
farmacológico consiste no uso de antidepressivos ou tricíclicos em doses menores. A 
dapoxetina é a preferível por ter meia vida mais curta. Os anestésico tópicos são uma 
alternativa aos antidepressivos. 

 
 

Transtornos da preferência sexual (Parafilia) 
 

A condição geral a ser observada quando se avalia o comportamento sexual de um 
indivíduo é se causa dano a si, à(o) parceiro ou a terceiros (sociedade). 

A identificação de parafilias é feita pela investigação de presença de fantasias, desejos 
sexuais ou comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes, relacionados 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



20 

 

 

 
 
 

com objetos não humanos, adultos, crianças ou cadáveres. Deve se considerar o tempo de 
duração (se > 6meses), sofrimento envolvido e prejuízos na vida do indivíduo. 

Profissionais de saúde devem reconhecer essas situações e acolher essas pessoas 
sem julgamento moral. O sigilo médico deve ser sempre preservado, exceto se houver riscos 
futuros a terceiros. A obrigação legal de comunicar às autoridades sobre o abuso infantil 
refere-se ao profissional que atende a criança, não ao que atende a pessoa com transtorno 
pedofílico, embora muitas vezes o médico da família é responsável pelo atendimento de 
ambos. 

Tratamento 
Objetivos do tratamento de parafilias: 1) controlar fantasias e comportamentos 

parafílicos para evitar recidivas; 2) controlar a urgência sexual do ato parafílico; 3) reduzir o 
nível de sofrimento do parafílico. 

O tratamento é, em geral, a associação de psicoterapia cognitiva-comportamental e 
medicamentos como ISRS ou neurolépticos. 

 
 

Transformações corporais na transexualidade 
 

Transgeneridade é adotada pela literatura internacional para referir-se ao que no Brasil 
se convencionou chamar-se “transexualidade”, que sugere patologia. São pessoas que não se 
identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento e correspondem a 0,5 a 1.2% da 
população. No Brasil são reconhecidas como travestis, mulheres transexuais, homens trans, 
pessoas não binárias e com outra variabilidade de gênero. É parte da diversidade sexual e 
não deve ser considerada como transtorno mental. 

 
Transformações sexuais 

 
Embora nem todas as pessoas transexuais sintam necessidades de realizar 

modificações corporais, muitas buscam apresentar uma expressão de gênero que lhe traga 
conforto e possibilite reconhecimento social de sua identidade. É frequente submeterem 
à automedicação e à realização de procedimentos inseguros (como injeção de silicone 
industrial ou aplicação de hormônios de procedência duvidosa). 
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O processo de transformação sexual em transexuais no SUS possibilita que cirurgias 
podem ser realizadas a partir de 21 anos de idade, após o acompanhamento multiprofissional 
por no mínimo 2 anos. São contempladas as cirurgias de próteses mamárias, redesignação 
genital com construção de neovulva e neovagina, mamoplastia masculinizadora, histerectomia 
com anexectomia e redução da cartilagem tireoidea. O Conselho Federal de Medicina 
(CFM) estabelece que a cirurgia de neoplastia e vaginectomia só podem ser realizadas em 
âmbito experimental, portanto ainda não está disponível na rede de saúde do Brasil. Os serviços 
que oferecem cirurgias transexualizadoras pelo SUS ainda são escassos e não há protocolo 
único. É comum cirurgiões solicitarem às unidades de saúde relatórios médicos sobre a 
estabilidade clínica e de saúde mental da pessoa, como pré-requisito para realizar 
procedimentos cirúrgicos. 

 
Hormonização transexualizadora 

 
Refere-se ao uso de estrogênio, testosterona ou fámacos antiandrogênicos para 

desenvolver caracteres sexuais secundários. No Brasil, pode ser iniciado a partir de 18 
anos. Após a retirada de gônadas, a reposição hormonal  está indicada para manutenção da 
massa óssea. Algumas transformações obtidas são permanentes. Por isso, os serviços fazem 
uso de termos de compromisso ou consentimento informado. A infertilidade deve ser 
especialmente discutida para que a pessoa possa considerar congelamento de material 
genético. 

A eficácia da harmonização deve ser aferida em relação às transformações 
corporais desejadas, objetivando a menor dose para obtê-las. Os níveis séricos hormonais 
devem estar sempre abaixo dos valores suprafisiológicos. Nas terapias masculinizantes, 
a testosterona pode ser aferida no dia anterior à próxima dose (seu valor mínimo) ou 
entre as doses (valor máximo) e deve estar na faixa normal dos valores de referência para 
homens cisgêneros. Nas terapias feminilizantes, o nível sérico máximo de testosterona 
a ser atingido deve ser inferior ao limite máximo esperado para mulheres cisgêneras, 
situação na qual os níveis de estradiol devem estar dentro dos valores esperados para a 
menopausa, para proteção óssea. 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



22 

 

 

 
 
 

Tabela. Medicamentos para hormonização transexualizadora 
 

Hormônio ou medicamentos Efeitos esperados 

Estrogênio 
Estradiol oral (1-4 mg, VO, ao dia) 
Estradiol transdérmico (100-200 mcg 2 x por 
semana) 
Valerato de estradiol injetável (manipulado a 
10 mg/mL, IM, 1 mL a cada 1 ou 2 semanas) 

Desenvolvimento das glândulas mamárias 
Redistribuição de gordura corporal com 
aumento do volume do quadril 
Maior risco de tromboembolia 

Antiandrogênios 
Espironolactona (50-200 mg, VO, ao dia) 

Progesteronas antiandrogênicas 
Ciproterona (25-100 mg, VO, ao dia) 
Medroxiprogesterona (2,5-10 mg, VO, ao dia) 

Ginecomastia 
Diminuição de pilificação e oleosidade da pele 
Redução de musculatura e força 
Redução do tamanho dos testículos 
Diminuição de libido, ereções, produção de 
esperma, ejaculações e orgasmos 
Alterações de humor 

Testosterona 
Cipionato de testosterona (200 mg, IM, a cada 
2 a 4 semanas) 
Decanoato + Femprionato + Propionato + Isoca- 
proato de testosterona (250 mg, IM, a cada 
3-4 semanas) 
Gel de testosterona a 1% ou 5% (2,5 g a 10 g da 
formulação a 1% ao dia, via tópica axilar 
ou inguinal) 

Crescimento de pelo facial e corporal 
Crescimento de cartilagem tireoide e tonalidade 
mais grave da voz 
Aumento da força e da massa muscular 
Redistribuição de gordura corporal 
Hipertrofia do clitóris e atrofia vaginal 
Cessação da menstruação 
Alopecia androgênica 
Acne 
Irritabilidade 
Alteração na libido 
Infertilidade temporária 

VO, via oral; IM, intramuscular 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.98 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



23 

 

 

 
 
 

Violência Doméstica 
 

A violência doméstica não é um evento natural, nem acidental, tem como características 
ser um ato intencional e de uso instrumental do poder em relações hierárquicas. É determinada 
por fatores relacionados à estrutura social, às instituições e aos serviços, às famílias e às 
comunidades e por fatores relacionados ao comportamento e aos valores dos indivíduos, 
dimensões que são interligadas e historicamente determinadas. A violência pode ser evitada, 
e seus riscos podem ser diminuídos se for adequadamente abordada e trabalhada. 

Violência doméstica não é algo banal, possui altíssima prevalência, atinge todas as 
camadas sociais e tem diversas repercussões importantes na saúde física e mental de 
crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiências físicas e mentais. Pessoas que vivem 
ou viveram em situações de violência doméstica têm mais problemas de saúde e utilizam 
mais frequentemente os serviços sociais de saúde. Infelizmente ainda é pouco detectado 
nos serviços de saúde, o que traz diversas dificuldades no manejo desses paciente. Os 
problemas de saúde são percebidos de forma incompleta e as propostas terapêuticas 
tornam-se ineficazes e por vezes reforçadoras do uso repetitivo e inadequado dos serviços 
de saúde, gerando custos, riscos e frustrações. Além disso, a invisibilidade contribui para a 
banalização e perpetuação da violência. 

É um problema complexo e necessita de ação intersetorial, multiprofissional e 
interdisciplinar. É preciso visibilidade e ações de todos os setores da sociedade, incluindo 
médicos de família e comunidade, no sentido da compreensão da importância da garantia 
dos direitos humanos e da ética nas relações interpessoais. Uma postura atenta e acolhedora 
para violência doméstica, que evite o julgamento e a vitimização é fundamental para o 
cuidado à saúde das pessoas, das famílias e das comunidades. Uma ação efetiva nesses casos 
inclui o conhecimento e a coordenação do cuidado dentro da rede intersetorial de serviços 
específicos para a violência e a mobilização do aparato legal existente. 

Algumas pesquisas relatadas servem como instrumento de medida. Perguntas sobre 
atos concretos, sem utilizar a palavra violência na pergunta, para evitar interpretações 
subjetivas podem auxiliar o reconhecimento em contextos de serviços de saúde. 

A violência entre parceiros íntimos tem também diversas consequências para a saúde 
das crianças que testemunham as agressões, como depressão, ansiedade, enurese noturna 
e transtornos comportamentais. Também é importante notar que a violência afeta a capacidade 
das mulheres de cuidado sobre si e sobre os outros (criança e idosos). Mulheres que sofrem 
violência por parceiro íntimo apresentam menor cobertura de imunização, maior 
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prevalência de diarreia e de mortalidade infantil entre seus filhos comparadas com mulheres 
que não vivem ou não viveram violência doméstica. 

 
Tabela. Violência por parceiro íntimo – perguntas da OMS – Multi- country study on 
women’s health and domestic violence 

 
Violência psicológica 

 Insultou-a ou fez você sentir-se mal a respeito de si mesma? 

 Depreciou ou humilhou você diante de outras pessoas? 

 Fez coisas para assustá-la ou intimidá-la de propósito? 

 Ameaçou machucá-la ou machucar alguém de quem você gosta? 

Violência física 

 Deu-lhe um tapa ou jogou algo em você que poderia machucá-la? 

 Empurrou-a ou deu-lhe um tranco ou chacoalhão? 

 Machucou-a com um soco ou com algum objeto? 

 Deu-lhe um chute, arrastou ou surrou você? 

 Estrangulou ou queimou você de propósito? 

 Ameaçou usar ou realmente usou arma de fogo, faca ou outro tipo de arma contra você? 

Violência sexual 

 Forçou-a fisicamente a manter relações sexuais quando você não queria? 

 Você teve relação sexual, porque estava com medo do que ele pudesse fazer? 

 Forçou-a a uma prática sexual degradante e humilhante? 

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.129 
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Tabela. Violência contra mulher por parceiro íntimo 
 

Uso excessivo de serviços (mais cirurgias, consultas médicas, internações, consulta de saúde 
mental) baixa visibilidade dos casos / baixa resolubilidade / alto custo para os serviços 

Física Sexuais e reprodutivas Saúde mental Crianças que 
presenciam a violência 

Contusões e edemas Distúrbio ginecológico Abuso de álcool e 
drogas 
Depressão e ansiedade 
Transtornos alimen- 
tares e distúrbios do 
sono 
Sentimentos de vergo- 
nha e culpa 
Fobias e síndrome do 
pânico 
Baixa autoestima 
TEPT 
Distúrbios psicosso- 
máticos 
Tabagismo 

Ansiedade 
Síndrome de dor 
crônica 
Invalidez 
Fibromialgia 

Infertilidade 
DIP 
Complicações da 
gravidez 

Depressão 
Baixo rendimento 
escolar 
Baixa autoestima 

Fraturas Abordo espontâneo Pesadelos 
Distúrbios gastrintes- 
tinais 

Disfunção sexual 
IST 

Desobediência 
Queixas físicas 

SII HIV / Aids Enurese noturna 
Lacerações e escoria- 
ções 
Dano ocular 

Abortamento inseguro 
Gravidez indesejada 

 

Funcionamento físico 
reduzido 

  

Fonte: Tratado de Medicina de família e Comunidade: Princípios, Práticas e Formação. ARTMED, 2019, 
cap.82 

 
Os médicos de família e comunidade e as equipes de saúde da família estão em uma 

posição privilegiada para detecção dos casos de violência doméstica, já que acompanham 
as pessoas e seus familiares ao longo do tempo, realizam visitas domiciliares e tratam muitos 
dos problemas de saúde associados à violência doméstica. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) determina, desde 1990, que todos os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra crianças ou adolescentes devem ser obrigatoriamente comunicados 
ao Conselho Tutelar da localidade, sem prejuízo de outras providências legais. A 
inobservância dessa regra por médicos, professores ou responsável por estabelecimento de 
saúde implica multa de 3 a 20 salários de referência. 

A notificação de violência doméstica, sexual ou outras formas de violência à vigilância 
epidemiológica é compulsória no caso de violência contra criança, adolescente, mulher ou 
pessoa idosa. A Lei Maria da Penha, desde 2006, estabelece pena privativa de liberdade para 
agressor que seja parceiro íntimo da vítima em determinadas situações, medidas protetivas 
para mulheres e necessidade de uma rede intersetorial de cuidado 
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para a redução da violência, incluindo o encaminhamento dos agressores para medidas  
reeducativas e reabilitadoras. 

 

Vulnerabilidades, interseccionalidades e estresse de minorias 
 

Raça, etnia, classe, gênero e orientação sexual, estão construídas para hierarquizar e classificar 

socialmente e historicamente as desigualdades no contexto histórico e essa interseccionalidade 

social tem interação no processo de saúde e adoecimento com uma perspectiva plural e crítica 

sobre as inter-relações dinâmicas. 

 O conceito de vulnerabilidades, que inclui as dimensões individual, programática 

e social, começa a ser utilizado na saúde na década de 1980 com o avanço da 

epidemia de HIV e a necessidade de reconhecer e atuar nos fatores que 

influenciavam no processo de saúde e adoecimento da população e de grupos 

específicos. 

 Não é possível diferenciar o que é biológico e social. O meio social interage de forma 

contínua, aplicando significados a como se compreende o que é biológico. 

 Desigualdade é quando se aplica à diversidade marcadores de diferença que promovem 

hierarquização e opressão. 

 Ao compreender o sujeito em sua integralidade, a perspectiva interseccional permite 

identificar as especificidades de grupos que vivenciam múltiplas formas de opressão 

simultaneamente. 

 A subjetividade de pessoas LGBTQIA+ negras no Brasil é construída dentro de uma 

lógica social que hipersexualiza, objetifica e violenta corpos negros, promovendo a ideia 

de sub-humanidade e inferioridade. O racismo é reforçado e atualizado por processos 

de marginalização econômica, genocídio e encarceramento em massa. 

 A população indígena foi historicamente marginalizada pelo processo de colonização, 

teve sua sexualidade estigmatizada e criminalizada, sofrendo um processo de genocídio 
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e epistemicídio. A abordagem da saúde das pessoas indígenas LGBTQIA+ deve ser 

considerada nesse contexto.”  

 

Vulnerabilidade 
 

Esse termo é usado para avaliar como as interações sociais e culturais agem individualmente 

na construção de fragilidades e perigos. Um exemplo disso, na década de 1980 foi a estigmatização, 

culpabilização e isolamento de gays, travestis, profissionais do sexo e usuários de drogas 

considerados grupos com comportamento de risco para HIV/Aids nessa época. 

Importante ressaltar que ainda hoje, os piores indicadores de saúde relacionados com 

HIV/AIDS estão entre a população negra, pobre, o que revela também outros fatores de 

vulnerabilidade tais como racismo e exclusão econômica. 

Segue abaixo uma com a proposta de sistematização em três dimensões dos fenômenos de 

vulnerabilidade no campo da saúde: 

 

Tabela. Dimensões de Vulnerabilidade 

Dimensão 

Individual 

Coloca em destaque o viés comportamental e racional de tomada de 

condutas e decisões, baseados na possibilidade de receber e acessar 

informações, bem como na construção de relações intersubjetivas 

Dimensão Social Coloca em destaque os aspectos sociais que delimitam e desenham os 

diferentes contextos vigentes. São exemplos as relações econômicas, de 

gênero, de sexualidade, étnico/raciais, de capacidade, de lugar de 

moradia/origem, entre outras 

Dimensão 

institucional ou 

programática 

Coloca em destaque o papel dos serviços de saúde, considerando 

políticas formuladas a partir da interatuação com outras instituições, 

como a educação, a justiça, a segurança pública e os centros de produção 

cultural 

Fonte: BORRET; OLIVEIRA; AMORIM, BANIWA (2021) 

Levando em consideração os princípios do SUS e as condições de saúde das pessoas 
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LGBTQIA+ (LGBTIfobia internalizada) em referência à equidade, há de se abordar e oferecer 

cuidado de maneiras diferentes para essas populações, considerando ainda seu contexto social. 

 

Códigos Culturais, Etnocentrismo e Colonialidade 
 

A ciência não é neutra e pode interagir política-social e economicamente, pode ser utilizada 

como ferramenta para produzir e manter as desigualdades. 

A colonização iniciada no século XV pelos europeus, produziu uma lógica de inferiorização de 

africanos, americanos e asiáticos considerados exóticos, selvagens e ou em um plano abaixo na 

evolução humana. 

Assim o capitalismo branco patriarcal, cis, hetero, reproduz a tripla dimensão que se articula e 

retroalimenta o poder, o saber e o ser das estruturas sociais possibilitando a continuidade das 

formas de dominação. 

Com o advento do movimento iluminista do século XVII, o europeu, de forma homogênea 

estabeleceu como objeto de estudo como norma o homem cis, branco, hetero, urbano, burguês e 

cristão. A tríade sexo biológico, identidade de gênero e heterossexualidade compulsória estabelece 

esse processo de colonização do saber e do ser. 

 

Interseccionalidade 

 

O termo explica como esses saberes de dominação se articulam com as formas de 

marginalização para os grupos não hegemônicos impondo todo tipo de discriminação. Sustentam 

sobre as matrizes de dominação de gênero, raça, classe e sexualidade um sistema de subordinação 

capitalista/colonialista que reproduzem para as mulheres racializadas e pobres a imagem de controle 

de toda sua construção subjetiva, não legitimando socialmente as mulheres negras e reforçam que 

mulheres negras trans, lésbicas ou bissexuais têm uma existência não legitimada socialmente. (o 

mesmo para homens negros gays). 

Lugar de Fala 
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Oferecer espaço para que as pessoas LGBTQIA + possam se expressar a exercer seu 

protagonismo integral estimulando a reflexão crítica sobre as desigualdades sociais parece ser a 

proposta do cuidado integral e promovendo a equidade social (o mesmo para a população negra e 

indígena). 

 

Estresse de Minorias 
 

As minorias sobre o estresse social são impactadas na construção do autocuidado e as 

expectativas de ações discriminatórias por parte de profissionais de saúde apresentam um desafio 

na decisão sobre a revelação da identidade de gênero e sexual da pessoa  

LGBTQIA+ 

 
Racismo em foco 
 

A raça tem o poder gerador de diferenças e desigualdades nos serviços de saúde onde esses 

têm grande dificuldade de reconhecer a magnitude desse problema (pessoas pretas e pardas 

correspondem a 67% dos usuários do SUS e 55,8% da população brasileira. “O racismo institucional 

é “a falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas 

por causa de sua cor, cultura ou origem étnica”, e ocorre inclusive no setor da saúde, como 

demonstrado pela pesquisa “Experiências desiguais ao nascer, viver, adoecer e morrer: tópicos em 

saúde da população negra no Brasil” 

Tabela. Racismo 

Racismo 

internalizado 

A rejeição e o auto-ódio pela reprodução da percepção da raça negra 

como inferior, fora do padrão estético e intelectualmente ou 

culturalmente aquém da raça branca 

Racismo 

interpessoal 

Ação direta, intencional ou não, de discriminação e preconceito com o 

outro, por considerá-lo racialmente inferior. A omissão de ação diante 
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de situação de racismo também é lida como racismo interpessoal 

Racismo 

institucional 

Reprodução do racismo na política institucional e na oferta de serviços 

 

Fonte: BORRET; OLIVEIRA; AMORIM, BANIWA (2021) 

 
Desigualdades de classe em foco 
 

A associação entre pessoas negras e pessoas pobres é comum de ser feita no Brasil. “De 

fato, a população negra brasileira representa maioria absoluta (75,2%) entre a parcela mais pobre 

do país e apenas 27,7% entre a parcela mais rica, de acordo com o IBGE em pesquisa realizada em 

2018.” A população negra lidera as estatísticas de desemprego e subemprego no Brasil. 

Para manter os privilégios de uma minoria opera-se com a estratégia da naturalização e 

criminalização da pobreza. A classe de privilegiados ainda mantém o controle da comunicação e da 

máquina político administrativa do governo brasileiro.  

 

Gênero em foco 

 

Um conjunto de papéis, crenças, atributos e atitudes são atribuídos ao gênero, que terminam 

o que significa ser homem ou ser mulher e seus respectivos campos de atuação. Esses mantêm as 

desigualdades ao subjugar o gênero feminino às suas características sociais, podem provocar 

sofrimento, adoecimento, morte acentuando outras iniquidades sociais. A prática comum entre 

homens cis gays de micro agressão e preterimento em relação aos “gays afeminados”, é chamada o 

efeminofobia ou sissyfobia. A valorização de um padrão de corpo hiper masculinizado é valorizada 

pela cultura gay, e a intensa prática sexual pelos homens cis gays, invisibiliza o exercício da 

sexualidade das mulheres cis lésbicas. 

 
Perspectiva interseccional 
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Mulheres negras e indígenas vivem de maneira interseccional o machismo e o racismo como 

matrizes de opressão, que podem interagir com outros marcadores sociais de diferença, como 

classe, geração, capacidade física ou orientação sexual. A ideia atribuída ao gênero feminino de 

fragilidade e domesticação, não é uma construção social que pode ser universalizada. Enquanto tal 

vivência denuncia historicamente a experiência de mulheres brancas ocidentais de classes 

econômicas privilegiadas, não dialoga com a vivência de mulheres racializadas como negras ou 

indígenas que tiveram seus corpos condicionados ao trabalho doméstico externo e nas lavouras e 

ainda vivenciaram sistemáticos processos de violação sexual. 

 

Perspectiva interseccional e população LGBTQIA+ 

 

Faz-se essencial que ao produzir estudos sobre a população LGBTQIA+ que:  

 cuidar para que as vivências e experiências de uma minoria dessas pessoas economicamente 

privilegiadas não sejam generalizadas  

 o silenciamento dos pobres, periféricos, mulheres e negras, contribui para que a experiencia 

de homens homossesuais brancos, cis, ricos, seja vista e tomada como padrão 

O próprio movimento ao reconhecer o protagonismo gay, tem buscado visibilizar as outras 

existências marginalizadas. 

 

Abordagem do profissional das questões de classe, raça e gênero 

entre os LGBTQIA+ 

 

A abordagem deve ser centrada no método clínico centrado na pessoa e deve levar em 

consideração:  

 a produção do conhecimento e do cuidado em saúde não se sintam no campo da suposta 

neutralidade científica 
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 torna-se essencial reconhecer os profissionais de saúde enquanto sujeitos sociais e, portanto, 

reprodutores da lógica não hegemônica 

 é desafiador abordar a diversidade de gênero, raça, classe e sexualidade para um cuidador 

em saúde 

 Os profissionais de saúde evitam abordar a orientação sexual pelo desconforto que tal 

discussão de sexualidade traz como tabu em torno dos atendimentos de saúde 

 racismo é uma queixa rara apresentada pela população negra  

 Os profissionais de saúde devem promover a visibilidade das questões raciais, de gênero, de 

sexualidade e de classe 

 
 

Povos Indígenas 

 

Segundo o censo demográfico de 2010, somam mais de 305 povos diferentes, com mais de 

274 línguas faladas, dos quais 114 povos são considerados isolados. 

Povos “parentes” visam uma aliança contra o genocídio epistemicidio (Genocídio é qualquer 

ato com a intenção de destruir, no todo ou parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso por 

meio de assassinatos, dano grave à integridade física ou mental, submissão a condições de existência 

que causem destruição física total ou parcial, impedimento de nascimentos no seio do grupo e 

transferência forçada de crianças e adolescentes para outro grupo social.) 

Houve uma perda de 95 a 95% da população indígena no Brasil. São 89,9 mil indígenas no 

censo de 2010, 63,8% em área rural e o restante em área urbana. 

Altos índices de mortalidade infantil, desnutrição, doenças infecto contagiosas, crônicas, 

suicídio, abuso de álcool e outras substâncias. A negligência do Estado e de profissionais de saúde 

em relação ao acesso à saúde pública é regra para essas comunidades. 

As práticas sexuais indígenas foram associadas pelo colonizador como pecado, vício, 

patologia ou outros estigmas. Os colonizadores tentaram impor a religião, a filosofia, a ciência a 

moral estruturada na sociedade europeia. 

Há dois tipos de discurso sobre  a questão LGBTQIA+, uma endossada pelas lideranças 
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religiosas e políticas não indígenas que recriminam a homossexualidade e a outra visão mais 

acolhedora. No exemplos abaixo algumas  falas de lideranças indígenas sobre a homossexualidade:  

Liderança 1: narrativa anti-LGBTQIA+ 

“Eu posso ser taxado de ignorante, atrasado ou preconceituoso... Mas esse defeito de 

personalidade não indígena eu não aprovo. Acho que o índio tem que se conservar como seus 

avós viveram tradicionalmente. Não existe ganho nenhum para esses marmanjos andarem com 

florzinhas como uma índia. O índio deu sempre bons exemplos de masculinidade porque os Payé 

jamais admitiriam que seus próprios filhos da Aldeia copiassem essa praga humana dos juruá. É 

uma vergonha para todos os Povos Indígenas o que esses jovens [...] estão fazendo. Espero que 

o Cacique e o Payé saibam como corrigir essa terrível doença do espírito”. 

Liderança 2: narrativa acolhedora em relação aos LGBTQIA+ 

  

“[…] como Povos que cultuam a paz… não podemos permitir manifestações de homofobia entre 

nós. A questão indígena tem grandes aliados, amigos e colaboradores que são homossexuais e 

isso não os torna menos humanos, menos sensíveis, menos gente e menos dignos...[...] para mim 

não importa a orientação sexual das pessoas o que importa é quem são... como são... a essência 

de cada um como ser humano e que merece ser respeitado. Assim como alguns de nós os 

considera pessoas indignas, outros também nos consideram indignos só por sermos indígenas... e 

não podemos permitir que isso aconteça!” 

Fonte: VIEIRA; RAHE; LOPES JUNIOR; HERCOWITZ; CIASCA (2021) 
 

Os termos “tibira” e çacoaimbequira são usados pelos tupinambás para se referir aos índios 

gays e índias lésbicas, respectivamente.  

A violência com quem saísse das normas permitidas pela Igreja era brutal, quando a conduta 

sexual não era como de um homem cis europeu branco heterossexual, casado. 

A sexualidade indígena, interpretada como obscena, era imoral e passível de punição com 

morte, como relatado no texto abaixo: 

Em 1613: Índio tibira Tupinambá do Maranhão é executado como bucha de canhão por 

ordem dos frades capuchinhos franceses em São Luís, “para desinfestar esta terra do pecado 
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nefando”. “Morres por teus crimes, aprovamos sua morte e eu mesmo quero pôr fogo na peça para 

que saibam e vejam os franceses, que odiamos tuas maldades [...]: quando Tupan mandar alguém 

tomar teu corpo, se quiseres ter no Ceo os cabelos compridos e o corpo de mulher antes do que 

o de um homem, pediu a Tupã, que te dê o corpo de mulher e ressuscitar mulher, e lá no Ceo 

ficarás ao lado das mulheres e não dos homens [...] Junto da peça, montada na muralha do Forte de 

S. Luiz, junto ao mar, amarraram-no pela cintura a boca da peça e o cardo vermelho lançou fogo à 

escorva, em presença de todos os principais, dos selvagens e dos franceses, e imediatamente a bala 

dividiu o corpo em duas porções, caindo uma ao pé da muralha, e outra no mar, onde nunca mais 

foi encontrada” 

Diversidade sexual indígena na atualidade, foi marcada pelas violências praticadas contra 

povos indígenas como: estupro legal, índias pegas a laço, somados ao uso de álcool e outras drogas, 

a troca de atividade sexual por presentes e a prostituição. 

A ideia imposta pela religiosidade que “não existe índio gay” pode ser uma estratégia de 

defesa contra a LGBTIfobia. O acesso ao celular e a internet tem contribuído para uma mudança 

nas perspectivas da sexualidade e das práticas sexuais indígenas. 

Os encontros nacionais indígenas (Acampamento Terra Livre e o encontro nacional de 

estudantes indígenas) têm debatido sobre a diversidade sexual e de gênero, demonstrando um 

avanço no debate sobre a questão indígena e LGBTQIA+. 

 

Movimento Two Spirits 
 

Foi um movimento de ressignificar a quadro de violência direcionado a pessoas LGBTQIA+ 

indígenas de nome Two Spirits, nos Estados Unidos e Canadá, com as seguintes características: 

 teve a visibilidade após a morte de indígenas de aids sem assistência médica. “Os Two Spirits 

acreditam na ideia de que há dois espíritos, de homem e mulher. Para ativistas do Povo 

Mohawk há indígenas que teriam ambos os espíritos, sendo privilegiados por isso.” 

 Os Two Spirits reivindicam estar em outra lógica não eurocêntrica na qual não se aplica a 

categoria de gênero. 
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 Faz críticas importante aos movimentos LGBTQIA+  

 Para os Two Spirits a recuperação das sexualidades indígenas está ligada a um processo de 

descolonização. 

Erros comuns Como evitá-los 

Compreender LGBTQIA+ como 

sujeitos passivos em decorrência 

da sua vulnerabilidade. 

Profissionais de saúde devem reconhecer as situações que 

vulnerabilizam as pessoas LGBTQIA+, sem vitimizá-las ou 

considerá-las passivas. Devem abordá-las entendendo suas 

potencialidades e escutando suas demandas a partir de 

suas próprias vivências, sem preconceitos ou julgamentos 

morais. 

Considerar a população 

LGBTQIA+ como um grupo 

homogêneo em suas experiências e 

relações sociais. 

É importante não generalizar as experiências da 

comunidade LGBTQIA+ a partir da perspectiva e 

narrativa de um grupo único, de homens cis gays, brancos, 

economicamente privilegiados. Para isso, faz-se necessário 

reconhecer as especificidades entre a comunidade e as 

intersecções com raça, classe, gênero e sexualidade. 

Considerar a perspectiva 

nortecêntrica como universal e 

única. 

A ciência e os conceitos utilizados para interpretar o 

mundo, inclusive de gênero, orientação e identidade 

sexual, são construções sociais e históricas, portanto, 

podem mudar ao longo do tempo e com a cultura, e 

expressar relações de poder. Muitas das concepções 

hegemônicas atuais foram construídas por países 

colonizadores e reverberam na construção do ser e saber 

dos povos colonizados. 

Não considerar questões de raça, 

classe ou gênero/sexualidade por 

meio de uma análise interseccional 

Raça, classe e gênero/sexualidade são categorias sociais 

que produzem relações de poder e opressão. Tais 

categorias se interseccionam e determinam construções 
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das necessidades da população 

LGBTIA+. 

de subjetividade e vivências. Assim, a lente interseccional 

deve ser considerada na análise dos processos de saúde e 

adoecimento nos diferentes segmentos LGBTIA+. 

Negar a existência da diversidade 

sexual e de gênero entre indígenas. 

Os povos indígenas são diferentes uns dos outros, 

inclusive em suas cosmovisões sobre a sexualidade, não 

devendo se homogeneizar. Alguns acolhem mais a 

diversidade sexual e de gênero, enquanto há relatos de 

posturas LGBTIfóbicas em outras comunidades. Negar 

que existem indígenas LGBTQIA+ pode ser uma defesa 

contra a LGBTIfobia trazida pela imposição da religião e 

culturas externas 

Fonte: VIEIRA; RAHE; LOPES JUNIOR; HERCOWITZ; CIASCA (2021) 
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Introdução 

A atenção à saúde sexual e reprodutiva da mulher é um instrumento de intervenção 
para a melhoria da saúde. Toda mulher tem direito a um planejamento da vida reprodutiva 
e de um pré-natal com adequada assistência. Os próximos capítulos irão permitir uma 
rápida revisão sobre os essenciais temas do ciclo gravídico puerperal.

Planejamento Familiar e Contracepção de Emergência 

Planejamento familiar

A contracepção faz parte da rotina da atenção primária à saúde (APS). Dentre os 
métodos estão os hormonais, químicos, de barreira, naturais, defi nitivos e contracepção de 
emergência 

Contracepção hormonal

A contracepção hormonal pode ser feita com a combinação de estrogênios e 
progestagênios ou com progestagênios isolados. É importante o conhecimento dos efeitos 
colaterais dos estrogênios pois são fatores decisivos na escolha do método. Eles estão 
associados ao risco aumentado para tromboembolismo venoso, presença de enxaqueca e 
alteração do perfi l lipídico.

Contracepção química

O DIU de cobre atua inibindo a movimentação dos espermatozoides. Os espermaticidas, 
como o nonoxinol, em apresentação de geleia, supositórios ou esponjas são contraceptivos 
de baixa efetividade e geralmente são usados como complemento de métodos de barreira.

Contracepção de barreira

Existem diferentes métodos de barreira como os preservativos masculinos e femininos 
e o diafragma. Possuem a vantagem de prevenir doenças sexualmente transmissíveis.

Métodos naturais

Os métodos naturais são dependentes do conhecimento do período fértil da paciente. 
São eles a tabelinha, controle do muco cervical, coito interrompido e controle térmico.
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Contracepção defi nitiva

A legislação brasileira permite a realização da esterilização em pessoas com 25 anos ou 
dois fi lhos vivos, não estando em período gestacional, nem nos 2 meses seguintes ao parto.

Escolha do método contraceptivo

O primeiro passo é a realização de uma adequada anamnese. O exame ginecológico, 
incluindo o citopatológico, não é necessário para escolha da contracepção. 

É importante a aferição dos níveis pressóricos em consulta antes do início do 
contraceptivo hormonal combinado.

DICAS:

A OMS possui uma tabela com os critérios de elegibilidade para os contraceptivos, 
em que são classifi cados como seguros para o uso (C1), provavelmente seguros (C2), 
provavelmente inseguros (C3), ou contraindicados (C4). Tema frequente nas provas do 

concurso de título da SMBFC. É valido analisar a tabela.

Contracepção de emergência

A contracepção de emergência poder ser utilizada após uma relação desprotegida. É 
realizada por meio de uma dose alta de progesterona ou mesmo pela inserção de um DIU. 
Ë importante o aconselhamento sobre o risco maior de falhas e alguns efeitos colaterais 
previsíveis da dose alta de hormônios

Pré natal de baixo risco 

Acompanhamento do pré-natal

O pré-natal deve iniciar em torno da décima semana de gestação, para garantir a 
melhor assistência e permitir uma identifi cação precoce de uma gravidez de risco. 

O período gestacional é um momento de transformação na vida do casal. A mulher está 
mais sensível e necessita de apoio e atenção do marido. A redução da libido está relacionada 
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mais ao desejo da gestação e à qualidade da relação afetiva do que as alterações hormonais. 
Cabe ao médico orientar sobre a normalidade das inseguranças vividas pelo casal e criar um 
espaço para discussão.

Anamnese

É de responsabilidade do médico assistente compreender o contexto familiar e social 
e identifi car se há presença de companheiro, se a gestação foi planejada e como a notícia foi 
recebida. O contexto social é fator determinante para uma adequada relação entre a mulher, 
sua família e o futuro bebê.

A anamnese deve conter: história clínica, familiar e obstétrica da gestante, uso de 
tabaco, álcool e drogas ilícitas e identifi car o uso de medicamentos. 

A idade gestacional (IG) é calculada a partir da data da última menstruação (DUM). O 
US obstétrico deve ser solicitado quando a DUM é incerta, se ciclos menstruais irregulares ou 
se houver discrepância entre a altura uterina e a IG calculada.

Exame Físico

Na primeira consulta de pré-natal, é realizado um exame físico completo e um exame 
gineco-obstétrico. Nas consultas de acompanhamento, a avaliação é dirigida aos aspectos 
específi cos.

A rotina do exame físico:

 Medida da pressão arterial - realizar em todas as consultas de pré-natal.

 Calcular o IMC na primeira consulta e monitorar o ganho de peso durante a gestação. 

 Medida de altura uterina – Realizar a partir de 20 semanas.

 Palpação obstétrica – realizar após 36 semanas de gestação por meio das manobras de 
Leopold-Zweifel.

 Exame especular e toque vaginal - Realizar na primeira consulta de pré-natal. Nas consultas 
posteriores se queixas.

 Exame rotineiro de mamas - não se recomenda 

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais - a partir de 10 a 12 semanas de gestação com 
sonar Doppler e a partir de 18 a 20 semanas com estetoscópio de Pinnard.

 Observação da movimentação fetal - Não é recomendada como rotina.
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Exames complementares

Os exames complementares identifi cam patologias que interferem no prognóstico da 
gestação (tabela 1.1).  

Tabela 1.1. Rotina de exames complementares solicitados durante o pré-natal

Exames Observações

Hemograma (Hemoglobina 
e hematócrito)

Solicitar na primeira consulta de pré-natal e no segundo e 
terceiro trimestre.

Tipagem sanguínea e 
fator Rh

Se RhD negativo, solicitar tipagem sanguínea com fator RhD 
do pai da criança e Coombs indireto à gestante. Se coombs 
negativo, repetir mensalmente a partir de 24ª semana. Se 
coombs positivo, referir a gestante ao pré-natal de alto risco.

Pesquisa de 
hemoglobinopatias 
(Hemograma e eletroforese 
de hemoglobina)

Solicitar no primeiro trimestre se fatores de risco 
(descendência africana, mediterrânea ou do sudeste 
asiático, antecedentes familiares de anemia falciforme ou 
apresentar história de anemia crônica).

Exame qualitativo de urina e 
urocultura 

Solicitar na primeira consulta, no segundo e terceiro 
trimestre.
Se proteinúria ao exame qualitativo, solicitar proteinúria de 
24 horas.
Se infecção de urina tratada, repetir a urocultura após 10 
dias do término do tratamento. Se dois ou mais episódios 
de ITU na gestação, prescrever profi laxia antimicrobiana.

Pesquisa de diabetes melito Múltiplas estratégias de rastreamento e diferentes critérios 
diagnósticos

Disfunção da tireoide O rastreio universal em gestantes assintomáticas no 
primeiro trimestre é controverso.

Suscetibilidade à rubéola Rastrear quanto à imunidade à rubéola (IgG)

Pesquisa de toxoplasmose Solicitar IgG e IgM na primeira consulta e repetir o exame no 
segundo e terceiro trimestre.

Pesquisa de hepatite B Solicitar teste rápido para HBsAg na primeira consulta e no 
terceiro trimestre.
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Pesquisa para hepatite C Solicitar sorologia se fatores de risco.

Clamídia Rastrear na primeira consulta pré-natal com o teste de 
amplifi cação de ácidos nucleicos

Cultura do estreptococo do 
grupo beta-hemolítico

O Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento de 
GBS

Teste rápido para sífi lis
Solicitar teste rápido, ou VDRL, na primeira consulta, no 
terceiro trimestre de gestação, no momento do parto ou em 
caso de abortamento.

Teste rápido para HIV ou 
sorologia (anti-HIV I e II)

Realizar teste rápido na primeira consulta e solicitar 
sorologia (anti-HIV I e II) no segundo trimestre.

Citopatológico de colo 
uterino Segue orientação usual do Ministério da Saúde. 

US obstétrica e morfológica
Solicitar se acrescentar informações oportunas.
Não há recomendação para solicitar US após 24 semanas 
ou US morfológico de rotina.

Pesquisa de aneuploidias 
fetais

Oferecida em serviços de saúde que possam fornecer 
aconselhamento pré e pós-teste

Objetivo do pré-natal

 Orientar sobre a importância do pré-natal e estimular a participação do pai do bebê;

 Orientar sobre mudanças físicas e psicológicas; 

 Esclarecer sobre a amamentação;

 Orientar sobre uma adequada alimentação e hábitos de vida saudáveis;

 Avaliar o estado vacinal e orientar sobre imunizações e exposição a infecções endêmicas; 

 Alertar sobre o uso de medicamentos e sobre a suplementação de ferro e ácido fólico; 

 Orientar sobre os tipos de parto;

 Orientar sobre os sinais de alerta: sangramento ou perda de líquido vaginal, redução da 
movimentação fetal; sinais de trabalho de parto e sintomas de pré-eclâmpsia.
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DICAS:

Atenção à rotina de exame físico e exames complementares assim como ao 
manejo dos resultados.

Comorbidade na gestação

O médico deve identifi car pela anamnese e exame físico as situações que colocam 
a gestante e/ou feto em maior risco. 

Hipertensão arterial na gestação 

 Hipertensão crônica: Elevação dos níveis pressóricos (igual ou superior a 140x90 mmHg) 
anterior à gestação ou associada à idade gestacional de até 20 semanas e presente 12 
semanas após o parto.

 Hipertensão gestacional: aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, 
sem proteinúria signifi cativa.

 Pré-eclâmpsia: Hipertensão identifi cada após 20 semanas de gestação, associada à 
proteinúria ou a alterações maternas, como insufi ciência renal, trombocitopenia, piora da 
função hepática, edema pulmonar, distúrbios cerebrais ou visuais.

 Eclâmpsia: ocorrência de convulsões motoras generalizadas (tipo grande mal) em 
gestante com pré-eclâmpsia.

 Síndrome Hellp: Síndrome caracterizada por hemólise, enzimas hepáticas elevadas e 
plaquetopenia.

 Se pressão arterial alterada é mandatório a solicitação de proteinúria.

 Toda gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia deve ser hospitalizada para 
acompanhamento em unidade de gestação de alto risco.

 A metildopa é a medicação de escolha no tratamento da hipertensão em gestantes. Outras 
medicações que também podem ser usadas são os betabloqueadores, os bloqueadores 
dos canais de cálcio e os vasodilatadores.
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Diabetes na gestação

 Quadro hiperglicêmico detectado na gravidez, em geral a partir do segundo trimestre.

 Rastreamento e diagnóstico 

 Medida de glicemia em jejum na primeira consulta pré-natal 

 <92 mg/dL, rastreamento negativo; repetir entre 24 e 28 semanas;

 Glicemia > 92 e < 126 mg/dL; repetir o exame; se confi rmado, diagnostica 
diabetes gestacional;

 Glicemia > 126 mg/dL; repetir o exame; se confi rmado, diagnostica diabetes na 
gestação.

 Nas semanas 24 a 28 é repetida a glicemia em jejum.

 Glicemia < 85 mg/dL, rastreamento negativo (investigação encerrada);

 Glicemia de jejum > 85 mg/dL e < 92 mg/dL, indica a necessidade de realizar o 
TTG 75 g em 2 h; interpretar de acordo com os pontos de corte;

 Glicemia > 92 mg/dL e < 126 mg/dL; se confi rmada em novo exame, diagnostica 
diabetes gestacional;

 Glicemia > 126 mg/dL; se confi rmada em novo exame, diagnostica diabetes.

 Tratamento

 Dieta e atividade física.

 Monitoração metabólica - Os níveis recomendados de glicose plasmática são 
jejum < 95 mg/dL, 1 h < 140 mg/dL e 2 h < 120 mg/dL.

 Medicamentoso: Metformina, glibenclamida e insulina.

Asma

 A função pulmonar é avaliada por espirometria.

 Se asma moderada/grave ou se suspeita de restrição do crescimento fetal pela 
medida da altura uterina avaliar o crescimento fetal no segundo e terceiro trimestres 
da gestação.

 Tratamento (preferencial) 
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 Asma intermitente leve: Agonista β2 inalatório, se necessário

 Asma persistente: corticoide inalatório em doses baixas

 Asma persistente moderada: dose baixa de corticosteroide inalatório e salmeterol 
ou dose média de corticosteroide e salmeterol

 Asma persistente grave: dose alta de corticosteroide inalatório e salmeterol 

 Orientar a gestante a procurar serviço de urgência se: não obter rápida melhora 
ou melhora não sustentada, deterioração do quadro clínico ou exacerbação grave, 
redução da movimentação fetal e aumento da pressão arterial.

Epilepsia

 Encaminhar ao serviço de urgência toda gestante sem história prévia de epilepsia 
que apresentar convulsão para diagnósticos diferenciais.

 Tratamento 

 Reduzir a dose dos medicamentos antiepilépticos;

 Trocar politerapia por monoterapia;

 Evitar medicações teratogênicas;

 Usar ácido fólico para prevenção de defeitos do tubo neural.

 Realizar ultrassonografi a morfológica no primeiro trimestre da gravidez.

Doença Renal Crônica

 Pode ser silenciosa no início e assim permanecer até alcançar estágios mais avançados.

 O controle da pressão arterial é a base do tratamento. Considerar a necessidade de 
anti-hipertensivo já no início da gestação ou logo após as 12 semanas.

 Monitoramento renal: hemograma, creatinina, depuração da creatinina, proteinúria 
de 24 horas, concentração sérica de albumina, exame qualitativo de urina, urocultura, 
ácido úrico, aminotransferases, desidrogenase láctica, coagulograma e contagem de 
plaquetas.

 Se indisponibilidade dos níveis terciários, as gestantes com grau leve podem fazer 
o acompanhamento no pré-natal de risco habitual, desde que tenham acesso aos 
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cuidados e exames recomendados. Se insufi ciência renal grave encaminhar para o 
pré-natal de alto risco em serviços especializados.

Hipertireoidismo

 O descontrole tem efeitos desfavoráveis sobre a gestação.

 A vitalidade fetal deve ser avaliada a partir de 32 semanas de gestação (cardiotocografi a, 
perfi l biofísico fetal ou dopplervelocimetria).

 As opções terapêuticas incluem fármacos antitireoidianos, como primeira escolha; 
tireoidectomia, como tratamento de exceção; e iodo radioativo.

Hipotireoidismo

 Está relacionado com aumento de perdas fetais, e a falta de tratamento está 
relacionada com défi cit do desenvolvimento intelectual de crianças em idade escolar.

 Tratamento: levotiroxina sódica, uma vez ao dia, de preferência em jejum

 Os níveis de TSH devem ser avaliados a cada 3 a 4 semanas até que a reposição 
esteja alcançada.

Cardiopatias

 É considerada a principal causa não obstétrica de morte no ciclo gravídico-puerperal.

 Dentre as cardiopatias na gestação, destacam-se, por sua frequência, as valvulopatias, 
as miocardiopatias e a cardiopatia isquêmica.

 A estenose mitral é a valvulopatia mais comum na gravidez. Em geral, deve-se 
encaminhar para um centro especializado, onde possam ser acompanhadas por 
obstetra e cardiologista.

Intercorrências comuns na gestação

 Náuseas e vômitos: orientar evitar líquidos durante as refeições, fracionar a 
alimentação, ingerir alimentos sólidos antes de levantar pela manhã, evitar alimentos 
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gordurosos e com cheiro forte ou desagradável. Utilizar antieméticos orais se 
situações persistentes.

 Sintomas dispépticos: orientar sobre o fracionamento de refeições, uso de cabeceira 
elevada, evitar posição supina após refeições e a ingestão de alimentos precipitantes.

 Constipação e hemorroidas: orientações para normalização do hábito intestinal, 
banhos de assento e analgésicos locais.

 Candidíase vaginal: tratamento preferencialmente com imidazólico tópico.

 Dores lombares: orientações posturais, uso de calçados adequados, aplicação de 
calor local e massagens e uso de analgésico.

 Síndromes hemorrágicas: manejar conforme idade gestacional e condições clínicas.

 Trabalho de parto prematuro (antes de 37 semanas), ruptura de membranas ou pós-
datismo (a partir de 41 semanas) devem ser referenciados a nível hospitalar.

Orientações sobre o trabalho de parto e parto 

A partir das consultas do terceiro trimestre é importante a orientação da gestante 
sobre o trabalho de parto e parto. Essas orientações são:

 Diferenciar as contrações preparatórias das contrações relacionadas ao trabalho de 
parto.

 Procurar atendimento obstétrico se trabalho de parto ou ruptura de membras 
amnióticas ou sangramento vaginal.

 Esclarecer sobre as vias de parto, valorizando o parto vaginal, mas orientar que em 
algumas situações a cesariana é necessária, bem como a episiotomia

 Esclarecer sobre seus direitos para o parto

Principais problemas do puerpério 

É importante o conhecimento das complicações do puerpério para fácil identifi cação 
e condução. 

Os alertas vermelhos (tabela 7.1) caracterizam situações de emergência e estão 
relacionados às principais causas de óbito materno.
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Tabela 7.1. Alertas vermelhos do puerpério

Complicações Sinais de alerta 

Pré-eclâmpsia/ 
Eclâmpsia

• PAD > 90 mmHg associada a outro sinal ou sintoma de pré-
eclâmpsia

• PAD > 90 mmHg persistente (não reduz após 4h de 
observação)

Hemorragia 
pós-parto

• Sangramento súbito e abundante ou persistentemente 
aumentado

• Sangramento de qualquer intensidade acompanhado de 
fraqueza, tontura ou taquicardia

Tromboembolia • Dor unilateral na panturrilha, hiperemia ou edema
• Dispneia ou dor torácica

Sepse
Febre persistente por duas medidas com 4-6 h de intervalo 
ou associada a sinais/sintomas (Calafrios, dor abdominal, 
subinvolução uterina e/ou sangramento vaginal importante)

Os alertas amarelos (tabela 7.2) são os problemas que impactam na qualidade de vida 
da puérpera. 

Tabela 7.2. Alertas amarelos do puerpério

Alertas amarelos do puerpério 

Dor no períneo

• Realizar avaliação perineal.
• Orientar aplicação de compressas frias e se necessário uso de 

analgésicos.
• Orientar à higiene no períneo.

Dispareunia
• Avaliar a associação de alterações vaginais, como edema, 

congestão e atrofi a.
• Avaliação perineal se associada à história de trauma no períneo.

Incontinência 
urinária e/ou fecal

Fatores de risco: fórceps, extração a vácuo, IMC > 30, trabalho 
de parto prolongado, lacerações de terceiro ou quarto grau e 
tabagismo.
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Alertas amarelos do puerpério 

Constipação Orientar sobre ingesta hídrica, suplementos de fi bras na dieta e se 
persistência utilizar laxativos.

Doença 
hemorroidária Evitar constipação.

Dor nas costas Manejo como população geral.

Cefaleia • Se hipertensão e proteinúria considerar pré-eclâmpsia.
• Se normotensa, avaliar para cefaleia tensional e enxaqueca.

Fadiga Pesquisar anemia se hemorragia pós-parto

Depressão 
pós-parto

Mulheres com depressão pós-parto tem pior adesão às consultas 
de rotina.

Durante o puerpério a mulher pode apresentar dor ou fi ssuras mamilares. A paciente 
deve ser orientada sobre a normalidade do desconforto no início da amamentação, corrigir a 
pega e o posicionamento. Para o ingurgitamento mamário, podem ser utilizados analgésicos 
sistêmicos via oral. O tratamento consiste em mamadas frequentes e prolongadas e se 
necessário, expressão manual e analgesia.

Na mastite, o esvaziamento mamário é fundamental no tratamento. A amamentação 
na mama afetada deve ser mantida sempre que possível. Para o tratamento do abscesso é 
realizado esvaziamento e drenagem cirúrgica.

DICAS:

Os alertas vermelhos e amarelos são temas frequentes nas provas do concurso 
de título da SMBFC.

Exposições na gestação  

Um agente teratogênico é uma substância, organismo, agente físico ou estado de 
defi ciência que, se presente durante a vida embrionária ou fetal, é capaz de alterar a estrutura 
ou função da descendência. 
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São poucos os medicamentos contraindicados na gestação e amamentação, mas é 
importante o conhecimento médico para orientação durante a consulta de pré-natal. 

DICAS:

O livro “Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências” traz uma interessante avaliação dos medicamentos mais utilizados durante 
a gestação e amamentação. É uma fácil revisão desse tema.

Conclusão 

Durante as consultas de planejamento familiar como durante o pré-natal os cuidados 
devem ser individualizados, a fi m de atender às necessidades da mulher, respeitando as crenças 
e opiniões, identifi cando os problemas mais comuns para assim manejar adequadamente o 
caso, a fi m de promover uma boa qualidade de vida para a mulher. As intervenções propostas 
devem ser sempre baseadas em evidências e com benefícios conhecidos.
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1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De início considero salutar, conceituar vulnerabilidade, vejamos: 

“O conceito de vulnerabilidade aproxima- se da área da saúde, por exemplo, por 
meio de reflexão sobre as políticas de enfrentamento da síndrome da 
imunodeficiência adquirida (Aids). A ideia de que existem elementos estruturais 
que tornam certos grupos mais vulneráveis do que outros procura romper com a 
lógica culpabilizadora expressa na noção de “grupo de risco”,  isto é, a exposição 
a determinantes de saúde-  doença, em certos contextos e condições 
sociossanitárias, pode produzir maior ou menor vulnerabilidade a doenças. 

Segundo Ayres,40 o determinante da vulnerabilidade emerge de uma 
intersecção entre três planos: a vulnerabilidade individual (aspectos biológicos, 
comportamentais e afetivos do indivíduo que gerem suscetibilidade para certo 
agravo à saúde); a vulnerabilidade social (aspectos do contexto e das relações 
sociais, como acesso a informações, educação, participação política, cultura);  e 
a vulnerabilidade programática ou institucional (reconhece políticas, programas 
e serviços de prevenção, promoção e cuidado em saúde em âmbito local, 
regional e nacional).”1 

É importante destacar sobre estratégias para o enfrentamento da vulnerabilidade 

 

“Grupos de pessoas com alta vulnerabilidade social necessitarão de estratégias 
mais diversificadas para a melhor performance.15 Indivíduos sem abrigo, 
desempregados de longa duração, adolescentes com transtornos alimentares, 
idosos deprimidos, sofredores avançados de câncer, pacientes com sintomas 
clinicamente inexplicáveis,  necessitantes de asilo e pessoas de grupos étnicos 
negros e minoritários tendem a isolar- se socialmente e a exigir mais dos 
profissionais.”2 

 

2. Legislação 

 
No Brasil temos várias normas que tratam dos direitos dos vulneráveis, portanto, 

considero importante tecer breves comentários sobre algumas leis que abordam a questão, 

como veremos a seguir. 

 

1 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comu- 

nidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 

2 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comu- 

nidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 
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 Constituição Federal – artigo 37, inciso VIII, que determina que a lei reserve percentual de 

cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências. 

 Lei nº 8.112/1990 – artigo 5º, § 2º que regulamentou a Constituição Federal estabelecendo 

que até 20% das vagas em concursos públicos serão reservadas aos deficientes. 

 Lei nº 13.146/2015 – Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no artigo 2º conceitua quais as pessoas poderão 

ser consideradas deficientes. 

 Código Civil (Lei nº 10.406/2002) assim prescreve: 

“4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: I -  os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II -  os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III -  aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade;  

IV -  os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.”  

 Lei nº 10.741/2013 – Estatuto do Idoso – os legisladores reconhecem os idosos 

(idade igual ou superior a 60 anos de idade) como vulneráveis, conferindo-lhes algumas 

prioridades dentre as quais “garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais.”  

 Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - cujo objetivo é a aplicação 

de uma proteção integral à criança (pessoa até 12 anos de idade incompletos) e ao 

adolescente (pessoa dos 12 até 18 anos de idade). 

 Lei nº 11.340/2006 –Lei Maria da Penha - criou mecanismos para coibir todo tipo de 

violência contra a mulher, por considerá-la vulnerável. 

 Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/1940 – artigo 217-A - pune o delito de estupro de 

vulnerável com a pena de reclusão. 

 Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990 – assim determina: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I -  reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” 
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 Lei nº 8.899/2004 - Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema 

de transporte coletivo interestadual. 

 Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217/2018: 

“Capítulo I -  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

XXIV -  Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou 
qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como 
protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.”  3 

 
 

3. Processo de Territorialização 

 
É o processo através do qual se permite identificar grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos e vulnerabilidades, possibilitando ações mais apropriadas e resolutivas. 

Os objetivos da territorialização são: 

 A territorialização é necessária tanto na implantação de uma nova equipe de saúde da 

família quanto como ferramenta de estratégia rápida para reconhecimento, identificação 

e responsabilização sanitária de uma determinada área, para, em seguida, estabelecer 

um relacionamento horizontal e vertical com outros serviços adjacentes. 

 A área de abrangência é uma área delimitada geograficamente que determina a 

responsabilidade sanitária de uma equipe de saúde da família. No entanto, é um espaço 

que vive em permanente construção, compreendendo sua dimensão econômica, política, 

cultural e epidemiológica. No Brasil, a recomendação é que cada médico de família e 

comunidade atenda em torno de 2.000 a 3.500 pessoas.1 

 O território-microárea é uma unidade operacional de um Agente Comunitário de Saúde, 

em que o objeto é a prática de vigilância à saúde e no qual residem, no máximo, 750 

habitantes.1 

 A territorialização é uma ferramenta fundamental para o bom desenvolvimento da prática 

de um médico de família e comunidade, de acordo com seus princípios. Hoje, ela se 

associa com algumas ferramentas de abordagem familiar, como genograma e ecomapa.”4
 

 
 

 

3 Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217/2018. 

4 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comu- 

nidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 
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“Teste seu conhecimento 

 
1. A territorialização é: 

a. Uma estratégia para prevenção e promoção à saúde 

b. Uma ferramenta utilizada pelos países subdesenvolvidos para a promoção de saúde 

c. Definida por um espaço territorial independente, que não estabelece relações com 

outros serviços 

d. O processo de análise territorial visando a uma base organizativa dos sistemas de 

saúde e do planejamento da vigilância em saúde 

2. O conceito de território é: 

a. Rede de ações e serviços de saúde de um município 

b. Espaço territorial coincidente com a divisão administrativa do estado 

c. Espaço limitado político-administrativamente ou por ação de um grupo social 

d. Primeiro nível de assistência individual ou coletiva de uma população 

3. No âmbito municipal, podemos identificar os seguintes territórios: 

a. Regiões fronteiriças, município-sede, distrito, área 

b. Distrito, área, microárea, moradia 

c. Módulo assistencial, distrito, microárea, moradia 

d. Território de influência, área, microárea, moradia 

4. A unidade operacional do agente comunitário de saúde é: 

a. A área 

b. O segmento territorial 

c. O módulo assistencial 

d. A microárea 

5. No Brasil, a agregação espacial de dados com a possibilidade de identificar riscos 
sociais encontra barreiras pela: 

a. Grande extensão territorial brasileira 

b. Organização não estruturada das cidades 
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c. Ausência de profissionais capacitados 

d. Falta de uma base digital de ruas e quadras 

Respostas: 1D, 2C, 3B, 4D, 5D”5
 

 

4. Médico de Família e Comunidade e as famílias 

 
É salutar que o MFC esteja atento as dificuldades das famílias e que de alguma forma 

possa orientá-los no sentido de se buscar uma resolução para problemas que estejam 

eventualmente ocasionando doenças. 

“COMO O MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE TRABALHA COM AS FAMÍLIAS 

Sabemos muito pouco de que forma os médicos de família e comunidade trabalham com as 
famílias como grupos. Poucas pesquisas têm examinado essa questão. Além do livro de Huygen 
(1982) e alguns estudos de caso, a literatura sobre esse assunto tem se preocupado 
principalmente com o desenvolvimento de teorias. Percebe- se, contudo, que os médicos de 
família e comunidade raramente funcionam como terapeutas de família. É praticamente certo 
que os médicos de família e comunidade auxiliam as famílias de sua própria maneira,  dando- lhes 
informações e apoio em momentos de vulnerabilidade, e ajudando os integrantes da família a 
encontrar o autoconhecimento. Assim, apenas estudos longitudinais descritivos poderão mostrar 
como isso é feito e quão efi caz é essa ajuda. 

Apesar de um médico de família e comunidade não ser capaz de trabalhar como um terapeuta de 
família em sua própria clínica, ele pode ajudar as pessoas selecionadas ao encaminhá- las para a 
terapia de família. Muitas pessoas, entretanto, resistem em fazer terapia de família, pois lhes 
falta até o reconhecimento de que têm um problema. Ainda assim, os médicos de família e 
comunidade precisam trabalhar com essas famílias da melhor maneira possível. 

Questões úteis a serem incluídas ao discutir problemas de saúde importantes com uma pessoa 
são as seguintes: como este problema tem afetado você e sua família? Quem conhece esse 
problema? Que sugestões foram feitas pela família? Isso irá naturalmente abrir a discussão sobre 
o contexto familiar do problema.”5 

 
 
 
 
 

GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comu- 

nidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 
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5. Doença x Vulnerabilidade 
 

As ameaças para si que a experiência com a doença traz, a ruptura, a perda de 
autonomia, a perda de controle, a perda de confiança fazem com que a pessoa 
doente fique muito vulnerável. Elas não só se sentem vulneráveis,  mas 
realmente o são. Embora exista o desejo de que o relacionamento entre o 
médico e a pessoa doente seja igual, sabemos que a vulnerabilidade torna 
impossível essa igualdade. Tal constatação coloca uma grande 
responsabilidade nos médicos para que respeitem a vulnerabilidade das 
pessoas e para que usem seu poder com responsabilidade e compaixão.”6 

 
 

6. Trabalhando as fortalezas das pessoas: a resiliência como 

instrumento terapêutico 

 
Não podemos esquecer da importância da resiliência como fator de tratamento da 

doença, pois vejamos o ensinamento abaixo: 

“Resiliência é infl uenciada diretamente pela capacidade da pessoa e por uma 
rede de apoio social, que funciona como uma malha de sustentação que a pessoa 
percebe ter ou dispor ao se empenhar na produção da sua vida. O contrário de 
resiliência pode ser denominado de vulnerabilidade, visto que esta implica o 
aumento da probabilidade de um resultado negativo na presença de 
adversidades.18 

As pessoas tanto são capazes de se tornar mais resilientes quanto podem tornar-
se mais vulneráveis,  havendo condições pessoais e ambientais que se associam 
mais a uma ou à outra situação. A resiliência, portanto, se traduz em 
fortalecimento, em fator de mobilização, que ajuda tanto as pessoas 
individualmente quanto suas famílias e comunidades, no enfrentamento dos 
desafi os que podem encontrar ao caminhar. 

Considerando o universo da MFC e da APS, vale destacar que a família é a 
fonte mais importante de apoio social. O suporte familiar, defi nido como apoio 
emocional,  instrumental e fi nanceiro obtido a partir da estrutura social do 
indivíduo, melhora diretamente a saúde, assim como neutraliza os efeitos 
adversos do estresse.19”7 

 

6 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comu- 

nidade – princípios,  formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 
7 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e 
Comu-  nidade – princípios, formação e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v. 
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7. Conclusão 

 
Conclui-se que o MFC ao constatar a vulnerabilidade de um indivíduo ou de um grupo 

social, ele pode e deve laborar no sentido de orientar e indicar tratamentos ou terapias de 

família para tentar mitigar as causas e as consequências, o que poderá ocasionar processos 

de curas ou amenizar as enfermidades causadas pela vulnerabilidade, pois como vimos, esta 

possui uma capacidade enorme de desencadear doenças de toda ordem. 

Os médicos de família e comunidade com as orientações acima mencionadas 

podem, também, ajudar a formar cidadãos mais conscientes, em razão da amenização da 

vulnerabilidade social imposta as pessoas, que geralmente, não possuem a consciência 

das graves consequências que a fragilidade ocasiona a si, à própria família e a comunidade 

em geral. 
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1. Introdução

Inicialmente reputo importante conceituar violência, vejamos:

“De acordo com o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, a violência é defi nida 
como [...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 
ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
defi ciência do desenvolvimento ou privações.1

 Violência no ambiente de trabalho é conhecida pelos incidentes relacionados 
a agressões ou ameaças ao patrimônio ou aos profi ssionais durante a atividade 
laboral, incluindo o trajeto de ida e volta, praticado por quem quer que seja (assaltante, 
usuário, colega de trabalho ou familiar), que produzam dano ou desconforto, 
afetando seu bem-estar, sua saúde e causando riscos à sua segurança.

 As ações de prevenção e combate à violência em âmbito local envolvem 
a articulação com a comunidade e o fortalecimento de suas redes sociais, a 
organização de fl uxos institucionais intersetoriais e a reestruturação do processo 
de trabalho dos serviços de saúde.

 A rede de cuidado é compreendida como a articulação intersetorial organizada 
pelo Estado para a desconstrução de ambientes favoráveis à emergência de 
situações de violência e, assim, amparar sujeitos em condição de vulnerabilidade 
social. Sua efetividade está condicionada, em grande parte, pelo diálogo permanente 
com os Conselhos de Saúde em seus diferentes âmbitos, permitindo identifi car e 
atuar sobre as situações em que a violência esteja ocorrendo.”1

“A violência é um fenômeno complexo e de múltiplas causas, um problema de ordem 
social e econômica que envolve questões históricas e culturais e acarreta um alto 
custo emocional. Em cidades onde a violência e a sensação de insegurança são 
elevadas, o cotidiano, os hábitos e o comportamento da população são afetados. 
Os cidadãos passam a viver atrás de muros e grades, cercados pelo medo, em meio 
ao isolamento e à privação social. 2,3

Dada a relevância do tema e suas repercussões na sociedade, a violência foi 
declarada como um dos principais problemas mundiais de saúde pública pela 
organização mundial da saúde (OMS), durante a 49a Assembleia Mundial de saúde, 
ocorrida em 1996. Em resposta a esse encontro, foi produzido o Relatório Mundial 
sobre violência e saúde (RMVS), como objetivo de promover a conscientização de 

1 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comunidade – princípios, formação 
e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v.
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suas implicações para a saúde pública, tanto nas suas causas como consequências, 
além do quanto ela pode e deve ser prevenida. 1,4

Nesse sentido, a OMS recomenda a elaboração de políticas e intervenções de 
prevenção da violência que adotem uma abordagem integral, considerando tanto 
o planejamento quanto as medidas de natureza multissetorial. 5 O RMVS instiga a
discutir sobre a complexidade do tema, estabelecer parcerias e adotar uma postura
mais proativa, abrangente e científi ca.1”2

2. Legislação

A Constituição Federal do Brasil, que é a lei suprema do país, defende de forma clara e 
veemente todos os cidadãos de qualquer forma de violência, como nos ensina os artigos da 
constituição federal abaixo transcritos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

(...)

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 (...)

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

2 GUSSO, Gustavo. LOPES, José Mauro Ceratti. DIAS, Lêda Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comunidade – princípios, formação 
e prática I & II. 2ª edição. Porto Alegre. Artmed, 2019. 2 v.
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(...)

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança
e do adolescente.” 3

O Código Penal Brasileiro ressalta a todo o momento que nos crimes praticados, se 
houver violência para praticá-lo, a pena aplicada ao agente delituoso será consideravelmente 
aumentada, o que corrobora a intenção do legislador pátrio no sentido de coibir todo e 
qualquer tipo de violência. 4

Apesar da existência de leis gerais que tratam e repudiam a violência, o legislador 
brasileiro optou em aprovar leis específi cas para alguns cidadãos que reputa serem mais 
vulneráveis, tais como os idosos, as crianças, os adolescentes e as mulheres, como veremos 
a seguir.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) defende o idoso de qualquer tipo de violência, 
e obriga todo cidadão de comunicar às autoridades qualquer forma de violência contra o 
idoso, que tenha conhecimento ou que tenha testemunhado, conforme artigos abaixo 
mencionados: 5

“Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 
omissão, será punido na forma da lei.

 § 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

 § 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes 
dos princípios por ela adotados.

Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à 
pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer 
forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

 Art. 19. Os casos de suspeita ou confi rmação de violência praticada contra idosos 
serão objeto de notifi cação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados 
à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a 
quaisquer dos seguintes órgãos:

I – autoridade policial;
II – Ministério Público;

3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
4 Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal.
5 Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
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III – Conselho Municipal do Idoso;
IV – Conselho Estadual do Idoso;
V – Conselho Nacional do Idoso.

 § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação
ou omissão praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico.” 6

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) cujo objetivo é a 
aplicação de uma proteção integral à criança (pessoa até 12 anos de idade incompletos) e ao 
adolescente (pessoa dos 12 até 18 anos de idade).

Cito abaixo alguns artigos importantes da lei:

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 13. Os casos de suspeita ou confi rmação de castigo físico, de tratamento cruel ou 
degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais.

(...)

§ 2 Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de
assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade
ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou
confi rmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico
singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar 
de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações 
destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante 
e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo 
como principais ações:

 (...)

6 Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
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III - a formação continuada e a capacitação dos profi ssionais de saúde, educação e 
assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências 
necessárias à prevenção, à identifi cação de evidências, ao diagnóstico e ao 
enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à 
saúde de gestante de identifi car corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião 
do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

 Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.”

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 
ou confi rmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência.” 7

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) criou mecanismos para coibir todo tipo de 
violência contra a mulher, como veremos através de alguns artigos da lei abaixo citados: 8

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, confi gura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas;

 II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afi nidade ou 
por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual.

7 Lei n 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
8 Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.
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Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na 
Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único 
de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso.

(...)

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar
compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e
tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodefi ciência
Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos
casos de violência sexual.”

Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217/2018:

“É vedado ao médico:

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profi ssão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 
paciente. 

Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de 
conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento 
como testemunha (nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade 
e declarará seu impedimento); c) na investigação de suspeita de crime, o médico 
estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.” 9

Atenção
Recomenda-se que os profi ssionais de medicina comuniquem às autoridades 

competentes toda e qualquer suspeita ou confi rmação da prática de qualquer forma de 
violência contra o idoso, criança, adolescente e mulher.

9 Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217/2018.
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Atenção
Recomenda-se também que a equipe de saúde comunique às autoridades, 

quando no exercício de função pública, toda e qualquer suspeita ou confi rmação 
da prática de crime de ação penal pública incondicionada, sob pena de poder ser 
responsabilizado administrativa e criminalmente (art. 66 da Lei das Contravenções 
Penais), não obstante o art. 73 do Código de Ética Médica determinar ao médico o 
sigilo profi ssional, pois nos casos acima mencionados, o interesse público prevalece, 
segundo o entendimento de alguns doutrinadores. Cumpre esclarecer que crime de 
ação penal pública incondicionada é o tipo penal que independe da vontade da vítima, 
ou seja, o interesse do Estado em apurar e penalizar o agente delituoso prevalece sobre 
a vontade da vítima. 1

1 Decreto-Lei nº 3.688/1941- Lei das Contravenções Penais.

Alguns exemplos de Ação Penal Pública Incondicionada que ensejam a notifi cação 
pela equipe de saúde às autoridades:

 crimes sexuais;

 lesão corporal;

 homicídio;

 aborto;

 furto;

 roubo.

3. Conclusão

Conclui-se que o médico deve estar sempre atendo a todos os fatores internos 
e externos que compreendem um atendimento, pois a enfermidade, como se sabe, 
principalmente nos dias atuais, pode estar associada a fatores psicológicos que podem ser 
desencadeadas pela violência sofrida pelo paciente, seja ela de ordem sexual, psicológica, 
social, fi nanceira ou física.
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Também é de suma importância que o profi ssional da medicina no exercício de tão 
nobre profi ssão, tenha a consciência de comunicar as autoridades competentes toda e 
qualquer suspeita ou confi rmação da prática de qualquer forma de violência contra o idoso, 
criança, adolescente e mulher, bem como, quando no exercício de função pública de toda e 
qualquer suspeita ou confi rmação da prática de crime de ação penal pública incondicionada.
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Conceitos Gerais 

No Brasil, os cuidados com a Saúde do Trabalhador está  devidamente regulamentado 
acima de tudo, pela Constituiç ã o Federal de 1988, pela Consolidaç ã o das Leis do Trabalho 
(CLT). E de maneira complementar e na fi scalização, estão envolvidos o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), o Ministério da Saúde (MS), o Ministério da Previdência Social (MPS) e 
Conselho Federal de Medicina (CFM)  que  pela A Resolução no 1.488, de 11 de fevereiro 
1998, do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece (considerações principais): 

 Considerando que o trabalho é um meio de prover a subsistência e a dignidade humana, 
não devendo gerar mal-estar, doenças e mortes;

 Considerando que a saúde, a recuperação e a preservação da capacidade de trabalho são 
direitos garantidos pela Constituição Federal;

 Considerando que o médico é um dos principais responsáveis pela preservação e 
promoção da saúde;

 Considerando a necessidade de normatizar os critérios para estabelecer o nexo causal 
entre o exercício da atividade laboral e os agravos da saúde; 

 Considerando a necessidade de normatizar a atividade dos médicos que prestam 
assistência médica ao trabalhador; 

 Considerando a nova defi nição da medicina do trabalho adotada pelo Comitê Misto OIT/
OMS, qual seja: proporcionar a promoção e manutenção do mais alto nível de bem-estar 
físico, mental e social dos trabalhadores; 

 Considerando que todo médico, independentemente da especialidade ou do vínculo 
empregatício - estatal ou privado -, responde pela promoção, prevenção e recuperação da 
saúde coletiva e individual dos trabalhadores; 

 Considerando que todo médico, ao atender seu paciente, deve avaliar a possibilidade 
de que a causa de determinada doença, alteração clínica ou laboratorial possa estar 
relacionada com suas atividades profi ssionais, investigando-a da forma adequada e, caso 
necessário, verifi cando o ambiente de trabalho;

Resolve: 

Art. 1º. Aos médicos que prestam assistência médica ao trabalhador, independentemente 
de sua especialidade ou local em que atuem, cabe: 
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I. assistir ao trabalhador, elaborar seu prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos 
devidos; 

II. fornecer atestados e pareceres para o afastamento do trabalho sempre que necessário 
considerando que o repouso, o acesso a terapias ou o afastamento de determinados 
agentes agressivos faz parte do tratamento; 

III. fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame médico e dar encaminhamento, sempre 
que necessário, para benefício do paciente e dentro dos preceitos éticos, quanto aos 
dados de diagnóstico, prognóstico e tempo previsto de tratamento. Quando requerido pelo 
paciente, deve o médico pôr à sua disposição tudo o que se refi ra ao seu atendimento, em 
especial cópia dos exames e prontuário médico. 

Art. 2º. Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde 
e as atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e os exames 
complementares, quando necessários, deve o médico considerar: 

I. a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou investigação de 
nexo causal;

II. o estudo do local de trabalho; 

III. o estudo da organização do trabalho;

IV. os dados epidemiológicos; 

V. a literatura atualizada; 

VI. a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a condições 
agressivas; 

VII. a identifi cação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros;

VIII. o depoimento e a experiência dos trabalhadores; 

IX. os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profi ssionais, sejam ou 
não da área da saúde. 

Art. 3º. Aos médicos que trabalham em empresas, independentemente de sua 
especialidade, é atribuição:

I. atuar visando essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da doença, conhecendo, 
para tanto, os processos produtivos e o ambiente de trabalho da empresa; 

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



5

II. avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções e/ou ambientes, 
indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com suas condições de saúde, 
orientando-o, se necessário, no processo de adaptação;

III. dar conhecimento aos empregadores, trabalhadores, comissões de saúde , CIPAS e 
representantes sindicais, através de cópias de encaminhamento, solicitações e outros 
documentos, dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros 
informes técnicos de que dispuser, desde que resguardado o sigilo profi ssional; 

IV. promover a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, ou outro documento que 
comprove o evento infortunístico, sempre que houver acidente ou moléstia causada pelo 
trabalho. Essa emissão deve ser feita até mesmo na suspeita de nexo causal da doença 
com o trabalho. Deve ser fornecida cópia dessa documentação ao trabalhador; 

V. notifi car, formalmente, o órgão público competente e quando houver suspeita ou 
comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomendar ao 
empregador a adoção dos procedimentos cabíveis, independentemente da necessidade 
de afastar o empregado do trabalho. 

Art. 4º. São deveres dos médicos de empresa que prestam assistência médica ao 
trabalhador, independentemente de sua especialidade: 

I. atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção 
e organização do trabalho, sempre que haja risco de agressão à saúde;

II. promover o acesso ao trabalho de portadores de afecções e defi ciências para o trabalho, 
desde que este não as agrave ou ponha em risco sua vida; 

III. opor-se a qualquer ato discriminatório impeditivo do acesso ou permanência da gestante 
no trabalho, preservando-a, e ao feto, de possíveis agravos ou riscos decorrentes de suas 
funções, tarefas e condições ambientais. 

Art. 5º. Os médicos do trabalho (como tais reconhecidos por lei), especialmente 
aqueles que atuem em empresa como contratados, assessores ou consultores em saúde do 
trabalhador, serão responsabilizados por atos que concorram para agravos à saúde dessa 
clientela conjuntamente com os outros médicos que atuem na empresa e que estejam sob 
sua supervisão nos procedimentos que envolvam a saúde do trabalhador, especialmente 
com relação à ação coletiva de promoção e proteção à sua saúde. 
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Art. 6º. São atribuições e deveres do perito-médico de instituições previdenciárias e 
seguradoras: 

I. avaliar a capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico, analisando 
documentos, provas e laudos referentes ao caso; 

II. subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios; 

III. comunicar, por escrito, o resultado do exame médico-pericial ao periciando, com a devida 
identifi cação do perito-médico (CRM, nome e matrícula);

IV. orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e 
encaminhá-lo para reabilitação, quando necessária.

Art. 7º. Perito-médico judicial é aquele designado pela autoridade judicial, assistindo-a 
naquilo que a lei determina. 

Art. 8º. Assistente técnico é o médico que assiste às partes em litígio. 

Art. 9º. Em ações judiciais, o prontuário médico, exames complementares ou outros 
documentos poderão ser liberados por autorização expressa do próprio assistido. 

Art. 10. São atribuições e deveres do perito-médico judicial e assistentes técnicos: 

I. examinar clinicamente o trabalhador e solicitar os exames complementares necessários; 

II. o perito-médico judicial e assistentes técnicos, ao vistoriarem o local de trabalho, devem 
fazer-se acompanhar, se possível, pelo próprio trabalhador que está sendo objeto da 
perícia, para melhor conhecimento do seu ambiente de trabalho e função; 

III. estabelecer o nexo causal, Considerando o exposto no art. 2º e incisos. (Redação dada ao 
inciso pela Resolução CFM nº 1.940, de 14.01.2010, DOU 09.02.2010)

Nota: Redação Anterior: “III. estabelecer o nexo causal, considerando o exposto no artigo 
4º e incisos.”

Art. 11. Deve o perito-médico judicial fornecer cópia de todos os documentos 
disponíveis para que os assistentes técnicos elaborem seus pareceres. Caso o perito-médico 
judicial necessite vistoriar a empresa (locais de trabalho e documentos sob sua guarda), ele 
deverá informar ofi cialmente o fato, com a devida antecedência, aos assistentes técnicos 
das partes (ano, mês, dia e hora da perícia). 
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Art. 12. O médico de empresa, o médico responsável por qualquer Programa de 
Controle de Saúde Ocupacional de Empresas e o médico participante do Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do Trabalho não podem ser peritos judiciais, securitários ou 
previdenciários, nos casos que envolvam a fi rma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou 
passados).”

Previdência Social (INSS)

O dia a dia do Médico de Família exige alguns conhecimentos básicos previdenciários, 
trabalhistas e pericias que muitas vezes os Médicos da Família não estão acostumados.

Por exemplo, você sabe encaminhar um paciente para o INSS? Você sabe quais são 
os principais tipos de benefícios previdenciários e quando o trabalhador pode reivindicá-los? 
Além disso, você sabe qual o peso de um atestado médico de um Médico da Família do SUS, 
ou você acredita que todos os atestados médicos são iguais?

Documentos Médicos

Atestado Médico

Os Atestados médicos, para fi ns previdenciários têm pesos diferentes. O atestado 
médico de maior peso é o emitido pelo médico perito do INSS. Este é o único médico que 
têm o poder de juiz para fi ns de concessão ou negativa de benefícios previdenciários. Abaixo 
deste, está o atestado médico do médico do SUS. SIM, você que trabalha para o SUS na 
unidade básica. Saiba que o seu atestado é mais importante para o trabalhador para fi ns 
de requisição de benefício do que o do médico especialista do setor privado. Isso porque 
a justiça previdenciária entende que o médico do SUS não têm confl itos de interesse. E no 
atestado médico, além dos dias de afastamento do trabalho, SEMPRE QUE O PACIENTE 
PERMITIR, deve constar o CID da causa de afastamento, para que seja possível o setor de 
saúde do trabalho da empresa tome as medidas preventivas cabíveis e também para que 
seja possível ao INSS estabelecer o nexo técnico epidemiológico das causas de afastamento 
com a atividade exercida pelo trabalhador.

Lembrando, que se a causa de afastamento for devido a um acidente de trabalho e este 
afastar o trabalhador por mais de 15 dias, este ganhará 1 ano de estabilidade no trabalho, não 
podendo ser demitido por justa causa. 
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Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento emitido para 
reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma doença ocupacional. 
A CAT deverá ser emitida quando: 

 Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido no exercício da atividade 
profi ssional a serviço da empresa ou no deslocamento residência / trabalho / residência, 
e que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução – 
permanente ou temporária – da capacidade para o trabalho ou, em último caso, a morte;

 Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 
peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho 
ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro 
dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata.

A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal estará sujeita 
à aplicação de multa, conforme disposto nos artigos 286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999.

Se a empresa não fi zer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a 
entidade sindical, o médico ou a autoridade pública (magistrados, membros do Ministério 
Público e dos serviços jurídicos da União e dos Estados ou do Distrito Federal e comandantes 
de unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia 
Militar) poderão efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência 
Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa.

Encaminhamento para o INSS

Para começar, vamos aprender a fazer um encaminhamento médico para o INSS. 
Como qualquer carta, o título pode se iniciar como: “Ao INSS” ou sendo mais prolixo, 
“Encaminhamento para o INSS”.  Na anamnese é fundamental descrever a ocupação do 
trabalhador. Quanto mais detalhes da atividade exercida por ele ou ela no seu ambiente 
ocupacional, melhor. Ainda mais se a suspeita do agente causador da lesão for relacionada 
às suas atividades ocupacionais. Só não se esqueça de iniciar a descrição com “ O paciente 
Refere”. Pois, exceto se for um trabalhador do seu ambiente de trabalho, você desconhece se 
os detalhes mencionados pelo paciente são reais ou não. Em seguida, se possível devemos 
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colocar a história ocupacional pregressa, assim como outros trabalhos executados pelo 
trabalhador, não importando se são de carteira assinada ou serviço autônomo. 

A história patológica pregressa e o exame físico seguem sem mudanças ao que você 
aprendeu no curso e na sua prática de medicina. Após o exame físico, informe ao perito 
os medicamentos de uso crônico que o paciente faz uso e MUITO IMPORTANTE, no fi nal 
do seu encaminhamento, informe o(s) cid(s) das patologias que o paciente é portador. Se 
forem várias, por exemplo de um servente de obra temporariamente incapaz por sofrer de 
fortes lombalgias que ao mesmo tempo é portador de hipertensão arterial e diabetes não 
insulinodependente controladas. Você fi nalizará o seu encaminhamento começando com 
o CID M545, e em seguida I10 e E10.

Incapacidade Temporária

Auxílio Doença

O Auxílio-Doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que 
comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência 
de doença ou acidente.

Principais requisitos

 Cumprir carência de 12 contribuições mensais 

 Possuir qualidade de segurado (caso tenha perdido, deverá cumprir metade da carência 
de 12 meses 

 Comprovar, em perícia médica, doença/acidente que o torne temporariamente incapaz 
para o seu trabalho;

 Para o empregado em empresa: estar afastado do trabalho por mais de 15 dias (corridos 
ou intercalados dentro do prazo de 60 dias se pela mesma doença).

Observação

Se o Auxílio Doença for consentido devido a acidente do trabalho, não possui 
carência e o trabalhador tem estabilidade no emprego por um período de 12 meses 

após retorno ao trabalho.

Dra. Raquel Dani 
radani2000@hotmail.com 
CPF: 93175965091 Celular: 14998767886



10

Auxílio Acidente

Benefício de natureza indenizatória pago em decorrência de acidente que reduza 
permanentemente a capacidade para o trabalho.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do 
INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua 
capacidade para o trabalho. Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS.

Auxílio-Doença Previdenciário ou Acidentário 

Benefício de natureza indenizatória pago em decorrência de acidente que reduza 
permanentemente a capacidade para o trabalho. O Auxílio-Acidente é um benefício de 
natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, 
apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. Com no auxílio 
acidente, essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS.

Incapacidade Permanente

Aposentadoria por invalidez 

Devido ao cidadão incapaz de trabalhar e que não possa ser reabilitado em outra 
profi ssão.

A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador permanentemente 
incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em 
outra profi ssão, de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS.

O benefício é pago enquanto persistir a invalidez e o segurado pode ser reavaliado pelo 
INSS a cada dois anos.

Inicialmente o cidadão deve requerer um auxílio-doença, que possui os mesmos 
requisitos da aposentadoria por invalidez. Caso a perícia médica constate incapacidade 
permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para outra função, a 
aposentadoria por invalidez será indicada.
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LOAS 

Benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC) da Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que 
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por 
sua família. Este é o tipo de benefício mais comum a ser solicitado nas comunidades 
carentes. 

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 
1/4 do salário-mínimo vigente.

Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o 
INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa 
pensão por morte.

Quem pode utilizar esse serviço?

Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade 
portuguesa, desde que comprovem residência fi xa no Brasil e renda por pessoa do grupo 
familiar inferior a ¼ de salário mínimo atual. Além disso, devem se encaixar nas seguintes 
condições:

 Para o idoso: idade igual ou superior a 65 anos, para homem ou mulher;

 Caso exista renda familiar, esta não poderá ser superior a 1/4 do salário mínimo em vigor 
por pessoa (incluindo o próprio requerente);

 Nacionalidade brasileira;

 Possuir residência fi xa no país;

 Não estar recebendo outro tipo de benefício.

Referência Bibliográfi ca
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Introdução  
 

Segundo o último censo, a população indígena tem as seguintes características:  

 890 mil índios; 

 Correspondem a 0,4% da população brasileira; 

 Distribuído em 505 terras indígenas; 

 Ocupando 12,5 % do território nacional; 

 Imensa socio diversidade – 305 grupos étnicos falantes de 274 idiomas; 

 Indicadores de saúde amplamente desfavorável em comparação a população brasileira; 

 Antes da Constituição Federal de 1988 eram tutelados pelo Estado o que impedia que esses 

grupos protagonizassem suas decisões; 

 Após a constituição de 1988 foram criadas políticas públicas voltadas aos povos indígenas 

tornando-os cidadãos de fato e de direito (inclusive a garantia de atenção diferenciada a saúde); 

 Criação dos marcos regulatórios no ano 2000 com a Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas (PNASPI); 

 São 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no País. 

 
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

 

Características:  

 
 Realizada em 1986 a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena (CNPSI); 

 Na CNPSI foram formuladas as diretrizes voltadas à saúde dos povos indígenas, com foco na 

APS; 

 O Modelo antigo de atenção à saúde era desenvolvido a partir de uma perspectiva paliativa, 

descontinua e com poucos impactos à saúde; 

 A CNPSI defendeu que a gerência da saúde indígena fosse vinculada ao Ministério da Saúde; 

 A segunda conferência foi marcada pela mudança no modelo de atenção à saúde na direção 
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da APS; 

 Em 1999 foi criada a SASI (Secretaria de Atenção a Saúde Indígena) com a missão de instituir 

a APS e a continuidade da assistência a saúde nos seus três níveis reguladas pelos princípios e 

diretrizes do SUS; 

 Como modelo organizacional foram criados os distritos sanitários especiais indígena DSEI. 

 Conselhos sociais situados em uma aldeia ou grupo de aldeias em determinada terra indígena, 

além dos distritos de saúde indígena, onde a escolha dos conselheiros é feita pelas comunidades 

indígena. 

 
Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena e Situação Atual da 
Atenção à Saúde Indígena - SESAI 
 
 

Já na 4ª conferência nacional de saúde dos povos indígenas em 2006 foram reivindicadas 

melhorias em relação a FUNASA (órgão questionado e alvo de duras críticas), a qual estava 

vinculada a SASI.  

Em 2010 foi aprovada a criação da SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão 

responsável unicamente pela saúde indígena, e simultaneamente pela gestão e execução das 

ações e programas de saúde. 

Na 5ª conferência foram reivindicados a garantia integral a saúde para além da atenção 

básica, além do fortalecimento da APS, o respeito aos saberes tradicionais indígenas e as 

limitações do controle e participação social. 

 
Uma Avaliação Crítica sobre a Implementação da PNASPI 
 
 A disponibilidade de recursos financeiros não se constitui em empecilho, seja no período da 

Funasa ou da SESAI; 

 Crescimento considerável sobre o financiamento nos primeiros aos da SASI; 

 Não houve melhoria dos indicadores de saúde mesmo com a melhoria do financiamento;  

 É evidente o quadro de marcantes desigualdades persistentes após quase 20 anos da 
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existência do sub-sistema de saúde indígena; 

 Indicadores como mortalidade geral, maternal, número de internações e óbitos por doença 

respiratória/infecciosa/parasitária/transmissível ainda colocam a saúde indígena em franca 

desigualdade, confirmado pelo único inquérito nacional de saúde dos povos indígenas com elevadas 

prevalências de anemia, desnutrição, obesidade, sobrepeso, aumento de doenças crônicas não 

transmissíveis, precárias condições sanitárias, taxas elevadas de crianças com diarreia/infecção 

respiratória, o que indica a baixa resolutividade das ações na APS; 

 Dificuldade na implementação, acesso e confiabilidade do Sistema de Informação da Atenção 

à Saúde Indígena (SIASI), o que dificulta o planejamento; 

 Ainda a forte presença das ações de cuidados paliativos e na atenção emergencial; 

 Ganho em relação a estruturação dos Conselhos de Saúde Indígenas; 

 Ganho na participação social; 

 Controle social ainda enfrenta sérias barreias; 

 Grandes desafios nas diretrizes e articulação das chamadas medicinas tradicionais e o sistema 

médico oficial. 



Conclusões 

 Implementação da Política Nacional pouco produtiva e não factível; 

 Avanços importantes no cenário da saúde indígena; 

 Enormes distancias entre o que prevê a política nacional do que é concretizado no cotidiano 

dos povos; 

 A política teve impactos positivos no cenário de saúde indígena no país, mas com ganhos 

parciais em muitos aspectos; 

 O foco na APS, mesmo que frágil, trouxe importante mudança nas práticas vigentes 

anteriormente; 

 Gestão da SESAI ainda centralizada e limitada em seu quadro pessoal; 

 Persistência inaceitável entres os indicadores registrados entre os povos indígenas e o restante 
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da população brasileira; 

 Insatisfação dos usuários indígenas com relação à saúde de seus povos; 

 Apesar da adoção dos princípios da atenção primária à saúde na PNASPI, como estratégia 

para viabilizar o acesso, reduzir as desigualdades, estimular a participação social e a formação dos 

profissionais, visando a manutenção do vínculo desses profissionais e sua população, pode-se concluir 

que essa APS não se efetivou. 

Mendes AM, Leite MS, Langdon EJ, Grisotti M. O desafio da atenção primária na saúde indígena no 

Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2018,42:e184. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.184 
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INTRODUÇÃO 

 

Em busca do atendimento dos princípios consagrados na Constituição Federal, 

especialmente o da equidade e universalidade, em 2009 foi pactuada a Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), por meio da Portaria GM/MS nº 992, de 13 de 

maio de 2009. Com esta publicação o Sistema Único de Saúde procura enfrentar o racismo 

institucional, identificando ações necessárias para a promoção da saúde da população negra, 

considerando os indicadores sociais, e os dados que apontam para a precocidade dos óbitos, 

altas taxas de mortalidade materna   e infantil, maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas 

e altos índices de violência.  

Com isso, objetiva-se, com a integração das esferas de gestão do SUS e a articulação 

com a sociedade civil, proporcionar acesso a serviços de saúde no tempo oportuno e de 

maneira humanização, em busca de se reduzir as iniquidades de raça/cor, gênero, identidade de 

gênero, orientação sexual, ou classe social. 

Tendo como base a informação sobre raça/cor, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) estabelece cinco categorias mais declaradas pela população brasileira: branca, 

preta, parda, amarela e indígena. E o Ministério da Saúde estabelece como critério a 

autodeclaração, como maneira de identificação da raça/cor; o que remete à percepção de cada 

pessoa em relação à sua raça/cor, e sugere uma identificação subjetiva que deve considerar, 

traços físicos, étnico e socioculturais. Via de regra a declaração é pessoal, admitindo-se em 

casos de recém-nascido ou óbito a declaração por terceiros.  

O Sistemas de informação do SUS, a partir das declarações, consolidam indicadores que 

servem de base para o planejamento de ações em favor de diferentes segmentos populacionais.  

Doenças Genéticas ou Hereditárias mais comuns da População 

Negra 

“Anemia falciforme — Doença hereditária, decorrente de uma mutação genética ocorrida há 

milhares de anos, no continente africano. A doença, que chegou ao Brasil pelo tráfico de 

escravos, é causada por    um        gene recessivo, que pode ser encontrado em frequências que 

variam de 2% a 6% na população brasileira em geral, e de 6% a 10% na população negra. 
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Diabetes mellitus (tipo II) — Esse tipo de diabetes se desenvolve na fase adulta e evolui 

causando danos em todo o organismo. É a quarta causa de morte e a principal causa de cegueira 

adquirida no Brasil. Essa doença atinge com mais frequência os homens negros (9% a mais que 

os homens brancos) e as mulheres negras (em torno de 50% a mais do que as mulheres brancas). 

Hipertensão arterial — A doença, que atinge 10% a 20% dos adultos, é a causa direta ou 

indireta de 12% a 14% de todos os óbitos no Brasil. Em geral, a hipertensão é mais alta entre os 

homens e tende a  ser mais complicada em negros, de ambos os sexos. 

Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase — Afeta mais de 200 milhões de pessoas no 

mundo. Apresenta frequência relativamente alta em negros americanos (13%) e populações do 

Mediterrâneo, como na Itália e no Oriente Médio (5% a 40%). A falta dessa enzima resulta na 

destruição dos glóbulos vermelhos, levando à anemia hemolítica e, por ser um distúrbio genético 

ligado ao cromossomo X, é mais frequente nos meninos.” 

 

Fonte: Brasil (2017) [10] 

 

População Negra 

Segundo o IBGE há um aumento de pessoas que se declaram negras (pretas ou pardas) 

nos últimos anos. Pelo censo de 2010, negras e negros constituem mais da metade da 

população brasileira (50,7%). Apesar de proporcionalmente maior, a desigualdade é 

expressiva, na medida que entre os 10% mais pobres, 76% são pretos ou pardos e 22,8% 

brancos. No outro extremo, ocorre o inverso, 79% dos que possuem maiores 

rendimentos, são brancos. 

A renda dos trabalhadores de cor preta ou parda cresceu em 52,6%, entre 2003 e 

2015, e do trabalhador branco cresceu 25%. Mas a mesma pesquisa registrou que os 

ganhos da população negra, em média, em 2015, eram pouco mais da metade do 

rendimento recebido pelos brancos.  
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Do mesmo modo, em relação ao ensino superior, a realidade é uma desigualdade intensa. 

Em 2015, apenas 12,8% de pessoas de cor preta ou parda cursavam curso superior, apesar do acesso 

ter aumentado muito em 10 anos, ainda é bem menor que o número de jovens brancos nas 

universidades. Esta situação é agravada pelo atraso escolar que ocorre predominantemente na 

população negra. 

Saúde da População da Negra 

A população negra, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2008, 

representava 67% do público total atendido pelo SUS, e a branca 47,2%.  

As condições socioeconômicas tornam a população negra altamente SUS-dependentes. 

A população de raça/cor preta ou parda, a qual possui menores rendimentos, apresentam piores 

condições de saúde e estão sujeitas a domicílio em condições precárias. 

Em 2013, na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), os achados em relação a população 

negra foram: 

Acesso aos serviços 

 A proporção de pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses é maior 

entre as pessoas brancas (74, 8%) do que entre pretas (69,5%) e pardas (67,8%).  

 A proporção de pretos (38,2%) e pardos (39,2%) que se consultaram com um 

dentista nos últimos 12 meses é menor do que a de pessoas brancas (50,4%). 

 Das pessoas que tiveram algum medicamento receitado no último atendimento de 

saúde, 82,5% conseguiram obter todos os medicamentos prescritos, sendo que as 

pessoas de cor parda e preta tiveram um resultado ligeiramente menor. 

Saúde da Mulher 

 Estima-se que 60% das mulheres brasileiras, de 50 a 69 anos de idade, 

realizaram exame de mamografia nos últimos   dois anos anteriores à pesquisa. 

O melhor resultado foi identificado entre mulheres brancas e com ensino 

superior completo (80,9%). As menores proporções foram observadas entre 

as mulheres pretas (54,2%), pardas (52,9%) e sem instrução ou com ensino 

fundamental incompleto (50,9%). 
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 Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para 2013 mostram 

que as mães indígenas, pardas e pretas são mais jovens.  

 A proporção de mães negras com no mínimo seis consultas, foi de 69,8%; ao passo 

que, entre as brancas, essa proporção foi de 84,9%.  

 Em relação à primeira consulta pré-natal, nos  três primeiros meses de gestação, 

realizaram a primeira consulta 85% das gestantes brancas, 73% das negras e 53% 

das indígenas. 

 A proporção de gestantes que realizou pré-natal e que teve orientação  sobre sinais 

de risco na gravidez foi de 75,2% entre a população de mulheres, sendo que, entre as 

brancas, a proporção também foi maior. 

Sífilis em gestantes 

 As maiores taxas de detecção de sífilis em gestantes foram observadas na raça/cor 

preta (17/100 mil nascidos vivos), na indígena (6,7/100 mil nascidos vivos) e na 

parda (6,6/100 mil nascidos vivos). 

Mortalidade materna 

 No Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do total de 1.583 mortes 

maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e 34% de brancas. 

Medicamentos e internações 

 Pretos e pardos utilizam mais dos serviços públicos de saúde para ter acesso a 

medicamentos e internações:  

 A proporção de pessoas negras – pretas (35,6%) e pardas (36,7%) – que conseguiu obter 

pelo menos um dos medicamentos receitados no serviço público de saúde foi maior que a 

observada por pessoas de cor  branca (30,2%).  

 Entre as que conseguiram obter no Programa  Farmácia Popular pelo menos um dos 

medicamentos receitados, a proporção de pretos (25,3%) foi maior do que a de brancos 

(22,1%) e pardos (21%). 

 A média nacional de pessoas que ficaram internadas em hospitais      do SUS é de 8 

milhões de pessoas (65,7% da população que ficou internada em hospitais por 24 horas 

ou mais). 
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No entanto, as proporções de internação em hospitais do SUS foram superiores à 

média nacional entre as pessoas que se declararam de cor preta (75,8%) e parda (75,4%).  

 Proporção de gestantes que tiveram parto normal pelo SUS em 2013  foi de 45,3%, 

sendo a maior parte de mulheres pardas (53,4%), seguida das mulheres pretas (52,5%) 

e, depois, das brancas (33,6%). 

Panorama atual da situação de saúde 

 

 

 

 

Em geral, os homens apresentaram taxas de mortalidade mais altas para os três grandes 

grupos de carga de doença do que as mulheres,  em todas as categorias de raça/cor. No que 

se refere ao grupo de causas  externas, o risco de morte dos homens foi 3,3 vezes maior que o 

das mulheres na raça/cor branca, 2,8 vezes maior na indígena e de 6,3 vezes maior na negra. 

Entre as principais causas de morte, destacam-se: 

 As doenças cerebrovasculares, principal causa; 

 A segunda causa o infarto de miocárdio; 

 E o diabetes mellitus, terceira causa. 

No tocante à morbidade por doenças transmissíveis prioritárias, a tuberculose 

representa um sério problema de saúde pública e tem relação direta com a pobreza.  

Entre 2004 e 2013, a taxa de incidência da tuberculose  foi maior na população indígena, 

seguida pela taxa da população preta.  

Quanto à hanseníase, observa-se predominância nas populações preta, parda e indígena 

em relação às outras categorias (amarela e branca).  

Já em relação à dengue, dados apontam maiores percentuais de óbitos em negros no 

Brasil, mais especificamente nas regiões Norte e Nordeste. 

Em 2013, a maior taxa de mortalidade por AIDS registrou-se em homens pretos 

(12,5/100 mil habitantes), seguidos de brancos (7,9/100 mil habitantes) e pardos (7,1/100 mil 

habitantes). 

“Ao se comparar as taxas de mortalidade pelos três grandes grupos de  carga de doenças da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), observa-se padrão semelhante em ambos os sexos: 

predomínio das doenças não transmissíveis na raça/cor branca, das doenças transmissíveis 

na indígena, e das causas externas em homens negros, principalmente pardos”(BRASIL, 2017). 
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Em relação às mulheres, a maior taxa de mortalidade foi observada na raça/cor preta. 

Hepatite A 

No Brasil, a taxa de incidência da hepatite A aumentou até 2005, passando a cair a partir 

de 2006, atingindo 3,2 casos/100 mil habitantes em 2013. Nesse ano, considerando-se as 

notificações com o registro de raça/cor, os pardos concentraram a maioria dos casos (64,6%), 

vindo em seguida os brancos (25%), pretos (5,8%) e indígenas (3,9%).  

Juventude negra – causas externas – violência 

De acordo com a PNS/2013, a proporção de pessoas que se envolveram em acidente de 

trânsito com lesões corporais no Brasil foi de   3,1%, em 2013. Esse percentual foi maior entre os 

homens, registrando 4,5%, sendo 3,6% da cor preta e 3,4% da cor parda, enquanto entre os 

brancos esse percentual foi de 2,7%. 

Já em acidentes de trabalho, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que 

se envolveram foi predominantemente de homens, segundo a PNS/2013; sendo que, no quesito 

raça/cor, a proporção de pessoas que se envolveram em acidentes de trabalho foi de 4,6% para 

pretos, 3,7% para pardos e 2,9% para branca. 

O homicídio é a forma preponderante e quase exclusiva de utilização  das armas de fogo 

(42.291). Das 44.861 mortes por armas de fogo, 94,3% foram homicídios. No ano de 2003, 

foram cometidos 13.224 homicídios por arma de fogo na população branca. Em 2014, esse 

número teve uma queda de 26,1%, mas em contrapartida, o número de vítimas negras aumentou 

em 46,9%. 

Discriminação nos serviços de saúde 

De acordo com a PNS/2013, em 2013, havia 146,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais 

de idade no Brasil, e, destas, 10,6% (15,5 milhões) afirmaram que já se sentiram discriminadas 

ou tratadas de maneira pior que as outras pessoas no serviço de saúde, por médico ou outro 

profissional de saúde.  

A pesquisa também investigou os motivos percebidos pelas pessoas que se sentiram 

discriminadas no serviço de saúde. Mais da metade da população de 18 anos ou  mais de idade 

que já se sentiu discriminada no serviço de saúde respondeu, como motivos, a falta de dinheiro 

(53,9%) e a classe social (52,5%). 
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Transplante e outras ações para doença falciforme 

 

 

 

Em 2015, o Ministério da Saúde (MS) incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o 

transplante de células-tronco hematopoiéticas entre parentes a partir da medula óssea, de 

sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical. A medida é parte das estratégias de 

ampliação do acesso da população negra à rede de saúde prevista na Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra (PNSIPN). 

Estima-se que cerca de 50 mil pessoas tenham a doença falciforme  no Brasil, a maioria 

negra. Ela apresenta alta morbidade e mortalidade precoce, variados agravos à saúde, como 

crises de dores em músculos, ossos e articulações.  

Essa recente medida se junta a outras que o Ministério da Saúde vem  adotando para 

tratamento e detecção da doença falciforme. Entre elas, destacam-se: a criação, no âmbito do 

SUS, da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras 

Hemoglobinopatias (Portaria GM/MS n° 1.391, de 16 de agosto de 2005), a inclusão do 

diagnóstico da doença falciforme no Programa de Triagem Neonatal (teste do pezinho) em 

todos os estados, e o exame de eletroforese de hemoglobina na atenção básica, na Rede 

Cegonha e na doação de sangue. 

Destaca-se na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme: 

 A promoção da garantia do seguimento das pessoas diagnosticadas com 

hemoglobinopatias pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), com a 

criação de um cadastro nacional de doentes falciformes e outras 

hemoglobinopatias; 

 A promoção da garantia da integralidade da atenção, por intermédio do 

atendimento realizado por equipe multidisciplinar; 

 A instituição de uma política de capacitação de todos os atores envolvidos que 

“A expressiva maioria das pessoas negras não possui plano de saúde (78,8%), e menor acesso 

à saúde significa maior exposição a riscos. Pessoas com menores rendimentos, sem acesso 

à educação e em condições de moradia precárias por falta de acesso a serviços básicos 

também se mostram mais expostas onde a grande maioria é negra.  As diferenças nos 

indicadores de depressão e tabagismo, segundo a desagregação por educação, são também 

relevantes, pois indicam que  é necessário adaptar políticas (de comunicação, entre outras) 

para este público mais exposto” (BRASIL, 2017). 
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promova a educação permanente; 

 A promoção do acesso à informação e ao aconselhamento genético aos 

familiares e às pessoas com a doença ou o traço falciforme; 

 A promoção da garantia de acesso aos medicamentos essenciais, conforme 

protocolo, imunobiológicos Especiais e insumos, como Filtro de Leucócitos e 

Bombas de Infusão;  

 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

Dos Princípios Gerais 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está embasada nos princípios 

constitucionais de cidadania e dignidade da pessoa humana e da igualdade, do repúdio ao 

racismo e reafirma os Princípios do SUS. 

Destaca-se como princípio organizativo, a transversalidade, caracterizada pela 

complementaridade, confluência e reforço recíproco de diferentes políticas de saúde. 

Assim, contempla um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito, 

considerando a sua participação no processo de construção das respostas para as suas 

necessidades, bem como apresenta fundamentos nos quais estão incluídas as várias fases do 

ciclo de vida, as demandas de gênero e as questões relativas à orientação sexual, à vida com 

patologia e ao porte de deficiência temporária ou permanente. 

 

Das diretrizes gerais e objetivos 

Diretrizes Gerais: 

 inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de 

formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do 

controle social na saúde; 

 ampliação e fortalecimento da participação do Movimento Social Negro nas 

instâncias de controle social das políticas de saúde; 
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 incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da 

população negra; 

 promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, incluindo 

aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas; 

 implementação do processo de monitoramento e avaliação das ações pertinentes 

ao combate ao racismo e à redução das desigualdades étnico- raciais no campo 

da saúde nas distintas esferas de governo; e 

 desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação, que 

desconstruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade negra 

positiva e contribuam para a redução das vulnerabilidades. 

Objetivo Geral 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das 

desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e discriminação nas instituições e serviços 

do SUS. 

Objetivos Específicos 

 garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em 

particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços 

de saúde; 

 garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em 

particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; 

 incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com 

destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos processos 

de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício 

do controle social; 

 identificar, combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, 

incluindo assédio moral, no ambiente de trabalho; 

 aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da 

inclusão do quesito cor em todos os instrumentos de coleta de dados adotados 

pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS;  
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 melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, 

processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor  e etnia; 

 identificar as necessidades de saúde da população negra do campo e da floresta 

e das áreas urbanas e utilizá-las como critério de planejamento e definição de 

prioridades; 

 definir e pactuar, junto às três esferas de governo, indicadores e metas para a 

promoção da equidade étnico-racial na saúde;  

 monitorar e avaliar os indicadores e as metas pactuados para a promoção da 

saúde da população negra visando reduzir as iniquidades macrorregionais, 

regionais, estaduais e municipais;  

 incluir as demandas específicas da população negra nos processos de regulação 

do sistema de saúde suplementar; 

 monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos 

princípios antirracistas e não discriminatório; e 

 fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população 

negra. 

 

Das Estratégias e Responsabilidades das Esferas de  

Gestão 

Em termos de ações foram estabelecidos compromissos ou responsabilidades para 

cada esfera de governo, cabendo ao governo federal a implementação da Política, o 

financiamento e o apoio as unidades federadas na busca de fazer valer os princípios, 

objetivos e diretrizes da pactuação intergestora celebrada. 

As estratégias estabelecidas passam pela análise da condição e dos condicionantes 

de saúde da população negra, considerando as necessidades locais e os indicadores de 

saúde, assim como a prevalência de doenças, e pautando pela equidade do acesso da 

população à atenção integral de todas as faixas etárias. 

Destaca-se o cuidado com atenção aos quilombolas e ao fortalecimento da atenção 

à saúde da mulher e do homem negros, em especial os aqueles com transtornos decorrentes 
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do uso de álcool e outras drogas, assim como o aperfeiçoamento dos registros em Sistemas de 

Informação do SUS, qualificando assim, os dados para aperfeiçoamento do processo de 

planejamento da atenção à saúde da população negra no Brasil. 

Conclusão 

A desigualdade social brasileira vinculada à raça é estruturante. Situações 

discriminatórios são constantes na sociedade com um todo e o racismo é uma prática que 

expõem os grupos raciais a situações de desvantagem em diversos aspectos, inclusive em 

relação a implementação de políticas públicas. 

O Pacto pela Saúde, no caso da saúde, tem como um de seus objetivos a redução das 

desigualdades sociais e considera como causas determinantes  e condicionantes de saúde: modos 

de vida, trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais, entre outros.  

Nesse sentido, os autores de referência considera o racismo como o principal determinante 

social em saúde para população negra, já que incide negativamente sobre  todos esses fatores 

que compõem o conceito de saúde. 

A boa qualidade da saúde gera condições para a inserção dos sujeitos nas diferentes 

esferas  da sociedade de maneira digna, promovendo sua autonomia e cidadania. 
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Fundamentos da Medicina Rural e de Áreas Isoladas

Por se encontrar mais afastado das áreas urbanas e das facilidade s da vida moderna, 
no mundo todo há falta de profi ssionais de saúde nas áreas mais distantes. Por isso também 
há carência de professores aptos para formação para estas localidades, já que são diferentes 
os desafi os de se trabalhar e viver em áreas rurais ou remotas. Consequência disto, aliado 
fundamentalmente a carência de condições adequadas de saneamento e moradia, piores 
indicadores de saúde são encontrados. A prática da medicina rural exige diferentes habilidades 
e recursos, ainda mais num pais com grande extensão territorial como o Brasil. 

Defi nição do que é rural

Há que se pensar que há áreas aparentemente rurais nos limites das cidades maiores, 
assim como pequenas áreas urbanizadas em regiões predominantemente rurais, o que 
deixa dúvidas em defi nir exatamente o que é rural. O mais comum é utilizar taxas como 
a densidade demográfi ca, o numero total de habitantes, o tipo de atividade econômica 
predominante, o tipo de habitações, o nível de industrialização e serviços disponíveis, ou 
ainda uma combinação destes fatores. Devido a estas variações o conceito de rural é 
altamente variável nos países do mundo. No Brasil, segundo o último censo ofi cial, 15% 
da população habita áreas consideradas rurais. Este percentual vem diminuindo, em 1996 
este percentual era de 20%. 

Mas ainda pode-se considerar que aproximadamente 30 milhões de brasileiros 
residem nestas localidades, que ainda subestima as áreas rurais da Região Amazônica. Há 
uma defi nição legal de ruralidade de 1938, que determina que todo município sempre tenha 
sede em uma “cidade” e a defi nição administrativa é de que “rural” é considerada toda área 
externa a um perímetro urbano.Tal distorção leva a chamar de cidade o que na realidade são 
aldeias, povoados e vilas, superestimando o grau de urbanização. 

A defi nição do IBGE é de natureza residual: áreas rurais são aquelas que se encontram 
fora dos limites das cidades, cuja defi nição é prerrogativa das prefeituras municipais. O 
acesso a infraestruturas e serviços básicos e um mínimo de adensamento populacional 
são sufi cientes para que a população se torne “urbana”. Seria necessário conceber uma 
forma de pensar as comunidades rurais não só pelas suas carências, mas também por suas 
potencialidades e abrir caminhos que possibilitem o real desenvolvimento dessas áreas 
com impactos na melhoria da saúde. Uma proposta sugere que se repense o termo “rural” 
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como uma combinação de densidade demográfi ca e tamanho da população. Assim, seriam 
considerados de pequeno porte os municípios que tivessem menos de 50 mil habitantes e 
menos de 80 habitantes por quilometro quadrado. Com este critério se abrangeria 80% dos 
municípios brasileiros e 30% da sua população. Outra proposta seria dividir as regiões em 
relação à sua integração com a cidade em:

 Zonas economicamente integradas: zonas rurais prósperas, em geral próximas de um 
centro urbano ao qual se integram por uma rede de comunicações bem desenvolvida, 
combinando as melhores vantagens da vida do campo e da cidade, aproveitando 
economias de escala e aglomeração com demanda e oferta de emprego.

 Zonas rurais intermediarias: são tradicionalmente desenvolvidas com base em um 
setor agrícola próspero e nas atividades a ele associadas; são em geral afastadas 
de centros urbanos, mas com infraestrutura de transporte sufi ciente para ter acesso 
a eles; são zonas em processo de integração econômica, em que novas atividades 
como indústria, comercio e turismo começam a transformar a estrutura do emprego.

 Zonas rurais isoladas: possuem uma população dispersa geografi camente e 
localizam-se em regiões bem afastadas de centros urbanos, como montanhas e ilhas. 
A infraestrutura e serviços locais são precários, a produção econômica é tradicional, 
em geral agricultura e pequeno artesanato local e a renda e qualifi cação profi ssional 
são bastante baixas.

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.

Importa destacar que de acordo com Gusso (2019) de forma resumida que: 

1. Rural não é sinônimo de agrícola e nem tem exclusividade sobre este. 2. Rural 
é multisetorial (pluriatividade) e multifuncional (função produtiva, ambiental, 
ecológica e social). 3. As áreas rurais têm densidade populacional relativamente 
baixa. 4. Não há um isolamento absoluto entre os espaços rurais e as áreas urbanas. 
Gusso(2019).

As diferenças na saúde rural e urbana

No mundo inteiro há uma defasagem e uma difi culdade de fi xação de profi ssionais 
de saúde em zonas rurais e remotas (apenas 24 % dos médicos trabalham nessas áreas). 
Em outros países como a África do sul e nos EUA apenas 12% e 9% atuam nessas áreas 
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respectivamente. A organização Internacional do Trabalho OIT tem dados mais globais, 
sendo que o défi cit é 2,5 vezes maior do que nas áreas urbanas e no mundo 38% não tem 
cobertura de saúde, sendo que nas áreas rurais esse défi cit pula para 56% da população.

No Brasil esse fenômeno é importante sendo que a região norte apresentava em 2011 
uma taxa de 0,98 de médicos por habitante e 2,61 na região sudeste. Já o Conselho Federal de 
Medicina, aponta que nas capitais a razão é de 4,22 médicos com registro por mil habitantes 
e a média brasileira é de 1,95.

Segue abaixo os dados gerias do serviço de saúde: 

 30,7% das pessoas da zona urbana não foram ao médico no último ano;

 40,5% das pessoas da zona rural não foram ao médico no último ano;

 42,2% das pessoas foram ao dentista no último ano na zona urbana;

 30,5% das pessoas foram ao dentista np último ano na zona rural;

 A mortalidade infantil é 30% maior nas áreas rurais do que a média do Brasil;

 Alagoas tem a maior taxa de mortalidade infantil rural 67,2%;

 Rio Grande do Sul tem 17.5% de taxa de mortalidade infantil 283% menor;

 A defi ciência de Vitamina A é mais rara nas cidades, mais ainda descrita em zonas rurais 
e remotas.

Tabela 1. Doenças segundo área de residência.

Agravo/doença
Incidência 100.00 hab. 

(2010)
Letalidade média 

(2009-2011)

Rural Urbana Rural Urbana
Doença de Chagas aguda 0,03 0,02 2,37 2,16
Esquistossomose 34,33 6,90 0,04 0,32
Hanseníase 17,87 16,14 0,01 1,07
Hantaviroses 0,27 0,05 30,5 45,32
Leishmaniose tegumentar 
americana 44,89 5,87 0,0005 0,0001

Leishmaniose visceral 2,90 1,66 0,05 0,66
Leptospirose 1,81 1,72 3,65 10,3
Tétano acidental 0,23 0,13 32,6 30,01
Tuberculose 16,72 25,55 2,76 2,95

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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Ainda, de acordo com a análise de Gusso (2019), as taxas de alfabetização também 
são piores na zona rural. Os analfabetos são 8,4% na zona urbana e 25% na zona rural. O 
Censo de 2010 mostrou que o percentual de pessoas fora da escola entre 10 e 17 anos era 
de 7,9% na zona rural e 11,1 % na rural.

A prevalência de tabagismo, apesar de estar diminuindo ao longo do tempo, também é 
maior na zona rural, em todos os gêneros. Na zona rural o habito do uso de cinto de segurança 
foi menos frequente com percentual de 59,1% na área urbana e 82,5 % na rural.

Em relação as doenças crônico-degenerativas, as populações brasileiras rurais 
recebem menos diagnósticos de diabetes e têm menos acesso a ações simples diagnósticas 
como medir a pressão arterial e também têm menos acesso à avaliação oftalmológica, aos 
exames e à avaliação especializada quando necessário, embora, aparentemente, tenham 
melhor acesso à internações hospitalares.

As amostragens de pesquisas de dimensão nacional excluem parte variável das 
populações rurais das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que subestima as diferenças 
observadas entre áreas rurais e urbanas. Além disto aspectos qualitativos são despercebidos 
como por exemplo, o papel que as migrações por trabalho exercem na dinâmica da AIDS, 
e também como se tem a ideia dela como “doença da cidade grande”, o que infl uencia o 
comportamento sexual.

O conjunto de indicadores e outras características da vida rural no país refl ete-se em 
índices de desenvolvimento humano (IDH), como visto na fi gura a seguir que mostra que 
quanto maior a ruralidade, menor o IDH.

Figura 1. Percentual de ruralidade e IDH. MMR = municípios mais rurais. MMU= municípios 
mais urbanos, segundo PNUD 2010.

MMR MMU

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

IDHM muito baixo

IDHM baixo

IDHM médio

IDHM alto

IDHM muito alto

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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Por outro lado, alguns municípios com os mais altos índices de qualidade de vida ou 
desenvolvimento humano são predominantemente rurais. A ocupação agrícola mesmo 
nas regiões mais fortemente rurais, pode estar em queda, mas algumas regiões rurais 
fazem parte das zonas mais dinâmicas de vários países. Muitas vezes elas criam mais 
empregos do que o restante da economia. A pluriatividade é uma característica cada 
vez mais forte dessas áreas e faz parte de um conjunto de transformações complexas 
que estão em curso e apresentam consequências para o mercado de trabalho e para as 
famílias e sua saúde. 

A prática da medicina rural

Pode-se constatar que alguns problemas de saúde e fatores de risco são mais 
frequentes em zona rural do que urbana, como as intoxicações agudas, subagudas e 
crônicas por agrotóxicos, os acidentes com animais peçonhentos e plantas toxicas 
e os acidentes decorrentes de certos riscos ocupacionais. O trabalho rural costuma 
estar associado às exposições climáticas, físicas, químicas, orgânicas, além do risco 
de operações com máquinas como serras e tratores. O fato de o trabalho ser realizado 
próximo ou mesmo no próprio local de moradia também traz riscos ao restante da 
família. 

São características do trabalho dos profi ssionais de saúde que exige o desenvolvimento 
de habilidades particulares a saber:

a) saber interpretar os exames sem laudos;

b) saber realizar procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos;

c) manejar inicialmente as urgências e emergências;

d) manejar cuidadosamente as fases do ciclo vital;

e) manejo integral e socio familiar da pessoa.

Listamos abaixo as consequências dessa situação na graduação, pós-graduação, 
aperfeiçoamento e nas questões éticas-legais:

a) mudanças curriculares com ampliação de habilidades;

b) fortalecimento da APS com o médico de família e comunidade e menos do modelo com 
o clínico, pediatra, gineco-obstetra e um cirurgião;

c) fl exibilização de horários de atendimento nas unidades de saúde;
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d) aumento da capacidade de negociais papeis e limites;

e) maior atenção nas zonas rurais em relação ao sigilo e a privacidade;

f) infecções sexuais, abuso sexual, violência e adição são mais ocultados do médico nas 
zonas rurais.

g) Negociar alguns aspectos culturais, visando a manutenção da privacidade e do respeito 
ao médico.

Características da APS em áreas rurais

Acesso, porta de entrada e longitudinalidade: 

a) O nível primário é ainda a mais importante porta de entrada ao sistema de saúde local e 
as vezes o único ponto de acesso ao SUS;

b) O número de domicílios cadastrados é maior na zona rural;

c) Cinco vezes menos acesso a saúde suplementar na zona rural;

d) O desconhecimento da presença do médico na zona rural e a falta de dinheiro são motivos 
de não atendimento médico nas zonas rurais.

e) Desenvolvimento de algumas políticas federais de provimentos e acesso nessas 
localidades tentando reduzir a falta de profi ssionais de saúde, podendo tornar esse 
município dependente dessa oferta de médicos e ainda agregar grandes diferenças 
remuneratórias que os profi ssionais locais não teriam.

f) Indução da formação de graduação e pós-graduação para médicos mais generalistas e 
com ênfase na MFC.

Nos últimos anos houve um aumento na formação voltada para a APS e na interiorização, 
não seguida pela criação de instituições de ensino federais e sim privadas e em  regiões onde 
já existiam outras. 
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Dados sobre saúde do idoso em áreas rurais:

 Mulheres consultam-se mais que os homens (76% versus 61,5%)

 Uso menos regular do serviço de saúde nas áreas rurais ( 73,4 % nas  rurais e 81,8% 
nas urbanas;

 Procuram menos a consulta odontológica nas áreas rurais ( 9,1% rural e 19,1% urbanos);

 Menor cobertura de mamografi a na região rural ( 13,9 % rural e 43,1 urbano);

 Taxa de internação semelhante entre rural e urbano;

 Menor desembolso fi nanceiro em relação a procedimentos médicos;

 Os mesmos desafi os de acessibilidade serão obstáculos à longitudinalidade. 

“A atenção domiciliar consiste numa prática de grande importância para 
diminuir a fragmentação da atenção e para direcionar o foco nos episódios de doença 
grave. O menor número de alternativas de acesso ao sistema de saúde e as distâncias 
podem facilitar, por outro lado, a longitudinalidade por meio de um vínculo maior com 
o serviço ou com um determinado profi ssional. Muitas atividades rurais apresentam 
periodicidades relacionadas às estações do ano ou condições climáticas, o que irá 
interferir na procura pelos serviços de saúde. “ Gusso (2019)

Integralidade e coordenação

Importantes aspectos das zonas rurais em relação a integralidade e a coordenação do 
cuidado: 

a) Pessoas nas zonas rurais consultam menos pelo motivo “ exames de rotina ou prevenção;

b) Taxas de vacinação menores do que nas cidades;

c) Menor disponibilidades de especialistas focais;

d) Os dispositivos de consultoria à distância mais disponíveis;

e) Falta de estrutura e de materiais para a realização de procedimentos;

f) Ampliação do foco da atenção do processo patológico tradicional individual deve estar 
presente no dia a dia das equipes assistentes;
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g) Frequência maior de contato direto com outros colegas médicos por telefone ou 
pessoalmente 

h) Menor rede burocrática de organização dos serviços de referência e contra referência 
facilitando o acesso direto.

Centralização na família e na comunidade

As populações da zona rural costumam apresentar valores mais tradicionais do que 
nas grandes cidades. A forma como funciona em determinada localidade o conceito de 
família impacta a maneira como o médico utilizará as ferramentas de abordagem familiar. 
As formas de intervenção e as expectativas em relação às condutas e aos papéis dentro do 
núcleo familiar precisam ser “contextualizadas” para as diferentes comunidades. É conhecida 
também a necessidade de adaptação da teoria da terapia de família em relação às diferenças 
culturais e de classes sociais. 

Dados referentes aos conceitos de comunidade, território, conselhos locais, intersetor 
e acesso:

a) Conceito de comunidade “real” não apenas a territorializada;

b) Sentimento de comunidade mais forte podendo criar um ambiente mais propício para as 
intervenções comunitárias;

c) Maior participação em reuniões de conselhos locais;

d) Atividades intersetoriais facilitadas;

e) Maior acesso do médico rural a escola local, postos de trabalho, igrejas, etc.

Competência cultural

Elementos característicos em relação a competência cultural em zonas rurais:

a) Variações diversidades mais evidentes nas áreas rurais;

b) O médico rural deve ter mais habilidade em relação aos diferentes conceitos de saúde, 
doença e de prevenção;

c) O médico rural deve estar atento do poder silenciador sobre as diversas culturas que sua 
atividade pode gerar de forma positiva ou negativa;
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d) O médico rural deve ter habilidade no contato com os cuidadores tradicionais e não 
científi cos;

e) Posturas arrogantes devem ser evitadas;

f) O cuidar da saúde não se resume a uma simples mudança de local e faz-se necessário o 
aprimoramento tendo em vista a organização do sistema local e sua adequação ao perfi l 
de saúde da comunidade;

g) Conhecer um pouco da história local e dos costumes podem ser úteis para diminuir as 
distâncias e as barreiras culturais; 

Como melhorar a defasagem rural-urbana 1

O Working Party on Rural Practice, da WONCA (Associação Mundial de Médicos de 
Família) estabelece os seguintes princípios para o fortalecimento da medicina rural: 

 A implementação da infraestrutura necessária para a atenção em saúde integral de áreas 
rurais, remotas  e com difi culdades de acesso deve ser de alta prioridade para os governos 
nacionais;

 Deve ser reconhecida pelos governos e organizações profi ssionais, a uma natureza 
específi ca da prática da medicina rural, com a necessidade de uma gama mais ampla de 
habilidades a serem desenvolvidas pelos profi ssionais de saúde;

 O núcleo de competências da pratica geral de família deve ser ampliados, pela provisão 
de habilidades adicionais para a pratica rural apropriada especifi camente às localidades 
determinadas;

 Deve haver uma valorização dos médicos rurais através de uma organização que envolva 
planos de carreira, educação e treinamento, com aumento de incentivos e melhora das 
condições de trabalho. Essas medidas devem ser apoiadas e fi nanciadas pelos governos, 
comunidades e organizações profi ssionais, reconhecendo o papel vital do médico rural.

 O médico rural e outros profi ssionais de saúde devem auxiliar a comunidade na avaliação, 
análise e desenvolvimento de serviços de saúde voltados para as necessidades locais, 
sem deixar de lado a abordagem individual.

1 Os textos seguintes foram extraídos do Livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade (2019) por se 
tratarem de recomendações públicas da WONCA e da OMS não confi gurando plágio.
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 Os modelos de serviços em saúde rural devem ser avaliados e promovidos em parceria 
com as comunidades rurais e cooperação das autoridades de saúde regionais e nacionais.

 Os médicos rurais devem adotar a fi losofi a da APS como chave para a a saúde de 
comunidades rurais.

 Deve haver representação feminina em todas as instâncias representativas onde as 
decisões forem tomadas.

A literatura mostra a importância do estabelecimento de políticas voltadas para a 
interiorização e a fi xação de profi ssionais de saúde em áreas rurais e remotas, como objetivo 
central a ser alcançado, de forma que seja uma questão prioritária em planos nacionais de 
governo. A análise dos fatores que infl uenciam essa decisão por parte dos profi ssionais é 
um ponto chave para a compreensão da complexidade da questão e para guiar possíveis 
intervenções.

Alguns exemplos, com boa evidência, para melhorar esta defasagem rural-urbana são 
os seguintes:

 Criar políticas de incentivo para admissão de estudantes de origem rural nos cursos 
da área da saúde, visto que esta procedência está relacionada a uma maior chance de 
voltar a trabalhar nesses locais. Entre essas melhorias sugere-se a melhoria do ensino 
fundamental e médico nas áreas rurais, aumentando a chance de ingresso no ensino 
superior. Além disso o fi nanciamento de bolsas de estudos e programas de apoio durante 
os estudos são citados.

 Incluir nos currículos da área da saúde tópicos de saúde rural com a fi nalidade de 
aumentar a competência dos profi ssionais para trabalhar nessa realidade, aumentando a 
satisfação e a fi xação.

 Melhorar as condições de vida para profi ssionais de saúde rural e suas famílias incluindo 
melhoria da infraestrutura (eletricidade, saneamento, comunicação, escolas, etc), fatores 
estes que têm grande impacto na decisão de tralhar e permanecer nestas áreas.

 Proporcionar um ambiente de trabalho adequado e seguro, incluindo equipamentos de 
proteção, provisões de matérias e de formação permanente, e supervisão de apoio.

 Implementar atividades extras que facilitem a cooperação entre os profi ssionais de 
saúde de áreas com mais recursos daqueles em áreas com menores recursos, e, quando 
possível, instrumentos de telessaúde para  locais rurais e remotos.
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 Desenvolver planos de carreira que estimulem a progressão em termos de experiência, 
educação e treinamento, sem a necessidade de deixar essas áreas.

 Incentivar a criação de redes de médicos rurais, associações de trabalhadores e periódicos 
de saúde rural de forma a melhorar a satisfação e o status dos profi ssionais que atuam 
em áreas rurais e diminuir sua sensação de isolamento.

Todas essas recomendações têm efeito limitado se realizadas isoladamente, sendo 
recomendado que sejam combinadas com outras, como da lista a seguir (tais orientações 
têm evidencia limitada e devem ser estudadas de acordo com a realidade local):

 estimular  a criação de cursos de nível superior em saúde em outras cidades fora das 
capitais;

 promover atividades de ensino em áreas rurais durante a graduação e a pós-graduação;

 criar programas de educação permanente e desenvolvimento profi ssional voltadas para 
os trabalhadores das áreas rurais;

 aumentar e dar suporte a um espectro mais amplo de ação do profi ssional, a fi m de 
aumentar a sua satisfação em áreas rurais;

 aumentar a diversidade de profi ssionais de saúde em localidades rurais e remotas, 
ampliando o trabalho em equipe;

 assegurar que serviços compulsórios temporários de profi ssionais de saúde  sejam 
acompanhados de suporte apropriado e incentivos;

 oferecer bolsas de estudo em troca de serviço temporário posterior em área rural ou 
remota.

 oferecer uma ampla gama de incentivos fi nanceiros como adicionais de distância e 
difi culdade de acesso, de moradia e transporte, férias pagas, dentre outros.

Referência bibliográfi ca
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Introdução 

O Brasil é o exemplo prático de que a medicina de populações rurais e urbanas 
apresentam características diferentes. Pelas peculiaridades próprias da prática rural há de 
se ter habilidade e recursos diversos frente a grande área rural e grandes distâncias, baixo 
índice de desenvolvimento e grande desigualdade social (Duncan)

O que é Rural 

Não é fácil definir se uma região e ou uma população é rural ou não. Nos limites de 
grandes cidades podem ocorrer áreas rurais, assim como em pequenas áreas urbanas 
podem estar em áreas rurais, o que traz dúvida como melhor forma de classificar uma área 
urbana ou rural. Em relação a integração entre a área rural e urbana podemos agrupa-las em: 
zona economicamente integradas, intermediárias, isoladas.

Características destacáveis do que é ou não rural

Não é sinônimo de agrícola;

É multissetorial, multifuncional;

Tem densidade populacional baixa;

Não há um isolamento absoluto.

Características da APS em áreas rurais 

Acesso ou porta de entrada e longitudinalidade: o posto de saúde, as vezes único é a 
mais importante e principal porta de acesso ao sistema de saúde. Há dificuldade de acesso 
pelo deslocamento e as grandes distâncias. O pequeno número de alternativas de acesso ao 
sistema de saúde, as distâncias e os desafios de acessibilidade facilitam a longitudinalidade.

Integralidade e coordenação: acesso limitados aos recursos de saúde como exames, 
procedimentos, especialistas, internações, além de equipes reduzidas em número de 
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médicos e outros profissionais. Uma peculiaridade da prática rural é o contato direto com 
outros médicos que trabalham na mesma região, geralmente realiza por contato telefônico e 
pessoalmente aumentando as trocas de informação e conhecimento.

Centralização na família e comunidade: Os valores mais tradicionais são mais cultuados 
nas zonas rurais, já os idosos podem ser a fonte de recursos financeiros principal frente a 
a escassez geral de serviços e de saúde. Já as atividades intersetoriais são facilitadas pelo 
tamanho reduzido das estruturas políticas e sociais, facilitando assim o acesso do médico 
às escolas locais, postos de trabalho, igrejas, etc.

Competência cultural: em zonas rurais a grande diversidade de conceitos em relação 
a saúde, doença, promoção, prevenção e reabilitação devem ser manejados mais habilmente 
pelo médico rural, com vistas a não interferir na autonomia das pessoas para quem trabalha.

Como melhorar a defasagem entre o rural e o urbano

São atitudes e posicionamentos a serem fortalecidos na medicina rural: melhorar 
a infraestrutura física, melhora conhecimentos habilidades e competências do médico de 
família, a aquisição de habilidades adicionais médicas para suprir as necessidades locais, 
implementação de um plano de carreira, avaliação local pela equipe de saúde das necessidade 
de serviços de saúde, avaliação em parceria dos serviços de saúde com a comunidade e as 
unidades regionais e nacionais, desenvolvimento de uma saúde voltada para a comunidade, 
incentivo da representação feminina em todas as instâncias de decisões a serem tomadas.

Vamos aos números

a) 15% da população brasileira vive em áreas rurais;

b) São rurais os municípios que apresentam simultaneamente menos de 50 mil habitantes 
e menos de 80 habitantes/km²; ou seja 90% do território brasileiro, 80 % dos municípios 
e 30% da população;

c) 57% da população é urbana, 13% está em uma categoria intermediária (rurbana);
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Populações ribeirinhas

Segundo Gusso (2019), podemos compreender as populações ribeirinhas como 
aquelas que vivem às margens dos rios, que tem com forma de trabalho predominantemente 
uma função extrativista, agrícola e centrada na produção familiar. 

As populações ribeirinhas são compostas por agrupamentos familiares, de construção 
simples (casas de madeiras “flutuantes” adaptadas ao fenômeno das cheias e vazantes). 
São fixadas nas margens dos rios, igarapés (braços de rios ou riachos que nascem nas 
matas e desaguam nos rios principais) ou igapós (mata parcialmente inundada na cheia). 
Podem essas áreas estarem isoladas ou em pequenos povoados, com pouco acesso às 
mídias escritas ou faladas.

As habitações ribeirinhas seguem padrões específicos:

Para Gusso 2019, os padrões de várzea alta pode ser definidos com:

... planície que margeia os rios e que está sujeita a inundações sazonais) que podem 
ser altas (quando se localizam próximo ao rio) ou baixas (mais recuadas, recortadas 
por igarapés e lagos temporários ou permanentes) e são do tipo “palafitas” construídas 
em solo, com assoalhos suspensos; (Gusso 2019)

As habitações de várzea baixa, do tipo flutuante, permitindo acompanhar a mudança 
do nível dos rios e são ancoradas com cordas que permitem flutuar durante os diferentes 
níveis de vazão das águas dos rios

As habitações, de acordo com Gusso (2019) são parecidas com pequenas aldeias 
ou vilas com características semelhantes as urbanas, próximas umas das outras e podem 
ainda, dependendo do tamanho ter ruas e vielas, as vezes definidas.

A via fluvial é a forma de transporte dessas comunidades, são as “estradas” ou 
“rodovias”, o meio de transporte pode ser as canoas ou barcos maiores, com ou sem motor 
(rabetas e voadeiras) sendo usado para calcular as distâncias as horas e ou os dias definindo-
se o tempo  para chegar até o destino (não se usa Km ou metros habitualmente).

Esse é um fator importante para o planejamento das ações em saúde, sobretudo em 
localidades mais dispersas e isoladas.

A alimentação básica das populações ribeirinhas é o peixe e a farinha, as frutas extraídas 
das florestas ou das pequenas plantações, pode haver ainda o cultivo para sustentação de 
feijão, milho, mandioca, abóbora, entre outros. Os produtos industrializados são geralmente 
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comprados em casas flutuantes nas beiras dos rios (óleo vegetal, café, açúcar, macarrão, 
sal, gasolina).

A educação fundamental pode ser a única nessas regiões e o índice de analfabetismo 
é alto. Os ribeirinhos que querem continuar estudando, tem que se afastar das famílias e da 
sua comunidade para ir procurar o ensino médio nas cidades.

A falta de saneamento básico é o um dos problemas sérios em relação a saúde 
dessas populações ribeirinhas. Não há abastecimento de água tratada (às vezes nas sedes 
dos municípios há tratamento de água). Normalmente não há destino adequado de lixo e 
dejetos, que são depositados próximos as casas e rios, que acabam contaminando a água 
de consumo próprio e as doenças diarreicas a parasitárias são muito frequentes.

A equipe de saúde da família que acompanha essa população ribeirinha, e de sobre 
maneira o médico de família e comunidade, deve ter habilidades especificas de comunicação 
e deveria estar preparado para realizar pequenos procedimentos tais como: sutura, drenagem, 
retirada unha, exérese verrugas, etc. Esses procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e 
terapêuticos que nas áreas urbanas seriam referenciados para outros centros urbanos, 
devem ser manejados, inclusive os procedimentos iniciais de urgências e emergência 
(clínicas psiquiátricas e as cirúrgicas), pelo médico mais habilitado da localidade.

A cheia e a vazante – A dinâmica das populações ribeirinhas e sua 
complexidade

A Variação no nível dos rios é que dita a dinâmica de vida das populações ribeirinhas. 
No período cheia, onde pode-se alcançar uma altura de até 15 metros, em algumas 
regiões da Amazônia, isso por si só pode impossibilitar as plantações de subsistência 
e as casas suspensas podem ser atingidas, impedindo ou dificultando o acesso. Já os 
flutuantes absorvem essas variações através de cordas e ancoras presas ao fundo ou as 
margens desses rios. Com isso há grandes variações de renda, padrão de alimentação, 
oportunidade de trabalho, variação na quantidade e qualidade do pescado. O saber dessa 
dinâmica é essencial para a compreensão do processo de saúde e doença, podem refletir 
em diferenças importantes do perfil epidemiológico, do acesso a serviço e saúde, assim 
como da definição ou não do processo migratório e ou do maior ou menor isolamento 
geográfico.
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As figuras míticas e a cultura ribeirinha

A cultura ribeirinha é muito peculiar e construída na vivencias das comunidades e 
pessoas, nas suas relações e interrelações sociais e com a influência do meio ambiente 
local. O conhecimento dessas tradições é perpetuado por meio das falas e cânticos, sendo 
passado de pai para filho. Portanto fruto de   de integração e descobertas desses grupos 
populacionais e se traduz em muita riqueza e diversidade. 

A floresta é o mundo do ribeirinho, onde coexistem as forças do bem e do mal, onde 
se procura alimento, moradia, material para construção e casas e barcos e onde viveram 
seus antepassados. Há descrito nessas populações um saber especializado exemplificado 
pelos curandeiros, pajés, rezadores, benzedeiras, parteiras, que se não bem compreendidos 
pelo médico de família que ali atua pode causar grandes problemas de comunicação. Muitas 
vezes os próprios ribeirinhos dão o diagnostico de suas enfermidades tais como: feitiço, 
rasgadura, quebranto, susto, espinhela caída, dor no pente, doença do ar etc. Portanto muito 
comum e frequente ou uso da fitoterapia, pelos “terapeutas” locais. 

Diante disso, é importante que o médico de família e comunidade possua 
informações sobre cada planta existente na comunidade onde atua, assim como sua 
utilização, indicação, parte e dose a ser usada, para que possa acompanhar com uma 
margem de segurança, ressaltando o alto grau de toxicidade que muitas espécies podem 
trazer à saúde. Ainda há dados insuficientes sobre a eficácia e a segurança da maioria das 
plantas medicinais. A OMS recomenda a difusão mundial dos conhecimentos necessários 
para o uso racional das plantas medicinais, frente a isso, o Ministério da Saúde lançou 
em 2009 o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos com o objetivo de 
disseminar essa terapia de forma segura. Esse programa visa incentivar a pesquisa e a 
eficácia, buscando a produção e a distribuição das plantas medicinais e fitoterápicos pelo 
sistema de saúde.

Portanto seria importante que o médico de família e comunidade nesses locais tivesse 
vasto conhecimento do modo e do uso de cada planta existente na comunidade.  Portanto 
“frente a isso, o Ministério da Saúde lançou em 2009 o Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos com o objetivo de disseminar essa terapia de forma segura.” 
Gusso (2019).

É importante construir propostas de promoção e prevenção nessas comunidades 
levando-se em conta a dinâmica da comunidade, integrando o saber teórico acadêmico com 
o saber comum dos ribeirinhos.
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Deve-se ter o cuidado de incentivar e reconhecer as experiencias locais e integrá-
las com criatividade e credibilidade ao saber científico o que pode aumentar a percepção 
dessa comunidade sobre o grau de dedicação da equipe, sendo sempre permeado pelo 
despojamento de verdades cristalizadas.

Atenção primária e suas características em relação às populações ribeirinhas

1. Porta de entrada: geralmente pelo nível primário de saúde (agente comunitário)

2. Acessibilidade: acesso dificultado pelos padrões fluviais de cheia e vazante que 
podem ser vencidas com flexibilização de horários uso de unidade fluviais e 
telessaúde e da criatividade.

3. Integralidade: geralmente as equipes de saúde são as mais econômicas e reduzidas. 
Torna-se importante a criação de redes de referência e contra referência.

4. Intersetorialidade: Teoricamente existe acesso facilitado. As escolas locais de 
trabalho pequenas empresas igrejas são adequadas ao trabalho intersetorial.

5. Foco na família e na comunidade: os valores tradicionais, o núcleo familiar centrado no 
pai, mãe e filhos o olhar investigativo, o uso de genograma e da terapia familiar pode de 
sobre maneira ajudar nas intervenções a serem praticadas pelo médico de referência. 

6. Competência cultural: reconhecer e manejar os conceitos locais do processo de 
saúde-doença, respeitar a autonomia das pessoas, evitar conflitos e manter uma 
postura não arrogante diante desses saberes deve ser o foco do médico de família 

e comunidade.

Ações de saúde e suas estratégias em populações ribeirinhas: 

Unidades estruturantes:

� Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF): se constitui numa embarcação fluvial adaptada 
para funcionar como uma unidade de saúde, havendo a necessidade do pernoite na 
própria unidade para desempenhar suas funções. Composta minimamente por estrutura 
física: consultório médico e de enfermagem, lugar dispensação de medicamentos, cadeira 
odontológica, salas de vacina, procedimento, esterilização, expurgo, banheiro público, 
banheiro para funcionários, leitos para equipe, sala de refeição, cozinha.
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� Equipamentos mínimos: geladeira, balanças, macas, armários, cadeiras. Mobiliário 
voltado a procedimentos em saúde. 

� Composição mínima da equipe de saúde: Médico de família e comunidade rural 
preferencialmente, dentista, enfermeiro, farmacêutico, técnico ou auxiliar enfermagem, 
técnico laboratório, técnico higiene dental e até 12 ACS rurais.

� Núcleo Ampliado de Saúde da Família Nasf-Ab: composto minimamente, psicólogo, 
nutricionista, assistente social, educador físico e fisioterapeuta.

� Telessaúde/Telemedicina: visando à melhoria na qualidade dos atendimentos à 
população, apoiando os profissionais de saúde e monitorando as endemias da região, 
a Telessaúde/telemedicina surge como uma das opções para melhorar a assistência 
médica, contribuindo para qualificar os profissionais. Este é um tipo de serviço emergente 
que apresenta contribuições efetivas na prestação de cuidados em saúde, facilitando a 
obtenção de uma segunda opinião formativa a custos acessíveis e estendendo a oferta 
de serviços especializados em locais remotos, permitindo a ampliação do acesso, sem 
necessidade de deslocamento. Esta é uma ferramenta necessária para complementar o 
sistema de saúde às populações ribeirinhas. 

Principais problemas relacionados à saúde ribeirinha.

Os principais problemas de saúde das populações ribeirinhas, como malária, 
leishmaniose, hanseníase, tuberculose, arboviroses, além de infecções de transmissão 
hídrica ou associadas a água como febre tifoide e gastroenterites. Sendo assim, os programas 
de controle ainda não conseguiram reduzir o impacto dessas doenças sobre a saúde das 
populações ribeirinhas.

Principais doenças/agravos das populações ribeirinhas.

� Malária:  principalmente os casos P. vivax com mais de 85% dos casos, caracterizados 
com febre e calafrios. Não há geralmente o desenvolvimento de imunidade protetora 
apesar da grande intensidade de transmissão.  As infecções assintomáticas estão 
na casa de 20 a 72%.

� Leishmaniose: Como já relatado o contato do ribeirinho com a floresta facilita 
o encontro do homem com os reservatórios como os roedores e os vetores 
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flebotomineos. As formas predominantes são as cutâneas e o período de maior 
número de casos coincidem com os períodos chuvosos, em torno de janeiro a abril 
com 61,5 % dos casos. 

� Hanseníase: A falta do diagnostico no início da doença e provavelmente o que faz 
com que as formas multibacilares sejam as predominantes. As equipes e família tem 
um papel importantíssimo em diagnosticar e tratar as formais iniciais da doença. 

� Tuberculose: tem grande importância e as crenças culturais pode dificultar a 
abordagem. O foco estaria no diagnostico precoce, na busca ativa, no tratamento 
supervisionado e na melhoria das condições das populações ribeirinhas além da 
realização de exame entre os contatos.

� Hepatites virais: “possuem alta prevalência na região Amazônica (8%), principalmente 
a do tipo B(HBV). Também é mais prevalente a hepatite do tipo D, que ocorre somente 
associada ao vírus B, representando 30% dos casos assintomáticos de hepatite B, 
20% das hepatites agudas e 80 a 100% das hepatites crônicas.” Gusso.

� Parasitoses intestinais: as condições socio econômicas, sanitárias, educacionais, 
a contaminação do solo, das águas e dos alimentos associa-se gravemente ao 
aumento de incidência de parasitismo. “. 

� Exposição ao mercúrio: relacionada ao garimpo do ouro e sua dispersão ambiental 
levando aos riscos de contaminação da população ribeirinha. O contato pode ser 
ocupacional (garimpeiros que usam o mercúrio para separar o ouro) e os estudo 
demostram alta contaminação de peixes e da população (cabelo)

� Picadas de animais peçonhentos: são mais frequentes no período da cheia onde a 
terra firme passa ser o local mais comum desses animais. Os acidentes ofídicos 
apresentam alta morbidade e mortalidade, sendo a espécie Bothropis a mais 
comum seguida pela Lachesis.

� Acidentes com arraia:  causam muita dor e o efeito do veneno pode levar a necrose 
no local da ferida e posterior quadro de sequela. O tratamento habitual é lavar com 
água morna, analgesia local sem vasoconstrictor, desbridamento e curativo. A 
profilaxia do tétano está indicada. 

� Infecções virais: as mais comuns: dengue, febre amarela, Chikungunya, Zika) outros 
virus emergentes são: Mayaro, Oropuche, Rocio).
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Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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� Outros acidentes traumáticos: os traumas com piranhas, candirus, poraquê (peixe 
elétrico), sucuris, jacarés são pouco relatados na Amazônia. O tratamento pode 
ser lavar com água, usar antisséptico local, conter a hemorragia se houve, realizar 
profilaxia do tétano. Dependendo do caso podem ser utilizados antibióticos e ou 
anti-inflamatórios.
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Práticas integrativas

Introdução

As práticas integrativas e complementares (PICs) são tipos de medicinas tradicionais 
exercitadas no mundo inteiro, ainda que muitas pessoas não costumem relatar que as fazem. 
O capítulo se dedica a apresentar as PICs como formas legítimas de cuidado efi ciente em 
saúde sob a perspectiva do movimento intitulado de racionalidades médicas, ele visa integrar 
e complementar o cuidado coerentemente, com segurança e efi cácia. 

Racionalidades Médicas

As racionalidades médicas começaram a ser pensadas por um grupo de acadêmicos 
provenientes da sociologia da saúde. Ela abarca cinco grandes sistemas médicos (medicina 
antroposófi ca, homeopatia, medicina tradicional chinesa, alopatia e ayurvédica) nas 
dimensões da doutrina médica, da morfologia, da fi siologia ou dinâmica vital humana, 
do sistema de diagnose e do sistema de intervenções terapêuticas. Tendo em vista esse 
potencial para o cuidado integral e para o pluralismo terapêutico, além da necessidade de uma 
saúde mais econômica e humanizada, as racionalidades médicas podem ser introduzidas à 
população nos sistemas de saúde.

Medicina antroposófi ca

Entre os benefícios da medicina antroposófi ca está sua efi cácia, segurança e não 
aumentar os custos dos serviços de saúde. Ela é especialmente benéfi ca no cuidado de 
pacientes oncológicos e nos cuidados paliativos por diminuir efeitos colaterais e facilitar 
processos de desintoxicação e convalescença. 

Princípios da Medicina de Família e Comunidade e a Medicina Antroposófi ca

A MFC e a MA têm objetivos atinentes entre si, uma vez que visam o cuidado integral 
e o vínculo, primando pela prevenção e pela promoção da saúde. Abaixo estão algumas 
características da MFC ampliada pela MA:

 Na MA, o ser integral é concomitantemente físico e metafísico;

 A longitudinalidade é compreendida a partir da biografi a humana nos seus ciclos de vida 
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e os desafi os de cada um deles, que são possibilitadores da construção de um ser mais 
resiliente;

 Atenção centrada na pessoa, ser absolutamente responsável pela sua vida e, portanto, 
também responsável pela forma com a qual lida com a saúde e com a doença.

Principais Características

Uma das características da MA é estudar o ser humano por meio da trimembração 
porque entende-se que cada órgão e cada célula estão em interrelação com os sistemas, 
bem como a anímico e o espiritual permanentemente coatuam no corpo. Da mesma forma, 
as medicações são dotadas da capacidade de atuar simultaneamente, o que possibilita ao 
médico ferramentas para intervir de forma orgânica e sincrônica. Assim, defi ne-se o ser 
humano em corpo, alma e espírito e em sistema neurossensorial (SNS), sistema metabólico-
motor (SMM) e sistema rítmico (SR).

Polo superior da entidade humana (SNS): 

 Organismo nervoso protegido por arcabouço ósseo. 

 Onde encontram-se as bases e também a força para perceber o mundo por meio dos 
sentidos.

 Baixa capacidade de reprodução e de regeneração

 Baixa vitalidade.

 Polo frio, temperatura amena.

 Gesto arquétipo: separação e emancipação.

 Cabeça, funções neurológicas, pensar, percepção, consciência e autoconsciência.

Polo inferior da entidade humana (SMM):

 Abdome e membros.

 Gesto arquético: abertura total ao mundo e fusão com ele.

 Precisa da força da gravidade para se manter saudável.

 Constante movimento.

 Alta capacidade de reprodução e de regeneração
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 Caos funcional.

 Inflamar e aquecer.

Pelo intermediário da entidade humana (SR)

 Harmonização de opostos

 Coração e o pulmão

 Ritmos e o sentir

 Arquetípico: intercâmbio com o mundo

Além da trimembração, a MA também considera que o homem possui quatro 
organizações (quadrimembração) que atuam de forma conjunta como na trimembração, 
sendo elas o corpo fí sico, o corpo eté rico, ou organizaç ã o vital, o corpo astral, ou organizaç ã o 
aní mica, e o eu, ou organizaç ã o do eu.

 Corpo (ou plexo) fí sico: toda manifestaç ã o material.

 Corpo (ou plexo), ou organizaç ã o vital: movimentos que expressam qualquer forma de 
vitalidade orgâ nica.

 Corpo astral, ou organizaç ã o aní mica: são toda manifestaç ões abstratas, como os 
pensamentos e os sentimentos

 Organizaç ã o do eu, ou plexo do eu:  todas as formas de relacionamento do ser.

Por meio da quadrimembração a antroposofi a elabora sua forma de atuar: ela considera 
que os elementos também são quadrimembrados (terra, água, ar e fogo são chamados de 
elementos empedocleanos) e ao empregar as características deles, é possível intervir nas 
quatro dimensões somatopsíquicas humanas.

Outro paradigma da MA é a salutogênese. Ela defende que o pensamento clínico deve 
buscar a saúde e não a cura de doenças. Para tanto, os fenômenos psíquicos e os orgânicos 
são unidos porque é necessário formar uma imagem completa e verdadeira do ser que está 
recebendo cuidados. Logo, a atitude do médico deve ser de ouvinte ativo do paciente e de 
sua família e acolher suas idiossincrasias para diagnosticar por meio do conteúdo verbal 
e não verbal por eles manifestado. O médico é responsável pela saúde, mas não o único, 
compartilhar ações conjuntas com o paciente e com os atores da comunidade possibilita a 
construção do bem estar comunitário.
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Seminários Biográfi cos: a Biografi a Humana como Instrumento de Cura

Os seminários biográfi cos são instrumentos de grande efi cácia para auxiliar as 
pessoas na ressignifi cação da sua história. Eles podem ser realizados em módulos para um 
aprofundamento gradual de forma individual ou em grupos e são uma maneira da própria 
pessoa encontrar suas inserções em cada espaço da sua vida e como isso se expressão 
na saúde e na doença. As reflexões são voltadas para que se compreenda as questões 
pertinentes a cada fase de vida, ou melhor, a cada setênio (período de sete anos que 
compreender mudanças signifi cativas).

 1º setê nio: criança, “Viver é  bom”

 2º setê nio: criança, “Viver é  belo”

 3º setê nio: adolescente, “Viver é  verdadeiro”.

 4º setê nio: 1ª maturidade, “Fase emotiva”, época da alma da sensaç ã o, dura até os 28 
anos quando ocorre a crise dos talentos.

 5º setê nio: fase racional, necessidade de construir uma base,  é poca da alma da í ndole.

 6º setê nio: 2ª maturidade, fase consciente, grandes crises de autenticidade.

 7º setê nio:  fase altruí sta, inesperada criatividade.

 8º setê nio: fase é tica, vontade de fazer defi nitivamente a “coisa certa”, o “fazer bonito”. 

 9º setê nio: 3ª maturidade, fase da sabedoria.

Medicamentos Antroposófi cos

 São empregados medicamentos alopáticos e os propriamente antroposófi cos, 
desenvolvidos a partir de uma farmacotécnica que emprega a análise do funcionamento 
do ser humano por meio de matérias primas dos três reinos: mineral, vegetal e animal. O 
resultado é um medicamento que ativa as forças curativas internas do paciente e que não 
apresenta efeitos colaterais, pois são atóxicos.

 Bryophyllum calycinum: medicamento vitalizante de origem vegetal que atua no Corpo 
etérico. Essa planta se desenvolve sem a necessidade de cuidados, pode ser prescrita 
para indivíduos desvitalizados, estressados e desgastados.
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Terapias Complementares Antroposófi cas

As terapias complementares e os medicamentos são igualmente vistos como forças 
curativas pela MA. Entre as terapias antroposófi cas, tem-se: as psicoterapias antroposó fi cas 
cognitivas, a biografi a humana antroposó fi ca, a terapia artí stica, a musicoterapia e a 
cantoterapia, a psicoterapia antroposó fi ca, as terapias externas (compressas, escalda-pé s, 
fricç õ es, emplastros, enfaixamentos), a massagem rí tmica, a quirofoné tica e a eurritmia 
curativa.

Manejo sugerido:

 Tratar a pessoa de forma global e efi caz;

 Acolher completamente, escuta atenta para construção de forte vínculo;

 Mostrar as hipóteses diagnósticas, a lista de problemas e determinar conjuntamente a 
estratégia de enfrentamento;

 Solicitar exames complementares para confi rmar e esclarecer o diagnóstico;

 Levantar hipóteses diagnósticas antroposófi cas na trimembração e na quadrimmbração;

 Avaliar as possibilidades medicamentosa e terapêuticas antroposófi cas em busca do 
equilíbrio entre os opostos e empregá-las de forma complementar à medicina tradicional.

Homeopatia

A homeopatia é um dos sistemas médicos que, assim como a MFC, compartilham da 
visão integral do ser humano e pode ampliar a arte de cuidar quando houver a necessidade 
desse tipo de apoio e as pessoas sob o cuidado concordarem. Ela foi desenvolvida em 1828 
por Samuel Hahnemann, remetendo aos conhecimentos do vitalismo antigo e no empirismo, 
a prática homeopática sobrevive pelos seus resultados clínicos, visto que não é incentivada 
pelos laboratórios. Em síntese, o princípio fundamental da homeopatia é que semelhantes são 
curados pelos semelhantes, por isso, durante a entrevista homeopática deve-se encontrar o 
medicamento mais semelhante ao quadro patológico.

 Lei dos semelhantes: os sintomas são uma reação de defesa elabora pelo corpo como 
enfretamento de influências patogênicas;

 Direção de cura: de dentro para fora, de cima para baixo, de um centro funcionalmente 
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mais importante para um menos importante. Assim, durante o tratamento pode haver 
uma fase de agravamento momentânea seguida por uma melhora duradoura;

 Remédio único: deve-se administrar um medicamento único e mais semelhante possível;

 Doses infi nitesimais: o medicamento em dose infi nitesimal servirá como gatilho para os 
impulsos de cura. O médico deve acompanhar a cascata de reações do organismo até o 
restabelecimento.

Os medicamentos homeopáticos são elaborados por sucessivas etapas de diluição 
e de sucussão. Após cada etapa em que as substâncias que forem diluídas e sacudidas, 
aumenta-se a potência C, ou seja, na medida em que são diluídas, eleva-se o C1 para C2, C3 
e assim consecutivamente. O efeito terapêutico é constatado ou refutado de acordo com a 
observação de resultados parametrizados pelo modelo explicativo homeopático. Conforme 
as Leis de Hering, se o paciente obtiver melhora aparente, no entanto, com a direção de 
cura de fora para dentro, isso signifi ca que o indivíduo apenas está suprimindo sintomas e 
agravando a doença.

Medicina Tradicional Chinesa

A medicina tradicional chinesa (MTC) é praticada 
há mais de 5 mil anos e entende as coisas do mundo 
a partir do pensamento analógico. Para ela, as forças 
fluem atuando, organizando e interferindo de forma 
coordenada nos seres vivo e no meio circundante. As 
práticas terapêuticas da MTC (acupuntura, moxabustão, 
shiatsu) são empregadas a fi m de intervir benefi camente 
no fluxo das forças internas responsáveis pela expressão 
da saúde e da doença e compatibalizá-las com as forças 
da Terra e do Céu (clima e influentes atmosféricos). 
Por fi m, bem como a homeopatia, a prática da MTC 
apresenta sucesso terapêutico quando analisada dentro 
dos seus próprios paradigmas.

 Saúde e doença são um equilíbrio dinâmico: 
Apesar do organismo buscar espontaneamente a saúde pelo equilíbrio das interações 
dos órgãos internos com as forças atmosféricas da Terra, eventualmente o cuidador 
terapeuta deverá intervir para auxiliar na busca do reequilíbrio.

PRÁTICA 
HOMEOPÁTICA

anamnese detalhada, 
investigando sintomas de 
toda a ordem e motivando 
as já  antoló gicas longas 

consultas. Para identifi car 
o medicamento para 

semelhante física, emocional 
e mentalmente ao quadro 

clí nico especí fi co do paciente.
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 Forças interatuantes no organismo humano (Yin-Yang): a partir do conceito de que o 
Universo está  processo de permanente mudanç a por causa do fluir de uma energia 
(chi), composta por duas polaridades opostas e complementares (Yin e Yang). As 
características do Yin são receptivo, feminino, lunar, escuro, formativo, frio, ú mido, com 
a Terra, tendendo a acolher; O Yang relaciona-se com cé u, convexo, raso, secura, calor, 
movimento, Sol, masculino, ativo, tendendo a penetrar. O predomí nio suave de um dos 
polos caracteriza a saú de e o exagero caracteriza as doenç as.

 Os cinco movimentos (Fogo, Terra, Água, Ar e Madeira) interagem, formam e transformam 
o Universo. Na natureza, eles são responsáveis pelas estações do ano e no contexto do ser 
humano, eles formam as emoções, estas tidas como estações internas. O Universo e o homem 
são regidos por ciclos de geração (sentido horário) e de destruição (sequência alternante)

 As recomendações higiênicas variam conforme a época do ano. Elas são mais nítidas 
nas regiões meridionais porque é onde há também estações melhores defi nidas, já nas 
áreas equatoriais geralmente há apenas um estação seca e uma chuvosa, logo, é mais 
apropriado atentar para os cinco fatores atmosfé ricos, independente do calendá rio rí gido 
e sua influê ncia na saú de humana: calor, umidade, secura, frio e vento.

Estações do 
ano

Movimento 
correspondente

Condição 
potencialmente 

patogênica

Função 
orgânica mais 

suscetível

Órgãos 
sobrecarregados

Primavera Madeira Vento Metabólica Fígado e vesícula 
biliar

Verão Fogo Calor Circulatória Coração e 
intestino delgado

Outuno Metal (Ar) Secura Respiratória Pulmões e 
intestino grosso

Inverno Água Frio Urinária Rins e bexiga

Interestação Terra Unidade Digestiva Baço/pâncreas e 
estômago

* Na última coluna, exemplifi cam-se algumas condições prevalentes no período.

Fonte: GUSSO, Gustavo; LOPES, José MC, DIAS, Lêda C, organizadores. Tratado. Adaptado pelo autor.
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